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ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາການ
ວິເຄາະທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 

ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ໃນກົດໝາຍສາກົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ມີການກວດກາ  
ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການດັ່ງກ່າວ 

ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ມີຄວາມຄວບຄຸມ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ 
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຂ້ສະເໜີແນະນໍາ  

ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ; ແລະ ຜູ້
ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ ້

ຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

”

ຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ,

 ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,

ສາດສະດາຈານ ສິໂອບານ ມູນລາລີ (Siobhán Mullally)





ຄຳນໍາ
ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍາ  AICHR

ໃນຖານະທີ່່� ເປັັນໜ່� ວຍງານຮັບັຜິດິຊອບໃນການສົ່່� ງເສົ່ມ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, ຄະນະກຳາມາທີ່ກິານລະຫວ� າງ
ລດັຖະບານກ� ຽວກບັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງອາຊຽນ (AICHR) ໄດຮ້ັບັມອບໝາຍໃຫຮ້ັບັຜິດິຊອບເລ່� ອງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ
ເປັັນຕົ້່ນ້ຕົ້ຳໃນທີ່່� ວປັະຊາຄມ່ອາຊຽນ, ລວມທີ່ງັ ມາດຕົ້ະການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ�
ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ບນັຫາການຄາ້ມະນຸດແມ� ນຢູ່່� ໃນຄວາມສົ່ນ່ໃຈຂອງ AICHR ເພ່� ອເຮັດັໃຫແ້ນ� ໃຈວ� າ ສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັອ້ງກນັການຄາ້ມະນຸດ, ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິທ້ີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິຕົ້ຳ�

ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

ໃນຂະນະທີ່່� ຄວາມປັອດໄພຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຄອບຄວ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ພຈິາລະນາວ� າເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ
ທີ່່� ສຸົ່ດ, ການຫຸຸດຜິ� ອນຄວາມເປັັນໄປັໄດໃ້ນການແກແ້ຄນ້ຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຄວນຈະເປັັນໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ຂິອງຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ມນັມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັຢູ່� າງເທີ່່� າທີ່ຽມກນັໃນການຂະຫຍາຍການປ່ັກປັອ້ງຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທຸີ່ກຄນ່ ຜ່ິ ້
ທີ່່� ເປັັນພະຍານ. ການລວມເອາ່ມາດຕົ້ະການ ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ດວ້ຍການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່, ບຳ� ພຽງແຕົ້� ເປັັນການເພ່� ມໂອກາດໃນການໄດຮ້ັບັການຮັ� ວມມຈ່າກເຂາ່ເຈ ່າ້ເທີ່່� ານັນ້ ແຕົ້�
ຍງັຊ� ວຍບນັດາປັະເທີ່ດຕົ້� າງ ໃໆນການປັະຕົ້ບິດັພນັທີ່ະດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດລະຫວ� າງປັະເທີ່ດ ອກ່ດວ້ຍ. 

ໃນຄວາມສົ່າມາດຂອງຂາ້ພະເຈ່າ້ ໃນຖານະຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ຂອງປັະເທີ່ດອນິໂດເນເຊຍ ປັະຈຳາ AICHR ຂາ້ພະເຈ່າ້ໄດເ້ຫນັ
ສົ່ະຖານະການ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ສົ່ະຖານະຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ມກັຈະຖກ່ເບິ� ງຂາ້ມ ຫຸ ່ຖກ່ປັະຖິມ້ ຫຸ ່ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນ
ຖາະນະຜ່ິເ້ຂ່າ້-ອອກ ເມອ່ງທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ໃນຖານະອາຊະຍາກອນ ເຊິ� ງປັະຕົ້ເິສົ່ດພວກເຂາ່ຈາກຄຳາໝັນ້ສົ່ນັຍາໃນ
ການປ່ັກປັອ້ງ. ຂາ້ພະເຈ່າ້ ຍງັໄດຮ້ັບັການລາຍງານຈຳານວນໜ່່� ງ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເປັັນຜ່ິເ້ປ່ັດເຜິຍ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃຫ ້
ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຕົ້ຳ� ການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ແລະ ໝນ່ໃຊເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ຮ່ັບແບບສົ່ະເພາະຂອງການຂ່ດຮັດ່. ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຈ ິ� ງເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ມຈ່ດຸຈບ່ດວ້ຍ
ການຖກ່ກກັຂງັ, ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ ແລະ ຖກ່ສົ່່� ງກບັໂດຍບຳ� ມກ່ານພຈິາລະນາສົ່ະຖານະພາບຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

ໃນສົ່ະຖານະການທີ່ງັໝດ່ນ່,້ ການປັະເມນ່ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຮັບັຟັັງການ
ຮັອ້ງທຸີ່ກຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ດວ້ຍຄວາມເອາ່ໃຈໃສົ່�  ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ບຳ� ແມ� ນຖກ່
ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ ລງ່ໂທີ່ດ ໃນການລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ໃິນການເຄາ່ລບ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ສົ່ດິທີ່ ິ ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ສົ່າມາດພຈິາລະນາໄດວ້� າເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັຂອງການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນກອບກດ່ໝາຍ
ສົ່າກນ່, ພາກພ່ນ້, ແລະ ລະດບັຊາດໃນການແກໄ້ຂການຄາ້ມະນຸດ. ໃນຄວາມຈງິແລວ້, ມນັຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັຄວາມສົ່ຳາຄນັ
ໃນລະດບັສ່ົ່ງ ເນ່� ອງຈາກມນັກ� ຽວຂອ້ງກບັສົ່ດິທີ່ທິີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດປັະຕົ້ເິສົ່ດໄດໃ້ນ

vii ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ



viiiຄຳຳ�ນໍຳ�

ການປ່ັກປັອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. 

ໃນອາຊຽນ, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ຮັບັປັະກນັໄວໃ້ນສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນ
ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ປ່ັ 2015 (ACTIP). ໃນມາດຕົ້າ 14(7) 
ຮັຽກຮັອ້ງໃຫລ້ດັພາຄ ່“ພຈິາລະນາບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່ທີ່າງ
ບຳລຫິານ”. ນອກນັນ້, ມາດຕົ້າ 13 ຂອງຖະແຫຸງການວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງອາຊຽນ ປ່ັ 2012 (AHRD) ໄດ ້
ຢູ່່ນຢັູ່ນຢູ່� າງຊດັເຈນວ� າ ຈະບຳ� ມຜ່່ິໃ້ດຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ມາດຕົ້າ 2 ຍງັໄດກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ຈຳາແນກເຊ່ອ້ຊາດ, ເພດ, 
ອາຍຸ, ພາສົ່າ, ສົ່າສົ່ະໜ່າ, ຄວາມຄດິເຫນັທີ່າງດາ້ນການເມອ່ງ ຫຸ ່ຄວາມຄດິເຫນັດາ້ນອ່� ນໆ, ຊາດກຳາເນດ່ ຫຸ ່ສົ່ງັຄມ່, 
ຖານະດາ້ນເສົ່ດຖະກດິ, ຄວາມພກິານຈາກກຳາເນດ່ ຫຸ ່ ສົ່ະຖານະພາບອ່� ນໆ ເຊິ� ງມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັຫຸາຍໃນການນຳາໃຊ ້
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຂຳກ້ຳານດ່ເຫຸ ່� ານ່ ້ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັວ� າການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແມ� ນມຄ່ວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຈະໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ພວກເຂາ່ມສ່ົ່ດິ
ໄດຮ້ັບັຕົ້າມກດ່ໝາຍ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ກຳເປັັນການປັອ້ງກນັບຳ� ໃຫພ້ວກເຂາ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດຊຳາ້ຄນ່ອກ່ ແລະ ເປັັນ
ການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຄວາມພະຍາຍາຍາມຂອງພວກເຮັາ່ໃນການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 

ໃນລະດບັປັະເທີ່ດ, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຍງັພບ່ເຫນັໃນກອບກດ່ໝາຍຂອງລດັ
ສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງກ� າວ ມຄ່ວາມຈຳາເປັັນ
ໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການຟ່ັນ້ຟ່ັກຽດສົ່ກັສົ່,່ ຊ່� ສົ່ຽງ ແລະ ການນຳາໃຊສ້ົ່ດິທີ່ຂິອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຢູ້່� າງ
ເຕົ້ມັສົ່� ວນ. 

ດັ� ງນັນ້, ຂາ້ພະເຈ່າ້ ມຄ່ວາມຍນິດໃ່ນການຕົ້ອ້ນຮັບັເອາ່ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ຂອງແຜິນງານອາຊຽນ-ອດ່ສົ່ະຕົ້ຣາລ ່ ເພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ກ� ຽວກບັ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນລດັ
ສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ. ຂາ້ພະເຈ່າ້ ເຫນັວ� າການວເິຄາະ, ຜິນ່ໄດຮ້ັບັ ແລະ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ໄດນ້ຳາສົ່ະເໜ່ໂ່ດຍເອກະສົ່ານ
ເຜິຍ່ແຜິ� ສົ່ະບບັນ່ ້ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ທີ່ນັເວລາ ແລະ ເປັັນຍຸດທີ່ະສົ່າດ ແຕົ້� ຍງັເວ່າ້ໃນພາສົ່າຂອງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ເຊິ� ງສົ່ອດຄ� ອງ
ກບັວຽກຂອງ AICHR ຕົ້ຳ� ກບັວຽກງານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຄວາມຕົ້ອ້ງການຂອງ AICHR 
ໃນການຈດັການກບັການປັັບປັ� ຽນຂະບວນການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄາ້ມະນຸດໃນທີ່່� ວອາຊຽນ. 

ຂາ້ພະເຈ່າ້ ຂຳສົ່ະແດງຄວາມຂອບໃຈຕົ້ຳ� ກບັ ແຜິນງານອາຊຽນ-ອດ່ສົ່ະຕົ້ຣາລ ່ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມ 
ໝັນ້ໝາຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ແລະ ພອ້ມທີ່່�

ຈະເສົ່ມ່ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮັ� ວມມຂ່ອງພວກເຮັາ່ເພ່� ອເຮັດັໃຫເ້ກດ່ຜິນ່ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເນ່� ອງຈາກ
ພວກເຮັາ່ໄດເ້ຮັດັວຽກຮັ� ວມກນັ ເພ່� ອອອກແບບ ແລະ ຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັບດັແນວຄດິລເິລ່� ມ ທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຮັ� ວມກບັບນັດາໜ່� ວຍງານ-ຂະແໜ່ງການຂອງອາຊຽນ ແລະ ລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ.

ພະນະທ່ານ ຍູຍຸນ ວາຍໍນິງຣັິມ (Yuyun Wahyuningrum)

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍາ ຄະນະກໍາມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຂອງອາຊຽນ (2019-2021, 2022-2024



ຄຳນໍາ
ຈາກຫົວໜ້າ SSSSS - ຟິລິບປິນ 
ປັະຊາຄມ່ອາຊຽນ ໄດຮ້ັບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ຈາກໄພຂ່� ມຂ່� ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມໝັນ້ຄງ່ຈາກອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດ. ການຄາ້ມະນຸດ 
- ເປັັນຮ່ັບແບບອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່� ແຜິ� ຫຸາຍ ແລະ ຮັາ້ຍກາດເປັັນພເິສົ່ດ - ກຳ� ໃຫເ້ກດ່ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຮັາ້ຍແຮັງຕົ້ຳ�

ກບັລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ພນ່ລະເມອ່ງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ແຕົ້� ວ� າ ສົ່ຳາລບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິແລວ້ ການຄາ້ມະນຸດ ຍງັເປັັນ
ຜິນ່ປັະໂຫຍດສ່ົ່ງ, ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຕົ້ຳ� າ ແລະ ໄດຮ້ັບັຜິນ່ກຳາໄລຢູ່� າງຫຸວງຫຸາຍໃນແຕົ້� ລະປ່ັ ແລະ ມຄ່ວາມ
ສົ່� ຽງນອ້ຍທີ່່� ຈະຖກ່ກວດພບ່ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ເນ່� ອງຈາກຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັການຍກ່ເວັນ້ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ, 
ຫຸາຍຄັງ້ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ພບ່ກບັຄວາມຜິດິທີ່າງແພ� ງ, ທີ່າງບຳລຫິານ ຫຸ ່ ແມກ້ະທີ່ັງ້ທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ມາຈາກການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ເນ� ອ່ງຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ນັນ້. 

ໃນທີ່່� ວພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ ນອກເໜ່ອ່ຈາກປັະເທີ່ດໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ທີ່່� ພນ່ລະເມອ່ງອາຊຽນຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, 
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເນ່� ອງຈາກການນຳາໃຊເ້ອກະສົ່ານປັອມ, ການຂາ້ມຊາຍແດນທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ 
ຫຸ ່ການອາໄສົ່ຢູ່່�  ຫຸ ່ ເຮັດັວຽກໂດຍຜິດິກດ່ໝາຍ. ພວກເຮັາ່ອາດຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນອຸດ
ສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ ຫຸ ່ອຸດສົ່າຫະກຳາການປັະມງ່ ຫຸ ່ໃນຂະແໜ່ງການອ່� ນໆ ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ພວກເຂາ່ອາດ
ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຖານະຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ຖກ່ປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ, ອາດເປັັນຜິນ່ໃຫຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ
ຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ; ພວກເຂາ່ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃນການຜິະລດິສົ່ິ� ງເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸ ່ການລກັລອບຄາ້ຂາຍສົ່ິ� ງເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸ ່ແມກ້ະທີ່ງັຂຳ ້

ຂດັແຍ� ງທີ່າງອາວຸດ ຫຸ ່ການກຳ� ການຮັາ້ຍ ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງຮັ� າງກາຍ ຫຸ ່  ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ. ຄວາມກງັວນ່
ອນັໃຫຍ� ຫຸວງນ່ ້ເຕົ້ອ່ນພວກເຮັາ່ຢູ່� າງຮັບ່ດ� ວນ ເຊິ� ງພວກເຮັາ່ຕົ້ອ້ງປັະຕົ້ບິດັ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ການຕົ້ອບໂຕົ້ຕ້ົ້ຳ� ກບັການ
ຄາ້ມະນຸດຂອງພວກເຮັາ່ ບຳ� ໄດລ້ະເມດ່ສົ່ດິຂອງບຸກຄນ່ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ຈາກພວກເຂາ່ ເຊິ� ງມກັຈະເປັັນກຸ� ມທີ່່� ດອ້ຍ
ໂອກາດ. 

ພວກເຮັາ່ມເ່ຄ່� ອງມໃ່ນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກ
ເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ ພາຍໃຕົ້ສ້ົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍ
ສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ACTIP), ລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ມມ່ະຕົ້ທິີ່່� ຈະປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ດວ້ຍການເຄາ່ລບ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ຢູ່� າງເຕົ້ມັສົ່� ວນ ລວມທີ່ງັ ສົ່ິ� ງທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນຖະແຫຸງການວ� າ
ດວ້ຍສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງອາຊຽນ. ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP ຮັຽກຮັອ້ງໃຫ ້ ລດັຕົ້� າງໆ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງບຳລຫິານ ຫຸ ່ ທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໂດຍກງ່ກບັການຄາ້ມະນຸດ. ດັ� ງນັນ້, 
ປັະຊາຄມ່ອາຊຽນ ຈິ� ງມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບກນັໃນການແກໄ້ຂ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າການຕົ້ອບໂຕົ້ກ້ານຄາ້ມະນຸດ 
ແມ� ນອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ. ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັກຖານບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນສົ່ິ� ງ
ສົ່ຳາຄນັຕົ້ຳ� ກບັຄວາມໝັນ້ໝາຍນັນ້. 

ix ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ



xຄຳຳ�ນໍຳ�

ກອງປັະຊຸມເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ອາວຸໂສົ່ກ� ຽວກບັອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດ (SOMTC) ຊມ່ເຊຍ່ຕົ້ຳ� ກບັແຜິນງານອາຊຽນ-ອດ່
ສົ່ະຕົ້ຣາລ ່ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການຄ່ນ້ຄວາ້ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ແລະ ທີ່ນັເວລາ ກ� ຽວກບັ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ
ຫຸກັການ ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ. ການປ່ັກສົ່າຫາລທ່ີ່່� ເຂັມ້ແຂງ 
ເພ່� ອແຈງ້ໃຫຊ້າບກ� ຽວກບັວຽກນ່ ້ ຮັບັປັະກນັວ� າ ຜິນ່ໄດຮ້ັບັຈາກການຄ່ນ້ຄວາ້ແມ� ນຍດ່ໝັນ້ກບັຄວາມຊ� ຽວຊານ 
ແລະ ປັະສົ່ບ່ການພາຍໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ. ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຍງັສົ່ອດຄ� ອງກບັວໄິສົ່ທີ່ດັຂອງພວກເຮັາ່ໃນການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍຜິ� ານການຊ� ວຍເຫຸອ່ເຊິ� ງກນັ ແລະ ກນັ, ການແບ� ງປັັນຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ແລະ ຄວາມໝັນ້ໝາຍ
ຮັ� ວມກນັ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ. ພວກເຮັາ່ຫວງັວ� າຈະໄດເ້ຮັດັວຽກກບັຄ່� ຮັ� ວມງານໃນທີ່່� ວພາກພ່ນ້ ໃນການຈດັຕົ້ັງ້
ປັະຕົ້ບິດັບນັດາຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາເຫຸ ່� ານ່ ້ ທີ່່� ເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮັາ່ ເພ� ອ່ນຳາເອາ່ອາຊະ
ຍາກຳາຂາ້ມຊາດເຂ່າ້ສ່ົ່� ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ໃນຂະນະທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລວມທີ່ງັ ປ່ັກປັອ້ງຈາກການຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ພະນະທ່ານ ເບີນາໂດ ຊີ� ຟລໍເຣິສ� ເຈອາ� (Bernardo C. Florece, Jr.), ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ຫົວໜ້າ ກອງປະຊຸມເຈ້ົາໜ້າທ່ີອາວຸໂສກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ (SOMTC) – ຟິລິບປິນ

ປະທານ SOMTC WG ຂອງການຄ້າມະນຸດ

ທ່ີ ມະນິລາ, 21 ກຸມພາ 2022



ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ



2ບົົດສະຫຼຸຸບົສັງລວມ

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່
ຫຸ ່ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ມນັບຳ� ແມ� ນ
ສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່າມາດປັອ້ງກນັຢູ່� າງຄອບຄຸມ ແຕົ້� ເປັັນເຄ່� ອງມທ່ີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຕົ້ອບໂຕົ້ ້
ຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ. 

ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ ້ໄດຄ້່ນ້ຄວາ້ກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍໃນບນັດາລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ສົ່ຳາຫຸວດສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ແລະ ອຸປັະສົ່ກັ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຕົ້ຳ�

ກບັການປັະຕົ້ບິດັຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ. ຜິນ່ໄດຮ້ັບັຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ ແລະ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິອ້ອກກດ່ໝາຍ, ຜ່ິ ້
ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່� າງ
ຕົ້ຳ� ເນ່� ອງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ຳ� ກບັພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ການປັອ້ງກນັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຮັ� ວມມກ່ນັເພ່� ອແກໄ້ຂບນັຫາດັ� ງກ� າວ. 

ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ສົ່ະບບັນ່ ້ ໄດເ້ຮັດັຂ່ນ້ໂດຍການຄ່ນ້ຄວາ້ບນັດາເອກະສົ່ານທີ່່� ມຢູ່່່�  ຈາກພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ ຈາກບ� ອນ
ອ່� ນໆ ແລະ ຈດັ 12 ກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລໂ່ຕົ້ະມນ່ ທີ່່� ຈດັຂ່ນ້ໃນ 6 ປັະເທີ່ດ (ຟ່ັລບິປິັນ, ກຳາປ່ັເຈຍ, ຫວຽດນາມ, 
ສົ່ປັປັ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ). ມຈ່ຳານວນຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການປ່ັກສົ່າຫາລ ່ທີ່ງັໝດ່ 196 ຄນ່ ຊ່� ງປັະກອບ
ດວ້ຍຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ຈາກລດັຖະບານ 122 ຄນ່ ແລະ ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່ທີ່່� ບຳ� ສົ່ງັກດັລດັຖະບານ 74 ຄນ່. ນອກນັນ້, ຍງັ
ມຜ່່ິຊ້� ຽວຊານສົ່່� ທີ່� ານ ທີ່່� ໄດປ້ັະກອບຄຳາເຫນັ ທີ່່� ເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ ຫຸ ່ຜິ� ານການສົ່ນ່ທີ່ະນາແບບເລກິເຊິ� ງ.1

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຂອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ: ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ�ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນ ອານຸ
ສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ປັາບປັາມ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ອານຸ
ສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) ຫຸ ່ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່� ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ 
(UNTOC). ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ ມນັໄດມ້ຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເພ່� ມຂ່ນ້ວ� າເປັັນອງ່ປັະກອບທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ 
ຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລວມທີ່ງັ ໃນຄ່� ມ ່ ແລະ ຫຸກັການກ� ຽວກບັຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ກ� ຽວກບັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ 
ການຄາ້ມະນຸດ ຂອງຫອ້ງການຂອງຄະນະກຳາມາທີ່ກິານໃຫຍ� ເພ່� ອສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ. ຄວາມເຂ່າ້ໃຈດັ� ງກ� າວໄດຮ້ັບັການ
ດງ່ດ່ດທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ລວມທີ່ງັ ການປ່ັກສົ່າຫາລໃ່ນຄະນະທີ່່� ເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ,2 ບດ່ລາຍງານຂອງ
ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ,3  ແລະ ແມກ້ະທີ່ງັມະຕົ້ຂິອງສົ່ະພາຄວາມໝັນ້ຄງ່ ທີ່່� ຮັຽກຮັອ້ງໃຫລ້ດັບຳ�

1 ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຂຽນ ໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-5 ກຸມພາ 2021 ໂດຍຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເພື່ອແຈ້ງການລາຍງານຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິ ້
ລາຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Siobhán Mullaly, ເອກະສານຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 
2021). ຜູ້ຂຽນຍັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂອງສະພາສິດທິມະນຸດຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, 13:00-14:30 CET, ຈັດໂດຍ ICAT ແລະ 
OHCHR, ຫົວຂໍ້ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ກອງປັະຊຸມໂຕົ້ະມນ່ກ� ຽວກບັການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/. ຜູ້ຂຽນມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີຕໍ່ກັບໂອກາດນີ້ ໃນການ
ຮວບຮວມຂໍ້ມູນແບບລົງເລິກໃນທົ່ວໂລກ.
2 ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ວທິີ່ກ່ານທີ່າງດາ້ນບຳລຫິານ ແລະ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິໃນຂະບວນການຄາ້
ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານພ່ນ້ຖານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ, ວຽນນາ ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 2010, ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/4 
(ວັນທີ 9 ທັນວາ 2010), ແຖວທີ 10.
3 ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ວນັທີ່ ່ 6 ເມສົ່າ 
2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45 ແຖວ 36; ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍ
ສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021)



3 ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.4 ຄຳາໝັນ້ໝາຍກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຍງັໄດຮ້ັບັການຢູ່່ນຢັູ່ນຄນ່ໃນ ຖະແຫຸງ
ການທີ່າງດາ້ນການເມອ່ງກ� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານສົ່າກນ່ຂອງອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ເພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ.5  ຫຸກັການດັ� ງກ� າວນ່ ້ຍງັໄດກ້ຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນກດ່ໝາຍສົ່າກນ່ ໂດຍສົ່ະເພາະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັການບງັຄບັ ຫຸ ່ແຮັງງານບງັຄບັ; ມາດຕົ້າ 4(2) ຂອງອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ເລກທີ່ ່29 ທີ່່�

ໃຫສ້ົ່ດິແກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ມອ່ຳານາດ ບຳ� ໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ 
ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫມ້ກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ຖກ່ບງັຄບັໃຊ ້
ແຮັງງານ. ມາດຕົ້າ 31 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາທີ່່� ກ� ຽວກບັສົ່ະຖານະຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ປ່ັ 1951, ເຊິ� ງອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຊອກຫາບ� ອນລ່ໄ້ພ. ໃນມາດຕົ້າດັ� ງກ� າວ ຫາ້ມບຳ� ໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ເຂ່າ້
ເມອ່ງ ຫຸ ່ອາໄສົ່ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດໂດຍຜິດິກດ່ໝາຍ.

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນພາກພ້ືນ: ໃນອາຊ,່ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍ
ສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (2015), ໄດກ້ຳານດ່ວ� າບນັດາປັະເທີ່ດພາຄ ່ (ທີ່່� ເປັັນລດັສົ່າມາຊກິອາຊຽນໃນສົ່ບິ
ປັະເທີ່ດ) ຈະຕົ້ອ້ງພຈິາລະນາ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ຫຸ ່ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງບຳລຫິານ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ມາດຕົ້າ 14(7)). ຫຸກັການນ່ ້ມຜ່ິນ່ບງັຄບັໃຊ ້ຕົ້ຳ� ກນັ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານ
ອາຊຽນ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ; ຄະນະກຳາມາທີ່ກິານອາຊຽນ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ 
ແລະ ສົ່່� ງເສົ່ມ່ສົ່ດິທີ່ຂິອງແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ACWC) ຄຳາແນະນຳາໃນການເຮັດັວຽກກບັແມ� ຍງິ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍເອາ່ໃຈໃສົ່� ບດ່ບາດຍງິ-ຊາຍ, ແລະ ຄ່� ມຂ່ອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນອາຊຽນກ� ຽວກບັ
ການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ດຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ (2007). ນອກນັນ້, ຍງັມບ່ດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈສົ່ອງຝ່� າຍ 
ລະຫວ� າງລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ທີ່່� ກຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິຈະມຂ່ຳຈ້ຳາກດັໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງ
ສົ່� ວນເທີ່່� ານັນ້ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິ) ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິສົ່ະເພາະ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ການເຂ່າ້ອອກ-ເມອ່ງ). ໃນລະດບັອານຸພາກພ່ນ້ ການລເິລ່� ມການຮັ� ວມມລ່ະຫວ� າງລດັຖະມນ່ຕົ້ໃ່ນປັະເທີ່ດລຸ� ມແມ�
ນຳາ້ຂອງວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (COMMIT) ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມ ່ ເພ່� ອຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດໃນອານຸພາກພ່ນ້ແມ� ນຳາ້ຂອງ ແລະ ຄ່� ມວ່� າດວ້ຍການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
(2016) ທີ່່� ຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

ໃນອາຟັຣກິາ, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ພບ່ເຫນັຢູ່� າງຊດັເຈນໃນເຄ່� ອງມດ່າ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ກດ່ໝາຍ 
ລວມທີ່ງັ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານຂອງວາກາດ່ກ ່ (Ouagadougou) ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ 
ແລະ ເດກັນອ້ຍ ແລະ ແຜິນຍຸດທີ່ະສົ່າດ SADC 10 ປ່ັ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ (2009-2019).

ໃນອາເມລກິາ, ກອງປັະຊຸມມວ້ນທີ່າ້ຍ ແລະ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຂອງອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດຮ້ັບັຮ່ັ ້
ຫຸກັການ. ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2000, ກະຊວງ
ການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ພຈິາລະນາຂອບເຂດທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກ
ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນເງ ່�ອນໄຂໃນການປັະເມດ່ລດັອ່� ນ ໃໆນບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ. 

ໃນເອລ່ບ່, ອງ່ການເພ່� ອຄວາມໝັນ້ຄງ່ ແລະ ການຮັ� ວມມໃ່ນເອລ່ບ່ (OSCE) ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້

4  ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2331 (2016); ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2388 (2017).
5 ຖະແຫຼງການທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021, 
ເອກະສານ UN A/76/L.11 ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 [13].
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ມະນຸດ ໄດແ້ນະນຳາວ� າ ‘ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່
ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ’ (ການຮັບັຮັອງ 557/Rev.1). ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຂອງສົ່ະພາເອລ່ບ່ວ� າ
ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໄດກ້ຳານດ່ຄວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ
ໃນກດິຈະກຳາ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫເ້ຮັດັ (ມາດຕົ້າ 26). ຄຳາສົ່� ັ� ງຂອງ ສົ່ະຫະພາບເອລ່ບ່ 2011/36/
EU ຂອງສົ່ະພາແຫ� ງຊາດເອລ່ບ່ ແລະ ສົ່ະພາ ໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດ 
ສົ່ຳາລບັບນັຊໂ່ດຍຫຍຳລ້າຍການກດິຈະກຳາທີ່າງອາຍາ (ລາຍການ 14), ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່
ໂດຍກງ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ມາດຕົ້າ 8). ຄຳາສົ່ັ� ງ ຍງັຮັບັຮ່ັກ້ານຂ່ດຮັດ່ໃນກດິຈະກຳາທີ່າງອາຍາ ວ� າເປັັນຮ່ັບແບບ
ໜ່່� ງຂອງການຂ່ດຮ່ັດ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ອາດຈະຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ລາຍງານ 11). ໃນເດອ່ນ ເມສົ່າ 2021, ໄດມ້ກ່ານ
ຕົ້ດັສົ່ນິຄັງ້ສົ່ຳາຄນັຈາກສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງເອລ່ບ່ ໃນກຳລະນຂ່ອງ V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ, 
ທີ່່� ພບ່ເຫນັໃນສົ່ະຫະລາຊອານາຈກັ ທີ່່� ລະເມດ່ພນັທີ່ະຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຂອງສົ່ະຫະພາບເອລ່ບ່ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ
ໃນການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ຫອ້ງທີ່ ່4).  

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ: ການປັະກາດໃຊກ້ດ່ໝາຍທີ່່� ມຄ່ວາມຊດັເຈນກ� ຽວກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແມ� ນ
ເປັັນການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ ເປັັນທີ່່� ຮັບັຮ່ັຢູ້່� າງກວາ້ຂວາງ ເພ່� ອເຮັດັໃຫເ້ກດ່ຜິນ່ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.6

ໃນບນັດາສົ່ບິລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ, ເຈດັລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ
ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ໃນເອລ່ບ່, ຄະນະຊ� ຽວຊານສົ່ະເພາະກດິ ກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 
(GRETA) ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ໃນທີ່າ້ຍປ່ັ 2019, ຈາກ 42 ລດັ ທີ່່� ໄດເ້ຮັດັການປັະເມນ່ຮັອບສົ່ອງສົ່ຳາເລດັນັ ້ນ້, ມ່
ພຽງແຕົ້�  17 ລດັ ທີ່່� ຮັບັຮັອງເອາ່ຂຳກ້ຳານດ່ສົ່ະເພາະ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.7  

ແຕົ້� ລະລດັ ນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັໃນການສົ່າ້ງຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ. ບາງຄນ່ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫມ້່
ສົ່� ວນຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ແລະ ບາງຄນ່ຮັຽກຮັອ້ງວ� າການກະທີ່ຳານັນ້ ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິຊ້� ຽວຊານບາງທີ່� ານ ໄດພ້ຈິາລະນາວ� າ ວທິີ່ກ່ານໃນຮ່ັບແບດັ� ງກ� າວນ່ ້ ເປັັນທີ່່� ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນຮ່ັບແບບ 
‘ສົ່າເຫດ’,  ເຊິ� ງເປັັນວທິີ່ກ່ານທີ່່� ດກ່ວ� າ ເພາະວ� າເປັັນວທິີ່ທ່ີ່່� ກວາ້ງກວ� າ ແລະ ງ�າຍກວ� າໃນການພສ່ິົ່ດ ຫຸາຍກວ� າຮ່ັບແບບ 
‘ບງັຄບັ’ ເຊິ� ງຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມ ່ ວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ນຳາໃຊໂ້ດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເພ່� ອພສ່ິົ່ດການບງັຄບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ວທິີ່ກ່ານ
ບງັຄບັນ່ ້ ຍງັບຳ� ສົ່າມາດນຳາໃຊໄ້ດໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໃນກຳລະນກ່ານຄາ້ເດກັ ເຊິ� ງບຳ� ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງ ມວ່ທິີ່ກ່ານ. 
ທີ່ງັສົ່ອງຮ່ັບແບບນ່ ້ອະທີ່ບິາຍເພ່� ມເຕົ້ມ່ໃນ ໜ່າ້ທີ່່�  33.

ຫາ້ໃນເຈດັປັະເທີ່ດໃນອາຊຽນ ໄດມ້ຫຸ່ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນກດ່ໝາຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ໄດຮ້ັບັຮັອງ
ຮ່ັບແບບສົ່າເຫດ (ບຣ່ໄນ,້ ສົ່ປັປັ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ຟ່ັລບິປິັນ). ມພ່ຽງແຕົ້� ກດ່ໝາຍອນິໂດເນເຊຍ ທີ່່�

ນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານແບບບງັຄບັ, ທີ່່� ກຳານດ່ວ� າຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດບງັຄບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ປັະເທີ່ດໄທີ່ ນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງ, 
ທີ່່� ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານຂຳອະນຸຍາດທີ່່� ເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນຈາກລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິໃນລາຍການສົ່ະເພາະ. ກດ່ໝາຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ສົ່ງິກະໂປັ ບຳ� ໄດກ້ຳານດ່
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນ. ປັະເທີ່ດສົ່� ວນໃຫຍ� ໃນພາກພ່ນ້, ຂອບເຂດການປ່ັກປັອ້ງຈາກ
ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດນັນ້ ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະບນັຊລ່າຍການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຖກ່ເລອ່ກໄວເ້ທີ່່� ານັນ້, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນການເຂ່າ້-ອອກ

6 ຄຳາແນະນຳາວ� າດວ້ຍບນັຫາ ການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາທີ່່� ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສົ່ະເພາະທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 
2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 46.
7 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີ ຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ລາຍງານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຂອງຄະນະສະເພາະທີ່ເຮັດວຽກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (10-11 ກັນຍາ 
2020). ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 ກັນຍາ 2020, ວັກທີ 34.



5 ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ເມອ່ງ ແລະ ເອກະສົ່ານທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ (ບຣ່ໄນ,້ ມາເລເຊຍ); ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ການເປັັນ
ໂສົ່ເພນ ່ (ສົ່ປັປັ ລາວ); ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ ເອກະສົ່ານ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ 
(ປັະເທີ່ດໄທີ່) ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ (ມຽນມາ). ໃນອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ຟ່ັລບິປິັນ ການປ່ັກປັອ້ງ
ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ໄດຈ້ຳາກດັ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິສົ່ະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່່� ຂຳກ້ຳານດ່ໃນກດ່ໝາຍ ໄດພ້ຈິາລະນາການ
ປັະກອບສົ່� ວນເຂ່າ້ໃນຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ວໄປັກ� ຽວກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ບາງຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ສົ່າມາດພບ່ເຫນັໄດໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັ
ຕົ້ວ່ຈງິ. 

ການຕີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການກະທໍາຜິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ຄວາມເຊ່� ອມໂຍງເກດ່ຂ່ນ້ໄດແ້ນວ
ໃດລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດນັນ້ ແມ� ນມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ
ໃນປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ແລະ ພາຍໃນປັະເທີ່ດເອງ. ມຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ວ� າ ເມ່� ອໃດທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ 
ແລະ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ເມ່� ອໃດທີ່່� ບຸກຄນ່ໄດຖ້ກ່ຍກ່ເລກ່ຈາກການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່
ຈາກການໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດຈາກຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນບນັດາປັະເທີ່ດທີ່່� ໄດເ້ຮັດັການຄ່ນ້ຄວາ້, 
ຈດຸທີ່່� ຄວາມເຊ່� ອມໂຍງໄດຖ້ກ່ຕົ້ດັຂາດນັນ້ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ໂຕົ້ແ້ຍ� ງກນັ. ໂດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້ ການປ່ັກປັອ້ງ ຄວນຈະຖກ່
ຍກ່ເລກ່ເມ່� ອເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ບຳ� ໄດຢູ່້່� ພາຍໃຕົ້ອ້ດິທີ່ພິນ່ທີ່່� ມກ່ານແຊກແຊງ ຕົ້ຳ� ກບັທີ່າງເລອ່ກວ� າຈະກະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່
ບຳ� . ເຖງິແມ� ນວ� າ ໃນຂອບເຂດອຳານາດຂອງສົ່ານ ທີ່່� ຮັບັຮັອງຮ່ັບແບບຂອງສົ່າເຫດ, ມຸມມອງໂດຍທີ່່� ວໄປັຄບຸ່ກຄນ່ ບຳ�

ຄວນຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ, ແຕົ້� ຄວນດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ 
ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິດວ້ຍຄວາມເຕົ້ມັໃຈ. ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ິ� ງນ່,້ ສົ່ງັເກດໄດວ້� າ ‘ການບງັຄບັ’ ແລະ ‘ໄພຄຸກຄາມ’ ອາດຈະບຳ� ຄວບຄຸມ
ຕົ້ຳ� ກບັກນ່ລະຍຸດທີ່າງຈດິຕົ້ະວທິີ່ະຍາຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່� ນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຄວາມໝາຍຂອງການບງັຄບັ 
ຄວນຈະຕົ້ຄ່ວາມໝາຍຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງເພ່� ອຄວບຄຸມ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊໂ້ດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 

ທັດສະນະທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານສົ່ະແດງຄວາມເປັັນກງັວນ່
ກ� ຽວກບັຂຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຄວບຄຸມສົ່ະເພາະບາງການກະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� ານັນ້ (ຄວາມຜິດິຫຸກັ ກ� ຽວກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ 
ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ)່ ແລະ ໄດໂ້ຕົ້ແ້ຍ� ງ ເພ່� ອການແກໄ້ຂ ເພ່� ອໃຫຄ້ວບຄຸມຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່ງັໝດ່ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະກະທີ່ຳາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ການສົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັອ່� ນໆ ທີ່່� ສົ່ະແດງ
ອອກເຖງິຄວາມບຳ� ພຳໃຈຢູ່� າງຍິ� ງຕົ້ຳ� ກບັວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຂະຫຍາຍອອກໄປັ ໂດຍພຈິາລະນາວ� າ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຮຸັນແຮັງ 
ຄວນຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັການປັະເມນ່ນ່.້ ຫຸາຍຄນ່ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ-ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຄວນຈະຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ຄວມຄດິເຫນັທີ່່�

ແຕົ້ກຕົ້� າງ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ະຖານະການ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້າຍມາເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດເອງ ແລະ ຈດຸທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດ ້
ກາຍມາເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ທີ່ດັສົ່ະນະຄະຕົ້ສິົ່� ວນນອ້ຍ ກ� ຽວກບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການປ່ັກປັອ້ງ ຄ່
ການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມ ່ ແລະ ບຸກຄນ່ທີ່່� ບຳ� ຄວນຖກ່ຍກ່ເວັນ້ຈາກການດຳາເນນ່
ຄະດ.່ 

ຄວາມຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາໃນການຕີຄວາມໝາຍຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ບຳ� ພບ່ເຫນັຫຸກັການກ� ຽວກບັນະໂຍ 

ບາຍໃນລະດບັພາກພ່ນ້ ຫຸ ່ ພາຍໃນ ຫຸ ່ ເອກະສົ່ານແນະນຳາໃດໆ ທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊເ້ຂ່າ້ໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການນຳາໃຊ ້
ແລະ ການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມຄ່ວາມກະຕົ້ລ່ລ່່ນ້ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ກ� ຽວກບັ
ຄວາມຕົ້ອ້ງການກ� ຽວກບັຄຳາແນະນຳາ ເພ່� ອທີ່່� ຈະໄດພ້ດັທີ່ະນາຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກນັຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການດັ� ງກ� າວ. 
ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດເ້ນັນ້ວ� າ ຄຳາແນະນຳາດັ� ງກ� າວ ຄວນຈະມໃ່ຫແ້ກ� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ, ລວມ
ທີ່ງັ ໃນພ່ນ້ທີ່່� ຫ� າງໄກ ແລະ ໃນລະດບັພາກພ່ນ້ ເພ່� ອປິັດຊ� ອງຫວ� າງ ໃນການຮັບັຮ່ັ ້ແລະ ຄວາມສົ່າມາດລະຫວ� າງຂັນ້
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ສ່ົ່ນກາງ, ພາກພ່ນ້ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ມກ່ານສົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ເພ່� ອເປັັນແນວທີ່າງໃຫມ້ຄ່ວາມປັານປ່ັານອນກນັກບັຄວາມ
ບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກນັ ລະຫວ� າງ ເຄ່� ອງມດ່າ້ນນຕິົ້ກິຳາ ແລະ ເພ່� ອແນະນຳາແກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້ (ຕົ້ຳາຫຸວດ, ພະນກັງານກວດ
ຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ຜ່ິກ້ວດສົ່ອບດາ້ນແຮັງງານ) ເພ່� ອນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃຫມ້ານຳາໃຊແ້ຕົ້�
ຂັນ້ທີ່ຳາອດິ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິຈາກຈດຸທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ. 

ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ 

ຂ້ໍກໍານົດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ບ່ໍຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນ
ທີ່່� ຮັບັຮ່ັຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງວ� າເປັັນອງ່ປັະກອບຂອງການຕົ້ອບໂຕົ້ ້ ໃນການເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ຕົ້ຳ� ກບັການ
ຕົ້ອບໂຕົ້ກ້ານຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ມນັບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊຢູ້່� າງຕົ້ຳ� ເນ່� ອງໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ-
ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ມນັບຳ� ຄ� ອຍຈະມກ່ານອາ້ງອງ່ເຖງິຜິນ່ໄດຮ້ັບັຢູ່� າງຊດັເຈນວ� າເປັັນຜິນ່ມາຈາກຂຳກ້ຳາ
ນດ່ຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ ຫຸ ່ ເປັັນການນຳາໃຊເ້ພ່� ອປັອ້ງກນັຂຳຫ້າດັ� ງກ� າວ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, 
ໃນເຂດສົ່ານທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ ບ� ອນທີ່່� ຂຳກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຖກ່ນຳາໃຊ ້ ຕົ້ຳ� ກບັລາຍງານຄວາມຜິດິທີ່່� ຄບ່ຖວ້ນ, 
ມກ່ານສົ່ະເໜ່ຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ຖກ່ ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາເນ່� ອງຈາກການຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ ແຕົ້� ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ຍງັມຄ່ວາມຕົ້ັງ້ໃຈ
ວ� າ (ການກຳານດ່) ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ເຄຍ່ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ສົ່ະຖານະພາບຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການກຳານດ່ສົ່ະຖານະພາບຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໃນການກຳານດ່ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັຄນ່ອ່� ນແນວໃດ, 
ບຳ� ແມ� ນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການນຳາໃຊນ້ຕິົ້ກິຳາສົ່ະເພາະ. ຜ່ິອ້່� ນໆ ໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ດຳາ
ເນນ່ຄະດ ່ໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. 

ບົດບາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນ
ຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໄດມ້ດຸ່ນພນິດິທີ່່� ສົ່ຳາຄນັວ� າ ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ຮັອ້ງຟັອ້ງ ຫຸ ່ບຳ�  ໂດຍມອຸ່ປັະສົ່ກັບາງຢູ່� າງທີ່່�

ສົ່ຳາຄນັທີ່່� ປັະເຊນ່ໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງ
ອາຍາ ອາດຈະບຳ� ມຄ່ວາມຄຸນ້ເຄຍ່ ຫຸ ່ ຂາດຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ພຽງພຳຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງຫຸກັການ 
ແລະ ບດ່ບາດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງກ� າວໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ເຊິ� ງມນັເປັັນເລ່� ອງຈງິ ບຳ� ສົ່ະເພາະ
ແຕົ້� ໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ຍງັພບ່ເຫນັໃນບ� ອນອ່� ນໆອກ່.8 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່າ້ງຂດ່ຄວາມສົ່າມາດ 
ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດໂດຍທີ່່� ວໄປັ ແລະ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໂດຍສົ່ະເພາະແລວ້ ແມ� ນຖວ່� າບຳ� ມຄ່ວາມເທີ່່� າທີ່ຽມ
ກນັ. ບຳ� ແມ� ນພາກສົ່� ວນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງທີ່ງັໝດ່ໃນລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະຜ່ິທ້ີ່່� ຢູ່່� ຕົ້� າງແຂວງ, ຊນ່ນະບດ່ ຫຸ ່ ເຂດຫ� າງໄກສົ່ອກຫຸກ່ ອາດຈະບຳ� ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກ
ອບ່ຮັມ່ທີ່່� ຈຳາເປັັນ. ນ່ເ້ປັັນເລ່� ອງຈງິໃນອາຊຽນ ແລະ ໃນພາກພ່ນ້ອ່� ນໆນຳາ.9  

ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ມແ່ນວໂນມ້ສົ່ະດວກໃຈໃນການຮັອ້ງຟັອ້ງຄະດຕ່ົ້າມ ປັະມວນກດ່ໝາຍ
ອາຍາ, ຈາກນັນ້ ບຳ�  ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້າມພ່ນ້ຖານຂອງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍອກ່

8 ຕົວຢ່າງ, GRETA ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ເປັນບັນຫາຖາວອນໃນລັດສະມາຊິກຂອງ EU, ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ແລະ ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍທົ່ວໄປ. ລາຍລະອຽດເບິ່ງທີ່ Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດຫຼັກການ
ບໍ່ລົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບອານຸສັນຍາຂອງສະພາເອີລົບວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ  (Edward 
Elgar, 2020) 318, ອ້າງອີງເຖິງບົດລາຍງານຂອງ GRETA.
9 Michelle Koinange, ຜູ້ປະສານງານການຮ່ວມມືກັນ, ຢຸດການຄ້າມະນຸດ (Stop the Traffik), ປະເທດເຄນຢາ, ກ່າວກ່ຽວກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້
ຖືກເຄະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ໃນກອງປະຊຸມຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ບັນທຶກຂອງຜູ້ຂຽນ
ຢູ່ໃນຟາຍເອກະສານ.



7 ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ປັະການໜ່່� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ ແມ� ນຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າ ການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ10 ແມ� ນຂດັກບັບດ່ບາດຂອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັ
ຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ: ບດ່ບາດຂອງໄອຍະການໃນການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ປັະເດນັດຽວກນັນ່ກ້� ຽວຂອ້ງກບັ
ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຜ່ິທ້ີ່່� ມໜ່່າ້ທີ່່� ຫຸກັໃນການກຳານດ່ຜ່ິທ້ີ່່� ລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ບຳ� ແມ� ນກຳານດ່
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ. ເຖງິແມ� ນວ� າຈະມຫຸ່ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ິ
ທີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດມ້ກ່ານປັັບປັ� ຽນທີ່ດັສົ່ະນະຄະຕົ້ ິເພ່� ອໃຫເ້ບິ� ງບຸກຄນ່ ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແທີ່ນທີ່່� ຈະ
ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ.  ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ຈາກຜິນ່ຂອງການປັະຕົ້ບິດັງານທີ່່� ຖກ່ວດັແທີ່ກດວ້ຍການຮັບັປັະກນັ
ການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະຫຸກ່ລຽ້ງການລງ່ໂທີ່ດ. ສົ່ະນັນ້, ມນັມຄ່ວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຕົ້ອ້ງສົ່າ້ງແຮັງຈງ່ໃຈໃຫແ້ກ� ຜ່ິ ້
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ຫຸກ່ລຽ້ງການກ� າວຫາວ� າປັະໝາດ, ເລ່� ນເລ່ ້ ໃນການປັະຕົ້ບິດັໜ່າ້ທີ່່�

ຂອງຕົ້ນ່ ທີ່່� ບຳ� ມກ່ານດຳາເນນ່ຄະດ.່

ເມ່ືອໃດທ່ີຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ໃນທີ່ດິສົ່ະດ,່ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊໃ້ນທຸີ່ກຂັນ້ຕົ້ອນຂອງຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ, ແຕົ້� ທີ່ດິສົ່ະດນ່່ ້ ມສ່ົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນພາກ
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ມຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ກ� ຽວກບັຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງ ການຂະບວນການທີ່່� ເປັັນຄ່� ຂະໜ່ານໃນການ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. ມກ່ານ
ເຫນັດໂ່ດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້ ຫຸກັການດັ� ງກ� າວ ຄວນຖກ່ນຳາໃຊໃ້ນຈດຸທີ່ຳາອດິ ທີ່່� ຮັບັຮ່ັວ້� າຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກຳານດ່ເງ ່�ອນໄຂກ� ຽວກບັຂະບວນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງ
ເປັັນທີ່າງການ ໃຫສ້ົ່ຳາເລດັຜິນ່, ບຳ� ມກ່ານຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຫຸ ່ ຜິນ່ຂອງການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ. ຫາກບຳ� ສົ່າມາດ
ດຳາເນນ່ການປ່ັກປັອ້ງໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້, ມນັເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຍາກຫຸາຍທີ່່� ຈະນຳາເອາ່ບຸກຄນ່ອອກຈາກລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ 
ເມ່� ອພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເຊິ� ງແມ� ນວ� າ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຈະສົ່ງັເກດເຫນັໂອກາດທີ່່� ຈະຫຸຸດ
ຜິ� ອນການລງ່ໂທີ່ດ ເຊິ� ງເປັັນສົ່ິ� ງສຸົ່ດທີ່າ້ຍທີ່່� ຜ່ິກ້ະກຳາຜິດິໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແຕົ້� ກຳໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ
ວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິແລວ້. 

ເມ່ືອໃດທ່ີຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ບ່ໍຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຄວາມເປັັນກງັວນ່ບາງ
ຢູ່� າງຂ່ນ້ ກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ອາດຈະມກ່ານນຳາໃຊບ້ຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ນຳາໃຊໂ້ດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ແມ� ນ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງຈຳານວນ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຄວນ
ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການນຳາໃຊໃ້ນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິຊຳາ້ຊອ້ນ ຫຸ ່ ກະ
ທີ່ຳາຜິດິເປັັນອາຈນິ. ຄວາມເປັັນກງັວນ່ນ່ ້ ໄດຖ້ກ່ນຳາສົ່ະເໜ່ວ່� າເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຫຸາຍໃນການສົ່າ້ງຂດ່ຄວາມສົ່າມາດໃນ
ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໃຫແ້ກ� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ແລະ ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຂອງການເຊ່� ອມ
ໂຍງກນັຂອງອງ່ປັະກອບດັ� ງກ� າວ. 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ການປະຕິບັດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີບ່ໍສະເໝີພາບກັນ ໃນສັນຍາການຮ່ວມມືສອງຝ່່າຍ: ສົ່ນັຍາການຮັ� ວມມ່
ສົ່ອງຝ່� າຍ ຫຸາຍສົ່ະບບັໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ໄດກ້� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນ ແຕົ້� ບຳ� ປັາກດ່ເຫນັຕົ້ວ່ຢູ່� າງໃນ
ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງກ� າວໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກນັ ລະຫວ� າງ

 

ປັະເທີ່ດຕົ້່ນ້ທີ່າງ ແລະ ປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງແມ� ນເປັັນຫວ່ໃຈຫຸກັສົ່ຳາຄນັ. ໂດຍສົ່ະເພາະຢູ່� າງຍິ� ງ, ລດັ ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດ ້
ຕົ້ກ່ລງ່ກນັວ� າ ໃຜິເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ແລະ ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າໄດມ້ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນລກັສົ່ະນະທີ່າງບວກ 
ຢູ່່� ບ� ອນອ່� ນແລວ້. ມຄ່ວາມກງັວນ່ເກດ່ຂ່ນ້ກ� ຽວກບັຊ� ອງຫວ� າງຂອງການປ່ັກປັອ້ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ໃນສົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ, ເຊິ� ງ

10 Anne T. Gallagher, ກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ (Cambridge, 2010) 502
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ມກັຖກ່ນຳາໃຊເ້ຂ່າ້ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກຳາຈດັ (ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ)່ ແລະ ສົ່ະເພາະຜ່ິທ້ີ່່�

ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງປັະເພດເທີ່່� ານັນ້ (ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ) ເຊິ� ງຊ່ໄ້ປັເຖງິການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ ທີ່່� ມກ່ານຈຳາ
ແນກ. ມຄ່ຳາຖາມກ� ຽວກບັການປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ກ� ຽວກບັການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນສົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ ໃນ
ກຳລະນທ່ີ່່� ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຄາ້ຍຄກ່ນັໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ.

ສ່ິງທ້າທາຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕ່ໍກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງຂອງສົ່ິ� ງ
ທີ່າ້ທີ່າຍໃນຂະບວນການທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນປັະເທີ່ດໜ່່� ງ ເພ່� ອໃຫກ້ານຕົ້ຳ� ສ່ົ່ກ້ບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ
ໃນອກ່ປັະເທີ່ດໜ່່� ງ, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດໄລຍະຍາວ (ລາຍລະອຽດເບິ� ງໃນກ� ອງ 5), ແລະ ການກບັຄນ່
ປັະເທີ່ດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກປັະເທີ່ດໜ່່� ງ ໄປັສ່ົ່� ອກ່ປັະເທີ່ດໜ່່� ງ ເພ່� ອຫຸກ່ລຽ້ງການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເຊັ� ນ
ກນັ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນເຂດອຳານາດຂອງສົ່ານ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວໃ້ນຄະດຄ່າ້ມະນຸດແບບຂາ້ມຊາດທີ່່� ມຄ່ວາມຊບັຊອ້ນ - 
ລວມທີ່ງັ ນອກເໜ່ອ່ພາກພ່ນ້ອາຊຽນ. ການຂ່ດຮັດ່ໃນບຳລບິດ່ທີ່າງທີ່ະເລ ໄດສ້ົ່ງັເກດວ� າເປັັນສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍສົ່ະເພາະ ໃນ
ເຂດອຳານາດສົ່ານທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດທີ່່� ມຄ່ວາມຊບັຊອ້ນ. ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການຮັ� ວມມກ່ນັ ໃນລະດບັ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່
ຈງິ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ໃນອາຊຽນ ແຕົ້� ຍງັນອກເໜ່ອ່ໃນອາຊຽນ ເຊິ� ງມນັຖກ່ເນັນ້ວ� າ ເປັັນວທິີ່ກ່ານ
ທີ່່� ຈະຂາ້ມຜິ� ານອຸປັະສົ່ກັ ລວມທີ່ງັ ການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ພາກສົ່� ວນຕົ້� າງ ໃໆນແຜິນງານອາຊຽນ-ອດ່ສົ່ະຕົ້ຣາລເ່ພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະ ອາຊະຍາກຳາ (UNODC) ເພ່� ອ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການຮັ� ວມມ ່ແລະ ການສົ່່� ສົ່ານທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ.່ 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ: ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍໄວ ແລະ ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບນັນ້ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນ
ການປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ 
ໄດຢັູ້່ງ້ຢູ່່ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ເປັັນເຫດຜິນ່ຫຸກັໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ມນັເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່�

ຍອມຮັບັຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ນັນ້, ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່�

ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ບຳລບິດ່ ຫຸ ່ ສົ່ະພາບການ ອາດຈະເປັັນຕົ້ວ່ກຳານດ່ວ� າ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດອ່າຍາ ຫຸ ່ບຳ� ; ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພບ່ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິພອ້ມກນັນັນ້, ອາດຈະ
ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ເບາ່ບາງ, ແຕົ້� ມນັອາດຈະເປັັນໄປັບຳ� ໄດວ້� າ ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ� ກບັ
ຄວາມຜິດິນັນ້ ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍພາຍຫຸງັ.11 ການຮັບັຮ່ັສ້ົ່ະຖານະຂອງບຸກຄນ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດນຳາໄປັສ່ົ່� ຄວາມເຕົ້ມັໃຈໃນການຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ.12

ບາງບໍລິບົດ ລວມທັງ 'ການກວດຄ້ົນ' ເປັນອັນຕະລາຍໃນການກໍານົດຕົວ: ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ທີ່່� ຜິດິພາດ ເກດ່ຂ່ນ້ໃນເວລາທີ່່� ການປັະຕົ້ບິດັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ບ� ອນທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະເຮັດັວຽກ ຫຸ ່
ອາໄສົ່ຢູ່່� , ຫຸ ່ ເວລາທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະໄປັສົ່ະຖານຕ່ົ້ຳາຫຸວດ ເພ່� ອຂຳຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ ແຕົ້� ກບັຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ່
ແທີ່ນ.13 ຄວາມຫຸ ່ມ້ເຫຸວໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນເວລາ ‘ກວດຄ່ນ້’ ທີ່່� ໄດດ້ຳາເນນ່ຢູ່່� ບ� ອນທີ່່� ຜ່ິເ້ຮັດັວຽກ
ບຳລກິານທີ່າງເພດ ໄດເ້ຮັດັວຽກຢູ່່�  ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຮັບັຮ່ັກ້ນັຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມກັຈະບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ໃນຂະບວນການຄຸມ້ຄອງການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໂດຍທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄດປ້ັະຕົ້ບິດັກບັຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 

11 Carolina Villacampa and N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຜ່ານລະບົບຍຸຕິທໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົບທວນສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັບທີ. 25(1) 3”18, ທີ່ 12.
12 Carolina Villacampa and N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຜ່ານລະບົບຍຸຕິທໍາທາງ
ອາຍາ, ການທົບທວນສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວິທະຍາ (International Review of Victimology), 2019, ສະບັບ. 25(1) 3”18, ທີ່ 8.
13 ເບິ� ງຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ສົ່ມ່ຄວນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ? ບດ່ລາຍງານລະດບັຊຸມຊມ່ ກ� ຽວກບັໃນອາຊະກາຳ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍໃນການ
ບຳລກິານດາ້ນເພດໃນເອລ່ບ່ (ICRSE, 2020) 27-29



9 ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ວ� າເປັັນແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້ ກ� ຽວກບັຄວາມຜິດິໃນການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ 
ແລະ ເອກະສົ່ານທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ໂດຍບຳ� ຮັບັຮ່ັວ້� າພວກເຂາ່ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄວາມສົ່� ຽງນ່ ້ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ
ສ່ົ່ງຂ່ນ້ ໃນບຳລບິດ່ ທີ່່� ມນ່ະໂຍບາຍທີ່່� ບຳ� ເປັັນມດິຕົ້ຳ� ກບັແຮັງງານທີ່່� ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ ທີ່່� ອາດຈະມອ່ດິທີ່ພິນ່ຕົ້ຳ� ກບັວທິີ່ກ່ານ
ທີ່່� ດຳາເນນ່ການໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້.14 ການລວມຕົ້ວ່ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ກ� ຽວກບັກດ່ລະບຽບຂອງແຮັງງານ
ເຄ່� ອນຍາ້ຍໄດຖ້ກ່ຮັບັຮັອງໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ, ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫຜ່້ິຄ້າ້ມະນຸດໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ຖກ່ສົ່່� ງກບັ ໃນຖານະ
ແຮັງງານທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ.15 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ມັກຈະບ່ໍໄດ້ຖືກກໍານົດຕົວ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາສູ່ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ໃນຖານະ
ຜູ້ກະທໍາຜິດ: ເມ່� ອຜ່ິເ້ຄາະຮັາ້ຍ ໄດເ້ຂ່າ້ສ່ົ່� ລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ມນັເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຍາກ ທີ່່� ຈະປັ� ຽນແປັງ
ທີ່ດິທີ່າງເພ່� ອຈະປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້າມພາຍຫຸງັ, ແລະ ເປັັນໄປັບຳ� ໄດທ້ີ່່� ຈະປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນ
ເມ່� ອພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ບ່ແລວ້. ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິຄວາມເປັັນກງັວນ່ຂ່ນ້ ໃນບນັດາປັະເທີ່ດທີ່່� ໄດເ້ຮັດັການຄ່ນ້ຄວາ້ ທີ່່�

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ, ໄອຍະການ, ຜ່ິປ່້ັກປັອ້ງ ແລະ ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ທີ່່� ພຈິາລະນາຄະດ ່ອາດຈະຂາດທີ່ກັ
ສົ່ະໃນການຮັບັຮ່ັວ້� າ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ກ� ອນ ໜ່າ້ນັນ້ ພວກເຂາ່ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ການກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ທີ່່� ບຳ� ພຽງພຳ ນອກເໜ່ອ່ກຈາກບຳລບິດ່ຂອງການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວໃ້ຫມ້ຄ່ວາມເອາ່ໃຈໃສົ່�  ເຊັ� ນ
ດຽວກບັມຕິົ້ດິາ້ນເພດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເພດຊາຍ ທີ່່� ບຳ� ພຽງພຳ ແລະ ແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່
ສົ່ງັຄມ່ປັະນາມ ທີ່່� ມສ່ົ່� ວນກ� ຽວກບັກບັການບຳລກິານທີ່າງເພດ.

ມາດຕະການຮີບດ່ວນ ເພ່ືອແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດສ້ົ່ະແດງໃຫ ້
ເຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຕົ້ອ້ງໄດກ້ະຕຸົ້ນ້ໃຫຜ່້ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຕົ້ອບໂຕົ້ລ້ະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາໃນທຸີ່ກລະດບັ, ລວມ
ທີ່ງັ ການສົ່າ້ງຄວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັນຍິາມ ຂອງ ການຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ການພວ່ພນັຂອງອງ່ປັະກອບຂອງການຄາ້
ມະນຸດ ຂອງຜ່ິໃ້ຫຍ�  ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ໂດຍສົ່ະເພາະຢູ່� າງຍິ� ງ, ຄວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັການນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ລະອຽດ
ອ� ອນ ແລະ ຄວາມຍນິຍອມ ທີ່່� ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊ ້ ເຊິ� ງຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນຈດຸສົ່ຳາຄນັໃນການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ຂະບວນການກັ� ນກອງທີ່່� ເຂັມ້ງວດ ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດນ້ຳາໃຊໃ້ນຂັນ້ຕົ້ອນທີ່ຳາອດິ ເພ່� ອເປັັນຕົ້ວ່
ຊ່ວ້ດັໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ການນຳາໃຊຂ້ັນ້ຕົ້ອນການດຳາເນນ່ງານທີ່່� ມມ່າດຕົ້ະຖານ 
(SOP) ແບບຕົ້ັງ້ໜ່າ້, ຜ່ິແ້ປັພາສົ່າທີ່່� ມຄຸ່ນວຸດທີ່ ິ ແລະ ວທິີ່ກ່ານຮັ� ວມມກ່ບັຫຸາຍພາກສົ່� ວນ ໂດຍການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ
ຂອງ NGO ເພ່� ອເສົ່ມ່ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຂະບວນການກັ� ນກອງທີ່່� ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນໃນການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນກຸ� ມແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັ
ເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການນຳາໃຊຂ້ຳສ້ົ່ນັນຖິານວ� າບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ກ� ອນທີ່່� ຈະມກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ເຕົ້ມັສົ່� ວນ, ເພ່� ອປັອ້ງກນັການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ອາຍຸອາດຈະມຄ່ວາມແຕົ້ກຕົ້� າງລະຫວ� າງບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນ
ຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່ຖກ່ປ່ັກປັອ້ງ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ດັ� ງນັນ້ ການສົ່ນັນຖິານວ� າເປັັນເດກັ ຈນ່ເຖງິ ອາຍຸຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ສົ່າມາດກຳານດ່ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ທີ່່� ເປັັນທີ່່� ຍອມຮັບັ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງເດກັຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. 

ການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປົກປ້ອງທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍກັບການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ການກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ສົ່ຳາຄນັຕົ້ຳ� ກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເທີ່່� ານັນ້ ແຕົ້� ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຍງັຊ� ວຍໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍເຊັ� ນກນັ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ພວກເຂາ່ຈະຖກ່ກດ່ຂວາງ
ບຳ� ໃຫຂ້ຳຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ ຫຸ ່ ບຳ� ໃຫສ້ົ່່� ສົ່ານກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ. ໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ, ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ໄດຖ້ກ່ປັະຕົ້ບິດັ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸາຍກວ� າ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ໄດຮ້ັບັການແຈງ້ສົ່ດິທີ່່� ຈະບຳ�

14 ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອຍ, Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສົ່າ 2020, 
ເອກະສານຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
15 Marija Jovanovi”, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນຖັດຖານໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການລັກລອບເຂົ້າ-ອອກເມືອງ: ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ມີການ
ກໍານົດນິຍາມຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການປົກຄອງໂລກດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ, ວາລະສາວິຊາການຂອງອາເມລິກາກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ, 2021, ສະບັບ. XX, 1, 19
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ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ພວກເຂາ່ມແ່ນວໂນມ້ທີ່່� ຈະໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້
ໜ່າ້ທີ່່��  ແລະ ເຮັດັໃຫມ້ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຫຸາຍຂ່ນ້. ຄວາມເປັັນຈງິເຫຸ ່� ານ່ ້ ໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມ
ສົ່ຳາຄນັຕົ້ຳ� ກບັວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຄຳານງ່ເຖງິສົ່ດິ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄວາມເປັັນຈງິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງນ່,້ 
ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຫຸກັຕົ້ຳ� ກບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຫຸາຍຄນ່ອາດຈະບຳ�

ຕົ້ອ້ງການທີ່່� ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຍອ້ນວ� າພວກເຂາ່ບຳ� ຕົ້ອ້ງການທີ່່� ຈະຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  
ຫຸ ່ຢູ່່� ໃນສ່ົ່ນພກັເຊາ່. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຄວາມຕົ້ອ້ງການຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸາຍ
ກວ� າ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ມນັມຄ່ວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຮັບ່ດ� ວນ ທີ່່� ຕົ້ອ້ງມກ່ານປັະເມນ່ຮ່ັບແບບການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ 
ການຊ� ວຍເຫຸອ່. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີຖືກລົງໂທດໃນຄວາມຜິດສະຖານຕ່າງໆໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ໄ້ດຢັູ້່ງ້ຢູ່່ນ
ແລວ້ວ� າ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ເປັັນຄວາມຜິດິທີ່່� ເຫນັຫຸາຍທີ່່� ສຸົ່ດ ທີ່່�

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ຈບັຕົ້ວ່, ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ, ດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ ບ� ອນອ່� ນໆ. 
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ 
ລວມທີ່ງັ ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັ ໃນເວລາ
ທີ່່� ພະຍາຍາມຫຸບ່ໜ່ຈ່າກສົ່ະຖານະການທີ່່� ພບ່ພ ້ຳ ລວມທີ່ງັ ການທີ່ຳາຮັາ້ຍຮັ� າງກາຍ ຫຸ ່ ແມກ້ະທີ່ງັການຄາດຕົ້ະກຳາ. 
ແລະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດສ້ົ່ິນ້ສຸົ່ດການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລວ້ມາຮັບັບດ່ບາດເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເພ່� ອ
ຫຸບ່ຫຸກ່ຈາກການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິໃນການຄາ້ມະນຸດ.16 ໄດ ້
ມຄ່ວາມກງັວນ່ກ� ຽວກບັການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການປັະມງ່ ເຊິ� ງເປັັນຄວາມເປັັນກງັວນ່ໃນປັະ
ເທີ່ດຕົ້� າງໆ, ລວມທີ່ງັ ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັແຮັງງານ, ເອກະສົ່ານ, ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ  ລວມໄປັເຖງິ ການປັະມງ່ທີ່່�

ຜິດິກດ່ໝາຍ, ບຳ� ມກ່ານລາຍງານ ແລະ ບຳ� ມກ່ານຄວບຄຸມ (IUU). ຜ່ິຕ້ົ້ອບຍງັສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຈດຸທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັການກຳ� ການຮັາ້ຍ, ລວມທີ່ງັ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານກບັຜ່ິກ້ຳ� ການຮັາ້ຍ 
ແລະ ໄດກ້າຍມາເປັັນຜ່ິກ້ຳ� ການຮັາ້ຍເອງ.17 

ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີຕ່ໍກັບແມ່
ຍິງ ໃນອຸດສາຫະກໍາທາງເພດ: ມຄ່ວາມເປັັນຫ� ວງວ� າ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຈະຖກ່ນຳາ
ໃຊໃ້ນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັແມ� ຍງິ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ - ລວມທີ່ງັ ແຕົ້� ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ຜ່ິ ້
ທີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດໃນກຸ� ມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ເທີ່່� ານັນ້ - ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັການຄາ້
ມະນຸດ, ມນັສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດ ນບັແຕົ້� ການຖກ່ປັັບໃໝ ຈນ່ເຖງິການກກັຂງັ ຫຸ ່ ເນລະເທີ່ດກບັປັະເທີ່ດ ຫຸ ່
ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດດາ້ນຮັ� າງກາຍຢູ່່� ໃນບາງສົ່ະຖານະການ/ບຳລບິດ່. ໄດມ້ຂ່ຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາໃຫປັ້ັບປຸັງກດ່ໝາຍ ເພ່� ອຫຸຸດ
ຜິ� ອນຄວາມສົ່� ຽງຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກຸ� ມສົ່� ຽງອ່� ນໆ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ໄປັສ່ົ່� ການຫນັ
ປັ� ຽນຊບັພະຍາກອນດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ແລະ ຫນັຄວາມສົ່ນ່ໃຈດັ� ງກ� າວອອກຈາກ ຜ່ິບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ ແລວ້ຫນັ
ຄວາມສົ່ນ່ໃຈໄປັດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ ອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງອ່� ນໆແທີ່ນ.  

ການລົງໂທດພົນລະເມືອງໃນຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ນອກເໜືອເຂດອໍານາດສານຂອງອາຊຽນ: ພນ່ລະເມອ່ງ
ຂອງລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ - ລວມທີ່ງັ ເດກັ - ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດຢູ່່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຫຸງັຈາກທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໃນຮ່ັບແບບການ
ບງັຄບັແຕົ້� ງງານ, ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ, ການປັະມງ່, ບນັເທີ່ງ່, ທີ່າງເພດ ແລະ ອຸດສົ່າຫະກຳາອ່� ນໆ. ຄວາມສົ່� ຽງນ່ທ້ີ່ະ

16 ສໍາລັບການແບ່ງປະເພດຄວາມຜິດ ໃນຖານະນະຄວາມຜິດ, ຄວາມຜິດທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຜິດກ່ຽວກັບອິດສະລະພາບ, ເບິ່ງທີ່ Andreas 
Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, ”ການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ” ຫຼັກການ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ທັດສະນະ”, ວາລະສາ
ດ້ານວິຊາການຂອງ Groningen ກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ, ເຫຼັ້ມທີ 4(1) (2016), 10-38 ທີ່ 13-15.
17 ສໍາລັບລາຍງານຄວາມຜິດທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.



11 ການຈັັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ວຄ່ວາມຮຸັນແຮັງຂ່ນ້ ໃນຂອບເຂດອຳານາດຂອງສົ່ານ ບ� ອນທີ່່�  ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຖວ່� າເປັັນຄວາມຜິດິທີ່າງ
ອາຍາ ແລະ ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍນັນ້ ຖກ່ຕົ້ສ່ົ່ງັຄມ່ປັະນາມ ໂດຍມຜ່ິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນທີ່າງອາຍາໂດຍບຳ� ຕົ້ັງ້ໃຈຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ. ຕົ້ຳ� ກບັການອະທີ່ບິາຍນ່,້ ມນັມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັໃນການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້
ແຂງໃນການຮັ� ວມມກ່� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່ງັໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ ນອກ       ເໜ່ອ່ພາກພ່ນ້ອາ
ຊຽນ ລວມທີ່ງັ ຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກນັວ� າ ໃຜິເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ໃນເວລາທີ່່� ຫຸກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ.້ 

ການລົງໂທດເດັກ: ມກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເດກັທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັ ໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ ລວມທີ່ງັ ການຄາ້ເດກັຄນ່ອ່� ນໆນຳາ. ການດຳາເນນ່ຄະດດ່ັ� ງກ� າວ ອາດຈະເປັັນຜິນ່ມາຈາກການກຳານດ່ຕົ້ວ່ເດກັທີ່່�

ຜິດິພາດວ� າເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ�  ແລະ ການບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ພາຍຫຸງັ ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ນ່ແ້ມ� ນຄວາມ
ສົ່ຳາຄນັໃນການນຳາໃຊຂ້ຳສ້ົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານໃນຂະບວນການກັ� ນກອງເດກັ ແລະ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ຄວາມກງັວນ່ຍງັສົ່ະແດງ
ໃຫເ້ຫນັໃນບາງຄະດທ່ີ່່� ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັ ອາດຈະຈດັວາງວ� າ  ‘ເດກັທີ່່� ຂດັກບັກດ່ໝາຍ’ 
ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ທີ່່� ຂດັຕົ້ຳ� ກບັສົ່ດິ ແລະ ຜິນ່ປັະໂຫຍດຂອງເດກັ. ອາຍຸຕົ້ຳ� ກບັ
ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ກ� ຽວກບັຂອ້ງການປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ເປັັນເດກັ ແລະ ອາດຈະ
ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັ ໃນກຸ� ມເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ອາດຈະເພ່� ມຈຳານວນຂ່ນ້. 

ການນໍາໃຊ້ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍຜູ້ຄ້າມະນຸດ: ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດອາດຈະໃຊປ້ັະໂຫຍດຈາກການມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນອາຊະຍາກຳາ (ເຊັ� ນ ການການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ຂາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ) 
ເພ່� ອເອາ່ຄວາມສົ່� ຽງຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດອອກຈາກຕົ້ນ່ເອງ ແລວ້ເອາ່ຄວາມສົ່� ຽງໄປັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ພວກເຂາ່
ອາດຈະຂ່� ມຂ່� ການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັແຮັງງານ 
ເຊິ� ງເປັັນກນ່ລະຍຸດໃນການຄວບຄຸມຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄກ່ບັຜ່ິ ້
ກະທີ່ຳຳາຜິດິ, ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັການພສ່ິົ່ດວ� າຖກ່ຕົ້ອ້ງ. ຜ່ິຂ່້ດຮັດ່ ອາດຈະນຳາໃຊຄ້ວາມຜິດິກ� ຽວກບັການໝິ� ນປັະໝາດ 
ຫຸ ່ ການໃສົ່� ຮັາ້ຍ ເພ່� ອເຮັດັໃຫມ້ຄ່ວາມມດິງຽບ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ, ເຫນັວ� າມຄ່ວາມບຳ� ສົ່ມ່ດ່ນກ� ຽວກບັອຳານາດຢູ່� າງ
ຊດັເຈນ; ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ ຜ່ິໃ້ຊແ້ຮັງງານທີ່່� ຂ່ດຮັດ່ ມຊ່ບັພະຍາກອນທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຫຸາຍ ເພ່� ອທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ການທີ່າງດາ້ນ
ກດ່ໝາຍ ໃນການຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເພິ� ງພາພວກເຂາ່ໃນດາ້ນການເງນິ ແລະ ດາ້ນອ່� ນໆ. 

ການນໍາໃຊ້ການລົງໂທດໂດຍເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງລັດ ເພ່ືອການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຫືຼ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ: ໃນບາງກຳລະນ ່ການໃຊ ້ຫຸ ່ການຂ່� ມຂ່� ກ� ຽວກບັການລງ່ໂທີ່ດ ໄດເ້ປັັນເຄ່� ອງມທ່ີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງລດັອາດຈະ
ນຳາໃຊ ້ເພ່� ອຜິນ່ປັະໂຫຍດໃນການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ ຫຸ ່ອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ. ໃນຖານະທີ່່� ເປັັນເຄ່� ອງມໃ່ນການສົ່ຳລ້າດ
ບງັຫຸວງ, ມກ່ານບນັທີ່ກ່ເຫດການ ທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄດຂ້່� ມຂ່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດວ� າຈະລງ່ໂທີ່ດ ຖາ້ພວກເຂາ່ບຳ� ຈ� າຍຄ� າໃຫ ້
ສົ່ນິບນ່ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການຂາ້ມຊາຍແດນທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ການສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ເຮັດັວຽກໃນອຸດສົ່າຫະກຳາດາ້ນເພດ) ຫຸ ່ອາດຈະ
ມກ່ານບຳລກິານດາ້ນເພດ. ໃນຖານະທີ່່� ເປັັນເຄ່� ອງມອ່ຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ, ການຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ນຳາໃຊກ້ານລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນ
ໜ່່� ງໃນຕົ້ວ່ຢູ່� າງວ� າເປັັນຂຳໄ້ດປ້ັຽບ; ການກກັຂງັຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນການຫຸກ່ລຽ້ງຄ� າໃຊຈ້� າຍ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່� ຈຳາເປັັນໃນການສົ່່� ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກບັຄນ່ປັະເທີ່ດຕົ້່ນ້ກຳານດ່ ເພ່� ອໃຫກ້ານໃນຖານະພະຍານ ຕົ້ຳ�

ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 
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ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີ ຕ່ໍກັບຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຢາເສບຕິດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດສ້ົ່ນ່ທີ່ະນາກ� ຽວກບັຄວາມສົ່� ຽງຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມ
ຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ຕົ້ັງ້ແຕົ້� ຄວາມຜິດິເລກັນອ້ຍ ໄປັຈນ່ເຖງິຄວາມຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ ທີ່່� ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດ
ໜ່ກັ. ມຄ່ວາມກງັວນ່ກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່່� ເຂັມ້ງວດ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິໃນພາກ
ພ່ນ້ ແລະ ຜິນ່ກະທີ່ບ່ທີ່່� ເປັັນອນັຕົ້ະລາຍຕົ້ຳ� ກບັ ‘ສົ່ງ່ຄາມຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ’ ທີ່່� ມຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 
ໃນນ່ ້ ມຂ່ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເຖງິວ� າຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິແຕົ້� ລະຄນ່ ອາດຈະມຄ່ວາມຕົ້ັງ້ໃຈທີ່່� ຈະນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້�
ມນັອາດຈະເປັັນໄປັບຳ� ໄດທ້ີ່່� ຈະໂນມ້ນາ້ວພາກສົ່� ວນຕົ້� າງໆ ໃນຕົ້ະຫຸອດຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ເພ່� ອໃຫເ້ຮັດັສົ່ິ� ງນ່ເ້ຊັ� ນ
ດຽວກນັ. ໃນຕົ້ວ່ຈງິແລວ້, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອາຊະຍາກຳາຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ອາດຈະມ່
ຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ. 

ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະພບ່ກບັການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ
ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ການລງ່ໂທີ່ດນ່ນ້ບັແຕົ້� ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງ
ດາ້ນຮັ� າງກາຍ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ, ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່
ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ຫຸອກລຳໃ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ເຄິ� ງໜ່່� ງຂອງລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ໄດນ້ຳາໃຊໂ້ທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິ
ກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ກຳາລງັປັະເຊນ່ກບັການຖກ່ປັະຫານຊວ່ດິ ຫຸງັຈາກທີ່່� ກຳານດ່
ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ, ລວມທີ່ງັ Mary Jane Veloso, ທີ່່� ໄດມ້ກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່ນັໃນກອງປັະຊຸມໂຕົ້ະມນ່ (ເບິ� ງໃນ
ຫອ້ງທີ່່�  5). ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຕົ້ອ້ງມກ່ານນຳາໃຊຫຸ້ກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃຫເ້ປັັນເລ່� ອງທີ່່� ຮັບ່ດ� ວນ.

ຂ້ໍສະເໜີແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ 

26 ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຕົ້ຳ� ໄປັນ່ ້ ໄດຖ້ກ່ສົ່ະເໜ່ເ່ພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ� ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ
ໃນກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໃນທຸີ່ກຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາໃນທຸີ່ກຂັນ້. ຄຳາແນະນຳາ
ແຕົ້� ລະຂຳສ້ົ່ະ   ເໜ່ແ່ນະນຳາ ໄດຢູ່້່� ໃນພາກທີ່ ່3 ຂອງບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ສົ່ະບບັນ່.້  
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ການກໍານົດຕົວ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ
1. ການສົ່າ້ງຂດ່ຄວາມສົ່າມາດໃຫແ້ກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້ ເພ່� ອກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ

ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນກຸ� ມຄນ່ທີ່່� ປັະເຊນ່ໜ່າ້ວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ.  

2. ເສົ່ມ່ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຕົ້ຳ� ກບັຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ 
ຜິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

3. ຄວາມທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ກບັຄວາມເຂ່າ້ໃຈຜິດິ ແລະ ສົ່ນັນຖິານກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ກ� ຽວກບັ ‘ອຸດມ່ຄະຕົ້’ິ ຫຸ ່‘ເໝາະສົ່ມ່’

4. ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ສົ່່� ງຕົ້ຳ� ເພ່� ອກັ� ນກອງ
ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແລະ ປັະສົ່ດິທີ່ຜິິນ່

5. ການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້ ກ� ຽວກບັຄວາມເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິທ້ີ່່�

ອາດຈະເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ-ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ພດ່ຕົ້ກິຳາຂອງຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 

ການຈັບຕົວ ແລະ ການສ່ັງຟ້ອງ
6. ຮັບັປັະກນັວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້ ມ່

ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຕົ້ຳ� ກບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ຈາກ
ການຈບັຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຕົ້ອບ
ໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້
ມະນຸດ 

7. ຮັບັປັະກນັວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້ ມ່
ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຕົ້ຳ� ກບັດຸນພນິດິຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຈະນຳາໃຊ ້
ດຸນພນິດິດັ� ງກ� າວ. 

8. ສົ່າ້ງແຮັງຈງ່ໃຈຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ບງັຄບັປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ໃນການ
ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 

9. ຮັບັປັະກນັວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຜ່ິຈ້ບັຕົ້ວ່ 
ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈຕົ້ຳ� ກບັພນັທີ່ະຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການຈບັຕົ້ວ່ບຸກຄນ່ 

ການດໍາເນີນຄະດີ 
10. ປັັບປຸັງກດ່ໝາຍເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນຄວາມສົ່� ຽງໃນການດຳາເນນ່

ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງບຳ�

ເໝາະສົ່ມ່

11. ຮັບັປັະກນັວ� າ ການຕົ້ດັສົ່ນິໃດໆ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ການ
ພາຍຫຸງັທີ່່� ໄດມ້ຂ່ະບວນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ
ເທີ່່� ານັນ້ ແລະ ໄດມ້ກ່ານອະທີ່ບິາຍໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນ

12. ຊ່ແ້ຈງຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງສົ່ະຖານະຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່

13. ຮັບັປັະກນັວ� າໄອຍະການເຂ່າ້ໃຈດຸນພນິດິຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ແລະ ວທິີ່ກ່ານນຳາໃຊດຸ້ນພນິດິ 

14. ຈດັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ວຽກງານຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດໃຫແ້ກ�  
ໄອຍະການ ໂດຍສົ່ະພາະຜ່ິທ້ີ່່� ຊ� ຽວຊານໃນການດຳາເນນ່
ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ວໄປັ  

15. ເສົ່ມ່ສົ່າ້ງຄວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັຄວາມຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍນຳາເອາ່
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໄປັນຳາໃຊ ້  
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ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ  
16. ຮັ� າງ ຫຸ ່ປັັບປຸັງກດ່ໝາຍ ເພ່� ອກຳານດ່ການປ່ັກປັອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍທີ່່� ຊດັເຈນ ເພ່� ອໃຫມ້ຜ່ິນ່ຕົ້ຳ� ກບັ

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 

17. ຈດັຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ແນະນຳາຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານສົ່າ້ງຄວາມເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງການ
ກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. 

18. ຈດັຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ຄຳາແນະນຳາໃຫແ້ກ� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໃນການນຳາ
ໃຊກ້ານປ່ັກປັອ້ງທີ່່� ວໄປັ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເນ່� ອງຈາກຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ. 

19. ຮັບັປັະກນັວ� າພາລະການພສ່ິົ່ດຫຸກັຖານເປັັນຂອງພາກລດັ ບຳ� ແມ� ນຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 

20. ປັອ້ງກນັການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນ
ທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ  

ການຕັດສິນ ແລະ ການລົງໂທດ 
21. ເຮັດັໃຫສ້ົ່ະມາຊກິຂອງຕຸົ້ລາການມຄ່ວາມ

ຮັບັຮ່ັຕ້ົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ 
ບດ່ບາດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການ
ດັ� ງກ� າວ. 

22. ຫຸກ່ລຽ້ງ ຫຸ ່ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດສົ່ຳາລບັການ
ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ  

23. ພຈິາລະນາ ການຟ່ັນ້ຟ່ັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແທີ່ນ
ທີ່່� ຈະເປັັນແກແ້ຄນ້ທີ່າງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ 
ສົ່ຳາລບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ-ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ

24. ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ
ທີ່າງດາ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ໂທີ່ດ
ປັະຫານຊວ່ດິ 

ການຢຽວຢາພາຍຫັຼງການຕັດສິນ   
25. ສົ່ກ່ສົ່າໂອກາດໃນການອອກ

ກດ່ໝາຍ ເພ່� ອລບ່ລາ້ງປັະຫວດັອາ
ຊະຍາກຳາຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ 

26. ກຳານດ່ ແລະ ແກໄ້ຂສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ
ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ທີ່່� ປັະເຊນ່ກບັການລບ່ລາ້ງ
ຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິ
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ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່
ຫຸ ່ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຫຸກັການນ່ ້

ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ ປ່ັ2015 ຊ່� ງໄດຮ້ັບັການໃຫສ້ົ່ດັຕົ້ະຍາບນັໂດຍສົ່ບິລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ. ມາດຕົ້າ 14(7) ຮັຽກຮັອ້ງໃຫ ້
ລດັ ພຈິາລະນາ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັ 
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໂດຍກງ່ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ໄດໃ້ຫກ້ານຄຸມ້ກນັຈາກອາ
ຊະຍາກຳາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍເຈດຕົ້ະນາທີ່າງດາ້ນອາຍາ.18  ແທີ່ນທີ່່�  ຫຸກັການດັ� ງກ� າວ ຈະເປັັນເຄ່� ອງມເ່ພ່� ອ
ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ຈບັຕົ້ວ່, ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ, ກກັຂງັ, ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່
ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ພວກເຂາ່ອາດຈະມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກ
ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.19

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນອງ່ປັະກອບຫຸກັຂອງວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ, 
ຮັບັປັະ ກນັວ� າສົ່ດິທີ່ຂິອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໃນທີ່່� ວລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ລວມທີ່ງັ 
ຮັບັປັະກນັການເຂ່າ້ເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກຄວາມບອບຊຳາ້ທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ຕົ້ກ່
ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຊຳາ້ຄນ່ອກ່.20 ໃນຄວາມໝາຍນ່,້ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັໃນການແຈງ້ໃຫຮ້ັບັຮ່ັ ້
ກ� ຽວກບັຄວາມບອບຊຳາ້ທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ. ມນັຍງັເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ
ໃນການປັະຕົ້ບິດັໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ.21 ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ແລະ 
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ຄວາມເຊ່� ອໃຈຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ທີ່່� ມຕ່ົ້ຳ� ອງ່ການຂອງລດັ ໄດຖ້ກ່ທີ່ຳາລາຍລງ່, ເຮັດັໃຫພ້ວກເຂາ່ບຳ� ໃຫກ້ານຮັ� ວມມແ່ກ� ອງ່ການຂອງລດັ.22 ເຖງິ
ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ນ່ເ້ປັັນເຫດຜິນ່ສົ່ຳາຮັອງທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ເຫດຜິນ່ຫຸກັທີ່່� ພວກເຂາ່ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ 
ຍອ້ນພວກເຂາ່ບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ.23 

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຮ້ັບັຄວາມສົ່ນ່ໃຈເພ່� ມຂ່ນ້ໃນຊຸມປ່ັຜິ� ານມາ. ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໄດ ້
ໃຫຄ້ວາມໃສົ່� ໃຈເປັັນພເິສົ່ດຕົ້ຳ� ກບັບນັຫາດັ� ງກ� າວ.24  ກຸ� ມປັະສົ່ານງານລະຫວ� າງໜ່� ວຍງານເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 

18 ຄຳາອະທີ່ບິາຍຕົ້ຳ� ກບັ ຂ ້ຳສົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັຖານ ແລະ ຄຳາແນະນຳາກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ (OHCHR), ໜ້າ 133
19 ເບິ່ງບົດຄົ້ນຄວ້າອື່ນ, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ສົ່ະບບັຫຍຳ ້ ເລກທີ່ ່ 8 (ກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານເພື່ອຕ້ານການ
ຄ້າມະນຸດ, ປີ 2020); ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິົ້ກິຳາ ຕົ້ຳ� ກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຂຳກ້ຳານດ່ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ” (ຫ້ອງການ OSCE ຂອງຜູ້ແທນພິເສດ ແລະ ຜູ້ປະານງານ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽນນາ, 2013, ວັກທີ 10; Ryszard 
Piotrowicz,”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດການບໍ່ລົງໂທດ”, Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄຳາອະທີ່ບິາຍກ� ຽວກບັອານຸສົ່ນັຍາຂອງສົ່ະພາເອລ່ບ່ ວ� າ
ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ 310
20 ການຄາ້ມະນຸດ: ຄຳາເຫນັຮັ� ວມຂອງສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ກ� ຽວກບັຄຳາສົ່ັ� ງ ຂອງສົ່ະຫະພາບເອຣ່ບ່– ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ (ອງ່ການ OHCHR, 
UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011); ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຄຳາແນະນຳາທີ່າງດາ້ນ
ກດ່ໝາຍຕົ້ຳ� ກບັອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ປັາບປັາມ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ເພ່� ມເຕົ້ມ່ໃຫແ້ກ� ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຂອງ
ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດແບບມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 48
21 ກອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊົນຂອງພາຄີ ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ, 
ຄະນະເຮັດວຽກເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ວທິີ່ທ່ີ່າງບຳລຫິານ ແລະ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ສົ່ຳາລບັຄວາມ
ຜິດິທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໃນຂະບການການຄາ້ມະນຸດ, ເອກະສານຂອງ UN  
CTOC/COP/WG.4/2010/4 (ວັນທີ 9 ທັນວາ 2009) 2-3, ວັກທີ 5-6

22 ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ວັນທີ 6 ເມສາ 
2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45 ວັກທີ 29.
23 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.) ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຂອງ
ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຂອງສົ່ະພາເອລ່ບ່ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ .317
24 ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Siobhán 
Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021); ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້າຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ເຈນິວາ, ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020.



17 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

(ICAT) ໄດເ້ຮັດັບດ່ສົ່ະຫຸຸບຫຍຳໃ້ນບນັຫາດັ� ງກ� າວ.25  ອງ່ການເພ່� ອຄວາມໝັນ້ຄງ່ ແລະ ການຮັ� ວມມໃ່ນເອລ່ບ່ 
(OSCE) ໄດເ້ຜິຍ່ແຜິ� ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນປ່ັ 2013.26  ຄະນະຊ� ຽວຊານຂອງສົ່ະພາ
ເອລ່ບ່ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (GRETA) ພຈິາລະນາຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນບດ່ລາຍງານຂອງປັະເທີ່ດຕົ້ນ່ ເຊັ� ນ
ດຽວກບັກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ໃນການລາຍງານການຄາ້ມະນຸດປັະຈຳາປ່ັ. ການຕົ້ດັສົ່ນິ
ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນປ່ັ 2021, ສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງເອລ່ບ່ ໄດຢູ່້່ນຢັູ່ນວ� າ ລດັຖະບານບຳ� ຄວນລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ.27

ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ເ້ປັັນບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ທີ່ຳາອດິ ເພ່� ອແກໄ້ຂການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ. 
ມນັໄດສ້ົ່ະເໜ່ໃ່ຫແ້ກ� ຜ່ິສ້ົ່າ້ງກດ່ໝາຍ, ຜ່ິສ້ົ່າ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອ
ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ� ຖານຄວາມຮ່ັ ້ ແລະ ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຄວາມພະຍາຍາຍາມຢູ່� າງຕົ້ຳ� ເນ່� ອງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນ
ການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການດັ� ງກ� າວ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ ປັະກອບດວ້ຍສົ່າມພາກ. 

 � ພາກທີ່ ່1 ສົ່ະຫຸຸບແຫຸ� ງທີ່່� ມາຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

 � ພາກທີ່ ່ 2 ກວດສົ່ອບວ� າລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປັະຕົ້ຕິົ້ວ່ຈງິຄແ່ນວໃດ

 � ພາກທີ່ ່3 ສົ່ະເໜ່ຂ່ຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ແລະ ທີ່ດິທີ່າງຕົ້ຳ� ກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ະຫຸອດ
ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ. 

ວິທີການຄ້ົນຄວ້າ: ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ໄ້ດສ້ົ່ກ່ສົ່າບນັດາເອກະສົ່ານ/ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ທີ່່� ມຢູ່່່� ແລວ້ຈາກພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ 
ຈາກບ� ອນອ່� ນໆ ແລະ ການປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ 12 ຄັງ້ ເຊິ� ງຈດັຂ່ນ້ໃນ 6 ປັະເທີ່ດ (ຟ່ັລບິປິັນ, ກຳາປ່ັເຈຍ, 
ຫວຽດນາມ, ສົ່ປັປັ ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ), ນຳາໃຊເ້ຄ່� ອງມກ່ານອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ ທີ່່� ໄດມ້ກ່ານ
ພດັທີ່ະນາຂ່ນ້ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ ແລະ ປັັບໃຊໃ້ຫເ້ຂ່າ້ກບັບຳລບິດ່ຂອງແຕົ້� ລະປັະເທີ່ດ (ເບິ� ງເອກະສົ່ານ
ຊອ້ນທີ່າ້ຍ 2). ມຜ່່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 196 ທີ່� ານ ທີ່່� ເຂ່າ້ຮັ� ວມປ່ັກສົ່າຫາລ,່ ປັະກອບມຝ່່� າຍລດັຖະບານ 122 ທີ່� ານ, 
ຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ຈາກອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່ 74 ທີ່� ານ. ນອກນັນ້ ຍງັມຜ່່ິຊ້� ຽວຊານສົ່່� ທີ່� ານ ທີ່່� ໄດປ້ັະກອບຄຳາເຫນັ ທີ່່� ເປັັນລາຍ
ລກັອກັສົ່ອນ ຫຸ ່ຜິ� ານການສົ່ນ່ທີ່ະນາແບບເລກິເຊິ� ງ. ການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ຍ້ງັໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດຈາກການເຂ່າ້ຮັ� ວມຂອງຜ່ິ ້
ຂຽນ ໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.28

25 ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານສົ່ະບບັຫຍຳ ້ເລກທີ່ ່8 (ກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, 2020)
26 ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາດາ້ນກດ່ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕົ້ຳ� ກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ” 
(ຫ້ອງການ OSCE ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ແລະ ຜູ້ປະສານງານສໍາລັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽນນາ, 2013)
27 V.C.L ແລະ  A.N. v ສົ່ະຫະຣາດຊະອານາຈກັອງັກດິ [ຄໍາຮ້ອງເລກທີ 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິດທິມະນຸດຂອງເອີລົບ, ວັນທີ 16 ກຸມພາ 
2021.
28 ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນຖານະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4-5 ກຸມພາ 2021 ໂດຍຜູ້
ລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Siobhán Mullaly, ເອກະສານ UN A/
HRC/47/34 (ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021). ຜູ້ຂຽນຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, 
ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET, ຈັດໂດຍ by ICAT ແລະOHCHR, ຫົວຂໍ້ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ກອງປັະຊຸມໂຕົ້ະມນ່ກ� ຽວກບັ
ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ https://aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-
roundtable/.  ຜ່ິຂ້ຽນມຄ່ວາມຮ່ັຂ້ອບໃຈສົ່ຳາລບັໂອກາດເຫຸ ່� ານ່ ້ໃນການຮັວບຮັວມເອາ່ຂຳມ່້ນແບບລວງເລກິໃນທີ່່� ວໂລກ.

50% 50%
ເພດຊາຍ ເພດຍິງ

ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

39% 61%

ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ

ລັດຖະບານ 

ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
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ຂໍຈໍາກັດໃນການຄ້ົນຄວ້າ: ມຄ່ວາມຂາດແຄນຢູ່� າງຫຸວງຫຸາຍກ� ຽວກບັບດ່ວໄິຈ ແລະ ຫຸກັນຕິົ້ສິົ່າດ ໃນການຕົ້ຄ່ວາມ
ໝາຍ ແລະ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນອາຊຽນ. ໂດຍສົ່ະເພາະຢູ່� າງຍິ� ງ ຂຳມ້່ນທີ່່� ຈຳາກດັ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັຈາກບນັດາ
ປັະເທີ່ດທີ່່� ບຳ� ໄດມ້ກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມໂຕົ້ະມນ່ເພ່� ອປ່ັກສົ່າຫາລ.່ ຂຳຈ້ຳາກດັໃນການຄ່ນ້ຄວ້າໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຫຸາຍຂ່ນ້

 

ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັນກັຄ່ນ້ຄວາ້/ນກັວໄິຈ ທີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດເຮັດັດຳາເນນ່ການປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບເຊິ� ງໜ່າ້ ອນັເນ່� ອງມາຈາກຂຳ ້

ຈຳາກດັໃນການເດນ່ທີ່າງ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການແຜິ� ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊິ� ງອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ກບັຜິນ່ໄດຮ້ັບັ
ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້. ການປ່ັກສົ່າຫາລທ່ີ່າງອອນລາຍ ມກັຈະຂາດການສົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັຢູ່� າງກງ່ໄປັກງ່ມາ ແລະ 
ຄວາມສົ່ະດວກໃນການສົ່ນ່ທີ່ະນາແບບເຊິ� ງໜ່າ້ ເຖງິວ� າຈະມຄ່ວາມກະຕົ້ລ່ລ່່ນ້ຢູ່� າງສ່ົ່ງ ແລະ ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງ
ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໃນທີ່າງອອນລາຍ ແລະ ແບບປັະສົ່ມ່ປັະສົ່ານ ໃນການປ່ັກສົ່າຫາລ.່ ຂຳຈ້ຳາກດັເພ່� ມເຕົ້ມ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ລກັສົ່ະນະຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ວທິີ່ກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິແບບປັະຈກັຕົ້າ. ບຳ� ມກ່ານ
ເກບັກຳາຂຳມ້່ນ ແລະ ບຳ� ມກ່ານບນັທີ່ກ່ໃນເວລາທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ນຳາໃຊດຸ້ນພນິດິຂອງຕົ້ນ່ເອງ ທີ່່� ຈະ ບຳ�  
ໃສົ່� ຂຳຫ້າ, ຫຸ ່ໄອຍະການ ນຳາໃຊດຸ້ນພນິດິຂອງຕົ້ນ່ ທີ່່� ຈະ ບຳ�  ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັເຂາ່ເຈ ່າ້.29  ບາງທີ່່�  ນ່ອ້າດຈະເປັັນຈດຸ
ບອດທີ່່� ສົ່ຳາຄນັທີ່່� ສຸົ່ດໃນບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ ້ ທີ່່� ອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຜ່ິທ້ີ່່� ຍງັບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ຈຳາ
ນວນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຖກ່ກກັຂງັໃນທີ່່� ວພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ແລະ ຈາກບ� ອນອ່� ນໆ - ທີ່່� ຍງັບຳ� ຮ່ັແ້ນ� ນອນ. 

ບັນທຶກກ່ຽວກັບຄໍາສັບ: “ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ” ສົ່າມາດເຂ່າ້ໃຈໄດຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງ ຫຸ ່ແຄບ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈ
ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ, ມນັອາດຈະນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດທຸີ່ກ
ຮ່ັບແບບ ລວມທີ່ງັ ການກກັຂງັ ແລະ ການສົ່່� ງກບັປັະເທີ່ດ ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ທີ່ຽບເທີ່່� າກບັ “ການ
ລງ່ໂທີ່ດ” ລວມທີ່ງັ ໃຫກ້ານປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ການບຳລກິານ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່່� ບຳ� ຕົ້ອ້ງການ.30   ຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້
ຄວາ້ນ່,້ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດແມ� ນໄດຮ້ັບັການຕົ້ຄ່ວາມແບບແຄບ ທີ່່� ອາ້ງອງ່ເຖງິການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດຈາກການລງ່ໂທີ່ດໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຜິ� ານການຈບັຕົ້ວ່, ການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ການຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ 
ແລະ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. 

ບັນທຶກກ່ຽວກັບຂອບເຂດ: ໃນທີ່່� ວໂລກ, ໂດຍສົ່ະເພາະໃນບ� ອນທີ່່� ກອບການເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດ, ສົ່ງັຄມ່ ແລະ ແຮັງງານທີ່່� ບຳ� ພຽງພຳ, ຄວາມບຳ� ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໃນນາມຂອງ ‘ການຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ’. ການນຳາໃຊກ້ອບວຽກກ� ຽວກບັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ໄດເ້ຮັດັໃຫ ້
‘ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ’ ແລະ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ’ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນທີ່ງັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫມ້ກ່ານປັະນາມ
ຈາກສົ່ງັຄມ່ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາແກ� ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ ກຸ� ມຄນ່ຜ່ິດ້ອ້ຍໂອກາດອ່� ນໆ. ບາງທີ່່�  ສົ່ິ� ງນ່ ້

ອາດຈະເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ໂດດເດັ� ນທີ່່� ສຸົ່ດ ທີ່່� ເກດ່ຈາກການເຂ່າ້ໄປັກວດຄ່ນ້ສົ່ະຖານທີ່່� ເຮັດັວຽກ ເຊິ� ງສົ່າມາດສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ບຸກຄນ່ ຫຸ ່ ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜິດິພາດວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຂດັກບັຄວາມເຕົ້ມັໃຈຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້, ໃນຂະນະທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ໃນ
ສົ່ະຖານການເປັັນ ‘ໂສົ່ເພນ’່, ‘ແຮັງງານທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ’ ຫຸ ່ແມແ້ຕົ້� ເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ (ເບິ� ງໃນຫອ້ງທີ່່�  8).31  ຄວາມບຳ� ຍຸ
ຕົ້ທິີ່ຳາເຫຸ ່� ານ່ ້ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດປ້ັະເຊນ່ໜ່າ້ຢູ່� າງຮັບ່ດ� ວນ ເຊິ� ງເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງໃນການຕົ້ອບໂຕົ້ກ້ານຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເອາ່

29 ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັບນັຫາການຕົ້ອບໂຕົ້ທ້ີ່າງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາອາຍາທີ່່� ແທີ່ດເໝາະ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານ
ກ� ຽວກບັຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ຂອງໜ່� ວຍວຊິາການ ດາ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ວຽນນາ ວັນທີ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, UN Doc. CTOC/
COP/WG.4/2020/2 (15 ມີຖຸນາ 2020), ວັນທີ 38.
30 ບາງຮູບແບບຂອງການ ”ລົງໂທດ” ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເຈັບປວດ ອີງຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງ McAdam, M.; ອດິສົ່ະຫຸະພາບ ໃນ
ການເຄ່� ອນຍາ້ຍຂອງບຸກຄນ່ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ການວໃິຈກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັໃນພາກພ່ນ້ ASEAN 
(ແຜນງານ ASEAN-ACT, 2021)
31 ເບິ່ງທີ ໃນສິ່ງຕ່າງໆ (inter alia) ການຈັດຕັ້ງຜູ້ບໍລິການທາງເພດ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ: ການເປັນຕົວແທນຕົນເອງ, ການລະດົມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ການເຮັດວຽກ (ພັນທະມິດສາກົນ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນແມ່ຍິງ (GAATW, 2018); ບົດແນະນໍາຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ ຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ (ຄະນະກໍາມະການສາກົນ ດ້ານສິດທິ ຂອງຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຢູ່ 
ເອີລົບ, 2019); ຈາກຄວາມສ່ຽງໄປສູ່ການຟື້ນຟູທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ການຈັດຕັ້ງການບໍລິການທາງເພດ ເພື່ອຢຸດການຂູດຮີດ (ຄະນະກໍາມະການສາກົນ ດ້ານສິດທິ ຂອງຜູ້
ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຢູ່ ເອີລົບ, ພຶດສະພາ 2021); ຫຼັກປະກັນຄວາມເສຍຫາຍ: ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດຕໍ່ສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ 
(GAATW, 2007).



19 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ຄຳານງ່ເຖງິສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, ແຕົ້� ສົ່� ວນໃຫຍ� ຢູ່່� ນອກເໜ່ອ່ຂອບເຂດການຄ່ນ້ຄວາ້ ເຊິ� ງບຳ�

ໄດແ້ກໄ້ຂການລງ່ໂທີ່ດບຸກຄນ່ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແຕົ້� ໄດເ້ບິ� ງເຖງິການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິທ້ີ່່� ເປັັນຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 3 ຂອງ ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ປັາບປັາມ 
ແລະ ລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ອານຸສົ່ນັຍາເພ່� ມເຕົ້ມ່ໃຫແ້ກ�  ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າ
ດວ້ຍການຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່� ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) ແລະ ມາດຕົ້າ 2 
ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ACTIP).

ຫ້ອງທີ 1: ນິຍາມ "ການຄ້າມະນຸດ"

(ກ)  “ການຄາ້ມະມຸດ” ໝາຍເຖງິ ການຊອກຫາ, ການນຳາສົ່່� ງ, ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� , ການໃຫບ້� ອນລ່ ້
ຊ� ອນ ຫລ ່ຮັບັເອາ່ຄນ່ ດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ໃຊກ້ານບງັຄບັ ຫຸ ່ໃນຮ່ັບແບບຕົ້� າງໆຂອງການ
ບງັຄບັ,  ດວ້ຍການລກັພາໂຕົ້, ສົ່ຳໂ້ກງ, ຕົ້ວ່ະຍວ່ະຫຸອກລວງ, ການໃຊອ້ຳານາດຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່
ສົ່ະຖານະພາບທີ່່� ອ� ອນແອ ຫຸ ່ການໃຫ ້ຫຸ ່ການຮັບັເງນ່ ຫຸ ່ຜິນ່ປັະໂຫຍດອ່� ນໆ ເພ່� ອທີ່່� ຈະໄດ ້
ຮັບັຄວາມຍນິຍອມຈາກບຸກຄນ່ໃຫຢູ່້່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານຄວບຄຸມ, ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການກດ່ຂ່�
ຂ່ດຮັດ່. ການກດ່ຂ່� ຂ່ດຮັດ່ຈະລວມເຖງິ ຢູ່� າງໜ່ອ້ຍທີ່່� ສຸົ່ດໃນການກດ່ຂ່� ຂ່ດຮັດິຈາກການຄາ້
ໂສົ່ເພນຜ່່ິອ້່� ນ ຫຸ ່ຮ່ັບແບບອ່� ນໆຂອງການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ຫຸ ່ການ
ບຳລກິານ, ເປັັນຂາ້ທີ່າດ ຫຸ ່ປັະຕົ້ບິດັຄກ່ນັກບັການເປັັນຂາ້ທີ່າດ,  ຄວາມເປັັນທີ່າດ ຫຸ ່ການ
ຕົ້ດັເອາ່ອະໄວຍະວະອອກ.  

(ຂ) ການຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນການສົ່ະແຫວງຫາຜິນ່ປັະໂຫຍດ
ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນວກັ (ກ) ຂອງມາດຕົ້ານ່ ້ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັວທິີ່ກ່ານໃດໆທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນວກັ (ກ).

(ຄ) ການຊອກຫາ, ການນຳາສົ່່� ງ, ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� , ການໃຫບ້� ອນລ່ຊ້� ອນ ຫຸ ່ຮັບັເອາ່ເດກັ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່
ຂອງການຂ່ດຮັດ່ ຈະຖວ່� າເປັັນ ‘ການຄາ້ມະນຸດ’ ເຖງິຈະບຳ� ມວ່ທິີ່ກ່ານໃດໆ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ
ວກັ (ກ) ຂອງມາດຕົ້ານ່.້

(ງ)  “ເດກັ ໝາຍເຖງິບຸກຄນ່ທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ ສົ່ບິແປັດ (18) ປ່ັ.

ມາດຕົ້າ 3 ຂອງ ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ປັາບປັາມ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ 
ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ອານຸສົ່ນັຍາເພ່� ມເຕົ້ມ່ໃຫແ້ກ� ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການ
ຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່� ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) 
ແລະ ມາດຕົ້າ 2 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ�
ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ACTIP).



1
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງ

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ



21 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

1�1� ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນ ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ປັາບປັາມ 
ແລະ ລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) 
ຫຸ ່ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່� ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (UNTOC). ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ ຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດກ້າຍເປັັນອງ່ປັະກອບຫຸກັຕົ້ຳ� ກບັພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຂອງລດັ.32 

ຫຸກັການນ່ ້ເຫນັວ� າມກ່ານສົ່ະແດງອອກຢູ່� າງຊດັເຈນໃນເຄ່� ອງມທ່ີ່່� ເປັັນກດ່ໝາຍແບບເບາ່ (soft law) ລວມທີ່ງັ ຄ່� ມ ່
ແລະ ຫຸກັການກ� ຽວກບັຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ກ� ຽວກບັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂອງຫອ້ງການຂອງຄະນະກຳາ
ມາທີ່ກິານໃຫຍ� ເພ່� ອສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ (ເອກະສົ່ານ UN E/2002/68/Add.1), ຫຸກັການທີ່ ່7 ເຊິ� ງກຳານດ່ໄວວ້� າ: 

ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ອ້ງບຳ� ຖກ່ກກັຂງັ, ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້ ຫຸ ່ອາໄສົ່
ຢູ່່� ໃນບນັດາປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານ ແລະ ປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ ຫຸ ່ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັກບັ
ການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມດັ� ງກ� າວ ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ໂດຍກງ່ມາຈາກສົ່ະຖານະຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ

ມກ່ານສົ່ນ່ທີ່ະນາທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນລະດບັສົ່າກນ່ ທີ່່� ໃຫຂ້ຳມ້່ນກ� ຽວກບັຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ແລະ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ລວມ
ທີ່ງັ ກຸ� ມຄະນະເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ເຊິ� ງສົ່າ້ງຕົ້ັງ້ຂ່ນ້ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ
ອານຸສົ່ນັ ຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ການປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ຳາອດິໃນປ່ັ 2009, ຄະນະເຮັດັວຽກ ໄດແ້ນະນຳາວ� າ 
ລດັພາຄ ່ຄວນຈະ: 

(ກ) ສົ່າ້ງຂັນ້ຕົ້ອນທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາ້ຮັາຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ໃຫກ້ານສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍດັ� ງກ� າວ ແລະ (ຂ) ພຈິາລະນາ, ໂດຍ
ສົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ຄາ້
ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດເ້ຮັດັ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່
ຈາກສົ່ະຖານະການທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຖກ່ບງັຄບັກະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ຳ� ກບັການ
ກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍດັ� ງກ� າວ.33 

ໃນປ່ັ 2010 ຄະນະເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໄດສ້ົ່ະແດງເຖງິ ‘ມຸມມອງ/ທີ່ດັສົ່ະນະຄະຕົ້ທິີ່່�

ແຕົ້ກຕົ້� າງຢູ່� າງຫຸວງຫຸາຍ’ ເຊັ� ນວ� າ ‘ບຳ� ສົ່າມາດບນັລຸຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ວ� າດວ້ຍຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາເພ່� ມເຕົ້ມ່ກ� ຽວກບັການບຳ� ດຳາເນນ່
ຄະດ ່ ຕົ້າມທີ່່� ໄດຕ້ົ້ກ່ລງ່ກນັໄວໃ້ນກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ຳາອດິ.’34  ຜ່ິແ້ທີ່ນກອງປັະຊຸມບາງທີ່� ານ ບຳ� ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການ
ຕົ້ດັສົ່ນິໃຈ ທີ່່� ຈະກ� າວຄນ່ວ� າ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາເປັັນຜິນ່ໄດຮ້ັບັຈາກກອງປັະຊຸມຄັງ້ສົ່ອງ ແຕົ້� ກຳຍງັມກ່ານຢູ່່ນຢັູ່ນໃນບດ່
ລາຍງານ ພອ້ມກບັຖະແຫຸງການທີ່່� ວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນ ໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ, ຄຳາແນະນຳາ, 

32 ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ວທິີ່ກ່ານທີ່າງດາ້ນບຳລຫິານ ແລະ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິໃນຂະບວນການຄາ້
ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານພ່ນ້ຖານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ, ວຽນນາ ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 2010, ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/4 
(ວັນທີ 9 ທັນວາ 2010), ແຖວທີ 10.
33 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 14-15 ເມສາ 2009) 
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2009/2, ວັນທີ 21 ເມສາ 2009, ວັກທີ 12.
34 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 
2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2010 ວັກທີ 109. ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດ
ລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັນທີ 
16 ກຸມພາ 2010 ວັກທີ 50, 51.



221. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ການແນະນຳາ ຫຸ ່ໃນເຄ່� ອງມອ່່� ນໆ.35  ປັະເດນັດັ� ງກ� າວນ່ ້ບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາມາກ� າວເຖງິອກ່ໃນຄະນະເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຈນ່ເຖງິການປັະຊຸມສົ່ະໃໝທີ່່�  8, ເຊິ� ງໄດແ້ນະນຳາລດັພາຄ ່ຄວນຈະ

ພຈິາລະນາ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ດຸນພນິດິຂອງໄອຍະການ, ບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດ ້
ເຮັດັ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກສົ່ະຖານະການທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່�

ຖກ່ບງັຄບັກະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍດັ� ງກ� າວ.36 

ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ນຳາສົ່ະເໜ່ກ່ານອາ້ງອງ່ໃໝ�  ທີ່່� ກ� າວເຖງິ ‘ດຸນພນິດິຂອງໄອຍະການ’ ທີ່່� ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິໃນບດ່
ລາຍ ງານກ� ອນໜ່າ້ນ່.້ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ຍງັລວມເອາ່ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເປັັນຮ່ັບແບບບງັຄບັ ແລະ ສົ່າເຫດ ທີ່່� ເຊ່� ອມໂຍງ
ລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ (ລາຍລະອຽດຂອງທີ່ງັສົ່ອງ
ຮ່ັບແບບເບິ� ງທີ່່� ໜ່າ້ 33). ຮ່ັບແບບສຸົ່ດທີ່າ້ຍ ໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ສົ່ະເພາະໃນກອງປັະຊຸມສົ່ະໃໝທີ່່�  9 ເຊິ� ງ ຄະນະເຮັດັວຽກ
ກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໄດແ້ນະນຳາໃຫກ້ອງປັະຊຸມຂອງລດັພາຄຕ່ົ້� າງໆ ພຈິາລະນາເປັັນບ່ລມິະສົ່ດິຕົ້່ນ້ຕົ້ຳ 
‘ຄຳາແນະນຳາກ� ຽວກບັບນັຫາການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.37  

ຫວ່ຂຳຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນວາລະສົ່ະເພາະໃນກອງປັະຊຸມສົ່ະໃໝທີ່ ່10 ຂອງຄະນະທີ່່� ເຮັດັວຽກກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ ໃນປ່ັ 2020. ຄວາມເປັັນມາຂອງເອກະສົ່ານ ໄດຖ້ກ່ກະກຽມໂດຍກອງເລຂາ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່
ໃຫແ້ກ� ການປ່ັກສົ່າຫາລເ່ຫຸ ່� ານັນ້ ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເຖງິແມ� ນວ� າຈະມຄ່ວາມພະຍາຍາມໃນການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ
ດັ� ງກ� າວ, ແຕົ້� ການປັະຕົ້ບິດັກຳບຳ� ເທີ່່� າທີ່ຽມກນັ.38 ໃນລະຫວ� າງການປ່ັກສົ່າຫາລ,່ ຜ່ິແ້ທີ່ນກອງປັະຊຸມຫຸາຍທີ່� ານ ໄດ ້
ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນການກຳານດ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ. ບນັຫາຄວາມບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກນັລະຫວ� າງ
ວທິີ່ກ່ານຂອງປັະເທີ່ດ ກຳໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ມາສົ່ນ່ທີ່ະນາ, ເຊັ� ນດຽວກນັກບັຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການລບ່ປັະຫວດັອາຊະຍາ
ກຳາຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນເງ ່�ອນໄຂເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ໃນການຟ່ັນ້ຟ່ັ ແລະ ກບັຄນ່ສ່ົ່� ສົ່ງັຄມ່ ແລະ ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງນຳາໃຊຫຸ້ກັການ
ຈາກການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ຕົ້ະຫຸອດຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ.39

ນອກນັນ້, ມະຕົ້ກິອງປັະຊຸມຂອງພາຄໃ່ນປ່ັ 2020 ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດທີ່່�

ມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້, ກຳານດ່ວ� າ ລດັຄວນຈະ: 

ພຈິາລະນາ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່່� ບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເໝາະສົ່ມ່, ໃຫເ້ຂ່າ້ເຖງິ

35 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 27-29 ມັງກອນ 
2010) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2010/6, ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2010 ວັກທີ 50, 51.
36 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2018) 
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2018/3, ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2010 ວັກທີ 7(c).
37 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 9 ຫາ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 
2019) ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2018/3, ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019 ວັກທີ 4.
38 ຄຳາແນະນຳາວ� າດວ້ຍບນັຫາ ການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາທີ່່� ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສົ່ະເພາະທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ວຽນນາ ວັນທີ 10 ແລະ 11 
ກັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 2.
39 ກອງປະຊຸມຂອງພາຄີຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາ UNTOC, ບົດລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 10-11 ກັນຍາ 2020) 
ເອກະສານ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/4, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ວັກທີ 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.



23 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການຢູ່ຽວຢູ່າ ຖາ້ຫາກຖກ່ການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຈາກການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ, 
ໂດຍດຳາເນນ່ການຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່, ຕົ້າມກດ່ໝາຍພາຍໃນ, ຄຳາແນະນຳາ ຫຸ ່ ນະໂຍບາຍທີ່່�

ຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການເຫຸ ່� ານ່.້40

ສົ່ະພາຄວາມໝັນ້ຄງ່ ຍງັຮັຽກຮັອ້ງໃຫລ້ດັ ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.41  ຄະນະກຳາມະການວ� າ
ດວ້ຍການລບ່ລາ້ງທຸີ່ກຮ່ັບແບບການຈຳາແນກຕົ້ຳ� ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫ ້ນຳາໃຊຫຸ້ກັການນ່ ້ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ທຸີ່ກຄນ່ ໂດຍບຳ� ມກ່ານຈຳາແນກ.42  ນອກນັນ້, ອງ່ຕົ້າມມະຕົ້ຂິອງສົ່ະພາສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ເລກທີ່ ່44/4, ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ
ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ທີ່� ານ Siobhán Mullally ໄດຍ້່� ນບດ່ລາຍງານກ� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັກອງປັະຊຸມສົ່ະໃໝທີ່ ່ 44 ຂອງຄະນະກຳາມະການສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, ເຊິ� ງໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນພ່ນ້ຖານທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຂອງພນັທີ່ະຂອງລດັໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.43  ຖະແຫຸງ
ການທີ່າງການເມອ່ງ ວ� າດວ້ຍການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັແຜິນງານສົ່າກນ່ຂອງອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ ປ່ັ 2021 ໄດຢູ່້່ນຢັູ່ນຄນ່ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມໝັນ້ໝາຍໃນການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດການ
ຄາ້ມະນຸດ ໃນຄວາມຜິດິທີ່າງອາຍາ, ທີ່າງແພ� ງ, ທີ່າງບຳລຫິານ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ
ໃຫມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດເຂາ່ເຈ ່າ້.44 

ໂດຍສົ່ະເພາະ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການບງັຄບັ ແລະ ແຮັງງານບງັຄບັ, ມາດຕົ້າ 4(2) ຂອງອານຸສົ່ນັຍາ ສົ່ະບບັປ່ັ 2014 ຕົ້ຳ�

ກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ເລກທີ່ ່29 ເຊິ� ງກຳານດ່ວ� າ

ລດັສົ່ະມາຊກິແຕົ້� ລະລດັ ຄວນຈະ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັຫຸກັການພ່ນ້ຖານຂອງລະບບ່
ກດ່ໝາຍຂອງຕົ້ນ່ເອງ, ດຳາເນນ່ການ ມາດຕົ້ະການທີ່່� ຈຳາເປັັນ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າອງ່ການ
ທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ແຮັງງານພາກບງັຄບັ ສົ່ຳາລບັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ ເຊິ� ງພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່
ບງັຄບັ ຫຸ ່ແຮັງງານພາກບງັຄບັ.

ພາສົ່າໃນທີ່່� ນ່ ້ ໂດຍສົ່ະເພາະ ທີ່່� ອາ້ງອງ່ເຖງິ ‘ການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ” ໝາຍຄວາມວ� າ ການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ອາດຈະບຳ�

ຄວບຄຸມການກະທີ່ຳາທີ່່� ບຳ� ສົ່ະເພາະເປັັນການລະເມດ່ກດ່ໝາຍອາຍເທີ່່� ານັນ້ ແຕົ້� ຍງັໝາຍເຖງິ ທີ່າງບຳລຫິານ, ການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ ກດ່ໝາຍອ່� ນໆ. ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຍງັສົ່ະແດງອອກໃນມາດຕົ້າ 31 ຂອງ ອານຸສົ່ນັຍາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັສົ່ະຖານະພາບຂອງຜ່ິລ້່ໄ້ພ ປ່ັ 1951 ຫາ້ມບຳ� ໃຫລ້ງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ອນັເນ່� ອງມາຈາກການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ. ຂຳກ້ຳານດ່ນ່ອ້າດຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ທີ່່� ຕົ້ອ້ງການໃຊສ້ົ່ດິໃນການລ່ໄ້ພ. 

40 CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1, ວັກທີ. 13, ອັກສອນ g
41 ເບິ່ງມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2331 (2016); ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ 2388 (2017).
42 ເບິ່ງ: ຄະນະກໍາມະການ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາທົ່ວໄປ ເລກທີ 38 (2020) ວ່າດ້ວຍການຄ້າແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກຍິງ ໃນບໍລິບົດຂອງ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທົ່ວໂລກ, ວັກທີ 98.
43 ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, 
Siobhán Mullaly, ເອກະສານຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021). ຜູ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ 
ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງວັນທີ 4 ແລະ 5 ກຸມພາ 2021 ເພື່ອຮວບຮວມຄໍາເຫັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ.
44 ຖະແຫຼງການທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021, 
ເອກະສານ UN A/76/L.11 ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 [13].



241. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ການບໍ່ລົງໂທດເດັກໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ 

ຄ່� ມ ່ແລະ ຫຸກັການກ� ຽວກບັຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາກ� ຽວກບັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂອງຫອ້ງການຂອງຄະນະ
ກຳາມາທີ່ກິານໃຫຍ� ເພ່� ອສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ສົ່ະເໜ່ກ່ານປ່ັກປັອ້ງຢູ່� າງຊດັເຈນ ຕົ້ຳຳ� ກບັການລງ່ໂທີ່ດເດກັ ໃນຄຳາແນະນຳາ 8.3 
‘ຮັບັປັະກນັວ� າເດກັທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ການທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່ ການລງ່ໂທີ່ດ
ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັສົ່ະຖານະການ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ.’ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເດກັ ຍງັໄດຮ້ັບັ
ການປ່ັກປັອ້ງເພ່� ມເຕົ້ມ່ໂດຍ ຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງ UNICEF 2.1 ທີ່່� ກຳານດ່ໄວວ້� າ: 

ການມສ່ົ່� ວນພວ່ພນັຂອງເດກັ ໃນການກະທີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ບຳ� ຄວນທີ່ຳາລາຍສົ່ະຖານະພາບ
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ທີ່ງັເດກັ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ສົ່ດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ຕົ້ຳ� ກບັການປ່ັກປັອ້ງ
ພເິສົ່ດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.45  

ນອກນັນ້ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເດກັ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ມາດຕົ້າ 37(b) ຂອງ
ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ເິດກັ (CRC) ທີ່່� ກຳານດ່ໄວວ້� າ ‘ການຈບັຕົ້ວ່, ກກັຂງັ ຫຸ ່ຈຳາຄຸກເດກັ ຈະຕົ້ອ້ງເປັັນໄປັຕົ້າມ
ກດ່ໝາຍ ແລະ ຕົ້ອ້ງນຳາໃຊເ້ປັັນມາດຕົ້ະການສຸົ່ດທີ່າ້ຍ ແລະ ເປັັນໄລຍະເວລາທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ທີ່່� ສົ່ັນ້ທີ່່� ສຸົ່ດ,’46 ດວ້ຍ
ເຫດການ, ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາຕົ້ຳ� ເດກັແມ� ນຂດັຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ຖເ່ປັັນການລະເມດ່ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ CRC. 47

ຄະນະກຳາມະການຂອງອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ເິດກັ ກຳານດ່ວ� າໃນການພດັທີ່ະນານະໂຍບາຍກ� ຽວກບັ
ເດກັທີ່່� ບຳ� ມຄ່ນ່ເບິ� ງແຍງ ຫຸ ່ການແຍກເດກັ, ລວມທີ່ງັ ເດກັທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, “...ລດັຄວນ
ຮັບັປັະກນັວ� າເດກັດັ� ງກ� າວ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ດວ້ຍເຫດຜິນ່ໃນການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ອາໄສົ່ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ
ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ ພຽງຢູ່� າງດຽວ.’48  ຂຳສ້ົ່ງັເກດມວ້ນທີ່າ້ຍຂອງຄະນະກຳາມະການກ� ຽວກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ິ
ເດກັ ແລະ ອານຸສົ່ນັຍາເພ່� ມເຕົ້ມ່ວ� າດວ້ຍການຂາຍເດກັ ແລະ ພາບລາມກ່ອານາຈານເດກັ ລວມທີ່ງັ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ
ທີ່່� ອອກໂດຍ ຄະນະກຳາມະການ ເນັນ້ຢູ່ຳ າ້ວ� າ ເດກັ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ.49 ອງ່ການ UNICEF 
ແລະ ສົ່ະຫະພາບ ລດັຖະສົ່ະພາ ກຳານດ່ວ� າ ກດ່ໝາຍຕົ້ອ້ງລວມເອາ່ຂຳກ້ຳານດ່ສົ່ະເພາະ ທີ່່� ຮັບັປັະກນັວ� າເດກັ ຈະບຳ� ຖກ່
ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ຈະບຳ� ຖກ່ຈຳາຄຸກ, 
ກກັຂງັ ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດອ່� ນ.50

45 ຄ່� ມວ່� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງເດກັທີ່່� ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (Unicef, 2006) 10
46 ມາດຕາ 37(b) ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເປີດໃຫ້ລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍ ມະຕິຂອງ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ 44/25 ຄັ້ງວັນທີ 20 ພະຈິກ 1989, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 1990 ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 49.
47 ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກ ເຂົ້າມາພົວພັນໃນລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ມາດຕາ 40 ຂອງ CRC ເຂົ້າມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກ ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ຖືກ
ຫາ ຫຼື ຖືກຮັບຮູ້ມີການລະເມີດກົດໝາຍອາຍາ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
48 ຄໍາເຫັນທົ່ວໄປ CRC ວັກທີ 62.
49 Benyam Dawit Mezmur, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ UN ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ສາດສະດາຈານດ້ານກົດໝາຍ ສະຖາບັນ Dullah Omar, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ Western Cape ກ່າວເຖິງຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ຄັ້ງ
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021, ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET. ບັນທຶກໃນເອກະສານຂອງຜູ້ຂຽນ.
50 ການຕົ້າ້ນການຄາ້ເດກັ: ຄູ່ມືສໍາລັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຄັ້ງທີ 9 (ສະຫະພາບລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ ແລະ UNICEF, 2005) 34



25 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

1�2� ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນພາກພ້ືນ

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ພບ່ເຫນັຢູ່� າງຊດັເຈນໃນເຄ່� ອງມດ່າ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ກດ່ໝາຍໃນອາຟັຣກິາ, ອາເມລກິາ, ເອລ່ບ່ 
ແລະ ອາຊ ່ລວມທີ່ງັ ໃນພາກພ່ນ້ອຽນ. 

ອາຊີ

ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ ປ່ັ 2015, ທີ່່� ໄດໃ້ຫ ້
ສົ່ດັຕົ້ະຍາບນັຈາກທີ່ງັສົ່ບິປັະເທີ່ດອາຊຽນ ເຊິ� ງມຖ່ະແຫຸງການທີ່່� ເຂັມ້ແຂງ ຍດ່ໝັນ້ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ມາດຕົ້າ 
14(7) ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນິຍາ ໄດກ້� າວໄວວ້� າ: 

ແຕົ້� ລະລດັພາຄຈ່ະ, ຂ່ນ້ກບັກດ່ໝາຍ, ກດ່ເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນ
ຂອງຕົ້ນ່ ແລະ ຕົ້າມກຳລະນທ່ີ່່� ແທີ່ດເໝາະຕົ້� າງໆ, ພຈິາລະນາ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດຕົ້ອ້ງ ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່ ທີ່າງບຳລຫິານ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ແມ� ນພວ່ພນັໂດຍກງ່ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ
ຖານການຄາ້ມະນຸດ.

ຂຳກ້ຳານດ່ນ່ ້ໄດຮ້ັບັການຍກ່ຍອ້ງ ໃນການສົ່ະແດງອອກຢູ່� າງຊດັເຈນຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ອະດດ່ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ
ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໄດເ້ນັນ້ຢູ່ຳ າ້ຂຳຄ້ວາມທີ່່� ວ� າ ‘ບຳ� ຍດ່ໝັນ້’ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ‘ຮັບັຜິດິຊອບ’, ເຊິ� ງກຳານດ່ໄວວ້� າ 
ຂຳຄ້ວາມທີ່່� ຊດັເຈນັດັ� ງກ� າວ ບຳ� ລວມເອາ່ຄວາມເປັັນໄປັໄດໃ້ນການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ວ� າເປັັນການຫຸຸດຜິ� ອນ
ການລງ່ໂທີ່ດ.’51  ຄຳາວ� າ ‘ກຳລະນທ່ີ່່� ເໝາະສົ່ມ່’ ແລະ ຂຳຮ້ັຽກຮັອ້ງທີ່່� ວ� າ ລດັ ‘ພຈິາລະນາ’ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ຄ່ວາມໝາຍໄວວ້� າ 
ບຳ� ແມ� ນລດັມດຸ່ນພນິດິ ວ� າ ຈະນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ບຳ� , ແຕົ້�  ໃຫມ້ຄ່ວາມຍດ່ຍຸ� ນວ� າ ພວກເຂາ່ຈະບນັລຸຜິນ່ດັ� ງ
ກ� າວ ໄດແ້ນວໃດ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັກອບວຽກພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່.52

ເອກະສົ່ານເພ່� ມເຕົ້ມ່ ເພ່� ອເຮັດັໃຫມ້ປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນ ໃນການໃຫຄ້ວາມຊດັເຈນຕົ້ຳ� ກບັ
ຫຸກັການ. ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານອາຊຽນ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໄດກ້ຳາ
ນດ່ໄວໃ້ນ ວກັ B(d) ວ� າລດັ: 

ອງ່ຕົ້າມກດ່ໝາຍ, ກດ່ເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່ ແລະ 
ຕົ້າມກຳລະນທ່ີ່່� ແທີ່ດເໝາະຕົ້� າງໆ, ພຈິາລະນາ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ
ຕົ້ອ້ງ ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່ ທີ່າງບຳລຫິານ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ ການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ແມ� ນພວ່ພນັໂດຍກງ່ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິຖານການຄາ້
ມະນຸດ.

ຄະນະກຳາມາທີ່ກິານອາຊຽນວ� າດວ້ຍການສົ່່� ງເສົ່ມ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ແິມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (ACWC) ຄຳາແນະ
ນຳາໃນການເຮັດັວຽກກບັແມ� ຍງິທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດໂດຍເອາ່ໃຈໃສົ່� ບດ່ບາດຍງິຊາຍ ໄດກ້ຳານດ່
ໄວ ້(ໃນພາກ III 3.6.1) ວ� າ: 

51 ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ,  Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້ລາຍງານພິເສດ
ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ອົງການສະຫະຊາຊາດ, ເຈນິວາ, ວັນທີ ໂ0 ກໍລະກົດ 2020, 5 ທີ່ [14]
52 ເບິ່ງທີ່ ບໍລິບົດຂອງຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນສົນທິສັນຍາຂອງສະພາເອີລົບວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍາ
ນົດການບໍ່ລົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.). ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບອານຸສັນຍາຂອງສະພາເອີລົບ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 
(Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ 317



261. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ກກັຂງັ, ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ ທີ່່� ພວກເຂາ່
ໄດກ້ະທີ່ຳາ ອນັເປັັນ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ແລະ ທີ່ນັທີ່ ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. 

ຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງອາຊຽນສົ່ຳາລບັຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໃນການຕົ້ອບໂຕົ້ດ້າ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ທີ່າງອາຍາຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ 
(2007) ໄດກ້ຳານດ່ໄວໃ້ນພາກ 1, C2 ວ� າ:

ໃນຂອບເຂດທີ່່� ເປັັນໄປັໄດ,້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ 
ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ໂດຍກງ່ຈາກສົ່ະນະຖາພາບ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

ຫ້ອງທີ 2: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈສອງຝ່່າຍລະຫວ່າງ ລັດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ

ມຂ່ຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ສົ່ອງຝ່� າຍຫຸາຍສົ່ະບບັ ລວມທີ່ງັ ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ (MOU) ລະຫວ� າງ
ລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ ເຊິ� ງລວມທີ່ງັຂຳກ້ຳານດ່ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ. ບາງກຳລະນໃ່ຊສ້ົ່ະເພາະກບັຂອບເຂດຈຳາກດັຂອງຄວາມຜິດິ, ຫຸ ່ ສົ່ະເພາະຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່ ຫຸ ່ບຳ� ແມ� ນຄນ່ອ່� ນໆ ແລະ ມກັຈະບຳ� ລວມເອາ່ຜ່ິຊ້າຍທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ�
ແລວ້. 

ຄູ່ພາຄີ ສົນທິສັນຍາສອງຝ່່າຍ, ປີ ຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ກຳາປ່ັເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ (2005) ນຳາໃຊເ້ພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍເທີ່່� ານັນ້

ໄທີ່ ແລະ ຫວຽດນາມ (2008) ນຳາໃຊເ້ພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍເທີ່່� ານັນ້

ມຽນມາ ແລະ ໄທີ່ (2009)

ມຽນມາ ແລະ ຈນ່ (2009)

ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (2010)

ລາວ ແລະ ຈນ່ (2014) ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ຄວາມຜິດິອ່� ນໆ 

ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ກຳາປ່ັເຈຍ ແລະ ໄທີ່ (2014) ນຳາໃຊເ້ພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍເທີ່່� ານັນ້

ລາວ ແລະ ໄທີ່ (2017) ບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ ແຕົ້� ກ� າວເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ 

ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງເພ່� ມເຕົ້ມ່ຈາກການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຂະບວນ

ການດຳາເນນ່ຄະດ່

ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (2020) ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ຄວາມຜິດິທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງເທີ່່� ານັນ້. 

ໃນລະດບັອະນຸພາກພ່ນ້, ໂຄງການລເິລ່� ມການປັະສົ່ານງານ ລະດບັລດັຖະມນ່ຕົ້ເ່ພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ລຸ� ມແມ� ນຳາ້



27 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຂອງ (COMMIT) ເຊິ� ງປັະກອບດວ້ຍ ປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ, ຈນ່, ສົ່ປັປັ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທີ່ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບດ່
ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຂອງ COMMIT ວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມເ່ພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໃນອານຸພາກພ່ນ້ລຸ� ມແມ� ນຳາ້
ຂອງ ໄດລ້ງ່ນາມໃນພາກທີ່ ່16 ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ນັນ້ ຈະບຳ� ຖກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານທີ່່� ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ.’ 53

ຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງ COMMIT ວ� າດວ້ຍການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ� : ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ວໄປັ ໃນ
ອານຸພາກພ່ນ້ແມ� ນຳາ້ຂອງ (2016), ກຳານດ່ໄວວ້� າ: 

ໃນສົ່ະພາບການໃດໜ່່� ງ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັການລະເມດ່
ກດ່ໝາຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຊ່� ງເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກສົ່ະຖານະການຂອງພວກເຂາ່ ໃນຖານະທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ; ຫຸ ່
ຖກ່ກກັຂງັ. 

ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ເພ່� ອການຄາ້ປັະເວນ ່ຂອງສົ່ະມາຄມ່
ອາຊໃ່ຕົ້ ້ເພ່� ອການຮັ� ວມມລ່ະດບັພາກພ່ນ້ (SAARC) ຍງັບຳ� ມປ່ັະຕົ້ກິລິຍິາໃດໆຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ອາຟຣິິກາ

ການລເິລ່� ມຂອງຄະນະກຳາມາທີ່ກິານ ສົ່ະຫະພາບອາຟັຣກິາເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (AU.COMMIT) ໄດ ້
ບນັລຸ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານຂອງວາກາດ່ກ ່ (Ouagadougou) ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ ເຊິ� ງໄດຮ້ັບັການຮັບັຮັອງຈາກກອງປັະຊຸມລະດບັລດັຖະມນ່ຕົ້ວ່� າດວ້ຍການເຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ແລະ ການ
ພດັທີ່ະນາ (ວນັທີ່ ່ 22-23 ພະຈກິ 2006) ທີ່່� ຮັຽກຮັອ້ງໃຫລ້ດັ ‘ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະການສົ່ະເພາະ ເພ່� ອຫຸກ່ລຽ້ງການ
ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.’ ໃນລະດບັອະນຸພາກພ່ນ້, ແຜິນຍຸດທີ່ະສົ່າດ 10 ເພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ຂອງຊຸມຊນ່ພດັທີ່ະນາອາຟັຣກິາໃຕົ້ ້ (SADC) ກຳານດ່
ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນຂຳ ້ 3.1.6 ວ� າ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຄວນຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດ ້
ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກສົ່ະຖານະການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.’ 
ບຳ� ມກ່ານກຳານດ່ສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ກ� ຽວກບັການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນ ອານຸພາກພ່ນ້ອາຟັຣກິາຕົ້າເວນັອອກ 
ໃນຖະແຫຸງການ ECOWAS (2001) ແລະ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ 
ແລະ ເດກັນອ້ຍ (2002-2003) ນອກເໜ່ອ່ຈາກການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ເພ່� ມເຕົ້ມ່ອກ່. 

53 COMMIT ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂ້ອງ, ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2004 ໂດຍ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈນ, ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສະຫະພາບມຽນມາ, 
ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ



281. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ອາເມລິກາSSSSSSS

ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່ຂອງລດັອາເມລກິາ (OAS) ຮັບັຮ່ັຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ຳາອດິຂອງໜ່� ວຍງານ
ລະດບັຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ໃນບດ່ສົ່ະຫຸຸບ ແລະ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ, ໜ່� ວຍງານແຫ� ງຊາດ ໄດຮ້ັຽກຮັອ້ງ
ໃຫລ້ດັສົ່ະມາຊກິ ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຈາກການເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.54  ບດ່ສົ່ະຫຸຸບ ແລະ ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາດັ� ງກ� າວ ໄດຖ້ກ່
ຢູ່່ນຢັູ່ນໃນກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ສ່ົ່ອງ ວນັທີ່ ່25-27 ປ່ັ 2009. ນອກນັນ້, ຂຳມ້່ນຈາກຄະນະປັະຕົ້ບິດັງານດາ້ນວຊິາການ 
ກ� ຽວກບັການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ການຄາ້ມະນຸດ, ການບຳລຫິານດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະ ຍຸດທີ່ະສົ່າດໃນການຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່ 
ແລະ ການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນລະດບັສົ່ະຖາບນັ, ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫບ້ດ່ສົ່ະຫຸຸບຂອງຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ເພ່� ອຫຸກ່ລຽ້ງການ
ກກັຂງັ, ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ “ໃນຂອບເຂດຂອງການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມດັ� ງກ� າວ ທີ່່� ເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ບງັຄບັ
ໃຫມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັໃນການກະທີ່ຳາຜິດິດັ� ງກ� າວ.”55  ໃນກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່່� ສົ່າມ, ໄດຂ້ ້ຳສົ່ະຫຸຸບວ� າບາດກາ້ວຕົ້� າງໆ 
ແມ� ນມຄ່ວາມຈຳາເປັັນເຖງິຂັນ້ຕົ້ອນການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຂອງຝ່� າຍຕຸົ້ລາການ, ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ຮັາ້ຍ “ຈະ
ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ຫຸ ່ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຊຳາ້ຄນ່ອກ່ ແລະ ຕົ້ອ້ງຄຳານງ່ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຕົ້ະຫຸອດ
ເວລາ ຄຳານງ່ເຖງິຄວາມອ� ອນໄຫວໃນດາ້ນຕົ້� າງໆ ໃນດາ້ນເພດ, ຮຸັ� ນຄນ່/ຍຸກສົ່ະໃໝ, ຊນ່ເຜິ່� າ, ເຊ່ອ້ຊາດ, ລດ່ສົ່ະນຍິມ່
ດາ້ນເພດ ແລະ ທີ່ກັສົ່ະ.”56   ໃນກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ສ່ົ່່� ຂອງໜ່� ວຍງານແຫ� ງຊາດ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ອງ່ການ
ຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່ຂອງ OAS ໄດຮ້ັບັຮັອງເອາ່ ຖະແຫຸງການລະຫວ� າງໜ່� ວຍງານຂອງອາເມລກິາ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ຖະແຫຸງການບຣາສົ່ເິລຍ (Brasilia) ທີ່່� ຖະແຫຸງເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງ ‘ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ບຳ� ມກ່ານປັ� ຽນແປັງ
ຢູ່� າງແນ� ນອນ ໃນການເຄາ່ລບ່ສົ່ດິທີ່ ິແລະ ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.’57  

54 ກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, Porlamar, ເກາະ Margarita, ສາທາລະນະລັດ ໂບລິວາຣຽນຂອງເວ
ເນສຊຸເອລາ - ວັນທີ 14 ຫາ 17 ມີນາ 2006, ບົດສະຫຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. ວັນທີ 26 ເມສາ 2016, ຫົວຂໍ້ທີ IV ການ
ປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ຈຸດທີ 7.
55 ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, Buenos Aires, ອາເຈນຕິນາ, ວັນທີ 25-27 ມີນາ 2009, ບົດສະຫຸບ 
ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ RTP-II/doc.5/09 rev. 10, ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2009, ຈຸດທີ 21.
56 ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ເມືອງ ກົວເຕມາລາ, ກົວເຕມາລາ ວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2012, ບົດສະຫຸບ 
RTP-III/doc.7/12, ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2012, ຈຸດທີ 4c.
57 ຖະແຫຼງການຂອງອົງການລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງອາເມລິກາ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ”ຖະແຫຼງການຂອງບຣາສິເລຍ”, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ບຣາສິເລຍ, ບຣາຊິວ, ວັນທີ 5 ທັນວາ 2014, RTP-IV/doc.5/14 rev. 1 ວັກທີ 4.



29 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຫ້ອງທີ 3: ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ໃນບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດຂອງ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ກດ່ໝາຍພາຍໃນປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັຢູ່� າງຫຸວງຫຸາຍວ� າ
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈແນວໃດ ແລະ ຫຸກັການດັ� ງກ� າວຖກ່ນຳາໃຊທ້ີ່່� ວໂລກ. 
‘ມາດຕົ້ະຖານຂັນ້ຕົ້ຳ� າ ສົ່ຳາລບັການລບ່ລາ້ງການຄາ້ມະນຸດ’ ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ
ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຂອງປັະເທີ່ດອາເມລກິາ ປ່ັ 2002, ກຳາ
ນດ່ເງ ່�ອນໄຂວ� າລດັຖະບານທີ່ງັໝດ່ຈະຖກ່ປັະເມນ່ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການລາຍງານການ
ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ອອກບດ່ລາຍງານໂດຍກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ.  
58ໂດຍສົ່ະເພາະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ເຄ່� ອງ ໝາຍອນັທີ່່� ສົ່ອງ
ກ� ຽວກບັ ‘ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່� ຈງິຈງັ ແລະ ຍນ່ຍງ່’ ທີ່່� ນຳາໃຊໃ້ນບດ່ລາຍງານ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ວ� າລດັຖະບານຂອງປັະເທີ່ດຈະ ‘ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະ
ບຳ� ຖກ່ຈຳາຄຸກ, ປັັບໃໝ ຫຸ ່ ລງ່ໂທີ່ດອ່� ນໆທີ່າງອາຍາຢູ່� າງບຳ� ເໝະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ທີ່່�

ເປັັນຜິນ່ະສົ່ະທີ່ອ້ນຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ພຽງແຕົ້� ຢູ່� າງດຽວ, ລວມທີ່ງັ ໂດຍການ ການ
ສົ່ະໜ່ອງການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ໃຫແ້ກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ເຂ່າ້-ອອກ
ເມອ່ງ ກ� ຽວກບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ໂດຍນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ສຸົ່ມໃສົ່� ຄວາມຕົ້ອ້ງການຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ’59  

SSSSSSເອີລົບ 

ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຂອງອງ່ການເພ່� ອຄວາມໝັນ້ຄງ່ ແລະ ການຮັ� ວມມໃ່ນເອລ່ບ່  (OSCE) 
ໄດແ້ນະນຳາວ� າ ‘ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ’ (ມະຕົ້ ິ557/Rev.1).

ມາດຕົ້າ 26 ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່ະພາເອລ່ບ່ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2005 ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ: 

ແຕົ້� ລະລດັພາຄ ່ ຈະ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັຫຸກັການພ່ນ້ຖານຂອງລະບບ່ກດ່ໝາຍປັະເທີ່ດ
ຕົ້ນ່, ກຳານດ່ຄວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ
ພວ່ພນັໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ໃນຂອບເຂດທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳານັນ້.

ຄຳາວ� າ ‘ຈດັໃຫມ້ຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດ’້ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ຄ່ວາມວ� າ ບຳ� ໄດໃ້ຫລ້ດັ ມດຸ່ນພນິວິ� າຈະນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດບຳ� , 

58 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ປີ 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 ” 108, ສະບັບປັບປຸງ
59 ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບການລຶບລ້າງການຄ້າມະນຸດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ປີ 2000, Div. A of 
Pub. L. No. 106-386 ” 108 ວັກທີ 2, ສະບັບປັບປຸງ.



301. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ແຕົ້� ເປັັນດຸນພນິດິວ� າ ວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ຈະປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມພນັທີ່ະນ່ຄ້ແ່ນວໃດ.60  ມນັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນຈາກຄຳາເວ່າ້ ທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັແນວຄດິທີ່່� ວ� າ “ບງັຄບັ” ແລະ ບຳ� ວ� າ ມນັຈະລວມເອາ່ ການຫຸອກລວງ ຫຸ ່ ການໃຊອ້ຳານາດໃນທີ່າງທີ່່� ບຳ�

ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ຫຸ ່ ການສົ່ວຍໃຊອ້ຳານາດ. ຂອບເຂດທີ່່� ຈຳາກດັຂອງ ‘ການບຳ� ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ’ ໃນທີ່າງທີ່ດິສົ່ະ
ດ ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫລ້ດັ ຍງັກກັຂງັ, ເນລະເທີ່ດ ຫຸ ່ຈບັຕົ້ວ່ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລວມທີ່ງັ ການ
ລະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍແຮັງງານ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ.61

ຄຳາສົ່� ັ� ງຂອງສົ່ະຫະພາບເອລ່ບ່ 2011/36/EU ຂອງສົ່ະພາແຫ� ງຊາດເອລ່ບ່ ແລະ ສົ່ະພາ ຄັງ້ວນັທີ່ ່ 5 ເມສົ່າ 2011 
ກ� ຽວກບັການປັອ້ງກນັ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ປັ� ຽນແທີ່ນການຕົ້ດັສົ່ນິ
ໃຈກອບການເຮັດັວຽກຂອງສົ່ະພາ ເລກທີ່ ່2002/629/JHA (OJ L 101, 1 15.4.2011) (ມາດຕົ້າ 8 ແລະ ວກັ
ທີ່ ່14) ວກັ 14 ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ: 

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຄວນຈະ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັຫຸກັການພ່ນ້ຖານຂອງ
ລະບບ່ກດ່ໝາຍຂອງບນັດາປັະເທີ່ດສົ່ະມາຊກິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ, ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ
ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ເຊັ� ນ ການນຳາໃຊ ້
ເອກະສົ່ານປັອມ ຫຸ ່ຄວາມຜິດິຕົ້າມກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຄາ້ໂສົ່ເພນ ່ຫຸ ່ການເຂ່າ້-ອອກ
ເມອ່ງ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ. ເປ່ັາ້ໝາຍຂອງການປ່ັກປັອ້ງດັ� ງກ� າວ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ, ຫຸກ່ລຽ້ງການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເພ່� ມເຕົ້ມ່ ແລະ ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໃຫພ້ວກເຮັາ່ 
ປັະຕົ້ບິດັໜ່າ້ທີ່່� ໃນຖານະພະຍານ ໃນການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ການ
ປ່ັກປັອ້ງນ່ ້ບຳ� ຄວນຍກ່ເວັນ້ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ບຸກຄນ່ 
ສົ່ະໝກັໃຈກະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມນຳາ. 

ມາດຕົ້າ 8 ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ‘ການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ’:

ລດັສົ່ະມາຊກິ ຈະ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັຫຸກັການພ່ນ້ຖານຂອງລະບບ່ກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່, 
ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະການທີ່່� ຈຳາເປັັນ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າໜ່� ວຍງານທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດໃນລະດບັຊາດ ມ່
ສົ່ດິ ທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ບຳ� ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັ
ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ
ໃຫກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ອາ້ງອງ່ໃນມາດຕົ້າ 2. 

ອງ່ຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງຂອງ EU 2011/36/EU ໄດກ້າ້ວໜ່າ້ກວ� າສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຂອງອລ່ບ່ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວວ້� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະ ‘ບຳ� ດຳາ
ເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ບຳ� ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດ’ ໃນທີ່າງທີ່່� ກງ່ກນັຂາ້ມກບັສົ່ິ� ງທີ່່� ໄດກ້� າວໄວຕ້ົ້າມຫຸງັຕົ້ຳ� ກບັ ‘ບຳ� ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດ’ ເທີ່່� ານັນ້. 
ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ, ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງລະຫວ� າງ ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງບຳລຫິານ ແລະ ທີ່າງອາຍາ ແມ� ນພຈິາລະນາວ� າ ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັບຳ
ລບິດ່ໃນມາຕົ້າ 7 ຂອງຄຳາສົ່ັ� ງ.62  ວກັທີ່ ່11 ຂອງ ຄຳາສົ່ັ� ງ EU ຍງັຮັບັຮ່ັເ້ຖງິການລ� ວງລະເມດ່ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ 
ໃນຮ່ັບແບບຂອງການລ� ວງລະເມດ່, ລວມທີ່ງັ (ແຕົ້� ບຳ� ຈຳາກດັ) ການລ� ວງລະເມດ່ໃຫບຸ້ກຄນ່ກະທີ່ຳາຜິດິ, ໃນສົ່ິ� ງຕົ້� າງໆ (inter 
alia), ‘ການລກັຈກ່ກະເປ່ັາເງນິ, ການລກັເຄ່� ອງໃນຮັາ້ນຄາ້, ການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆທີ່່� ຄາ້ຍຄກ່ນັ ເຊິ� ງ
ໝາຍເຖງິການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ບ່� ງບອກເຖງິຜິນ່ກຳາໄລທີ່າງດາ້ນການເງນິ.’

60 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ” ໃນ Julia Planitzer ແລະ Helmut Sax (eds.) ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາຂອງສົນທິສັນຍາ
ຂອງສະພາເອີລົບ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ .317; Ryszard Piotrowicz and Liliana Sorrentino, ”ທ່ານຄິດ
ຫຍັງຢູ່? ຕໍ່ການຮັບຮູ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ຕໍ່ກັບການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ? ຈົດໝາຍຂ່າວ La Strada, ສະບັບທີ 44, ວັນທີ 10 ເມສາ 
2017.
61  Anne T. Gallagher, ກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ (Cambridge, 2010) 117-118, 127
62 ການຄາ້ມະນຸດ: ຄໍາເຫັນຮ່ວມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ” ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ສິດທິມະນຸດ (ອົງການ OHCHR, 
UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011) 37



31 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຫ້ອງທີ 4: ການພິຈາລະນາຂອງສານສິດທິມະນຸດຂອງສານເອີລົບ 
ກ່ຽວກັບການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: 

ໃນເດອ່ນ ເມສົ່າ 2021 ສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດຂອງສົ່ານເອລ່ບ່ (ECtHR) ໄດຕ້ົ້ດັສົ່ນິໃຫ ້V.C.L ແລະ 
A.N. v ສົ່ະຫະລາດອານາຈກັ (ອງັກດິ) [ຄຳາຮັອ້ງເລກທີ່ ່77587/12 ແລະ 74603/12] ສົ່ານໄດ ້
ສົ່ະເໜ່ຄ່ວາມຊດັເຈນກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ (ອງັກດິ) ໄດດ້ຳາເນນ່ຄະດ,່ ຕົ້ດັສົ່ນິ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດເດກັນອ້ຍຫວຽດນາມ
ສົ່ອງຄນ່ ໃນການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການຜິະລດິຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ເຖງິແມ� ນວ� າ ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັໂ້ດຍ
ໜ່� ວຍງານຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການລ� ວງລະເມດ່/
ສົ່ະແຫວງຫາຜິນ່ປັະໂຫຍດ ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. ການຕົ້ດັສົ່ນິນ່ ້ ມເ່ຫດຜິນ່ວ� າ ໜ່� ວຍ
ງານຂອງສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ (ອງັກດິ) ມກ່ານຈຳາແນກຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ບນ່ພ່ນ້ຖານການກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນກຳລະນນ່່ ້ ເປັັນຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງຄນັຊາ ເຊິ� ງກງ່ກນັຂາ້ມກບັ
ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ ເຊິ� ງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ເຄຍ່ຫຸກ່ລຽ້ງການຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິມາແລວ້.63  
ສົ່ານ ECtHR ເຫນັວ� າ ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ (ອງັກດິ) ໄດລ້ະເມດ່ພນັທີ່ະ ໃນມາດຕົ້າ 4 ຂອງ
ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາເອລ່ບ່ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ທີ່່� ຫາ້ມການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ແລະ ການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ 
(ລວມທີ່ງັການຄາ້ມະນຸດ) ແລະ ໃນມາດຕົ້າ 6 ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັສົ່ດິທີ່ໃິນການພຈິາລະນາຄະດຢູ່່� າງ
ເປັັນທີ່ຳາ. ໃນການຕົ້ດັສົ່ນິຄັງ້ນ່,້ ສົ່ານ ECtHR ໄດລ້ະບຸຫຸາຍປັະເດນັກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ສົ່ານໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ບຳ� ມຂ່ຳຫ້າ້ມທີ່່� ວໄປັໃນການດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນເຄ່� ອງມສ່ົ່າກນ່ ແລະ ພາກພ່ນ້ ແຕົ້�
ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ບງັຄບັ, ລດັ ມສ່ົ່ດິ ເຖງິແມ� ນວ� າຈະບຳ� ແມ� ນພນັທີ່ະ, ທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່
ຄະດ.່64  ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ສົ່ານໄດພ້ຈິາລະນາວ� າ ການດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະ
ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະຂດັກບັໜ່າ້ທີ່່� ຂອງລດັ ໃນການດຳາເນນ່ມາດຕົ້ະການ
ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງພວກເຂາ່, ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່ຮັບັຮ່ັ ້ຫຸ ່ ຄວນຮັບັຮ່ັຕ້ົ້ຳ� ກບັສົ່ະຖານະການທີ່່� ກຳ� ໃຫເ້ກດ່
ເຖງິຄວາມສົ່ງ່ໄສົ່ທີ່່� ໜ່າ້ເຊ່� ອຖໄ່ດວ້� າ ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ. ໃນຈດຸນ່,້ ສົ່ານໄດສ້ົ່ະແດງ
ຄວາມເຫນັວ� າ ລດັມພ່ນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກໃນການ
ຟ່ັນ້ຟ່ັເຂາ່ເຈ ່າ້, ແລະ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຈະເປັັນການສົ່າ້ງຄວາມເປັັນອນັຕົ້ະລາຍໃນການຟ່ັນ້ຟ່ັ ແລະ 

63 Parosha Chandran ທະນາຍຄວາມ ແລະ ສາສະດາຈານດ້ານການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ທີ່ວິທະຍາໄລ
ກົດໝາຍ Dickson Poon, King's College London ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງກໍລະນີຂອງ R v O [2008] EWCA Crim 2835, ກ່າວເຖິງ
ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນກອງງປະຊຸມຍ່ອຍຂອງ ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດ ຄັ້ງທີ 47, ວັນທີ 30 
ມິຖຸນາ 2021, ເວລາ 13:00 ” 14:30 CET. ຜູ້ຂຽນໄດ້ບນັນທຶກໄວ້ໃນຟາຍເອກະສານ.
64 V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະຣາດອານາຈກັອງັກດິ [ຄໍາຮ້ອງ nos. 77587/12ແລະ 74603/12], ສານສິດທິມະນຸດຂອງເອີລົບ, 
ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021, ແຖວທີ 158.



321. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ມທ່ີ່� າແຮັງທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ຄາ້ມະນຸດຊຳາ້ຄນ່ອກ່. ໃນປັະເດນັນ່,້ ຂະບວນການ
ທີ່າງອາຍາ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່າ້ງຄວາມເຈບັປັວດ, ການຕົ້ດັສົ່ນິທີ່່� ສົ່າ້ງອຸປັະສົ່ກັ ໃນ
ການລວມຕົ້ວ່ກນັ ແລະ ການຈຳາຄຸກ ເປັັນອຸປັະສົ່ກັໃນການເຂ່າ້ເຖງິການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ແລະ ການ
ບຳລກິານ.65   

ສົ່ານ ຍງັໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຫຸາຍໃນການປ່ັກປັອ້ງ
ພວກເຂາ່ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ສົ່ະນັນ້, ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມສ່ົ່ະຖານະການເກດ່ຂ່ນ້ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມສົ່ງ່ໄສົ່ທີ່່�

ໜ່າ້ເຊ່� ອຖໄ່ດວ້� າ ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ສົ່ງ່ໄສົ່ ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍານັນ້ ອາດຈະຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ບຸກຄນ່ດັ� ງ
ກ� າວ ຄວນໄດຮ້ັບັການປັະເມນ່ທີ່ນັທີ່່�  ໂດຍບຸກຄນ່ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ມຄຸ່ນສົ່ມ່ບດັ ເພ່� ອ
ກຳານດ່ວ� າບຸກຄນ່ນັນ້ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນເຄ່� ອງມສ່ົ່າກນ່ ແລະ ພາກພ່ນ້ ຫຸ ່ບຳ� .

ນອກນັນ້, ສົ່ານຍງັໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ການຕົ້ດັສົ່ນິໃດໆວ� າຈະດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ບຳ� ນ ັນ້,ເທີ່່� າທີ່່� ເປັັນໄປັໄດ,້ ຄວນພຈິາລະນາພາຍຫຸງັທີ່່� ມກ່ານປັະເມນ່ກ� ຽວກບັການຄາ້
ມະນຸດ ໂດຍບຸກຄນ່ທີ່່� ມຄຸ່ນສົ່ມ່ບດັ. ໂດຍສົ່ະເພາະຢູ່� າງຍິ� ງ ເດກັທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ເຊິ� ງຕົ້ອ້ງໄດບ້ນັທີ່ກ່
ໄວ.້ ເມ່� ອຜ່ິທ້ີ່່� ມຄຸ່ນສົ່ມ່ບດັ ໄດປ້ັະເມນ່ສົ່ຳາເລດັແລວ້, ການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈທີ່່� ຕົ້າມມາຂອງໄອຍະການ
ນັນ້ ຄວນຄຳານງ່ເຖງິການປັະເມນ່ນ່ນ້ຳາ. ໄອຍະການອາດຈະບຳ� ມຂ່ຳຜ່້ິກມດັຕົ້ຳ� ກບັຜິນ່ໄດຮ້ັບັຈາກການ
ປັະເມນ່, ແຕົ້� ມຄ່ວາມຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມເ່ຫດຜິນ່ທີ່່� ຊດັເຈນໃນການແຍກອອກຈາກການປັະເມນ່ ເຊິ� ງ
ສົ່ອດຄ� ອງກບັນຍິາມຂອງການຄາ້ມະນຸດໃນເຄ່� ອງມສ່ົ່າກນ່ ແລະ ພາກພ່ນ້.66 

ສົ່ານ ECtHR ເຫນັວ� າ ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ (ອງັກດິ) ໄດລ້ະເມດ່ພນັທີ່ະຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຕົ້າມທີ່່� ກຳາ
ນດ່ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 4 ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາເອລ່ບ່ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການບງັຄບັໃຊ ້
ແຮັງງານ ແລະ ມາດຕົ້າ 6 ສົ່ດິໃນການພຈິາລະນາຄະດຢູ່່� າງເປັັນທີ່ຳາ ແລະ ໄດຕ້ົ້ຳານວິ� າ ການດຳາເນນ່
ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຂອງ ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ (ອງັກດິ) ຂດັກບັຄວາມໝັນ້
ໝາຍຂອງຕົ້ນ່ໃນ ຄຳາສົ່ັ� ງຂອງ EU ວ� າດວຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 

65 V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະຣາດອານາຈກັອງັກດິ [ຄໍາຮ້ອງ nos. 77587/12 ແລະ  74603/12], ສານສິດທິມະນຸດຂອງເອີລົບ, 
ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021, ແຖວທີ 158-159.
66  V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະຣາດອານາຈກັອງັກດິ [ຄໍາຮ້ອງ nos. 77587/12 ແລະ  74603/12], ສານສິດທິມະນຸດຂອງເອີລົບ, 
ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021, ແຖວທີ 160-162.



33 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

1�3� ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນ

ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ ທີ່່� ຍອມຮັບັຕົ້ຳ� ກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ 
ແມ� ນການປັະກາດໃຊຂ້ຳກ້ຳານດ່ສົ່ະເພາະໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ.67  ປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ກຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນຮ່ັບແບບ
ທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັລະບບ່ກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່. ບາງປັະເທີ່ດ ມຫຸ່ກັການສົ່ະເພາະກ� ຽວກບັ
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ໃນປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ (ຫຸ ່ ກດ່ໝາຍ
ອາຍາ). ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ບຳ� ກຳາຈດັສົ່ະເພາະການປ່ັກປັອ້ງຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິບາງປັະເພດ ແຕົ້� ຮັບັປັະກນັ
ມນັຖກ່ນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ, ເຖງິແມ� ນວ� າ ກດ່ໝາຍຂອງຫຸາຍໆລດັ ຈະ
ໃຫກ້ານປ່ັກປັອ້ງສົ່ະເພາະບາງການກະທີ່ຳາຜິດິສົ່ະເພາະ ເທີ່່� ານັນ້.68 

ເພ່� ອໃຫຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຖກ່ນຳາໃຊ,້ ຈະຕົ້ອ້ງໄດສ້ົ່າ້ງການເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ. ລດັຕົ້ອ້ງໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ກ� ຽວກບັຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ
ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່. 

SSSSSSSSSS SSSSS ຮູບແບບການບັງຄັບ ຮູບແບບຕາມສາເຫດ

ການກະທີ່ຳາທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ ພາຍໃຕົ້ກ້ານບງັຄບັ/
ການຂ່� ມຂ່�

ການກະທີ່ຳາທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ຮູບແບບການບັງຄັບ: ຮູບແບບການບັງຄັບ (ຫຼືເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າຮູບແບບການຂົ່ມຂູ່) ມີພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອທີ່
ວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ສໍາລັບການກະທໍາຜິດທີ່ພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໂດຍຄວາມ
ສະໝັກໃຈ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ຖືກຄ້າມະນຸດ ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາສໍາລັບການກະທໍາຜິດ ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກະທໍາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດ. ບໍ່ໜ້າແປກໃຈເລີຍທີ່ ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກ
ນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຜູ້ທ່ີເປັນຜູ້ຄ້າມະນຸດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ (ເຊັ່ນການບັງຄັບ) ຫຼາຍ
ກວ່າໃນກໍລະນີທີ່ ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ລະອຽດອ່ອນ (ເຊັ່ນ ການສວຍໃຊ້ອາໍນາດໜ້າທີ່).69 ສະນັ້ນ, ຮູບແບບ
ການບັງຄັບ ຈິ່ງມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີທີ່ການບັງຄັບນັ້ນຖືກເຂົ້າໃຈແບບຄັບແຄບ ສະເພາະ
ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການບັງຄັບເທົ່ານັ້ນ.70  ການປະຕິບັດທີ່ເປັນຕົວແບບທີ່ດີ ແມ່ນການເຂົ້າໃຈເຖິງການບັງຄັບຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ ”ວິທີການ” ທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ຄ້າມະນຸດສາມາດບັງຄັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້
ໃນນິຍາມສາກົນຂອງການຄ້າມະນຸດ.

67 ຄຳາແນະນຳາວ� າດວ້ຍບນັຫາ ການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາທີ່່� ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສົ່ະເພາະທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ວຽນນາ ວັນທີ 10 ແລະ 11 
ກັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 46.
68 ຕົວຢ່າງ, ຫຼາຍລັດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຂໍ້ກໍານົດການບໍ່ລົງໂທດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າປະເວນີເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນ
ການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຮູບແບບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດສໍາລັບຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນການຂູດຮີດທາງເພດ. 
Zornosa, Francisco ການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລົງໂທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູເຂົາເຈົ້າ: ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຢືນຢັນການປົກປ້ອງ, ວາລະສານ 
Washington ແລະ Lee ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສັງຄົມຍຸຕິທໍາ, 2016, ສະບັບທີ 22, ສະບັບທີ, 177-203 at 195-196
69  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ສົ່ຳາລບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ໃນ
ຖານະຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະກຳລະນທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 66-88.
70  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ສົ່ຳາລບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ໃນ
ຖານະຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະກຳລະນທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 65, 109.



341. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ຕາຕະລາງ 1: ຮູບແບບການບັງຄັບ

ການບັງຄັບ (ຂົ່ມຂູ່)

ເກນຫຼັກຖານ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ. ການບງັຄບັ 

ບຳ� ໄດພ້ສ່ິົ່ດດວ້ຍມາດຕົ້ະຖານທີ່່� ສ່ົ່ງຄກ່ບັການປັອ້ງກນັແບບດັງ້ເດມ່ ແຕົ້� ດວ້ຍ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ກຳາ

ນດ່ໄວໃ້ນອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ເຊັ� ນວ� າບຸກຄນ່ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການດຽວກນັ ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດ

ສົ່ມ່ຜິນ່ ຄກ່ບັຜ່ິຖ້ກ່ຫາ ທີ່່� ບຳ� ມທ່ີ່າງເລອ່ກໃນຕົ້ວ່ຈງິ ເພ່� ອປັະຕົ້ບິດັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. 

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ 
(ນອກເໜືອຈາກ
ອາຊຽນ)

ແຕົ້� ລະພາຄ ່ຈະ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັຫຸກັການພ່ນ້ຖານຂອງລະບບ່ກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່, ກຳານດ່ໃຫມ້່

ຄວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະບຳ� ກຳານດ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັກບັ

ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ. 

(ມາດຕົ້າ 26 ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່ະພາເອລ່ບ່ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ   
(ອາຊຽນ)

ອິນໂດເນເຊຍ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານບງັຄບັຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໃນສົ່ະຖານການຄາ້

ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ. 

(ມາດຕົ້າ 18) ກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່21 ວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ໃນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 

2007)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ    
(ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນ  
ອາຊຽນ)

ປະເທດເຮຕິ 

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະຖກ່ຍກ່ເວັນ້ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່ງັໝດ່ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາທີ່່�

ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາໃນເວລາທີ່່� ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານຂມ່ຂ່� ຂອງຜ່ິກ້ະກະທີ່ຳາ

ຜິດິຕົ້ວ່ຈງິ ຂອງຄວາມຜິດິຕົ້າມທີ່່� ອາ້ງອງ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍສົ່ະບບັປັັດຈບຸນັ. (ມາດຕົ້າ 22.2, ກດ່ໝາຍວ� າ

ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ)

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາການຄາດຕົ້ະກຳາ ພາຍໃຕົ້ເ້ງ ່�ອນໄຂດຽວກນັ 

ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນວກັເທີ່ງິກ� ອນໜ່າ້ນັນ້ ອາດຈະມສ່ົ່ດິໄດຮ້ັບັການຫຸຸດຜິ� ອນຕົ້າມສົ່ະຖານະການນັນ້ (ມາດຕົ້າ 

22.3, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ)

SSSSSSSSSSໂມຊໍາບິກ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ

ກບັການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງລວມໃນກດ່ໝາຍນ່ ້ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາອ່� ນ ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍບຳ�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຍນິຍອມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້

(ມາດຕົ້າ 20(3), ກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່6/2008)



35 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການບັງຄັບ (ຂົ່ມຂູ່)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ    
(ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນ  
ອາຊຽນ))

ສະຫະລາຊະອານາຈັກ (ອັງກິດ) 

(1) ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຜິດິ ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິ ຖາ້ຫາກ-

(a) ບຸກຄນ່ທີ່່� ມອ່າຍຸ 18 ປ່ັ ຫຸ ່ຫຸາຍກວ� າ 18 ປ່ັ ເມ່� ອບຸກຄນ່ນັນ້ ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເຊິ� ງຖວ່� າເປັັນຄວາມຜິດິ

(b) ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນບຸກຄນ່ນັນ້ ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ,

(c) ການບງັຄບັນັນ້ ເກດ່ມາຈາກການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ຫຸ ່ການສົ່ະແຫວງຫາຜິນ່ປັະໂຫຍດທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ແລະ 

(d) ບຸກຄນ່ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການດຽວກບັບຸກຄນ່ ແລະ ມລ່ກັສົ່ະນະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ

ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ໂດຍບຳ� ມທ່ີ່າງເລອ່ກອ່� ນທີ່່� ແທີ່ຈ້ງິ ໃນການກະທີ່ຳານັນ້

(2) ບຸກຄນ່ ອາດຈະຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາສົ່ິ� ງໃດໜ່່� ງ ໂດຍບຸກຄນ່ອ່� ນ ຫຸ ່ໂດຍສົ່ະຖານະການຂອງບຸກຄນ່

ນັນ້.

(3) ການບງັຄບັເນ່� ອງມາຈາກການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ຫຸ ່ ການສົ່ະແຫວງຫາຜິນ່ປັະໂຫຍດອ່� ນໆ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ

ສົ່ະເພາະ ຖາ້ວ� າ —

(a) ມນັແມ� ນ ຫຸ ່ເປັັນສົ່ິ� ງໜ່່� ງ ຂອງການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຖວ່� າເປັັນຄວາມຜິດິ ພາຍໃຕົ້ ້ພາກທີ່ ່1 ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາ 

ເຊິ� ງຖວ່� າເປັັນຄວາມຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການລ� ວງລະເມດ່ ຫຸ ່

(b) ມນັເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຂອງບຸກຄນ່ ຫຸ ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ເຄຍ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ຫຸ ່

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

(4) ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຜິດິ ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິ ຖາ້ຫາກ-

(a) ບຸກຄນ່ທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 18 ປ່ັ ໃນເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວໄດມ້ກ່ານກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຖວ່� າເປັັນຄວາມຜິດິ

(b) ບຸກຄນ່ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການຖກ່ ຫຸ ່ ເຄ່ຍ່ຖກ່ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ

ຈາກການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ຫຸ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລ� ວງລະເມດ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ, ແລະ 

(c) ບຸກຄນ່ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການດຽວກບັບຸກຄນ່ ແລະ ມລ່ກັສົ່ະນະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ

ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ໂດຍບຳ� ມທ່ີ່າງເລອ່ກອ່� ນທີ່່� ແທີ່ຈ້ງິ ໃນການກະທີ່ຳານັນ້

(5) ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງພາກນ່ ້—

 “ລກັສົ່ະນະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ” ໝາຍເຖງິ ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ຄວາມເຈບັປັ� ວຍດາ້ນຮັ� າງກາຍ ຫຸ ່ຈດິໃຈ ຫຸ ່ຄວາມ

ພກິານ;

“ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ” ແມ� ນການລ� ວງລະເມດ່ (ຕົ້າມຄວາມໝາຍຂອງພາກ 3) ທີ່່� ເນ່� ອງມາຈາກ

ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ລ� ວງລະເມດ່ ຫຸ ່ເຄຍ່ເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

(6) ໃນພາກທີ່່�  ອາ້ງອງ່ເຖງິການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ລວມເອາ່ການລະເວັນ້

(ພາກທີ່ ່45, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເປັັນຂາ້ທີ່າດສົ່ະໃໝໃໝ�  ປ່ັ 2015)



361. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ຮູບແບບສາເຫດ:  ອີງຕົ້າມຮ່ັບແບບຂອງສົ່າເຫດ, ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ການກະ
ທີ່ຳາຜິດິນັນ້ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. ຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງ
ມກ່ານບງັຄບັ, ການຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ການບບ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ບງັຄບັ, ແຕົ້� ຄວາມຜິດິນັນ້ຕົ້ອ້ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ. ການເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ຈະມຄ່ວາມຊນັເຈນໂດຍສົ່ະເພາະ ໃນ
ກຳລະນທ່ີ່່� ອາຊະຍາກຳາເອງ ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່� າງປັະຈກັຕົ້າຕົ້ຳ� ກບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການລ� ວງລະເມດ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ເຊັ� ນດຽວກບັກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ໄດເ້ຂ່າ້ໄປັມຄ່ວາມຜິດິທີ່າງອາຍາ. ຮ່ັບແບບສົ່າເຫດນ່ ້ ເປັັນຮ່ັບແບບ
ທີ່່� ມກັໃຊໂ້ດຍພາກສົ່� ວນຕົ້� າງໆທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຫຸາຍກວ� າ ຮ່ັບແບບຂອງການບງັຄບັ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິ ້
ລາຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ.71 ເຖງິວ� າວທິີ່ກ່ານຂອງທີ່ງັສົ່ອງຮ່ັບແບບຈະບຳ� ມສ່ົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ, 
ຮ່ັບແບບຂອງສົ່າເຫດ ພຈິາລະນາວ� າມຄ່ວາມງ�າຍກວ� າ ໃນການພສ່ິົ່ດ ແລະ ນຳາໃຊໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັຫຸາຍກວ� າຮ່ັບແບບ
ຂອງການບງັຄບັ.72  ໂດຍສົ່ະເພາະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເດກັ, ຮ່ັບແບບບງັຄບັ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າບຳ� ສົ່າມາດປັະຕົ້ບິດັ
ໄດ ້ ເນ່� ອງຈາກວ� າວທິີ່ກ່ານ ບຳ� ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມກ່ານພສ່ິົ່ດ ເພ່� ອພສ່ິົ່ດວ� າພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ.73  ຮ່ັບແບບຂອງ
ສົ່າເຫດນັນ້ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັແລວ້ມຄ່ວາມກວ້າງກວ� າວທິີ່ກ່ານຂອງຮ່ັບແບບບງັຄບັ ເຊິ� ງຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມຫຸ່ກັຖານ
ສົ່ະເພາະ ເພ່� ອສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກການບງັຄບັໃນສົ່� ວນ
ຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ.74 

ຕາຕະລາງ 2: ຮູບແບບສາເຫດ

ສາເຫດ (ການເຊ່ືອມຕ່ໍ/ຄວາມສໍາພັນ)

ເກນຫັຼກຖານ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. 

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບພາກພ້ືນ 

ແຕົ້� ລະລດັພາຄ ່ ຈະ, ຂ່ນ້ກບັກດ່ໝາຍ, ກດ່ເກນ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງຕົ້ນ່ 

ແລະ ຕົ້າມກຳລະນທ່ີ່່� ແທີ່ດເໝາະຕົ້� າງໆ, ພຈິາລະນາ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຕົ້ອ້ງ 

ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່ທີ່າງບຳລຫິານ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ ການກະທີ່ຳາ

ດັ� ງກ� າວ ແມ� ນພວ່ພນັໂດຍກງ່ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິຖານການຄາ້ມະນຸດ. (ມາດຕົ້າ 14(7), ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ 

ACTIP)

71 ວັນທີ 6 ເມສາ 2020, ເອກະສານ UN A/HRC/44/45, ແຖວທີ 36; ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ
ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, Siobh”n Mullaly, ເອກະສານ UN A/HRC/47/34 (ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021) ແຖວທີ 
52.
72 ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້າຍ, Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້ລາຍງານ
ພິເສດກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຈນິວາ, ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020 5 ທີ່ [14]; ການຄາ້ມະນຸດ 
ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ເອກະສານ UN A/
HRC/44/45 (ວັນທີ 6 ເມສາ 2020) [23]
73 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ສົ່ຳາລບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດໃນ
ຖານະຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະກຳລະນທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ, 2020) 87.
74 ຄຳາແນະນຳາວ� າດວ້ຍບນັຫາ ການຕົ້ອບໂຕົ້ຍຸ້ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາທີ່່� ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາຂອງຄະນະສົ່ະເພາະທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ວຽນນາ ວັນທີ 10 ແລະ 11 
ກັນຍາ 2020. ເອກະສານຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 61-62.



37 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສາເຫດ (ການເຊ່ືອມຕ່ໍ/ຄວາມສໍາພັນ)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ  
(ອາຊຽນ)

ບຣູິໄນ ດາຣູິຊາລໍາ

ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ກ� ຽວກບັ – 

(a) ການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ;

(b) ໄລຍະເວລາ ການອາໄສົ່ຢູ່່� ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ; ຫຸ ່

(c) ການຈດັຫາ ຫຸ ່ການຄອບຄອງເອກະສົ່ານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ 

ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັ ຫຸ ່ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ອງໃຫ,້ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ 

ດາຣ່ຊາລຳາ ເຊິ� ງການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້

ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າ ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຫຸ ່ໄດຖ້ກ່ກະທີ່ຳາ. (ມາດຕົ້າ 47, ຄຳາສົ່ັ� ງວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້

ມະນຸດຂອງບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ (2019))

ສປປ ລາວ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ມສ່ົ່ດິດັ� ງຕົ້ຳ� ໄປັນ່:້[…] 7.ໄດຮ້ັບັການຍກ່ເວັນ້ຈາກຄວາມ

ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ແລະ ຈະບຳ� ຖກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ແລະ ເຂ່າ້-ອອກ ເມອ່ງຜິດິ

ກດ່ໝາຍ

(ມາດຕົ້າ 39, ກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່21 ວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາຈາກການຄາ້ມະນຸດ, 

ປ່ັ 2007)

ມາເລເຊຍ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ຖາ້ຫາກ

ວ� າ— 

(a) ການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ແລະ ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານໂດຍຜິດິກດ່ໝາຍ; 

(b) ໄລຍະເວລາທີ່່� ອາໄສົ່ຢູ່່� ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ຫຸ ່ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ; ຫຸ ່

(c) ການຈດັຫາ ຫຸ ່ການຄອບຄອງເອກະສົ່ານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ 

ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັ ຫຸ ່ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ອງໃຫ,້ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ຫຸ ່

ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານ ເຊິ� ງວ� າກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການກະທີ່ຳາຂອງການຄາ້ມະນຸດ 

ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າ ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຫຸ ່ໄດຖ້ກ່ກະທີ່ຳາ.

(ພາກທີ່ ່25, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຕົ້າ້ນການລກັລອບເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ 

ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ, ປ່ັ 2007)



381. ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂໍ້ອງຫຼ່່�ກການບໍ່້�ລົົງໂທດ

ສາເຫດ (ການເຊ່ືອມຕ່ໍ/ຄວາມສໍາພັນ)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ  
(ອາຊຽນ)

ມຽນມາ

ໜ່� ວຍງານຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ: (a) ຕົ້ອ້ງບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມ
ຜິດິໃດໜ່່� ງ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່.້ (b) ຕົ້ອ້ງກຳານດ່ວ� າ ມຄ່ວາມສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ຫຸ ່ບຳ�  ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່
ການຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 

(ພາກທີ່ ່13 ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຄາ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2005)

ຟີລິບປິນ

ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງການກະທີ່ຳາ ຫຸ ່ ການກະທີ່ຳາຂອງການຄາ້
ມະນຸດ ແລະ ການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະທີ່ຳາ
ຂອງການຄາ້ມະນຸດ […] ຫຸ ່ ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະທີ່ຳາດັ� ງ
ກ� າວ. ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຄວາມຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ຳ� ກບັການລ� ວງລະເມດ່ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ
ກດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່ ້ຈະບຳ� ມຄ່ວາມກ� ຽວຂອ້ງກນັ 

(ພາກທີ່ ່17, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (RA ເລກທີ່.່ 9208) ຂອງປ່ັ 2003)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ    
(ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນ  
ອາຊຽນ)

ອາເຈນຕິນາ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາໃດໆ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່
ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. 

(ມາດຕົ້າ 5, ກດ່ໝາຍ, 26.364, ການປັອ້ງກນັ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ 2008)

ອີຢິບ 

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງແພ� ງ ແລະ ທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາໃດໜ່່� ງຂອງ
ການຄາ້ມະນຸດ ເມ່� ອໃດກຳຕົ້າມທີ່່� ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ນັນ້ ຫຸ ່ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ ໃນການຕົ້ກ່
ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

(ມາດຕົ້າ 21, ກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່(64) ປ່ັ 2010 ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) 

ເຄນຢາ

ເຖງິວ� າຈະມຂ່ຳກ້ຳານດ່ໃນກດ່ໝາຍໃດໜ່່� ງກຳຕົ້າມ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ອ້ງບຳ� ມຄ່ວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຢູ່່� ໃນເຄນຢູ່າຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ການກະ
ທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. (ພາກທີ່ ່14, ກດ່ໝາຍວ� າ
ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ)



39 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສາເຫດ (ການເຊ່ືອມຕ່ໍ/ຄວາມສໍາພັນ)

ຕົວຢ່າງໃນ
ລະດັບຊາດ    
(ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນ  
ອາຊຽນ)

ມາລາວີ

ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ໄດຮ້ັບັການຮັບັຮັອງວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຫຸ ່
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງ, ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງຕົ້າມກດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່,້ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາໂດຍກງ່ ທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ຫຸ ່ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນຈາກ, ສົ່ະຖານະການຂອງບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ 

(ພາກທີ່ ່42, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2015)

ກາຕ້າ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງແພ� ງ ຫຸ ່ ທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ກບັອາຊະຍາກຳາໃດໜ່່� ງຂອງການ
ຄາ້ມະນຸດ ໃນກຳລະນ ່ ທີ່່� ອາຊະຍາກຳາດັ� ງກ� າວໄດເ້ກດ່ຂ່ນ້ ຫຸ ່ ກ� ຽວຂອ້ງໂດຍກງ່ກບັບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວໃນ
ຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

(ມາດຕົ້າ 4, ກດ່ໝາຍກາຕົ້າ້ ເລກທີ່ ່15 ປ່ັ 2011 ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ.) 

ໂຣິມາເນຍ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ທີ່່� ມຜ່ິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນເກດ່ຂ່ນ້ຈາກການຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ ໄດກ້ະທີ່ຳາ
ຄວາມຜິດິໃນສົ່ະຖານການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ ການເປັັນຂຳທີ່ານ, ການຂາ້ມຊາຍແດນຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່
ການມອບອະໄວຍະວະ, ເນ່ອ້ເຍ່� ອ ຫຸ ່ເຊວຈາກມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ 

(ມາດຕົ້າ 20 ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ສົ່ະບບັປັັບປຸັງປ່ັ 2010))

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ການລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາກ� ຽວກບັເອກະສົ່ານ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການ
ຄາ້ມະນຸດ, ການຜ່ິກມດັດວ້ຍໜ່່ສ້ົ່ນິ, ການເປັັນຂາ້ທີ່າດ, ການເປັັນທີ່າດດວ້ຍຄວາມບຳ� ສົ່ະໝກັໃຈ, ຫຸ ່
ບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ “ບຳ� ໃຊສ້ົ່ຳາລບັການປັະພດ່ຂອງບຸກຄນ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ເປັັນ ຫຸ ່ ເຄຍ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນ
ຮ່ັບແບບຂອງການຄາ້ມະນຸດຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ, […] ຖາ້ຫາກການປັະພດ່ນັນ້ ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍຫຸ ່ເກດ່ຂ່ນ້ຈາກ 
ການຄາ້ມະນຸດ.”

“[…] ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນຮ່ັບແບບຂອງການຄາ້ມະນຸດຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ ບຳ� ຄວນທີ່່� ຈະຖກ່ຈຳາຄຸກ, ປັັບໃໝ 
ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາອ່� ນໆ ຢູ່� າງບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ເນ່� ອງຈາກກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍ
ກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.’ (ພາກທີ່ ່1592, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ປ່ັ 2000 
(TVPA))

ບຳ� ວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຈະຖກ່ກຳານດ່ໃນກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ບຳ�  ຫຸ ່ແນວໃດກຳຕົ້າມ, ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມຫຸກັການນັນ້ ມນັ
ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຈຳາເປັັນ ສົ່ຳາລບັລດັ ເຊິ� ງເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງຂອງພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ລດັ
ອາດຈະລະເມດ່ພນັທີ່ະນ່ ້ ໂດຍການບຳ� ທີ່່� ສົ່າມາດກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ຫຸ ່ ບຳ� ສົ່າມາດ ໃຫນ້ຳຳາ້ໜ່ກັໄດຢູ້່� າງພຽງພຳຕົ້ຳ� ກບັຂຳເ້ທີ່ດັຈງິຂອງບຸກຄນ່ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈວ� າ ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດເຂາ່ເຈ ່າ້ ຫຸ ່ບຳ� .75

75 Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດການບໍ່ລົງໂທດ”, ໃນ Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄຳາອະທີ່ບິາຍກ� ຽວກບັອານຸສົ່ນັຍາ
ຂອງສົ່ະພາເອລ່ບ່ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (Edward Elgar, 2020) ໜ້າທີ 319



2
ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລັດ

ສະມາຊິກອາຊຽນ



41 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ພາກນ່ຈ້ະຄ່ນ້ຄວາ້ວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ
ແນວໃດ ແລະ ໄດມ້ກ່ານນຳາໃຊແ້ນວໃດໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດກ້ຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນກດ່  
ໝາຍພາຍໃນຂອງ ເຈດັໃນສົ່ບິລດັສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ: ບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສົ່ປັປັ ລາວ, ມາເລເຊຍ, 
ມຽນມາ, ຟ່ັລບິປິັນ ແລະ ໄທີ່. 

ຕາຕະລາງ 3: ການກໍານົດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປົກປ້ອງ

ປະເທດ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີຊັດເຈນໃນ
ກົດໝາຍ

ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງຂອບເຂດໃນການ
ປົກປ້ອງ

ຮູບແບບ

ສາເຫດ ການບັງຄັບ

ບຣູິໄນ ດາຣູິຊາ
ລໍາ

ມາດຕົ້າ 17, ຄຳາສົ່ັ� ງວ� າດວ້ຍ

ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ

ຂອງບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ 

(2019)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການ

ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ການຢູ່່� ອາໄສົ່ ຢູ່� າງ

ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ເອກະສົ່ານທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຜິດິນັນ້. 

✓

ກໍາປູເຈຍ ບຳ� ມ່ N/A N/A N/A

ອິນໂດເນເຊຍ ມາດຕົ້າ 18, ກດ່ໝາຍ

ເລກທີ່ ່21 ວ� າດວ້ຍການລບ່

ລາ້ງອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາ

ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ປ່ັ 

2007

ບຳ� ມ່ ✓

ສປປ ລາວ ມາດຕົ້າ 39, ກດ່ໝາຍ

ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້

ມະນຸດ (2015)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະຄວາມຜິດິ

ກ� ຽວກບັການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ແລະ ການ

ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ

✓

ມາດຕົ້າ 25, ກດ່ໝາຍວ� າ

ດວ້ຍການພດັທີ່ະນາ ແລະ 

ປ່ັກປັອ້ງແມ� ຍງິ (2004)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະແມ� ຍງິ 

ແລະ ເດກັ ແລະ ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການ

ຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ, ການເປັັນ

ໂສົ່ເພນ ່ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ

ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ

✓



422. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ປະເທດ ຂ້ໍກໍານົດທ່ີຊັດເຈນໃນ
ກົດໝາຍ

ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງຂອບເຂດໃນການ
ປົກປ້ອງ

ຮູບແບບ

ສາເຫດ ການບັງຄັບ

ມາເລເຊຍ Article 25, Anti-

Trafficking in 

Persons and 

Anti-Smuggling of 

Migrants Act (2007)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການ

ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ການຢູ່່� ອາໄສົ່ ຢູ່� າງ

ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ເອກະສົ່ານທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຜິດິນັນ້.

✓

ມຽນມາ Article 13, Anti-

Trafficking in 

Persons Law (2005)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະຄວາມຜິດິ 

ທີ່່� ກຳານດ່ສົ່ະເພາະໃນ ກດ່   ໝາຍວ� າ

ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ

✓

ຟີລິບປິນ Article 17, Republic 

Act No. 9208 (2003) 

as amended by 

RA 10364 (2012) 

(Expanded Anti-

Trafficking Act)

ບຳ� ມ່ ✓

ສິງກະໂປ None N/A N/A N/A

ໄທ Section 41 of 

Thailand’s Anti-

Trafficking in 

Persons Act B.E. 

2551(2008)

ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ. ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະການເຂ່າ້-

ອອກ, ອາໄສົ່ຢູ່່� , ນຳາໃຊຂ້ຳມ້່ນປັອມ, 

ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັເອກະສົ່ານ, 

ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ 

ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັການເຮັດັວຽກ

ໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, 

ອາດມກ່ານຂຳອະນຸຍາດຢູ່� າງເປັັນລາຍ

ລກັອກັສົ່ອນ ໃນການດຳາເນນ່ຄະດ່

ອາຍາ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັ

ຄວາມຜິດິເຫຸ ່� ານ່.້

ຫວຽດນາມ None N/A N/A N/A



43 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການນ່ ້ ເຂ່າ້ໃນສົ່ະຖານະການຂອງຊວ່ດິຈງິ, ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຈະໄດປ້ັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັຄຳາຖາມທີ່່�

ຊບັຊອ້ນກ� ຽວກບັຂອບເຂດ ແລະ ຜິນ່ກະທີ່ບ່ຂອງມນັ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ເມ່� ອໃດທີ່່� ນຳາໃຊຫຸ້ກັການນ່ ້ ແລະ ເມ່� ອໃດທີ່່� ບຳ� ນຳາ
ໃຊ?້ ການເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເກດ່ຂ່ນ້
ໄດແ້ນວໃດ? ການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ນຳາໃຊສ້ົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທຸີ່ກປັະເພດ ຫຸ ່ ບາງປັະເພດ ແລະ ໃຊໃ້ນ
ສົ່ະຖານະການໃດ? ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາຂອງບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວໄດຖ້ກ່ລບ່ລາ້ງຍອ້ນວ� າ ລາວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດເທີ່່� ານັນ້ບຳ� ? ຄວາມຊບັຊອ້ນຂອງຄຳາຕົ້ອບຕົ້ຳ� ກບັຄຳາຖາມເຫຸ ່� ານ່ ້ ອະທີ່ບິາຍ
ໄດສ້ົ່� ວນໜ່່� ງວ� າ ເປັັນຫຍງັຫຸກັການນ່ ້ຈ ິ� ງບຳ� ມຄ່ວາມສົ່ອດຄ� ອງກນັ ໃນການນຳາໃຊໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັ, ເຖງິວ� າຈະມກ່ານ
ຮັບັຮ່ັຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງໃນກດ່ໝາຍ. 

2�1� ບຣູິໄນ ດາຣູິຊາລໍາ

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ ເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ເຂ່າ້ຮັ� ວມກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ ສົ່ຳາລບັ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການສົ່ກ່ສົ່ານ່,້ ໝາຍຄວາມວ� າ ຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຮ້ັບັມາຈາກ
ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນແບບເປ່ັດກວາ້ງເທີ່່� ານັນ້. ການລະບຸຂຳມ້່ນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງນັນ້ ມຄ່ວາມຈຳາກດັຫຸາຍ.  

ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ມີຊັດເຈນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ໄດກ້ຳານດ່ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 47 ຂອງ ຄຳາສົ່ັ� ງວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ (2019), 
ກຳານດ່ໄວວ້� າ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ກ� ຽວກບັການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດ
ບຣ່ໄນ, ອາໄສົ່ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ການຈດັຫາ ຫຸ ່ ການຄອບຄອງເອກະສົ່ານການເດນ່ທີ່າງໂດຍບຳ�

ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກຄວາມຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້
ມະນຸດ. 

ການປັອ້ງກນັຈາກການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ

47. ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່�

ກ� ຽວກບັ -

(a) ການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ;

(b) ໄລຍະເວລາ ການອາໄສົ່ຢູ່່� ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ; ຫຸ່

(c) ການຈດັຫາ ຫຸ ່ ການຄອບຄອງເອກະສົ່ານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່
ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັ ຫຸ ່ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ອງໃຫ,້ 
ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ ເຊິ� ງການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວເປັັນຜິນ່
ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າ ໄດ ້
ກະທີ່ຳາ ຫຸ ່ໄດຖ້ກ່ກະທີ່ຳາ.

ບຳ� ໄດຮ້ັບັຂຳມ້່ນວ� າ ມາດຕົ້າ 47 ຂອງຄຳາສົ່ັ� ງວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ (2019), ໄດຖ້ກ່ຕົ້່
ຄວາມໝາຍ ແລະ ນຳາໃຊໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຄແ່ນວໃດ



442. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍ ທ່ີຜິດກົດໝາຍ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຖືກລົງໂທດຕ່ໍກັບຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຄ້າມະນຸດ: ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນບຣ່ໄນ ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັ
ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ, ພາຍໃຕົ້ມ້າດຕົ້າ 48 ຂອງຄຳາສົ່ັ� ງວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງ
ບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ (2019). 

ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຖວ່� າຫາ້ມເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ

48. ບຸກຄນ່ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນພນ່ລະເມອ່ງຂອງ ບຣ່ໄນ ດາຣ່ຊາລຳາ, ໄດຖ້ກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາ
ລບັຄວາມຜິດິໃດນ່� ງ ຕົ້ຳ� ຄຳາສົ່ັ� ງນ່ ້ ຫຸ ່ ລະບຽບການໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ເຮັດັຂ່ນ້ພາຍໃຕົ້ມ້າດຕົ້ານ່ ້
ຖວ່� າຫາ້ມເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ພາຍໃຕົ້ພ້າກທີ່ ່ 8 ຂອງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກ
ເມອ່ງ (ໝວດທີ່ ່17).

ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າຜິດິພາດ ໃນຖານະຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະຸນດ ທີ່່�

ຫຸຸດພ່ນ້ອອກຈາກຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມາເປັັນຜ່ິມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການຈດັຫາ ຫຸ ່ ຈດັການຂອງຜ່ິອ້່� ນ ເພ່� ອການລ� ວງ
ລະເມດ່, ອາດຈະຢູ່່� ນອກຂອບເຂດການປ່ັກປັອ້ງຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 47, ແລະ ຖວ່� າ ‘ຫາ້ມເຂ່າ້-ອອກ
ເມອ່ງ’ ພາຍໃຕົ້ມ້າດຕົ້າ 48.

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວ ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ບດ່ລາຍງານ
ການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2021 ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ພຽງພຳ ສົ່່� ງ
ຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ບດ່ລາຍງານກຳານດ່ໄວວ້� າ ‘ລດັຖະບານ ຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ກກັຂງັ, ເນລະເທີ່ດ ແລະ 
ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ໂດຍບຳ� ມກ່ານນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ເປັັນໃຈກາງ ເພ່� ອໄຈແ້ຍກວ� າ ຖາ້ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ບງັຄບັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັກບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ.’76  ນອກນັນ້, ບດ່ລາຍງານຍງັກ� າວວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະການໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ພາຍຫຸງັກກັຂງັຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸງັຈາກການປັະຕົ້ບິດັງານຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍເທີ່່� ານັນ້, ເຊັ� ນວ� າ ‘ການບຸກກວດຄ່ນ້’ ເຊິ� ງ
ແມ� ຍງິຕົ້� າງປັະເທີ່ດໄດຖ້ກ່ຈບັຕົ້ວ່ໃນຂຳຫ້າການເປັັນໂສົ່ເພນ.່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ອາດຈະຖກ່
ຈບັຕົ້ວ່ໃນສົ່ະຖານການລະເມດ່ແຮັງງານ ຫຸ ່  ການເຂ່າ້ອອກ-ເມອ່ງ; ມບ່ດ່ລາຍງານກ� ຽວກບັແຮັງງານຕົ້� າງປັະເທີ່ດທີ່່�

ຖກ່ສົ່່� ງກບັຈາກປັະເທີ່ດບຣ່ໄນ ໂດຍບຳ� ມກ່ານກັ� ນກອງຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ ລວມທີ່ງັໃນກຳລະນທ່ີ່່� ນາຍຈາ້ງລະງບັການຈ� າຍ
ຄ� າແຮັງງານ ແລະ ກກັເອາ່ໜ່ງັສົ່ເ່ດນ່ທີ່າງເຂາ່ເຈ ່າ້ໄວ ້ ແລະ ລາຍງານເຂາ່ເຈ ່າ້ຫາໜ່� ວຍງານການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງວ� າ 
ມກ່ານຫຸບ່ໜ່.່77 

76 ບົດລາຍການການຄ້າມະນຸດປີ 2021: ບຣູໄນ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
77 ບົດລາຍການການຄ້າມະນຸດປີ 2021: ບຣູໄນ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)



45 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

2�2� ກໍາປູເຈຍ

ມກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ ໃນປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໂດຍມ່
ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 30 ທີ່� ານ ທີ່່� ຕົ້າງໜ່າ້ມາຈາກທີ່ງັຝ່� າຍລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັ ທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ. ໃນພາກນ່ ້ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຂຳມ້່ນດາ້ນເລກິ ລວມທີ່ງັ ເອກະສົ່ານ/ຂຳມ້່ນທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ.

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນນິຕິກໍາ: ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຊດັເຈນໃນນຕິົ້ກິຳາຂອງກຳາປ່ັເຈຍ 
ເພ່� ອປັອ້ງກນັການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຖກ່
ຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ມຜ່່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດໃ້ຫທ້ີ່ດັສົ່ະນະວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຄວນກຳານດ່ໃຫຊ້ດັເຈນໃນ
ກດ່ໝາຍ ເພ່� ອໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສົ່ານ ສົ່າມາດນຳາໃຊໄ້ດຢູ້່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແລະ ນຳາໃຊຢູ້່� າງ
ຕົ້ຳ� ເນ່� ອງ.

ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນເດັກ: ມາດຕົ້າ 44 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການ
ປັາບປັາມການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ (2008) ໄດຍ້ກ່ເວັນ້ເດກັຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມ
ຜິດິ ລວມທີ່ງັ ຄວາມສົ່ຳາພນັທີ່າງເພດກບັເດກັທີ່່� ອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າສົ່ບິຫາ້ປ່ັ (ມາດຕົ້າ 42) ແລະ ການກະທີ່ຳາອານາຈານກບັ
ເດກັ ທີ່່� ອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າສົ່ບິຫາ້ປ່ັ (ມາດຕົ້າ 43). ຊ� ອງຫວ� າງໃນການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ອາດຈະນຳາໃຊເ້ພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ/ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ອາຍຸຫຸາຍກວ� າ 15 ປ່ັ ກຳໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດໄວ,້ ເຖງິວ� າຜ່ິຕ້ົ້ອບຈາກລດັຖະບານ ຈະສົ່ະແດງໃຫ ້
ເຫນັວ� າມຂ່ັນ້ຕົ້ອນທີ່່� ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໃນການກຳານດ່ອາຍຸ ແລະ ການໃຊຂ້ຳສ້ົ່ນັນຖິານການເປັັນເດກັກ� ອນທີ່່� ຈະມກ່ານ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ຍງັໃຫຂ້ຳສ້ົ່ກັງເກດກ� ຽວກບັການປ່ັກປັອ້ງພເິສົ່ດແກ� ເດກັ ຜ່ິທ້ີ່່� ລະເມດ່
ກດ່ໝາຍໃນກຳາປ່ັເຈຍ ຜິ� ານມາດຕົ້າ 96 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ (ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຂຳ ້

ຈຳາກດັຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດໃນການເບິ� ງແຍງເດກັ) ແລະ ມາດຕົ້າ 7 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍກດ່ໝາຍຍຸຕົ້ທິີ່ຳາສົ່ຳາລບັ
ເດກັ (ທີ່່� ກຳານດ່ວ� າ ອາຍຸ 18 ປ່ັ ເປັັນອາຍຸທີ່່� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ).78  

ນິຕິກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການລົງໂທດ: ເຖງິຈະບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຊດັເຈນກ� ຽວກບັ
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ, ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັວ� າ ກດ່ໝາຍໄດໃ້ຫກ້ານ
ປ່ັກປັອ້ງຫຸກັການ ດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໂດຍທີ່່� ວໄປັ. ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຮ້ັບັການ
ເນັນ້ໜ່ກັວ� າເປັັນອງ່ປັະກອບຫຸກັທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຂອງພນັທີ່ະດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັເພ່� ອຮັບັປັະກນັການ
ຮັ� ວມມຂ່ອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ໃນບຳລບິດ່ນ່,້ ການອາ້ງອງ່ນັນ້ ອາ້ງອງ່ເຖງິ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກດ່ໝາຍ
ອາຍາ, ມາດຕົ້າ 31 ຂອງລດັຖະທີ່ຳາມະນນ່ຂອງກຳາປ່ັເຈຍ (ການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ຄວາມສົ່ະເໝພ່າບຕົ້ຳ� ໜ່າ້
ກດ່ໝາຍ ສົ່ຳາລບັພນ່ລະເມອ່ງຂອງຂະເໝນ) ລວມທີ່ງັ ເຄ່� ອງມໃ່ນລະດບັສົ່າກນ່ ແລະ ພາກພ່ນ້. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, 
ປັະເດນັດັ� ງກ� າວໄດເ້ຮັດັໃຫກ້ຳາປ່ັເຈຍ ທີ່່� ເປັັນພາຄຕ່ົ້ຳ� ກບັເຄ່� ອງມສ່ົ່າກນ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງນັນ້, ການຕົ້ດັສົ່ນິຂອງສົ່ານ ໄດຖ້ກ່
ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຖກ່ແນະນຳາໂດຍກດ່ໝາຍພາຍໃນພຽງຢູ່� າງດຽວເທີ່່� ານັນ້ ເຊິ� ງມກັຈະບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການ 
ເຊັ� ນ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ສົ່າມາດນຳາໄປັໃຊໄ້ດຢູ້່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. 

78 ລະບຽບການນີ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ສານສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກທີ່ອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ໃນກລະນີທີ່ສະຖານະການ ຫຼື ບຸກຄະລິກ
ກະພາບເອື້ອຍອໍານວຍ. ເບິ່ງທີ ”ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸຕິທໍາເດັກ 2018-2020”, ກະຊວງກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ, ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ການຟື້ນຟູ
ໄວໜຸ່ມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ໜ້າທີ 201.



462. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ເອກະສານນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂອງກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ເອກະສົ່ານດາ້ນນະໂຍບາຍຫຸາຍສົ່ະບບັ, ຄຳາແນະ
ນຳາ, ແບບ ຟັອມ ແລະ ຂັນ້ຕົ້ອນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ລວມທີ່ງັ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນຕົ້າຕົ້ະລາງ 4 ຂາ້ງລຸ� ມນ່.້ 
ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານດາ້ນນະໂຍບາຍອນັໃດເລຍ່ ທີ່່� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໄດກ້� າວເຖງິໃນເວລາຢູ່່� ກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບ
ໂຕົ້ະມນ່, ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າພວກເຂາ່ມຂ່ຳຈ້ດັກດັ ຫຸ ່ບຳ� ໄດນ້ຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເລຍ່. ແຜິນຍຸດທີ່ະສົ່າດແຫ� ງຊາດ
ຫາ້ປ່ັ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 2019-2023 ບຳ� ໄດກ້� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິແມ� ນວ� າຈະອາ້ງເຖງິກອບແນວ
ຄວາມຄດິທີ່່� ສົ່ອດຄ� ອງກບັແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານອາຊຽນເພ່� ອຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP.79  ເອກະສົ່ານດາ້ນ
ນະໂຍບາຍອ່� ນໆ ຍງັບຳ� ໄດມ້ກ່ານກຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.80 

ການຕີຄວາມໝາຍຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ພາກສົ່� ວນທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່
ໄດກ້ະທີ່ຳານັນ້ ຂ່ນ້ກບັເຈດຕົ້ະນາຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ຖາ້ຫາກວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ມເ່ຈດຕົ້ະນາ, ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ຍອ້ນວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່
ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາອາຊະຍາກຳາ, ຈະພຈິາລະນາວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ມຄ່ຳາອະທີ່ບິາຍໄວວ້� າ ກດ່ໝາຍຂອງກຳາປ່ັເຈຍ
ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນວ� າ ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ກຳ� ອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາ ໂດຍບຳ� ຕົ້ັງ້ໃຈ ຈະພຈິາລະນາວ� າບຳ� ມຄ່ວາມຜິດິ, ແຕົ້�
ຖາ້ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ຂິອງບຸກຄນ່ອ່� ນ ແລະ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳານັນ້, ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບ
ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ. 

ຄຸນຄ່າຂອງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ມຢູ່່່�  ທີ່່� ກ� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເຊິ� ງຜ່ິ ້
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິບຳ� ໄດມ້ກ່ານອາ້ງອງ່ເຖງິໃນກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລ ່ (ເບິ� ງຕົ້າຕົ້ະລາງ 4 ຂາ້ງລຸ� ມ). ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, 
ມນັສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ລດັມຄ່ຳາແນະນຳາ ແລະ ເງ ່�ອນໄຂໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການ
ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະຖກ່ຫາວ� າກະທີ່ຳາຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້
ມະນຸດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ຄຳາແນະນຳາດັ� ງກ� າວ ຍງັສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ການເນັນ້ໜ່ກັຄຸນຄ� າຂອງອງ່ການ NGO 
ໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຂະບວນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄຳາແນະນຳາດັ� ງກ� າວນ່ ້ ຍງັເຮັດັຂ່ນ້ ເພ່� ອເປັັນແນວ
ທີ່າງໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເພ່� ອໃຫກ້ານດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຫຸຸດລງ່, ແລະ ເປັັນແນວທີ່າງໂດຍ
ກງ່ໃຫແ້ກ� ໜ່� ວຍງານຕຸົ້ລາການ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມໝັນ້ໝາຍສົ່າກນ່ ແລະ ສົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ. 

79 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄລຍະ 5 ປີ, 2019-2023, ໜ້າທີ 12.
80 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ: Prakas 852 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການປົກປ້ອງສິດທິການຄ້າມະນຸດ ຄັ້ງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2009; ນະໂຍບາຍ
ໃນການົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຄັ້ງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2009 ແລະ Prakas ເລກທີ 857S.V.Y ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າໃນ
ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຄັ້ງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2009, ກະຊວງກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ, ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ການຟື້ນຟູໄວໜຸ່ມ. 
ມາດຕະຖານຂັ້ນຕໍ່າ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດຊັດເຈນກ່ຽວກັບການປົກ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບ
ການຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາທາງອາຍາ. ປະເດັນທີ່ມີໃນມາດຕາ 6(11) ວ່າດ້ຍສິດຕໍ່ໃນເສລີພາບໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ກໍານົດວ່າ ”ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາອາຍາ ມີ
ສິດທີ່ຈະອອກຈາກສະຖາບັນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ ຫຼື ສະຖາບັນທີ່ມີສິດອໍານາດ....” ຂໍ້ກໍານົດ
ນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ ມີສະຖານະການທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຜູ້ໃຫຍ່ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງທາງອາຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີເສລີພາບໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ. 
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມາດຕາ 6(4) ຢືນຢັນສິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະ ”ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດດ້ວຍການເຄົາລົບຕະຫຼອດໄລຍະຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະບຸກຄົນທີ່ຜ່ານສະຖານະການທີ່ໜັກໜ່ວງ” ແລະ ຍັງລະບຸວ່າ ”ການກະທໍາໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນການຈໍາແນກ ແລະ/ຫຼື ແນວຄິດຍຶດຕິດແບບດັ້ງເດີມ 
ທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບົນພື້ນຖານຂອງເພດ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ສັນຊາດ, ການສະແດງອອກດ້ານເພດ ຫຼື ປະສົບການຜ່ານມາ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກ
ຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.



47 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຕາຕະລາງ 4: ເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍ
ລົງໂທດ

ຄ່� ມແ່ນະນຳາກ� ຽວກບັແບບຟັອມ ແລະ ຂັນ້ຕົ້ອນໃນການ

ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອໃຫ ້

ການບຳລກິານທີ່່� ເໝະາສົ່ມ່ (ຄະນະກໍາໍມະກໍານແຫ່່ງຊາດ

ເພື່່່ ອຕ້າ້ນກໍານຄາ້ມະນຸດ, NCCT, 2015)

ໃນລະຫວ� າງຂະບວນການ [ຂອງການກຳານດ່ຕົ້ວ່ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້] 

ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ

ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ຖກ່ກກັຂງັ ຫຸ ່ ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ

ໃນສົ່ະຖານການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ/

ຫຸ ່ ການເປັັນໂສົ່ເພນ.່ ພວກເຂາ່ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັສົ່ະຖານທີ່່� ພກັ

ເຊາ່ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງໃນໄລຍະລຳຖາ້ຂັນ້ຕົ້ອນການສົ່່� ງກບັ

ປັະເທີ່ດຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ. 

ຄຳາສົ່ັ� ງກ� ຽວກບັຄ່� ມສ່ົ່ຳາລບັການປ່ັກປັ້ອງສົ່ດິຂອງເດກັທີ່່�

ຖກ່ຄາ້ມະນຸດຂອງຣາຊະອານາຈກັກຳາປ່ັເຈຍ (ສະພື່າ

ເດກັໍແຫ່່ງຊາດກໍາໍປູູເຈຍ, CNCC, 20 ທັນັວາ 2007, 

ເລກໍທັ.ີ 107)

ມາດຕົ້າ 4, 2.3 (a) ເດກັທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ

ຮັາ້ຍຈາກການລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ. ພວກເຂາ່ບຳ� ຄວນຖກ່

ປັະຕົ້ບິດັຄກ່ບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ ້ຫຸ ່ຖກ່ຂ່� ມຂ່� ດວ້ຍ

ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ

ສົ່ະຖານະການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນຖານະເດກັທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້

ມະນຸດ

ຄ່� ມກ່� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການ

ປັາບປັາມການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງ

ເພດ (ສະບັບັັແປູຢ່່າງບ່ໍັເປັູນທັາງກໍານຂອງ UNIAP ປີູ 

2008), ຄູ່ມແ່ນະນາໍທັ່່ ວໄປູ

(4) ໂສົ່ເພນ ່ ຈະຖວ່� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຈດັຫາ 

ເພ່� ອການຄາ້ປັະເວນ.່ ໂສົ່ເພນບ່ຳ� ແມ� ນອາຊະຍາກຳາ; ສົ່ະນັນ້ 

ໂສົ່ເພນແ່ຕົ້� ລະຄນ່ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາ

ຜິດິພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍສົ່ະບບັໃໝ� ນ່.້

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕົ້ະຖານຕົ້ຳ� າສຸົ່ດສົ່ຳາລບັການ

ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ຂິອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 

(ກໍະຊວງກໍດິຈະກໍາໍທັາງສງັຄມ່, ນກັໍຮົບ່ັເກໍ່່ າ ແລະ ກໍານ

ຟ່ື້ນ້ຟູື້ໄວໜຸຸ່່ມ, ປີູ 2009)

“ພວກເຮັ່າຮ່ັວ້� າຜ່ິຖ້່ກເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດເປັັນ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດ ແລະ ບຳ� ແມ� ນ

ບຸກຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ເຖງິແມ� ນວ� າ

ເລ່� ອງລາວຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ອາດຈະຄາ້ຍຄກ່ບັການເຂ່າ້-ອອກ

ເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ. ພວກເຂາ່ບຳ� ແມ� ນອາຊະຍາກອນ 

ແຕົ້� ພວກເຂາ່ ແມ� ນບຸກຄນ່ທີ່່� ມສ່ົ່ດິໃນການເຄາ່ລບ່, ໃນ

ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະ ໃນການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈດວ້ຍຕົ້ນ່ເອງ ໃນ

ການກຳານດ່ອານາຄດ່ຕົ້ນ່ເອງໂດຍບຳ� ມກ່ານຈຳາແນກ.” (ໜ່າ້

ທີ່ ່ 1) .ເອກະສົ່ານນ່ ້ ຍງັຮັບັຮ່ັວ້� າ (ໃນໜ່າ້ທີ່ ່8) ບຸກຄນ່ດັ� ງ

ກ� າວອາດຈະຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. 

ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມາດຕົ້ະຖານຂັນ້ຕົ້ຳ� າສຸົ່ດ  ໄດຄ້າດຄະເນ

ໃຫເ້ຫນັລ� ວງໜ່າ້ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາຂອງຜ່ິຖ້ກ່

ຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍໃຫອ້ດິສົ່ະລະພາບໃນການເຄ່� ອນຍາ້ຍແກ�

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເຫຸ ່� ານັນ້ ດວ້ຍການບຳ� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າທີ່າງອາຍາ

ເທີ່່� ານັນ້ (ໜ່າ້ 27).



482. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ສະເພາະບາງການກະທໍາຜິດເທ່ົານ້ັນ: ເຖງິວ� າຈະບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງຊດັເຈນໃນກດ່ໝາຍ, ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ໄດກ້� າວວ� າ ບຳ� ມກ່ຳລະນກ່ານສົ່ນັນຖິານວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ໄດມ້ກ່ານສົ່ະເໜ່ຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ 
ທີ່່� ເປັັນໂສົ່ເພນ ່ ເຊິ� ງຖກ່ຫາວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແຕົ້� ບຳ� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ເນ່� ອງຈາກວ� າພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່
ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຍງັມຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງກ� ຽວກບັຄນ່ອນິເດຍ, ບງັກາລາເດດ ແລະ ປັາກດິສົ່ະຖານ 
ທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ໃນອນິເດຍ ເຊິ� ງບຳ� ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນສົ່ະຖານລະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍແຮັງງານ ແລະ ການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ແຕົ້� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ປັະເດນັດຽວກນັນ່ ້ ຍງັເກດ່ຂ່ນ້ສົ່ຳາລບັ
ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ປັະເວນ ່ ເຊິ� ງໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳຫ້າສົ່ະເພາະຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດທີ່າງການຄາ້ເທີ່່� ານັນ້. 
ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມນັຍງັໄດຮ້ັບັການອະທີ່ບິາຍວ� າ ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ສົ່າມາດເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນ ເຊິ� ງຕົ້ອ້ງພວກເຂາ່ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັຜິດິຊອບ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. 

ບົດບາດ ດຸນພິນິດຂອງສານໃນການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັຖະບານ 
ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ, ໄອຍະການ ແລະ ການໄຕົ້� ສົ່ວນຂອງສົ່ານ ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັຕົ້ຳ� ກບັດຸນ
ພນິດິ ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍວ� າ ຕົ້ຳ� ມາສົ່າມາດແກໄ້ຂ ຫຸ ່ ຍກ່ເລກ່ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ 
ໂດຍອງ່ຕົ້າມການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ບຳ� ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງຂອງສົ່ານກຳາປ່ັເຈຍໃນການນຳຳາໃຊດຸ້ນ
ພນິດິຂອງສົ່ານໃນການຊດັມຽ້ນຄະດ ່ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຫາເປ່ັດເຜິຍ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຫຸ ່ ອອກຄຳາສົ່ັ� ງ ເພ່� ອໃຫສ້ົ່ະຖາ
ນະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ການໃຫຄ້ຳາເຫນັດັ� ງກ� າວໄດເ້ຮັດັໃຫກ້ານນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຂ່ນ້ກບັດຸນພນິດິ ຫຸາຍກວ� າ 
ທີ່່� ຈະກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫກ້ານນຳາໃຊຫຸ້ກັການນັນ້ບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກນັ. ອກ່ເທີ່່� ອໜ່່� ງ, ການລວມເອາ່ຂຳ ້

ກຳານດ່ທີ່່� ຊດັເຈນໃນນຕິົ້ກິຳາ ເພ່� ອກຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃຫເ້ກດ່ຂ່ນ້ ເພ່� ອເຮັດັໃຫຜ່້ິພ້ພິາກສົ່ານຳາໃຊດຸ້ນພນິດິໄດງ້� າຍ
ຂ່ນ້ ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດສົ່ອດຄ� ອງຂ່ນ້ຫຸາຍກວ� າເກ່� າ. 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ ແລະ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາລະດບັພາກພ່ນ້: ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່
ລະຫວກບັປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ ໄດພ້ຈິາລະນາວ� າເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັໃນ
ການປ່ັກປັອ້ງພວກເຂາ່ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ການຮັ� ວມມດ່ັ� ງກ� າວ ຈະສົ່່� ງຜິນ່ໃຫບ້ນັລຸຜິນ່ຢູ່� າງເປັັນເອກະພາບ
ກ� ຽວກບັເງ ່�ອນໄຂການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ກຳາປ່ັເຈຍມບ່ດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ (MOU) ກບັປັະເທີ່ດໄທີ່ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ໂດຍຄ່� ພາຄໄ່ດຢູ່້່ນຢັູ່ນວ� າ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ ຈະຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ 
ແລະ ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນສົ່ະຖານການເຂ່າ້ ຫຸ ່ ອອກອານາເຂດຂອງຕົ້ນ່ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ຄວາມ
ຜິດິອ່� ນໆທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.81  ສົ່ຳາລບັບາງປັະເທີ່ດທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່ນ່ໃຈຫຸກັ (ລວມທີ່ງັມາເລເຊຍ) 
ແມ� ນຍງັບຳ� ທີ່ນັມບ່ດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈເທີ່່� ອ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງກ� ຽວກບັ ສົ່ານມາເລເຊຍ ທີ່່�

ໄດຍ້ກ່ເລກ່ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ການເຂ່າ້-ອອກ ແລະ ອາໄສົ່ຢູ່່� ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ໂດຍວ� າຜ່ິພ້ພິາກສົ່າໄດໃ້ຫສ້ົ່ະຖານະຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ. 

81 ເບິ່ງທີ່ ມາດຕາ 6 ຂອງ ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈລະຫວ� າງລດັຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈກັກຳາປ່ັເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈກັໄທີ່ ວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍ
ເພ່� ອລບ່ລາ້ງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ (ວັນທີ 30 ເມສາ 2014) ແລະ ມາດຕາ 5 ຂອງ ສົ່ນັຍາລະຫວ� າງລດັຖະບານ ຣາຊະອານາຈກັກຳາປ່ັເຈຍ 
ແລະ ລດັຖະບານສົ່ງັຄມ່ນຍິມ່ຫວຽດດນາມວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍໃນການລບ່ລາ້ງການຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ (ເຊັນໃນ
ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2005) ແລະ ປັບປຸງໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2012)



49 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການນໍາໃຊ້ສັນຍາສອງຝ່່າຍ ແລະ ສັນຍາລະດັບພາກພ້ືນທ່ີບ່ໍເປັນເອກະພາບກັນ: ສົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ ລວມ
ທີ່ງັ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຊ� ວຍເຫຸອ່ເຊິ� ງກນັ ແລະ ກນັທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ໃນຄະດອ່າຍາ ແລະ ຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່
ການສົ່່� ງຜ່ິຮ້ັາ້ຍຂາ້ມແດນ ຍງັບຳ� ໄດຮ້ັບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຢູ່� າງເຕົ້ມັສົ່� ວນ ຫຸ ່ ປັະຕົ້ບິດັຢູ່� າງສົ່ະໝຳ� າສົ່ະເໝ.່ ໄດມ້ກ່ານ
ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງການປັະຕົ້ບິດັ ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈສົ່ອງຝ່� າຍ ວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມດ່າ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງບຳ� ໄດ ້
ຖກ່ນຳາໃຊຢູ້່� າງເປັັນປັະໂຫຍດ ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫບ້ຳ� ມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບກນັວ� າຄະດດ່ັ� ງກ� າວເປັັນຄະດຄ່າ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ການ
ລະເມດ່ແຮັງງານ. ຍງັມກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງກ� ຽວກບັການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ທີ່່� ບຳ� ໄດດ້ຳາເນນ່ການຂາ້ມຊາຍແດນ ສົ່່� ງ
ຜິນ່ເຮັດັໃຫກ້ານດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນເຂດອາຳນາດສົ່ານອ່� ນ. ໄດມ້ຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້
ວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ຈະມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ແນວໃດ 
ຖຫ້າກວ� າມນັບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍພາຍໃນ. ປັະເດນັນ່ໄ້ດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັວ� າ ຂຳກ້ຳານດ່ໃນກດ່ໝາຍທີ່່� ຊດັເຈນ ຈະ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດລະຫວ� າງປັະເທີ່ດ ຢູ່� າງສົ່ະໝຳ� າສົ່ະເໝ ່ ແລະ ທີ່� າແຮັງໃນການຫຸຸດຜິ� ອນ
ການເອ່ອ້ຍອງ່ໃສົ່� ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ແລະ SOP ລະຫວ� າງກນັ. ມຂ່ຳກ້ງັກນ່ວ� າ SOP ແລະ MOU ສຸົ່ມໃສົ່�
ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ, ເຮັດັໃຫມ້ຊ່� ອງຫວ� າງໃນການປ່ັກປັອ້ງການຄາ້ຜ່ິຊ້າຍ ໃນການປັະມງ່, ການກຳ� ສົ່າ້ງ ແລະ ອຸດສົ່າຫະ
ກຳາອ່� ນໆ. 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກໍານົດຕົວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຕ່ໍການບ່ໍລົງໂທດ: ພາກສົ່� ວນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໄດເ້ຮັດັໃຫ ້
ເຫນັເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ຳ� ກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ໜ່� ວຍງານຂອງລດັ ໝັນ້ໃຈວ� າການກຳານດ່ຕົ້ວ່ໂດຍ
ໄວ ແລະ ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ໝາຍເຖງິຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດວ� າ - ບຳ� ວ� າຈະເປັັນຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ ຫຸ ່ ບຳ� ແມ� ນຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ - 
ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ຂັນ້ຕົ້ອນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ຳານດ່ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັ ອານຸສົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກດ່ໝາຍຂອງກຳາປ່ັເຈຍ ວ� າດວ້ຍການປັາບປັາມການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລ� ວງລະເມດ່
ທີ່າງເພດ. ພວເຂາ່ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ມກ່ານລາຍງານ ການນຳາໃຊ ້ການສົ່ນັນຖິານວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຂັນ້ຕົ້ອນ
ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ເພ່� ອບຳ� ໃຫມ້ຂ່ຳຜ້ິດິພາດ ແຕົ້� ເຖງິວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ນັນ້, ບຸກຄນ່ດັ� ງ
ກ� າວຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ພາຍຫຸງັ ໂດຍການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຫຸ ່ການໄຕົ້� ສົ່ວນຂອງຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ. ຄວາມຄດິເຫນັເຫຸ ່� າ
ນ່ກ້ງ່ກນັຂາ້ມກບັຄວາມຄດິເຫນັທີ່່� ສົ່ະແດງອອກໃນລະດບັສົ່າກນ່ ກ� ຽວກບັ ການຂາດການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາການຄາ້ມະນຸດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບໃນກຳາປ່ັເຈຍ.82 

ການປະຕິບັດທ່ີເປັນຕົວແບບທ່ີດີ ໃນການກ່ັນກອງ ຄົນກໍາປູເຈຍ ທ່ີກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ: ໄດມ້ກ່ານຍກ່
ຕົ້ວ່ຢູ່� າງກ� ຽວກບັປັະຕົ້ບິດັຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ປັະຊາຊນ່ສົ່ະບາຍໃຈທີ່່� ຈະໂອລ້ມ່ກບັເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ລວມທີ່ງັ ການໃສົ່� ຊຸດທີ່ຳາມະດາ ແທີ່ນທີ່່� ຈະໃສົ່� ຊຸດເຄ່� ອງແບບເພ່� ອສົ່ຳາພາດເຂາ່ເຈ ່າ້. ໃນນ່ ້ສົ່ງັເກດໄດວ້� າ ກຸ� ມຄນ່ທີ່່� ກບັ
ມາຈາກປັະເທີ່ດໄທີ່ ຫຸ ່ມາເລເຊຍ ຫຸ ່ອນິໂດເນເຊຍ ໄດຮ້ັບັການກັ� ນກອງໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 

ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເພດຊາຍ ບ່ໍໄດ້ຮັບການກໍານົດຕົວ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງ
ທີ່� ານ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມເປັັນກງັວນ່ທີ່່� ວ� າ ຂຳສ້ົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານວ� າຜ່ິຊ້າຍບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫກ້ານກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເພດຊາຍຕົ້ຳ� າ ເມ່� ອທີ່ຽບກບັແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດໃນກໍາປູເຈຍ: ໄດມ້ກ່ານສົ່ະແດງ
ຄວາມເປັັນກງັວນ່ວ� າຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຈບັຕົ້ວ່ ແລະ ປັັບໃໝ ຈາກການລະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍແຮັງງານ 
ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໂດຍບຳ� ມກ່ານສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນເພ່� ມເຕົ້ມ່ວ� າພວກເຂາ່ໄດເ້ຂ່າ້ມາປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ

82 ເບິ່ງຕົວຢ່າງ, ການສັງເກດບົດສະຫຸບມ້ວນທ້າຍ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານເປັນໄລຍະ ຄັ້ງທີ 6 ຂອງກໍາປູເຈຍ, ຄະນະກຳາມະການວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງທຸີ່ກຮ່ັບແບບ
ການຈຳາແນກຕົ້ຳ� ແມ� ຍງິ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 [26].



502. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ໄດແ້ນວໃດ, ໃຜິເປັັນຄນ່ພາພວກເຂາ່ມາປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ, ໄດມ້ກ່ານສົ່ນັຍາຫຍງັໄວແ້ດ�  ແລະ ໃນດາ້ນອ່� ນໆ ເພ່� ອ
ເຮັດັໃຫພ້ວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການກັ� ນກອງ ສົ່ຳາລບັຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດັການຄາ້ມະນຸດ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວນ່ ້ໄດມ້ກ່ານຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ
ມກ່ານຂາດການປັະສົ່ານງານລະຫວ� າງເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ ຜ່ິທ້ີ່່� ມບ່ດ່ບາດແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ເຊິ� ງໝາຍຄວາມວ� າ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານບາງຄນ່ ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກັ� ນກອງ ວ� າຈະເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແຕົ້�  ຖກ່ເນລະເທີ່ດກບັ ແທີ່ນທີ່່� ຈະຖກ່ສົ່່� ງ
ກບັປັະເທີ່ດ. ເພ່� ອແກໄ້ຂກຳລະນນ່່,້ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັໃຫເ້ຫນັເຖງິຄຸນຄ� າທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ວທິີ່ກ່ານຂອງຫຸາຍພາກສົ່� ວນ, ເພ່� ອເຮັດັ
ໃຫໜ້່� ວຍງານການກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງໄດດ້ຳາເນນ່ການ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມແ່ຮັງງານ ມາເຮັດັວຽກ ຫຸ ່ອາໄສົ່ຢູ່່� ໂດຍບຳ�

ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ໂດຍສົ່າມາດໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກດິຈະ
ກຳາທີ່າງສົ່ງັຄມ່ ແລະ ພາກສົ່� ວນອ່� ນໆ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນ
ກຸ� ມຄນ່ທີ່່� ເປັັນແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເພ່� ອລງ່ໂທີ່ດແມ� ຍງິໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ: ຄະນະກຳາມະ
ການ ເພ່� ອລບ່ລາ້ງການຈຳາແນກຕົ້ຳ� ແມ� ຍງິ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມເປັັນຫ� ວງກ� ຽວກບັການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດໃນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເພ່� ອເປັັນການລງ່ໂທີ່ດບຸກຄນ່ ທີ່່� ບຳ� ຮັບັຜິດິຊອບສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ 
ຮັຽກຮັອ້ງໃຫກ້ຳາປ່ັເຈຍປັັບປຸັງກດ່ໝາຍພາຍໃນ ເພ່� ອບຳ� ໃຫລ້ງ່ໂທີ່ດແມ� ຍງິໃນສົ່ະຖານການຄາ້ປັະເວນ.່83  ໃນຂະນະ
ດຽວກນັ ຜ່ິລ້� ວງລະເມດ່ ກຳບຳ� ຄ� ອຍຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ເພ່� ອຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງສົ່ິ� ງນ່,້ ຄະນະກຳາມະການ ໄດຮ້ັຽກຮັອ້ງ
ໃຫກ້ຳາປ່ັເຈຍ ເພ່� ອ: 

ຮັບັປັະກນັວ� າ ມາດຕົ້ະການ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ລວມທີ່ງັ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ນຳາໃຊເ້ພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ ສົ່ະ
ໜ່ອງການຢູ່ຽວຢູ່າທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບໃຫແ້ກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຈະບຳ� ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະ
ການດັ� ງກ� າວໃນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ກບັຄວາມ
ຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້ມະນຸດ.84 

ໃນບນັດາກຸ� ມຄນ່ເຫຸ ່� ານ່ ້ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ, ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ແລະ 
ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໃນຖານະຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແທີ່ນທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດຈະຖກ່ສົ່ອບສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ແລະ ນຳາເຂ່າ້ສ່ົ່� ຂະບວນການຍຸ
ຕົ້ທິີ່ຳາ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທ່ີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ໃນກໍາປູເຈຍ: ມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ກ� ຽວກບັຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນກຳາປ່ັເຈຍ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ
ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມ ລກິາ ປ່ັ 2020 ໄດອ້າ້ງເຖງິການລາຍງານຂອງສົ່່� ມວນຊນ່ກ� ຽວກບັໄວໜຸ່� ມມາເລເຊຍ ທີ່່� ໄດຈ້� າຍ
ຄ� າທີ່ຳານຽມໃນການຈດັຫາງານ ສົ່ຳາລບັວຽກທີ່່� ມຄ່� າຕົ້ອບແທີ່ນສ່ົ່ງ, ພຽງແຕົ້� ຖກ່ສົ່່� ງຕົ້ຳ� ມາທີ່່� ກຳາປ່ັເຈຍ ບ� ອນທີ່່� ພວກເຂາ່
ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ໂດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ ຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ໃນຂຳຫ້າການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ.85  ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ
ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ະຖານະການທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ບາງຮ່ັບແບບ ໄດຖ້ກ່
ຈຳາແນກ; ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ບາງຄັງ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຄນ່ຫວຽດນາມ, ຄນ່ຈນ່ ແລະ ຄນ່ອາ
ຟັຣ່ກິາ ມຄ່ວາມຢູ່າ້ນກວ່ຕົ້ຳ� ກບັການເລອ່ກປັະຕົ້ບິດັ. ເຖງິແມ� ນວ� າຈະມກ່ານບຳລກິານ ຈຳານວນຫຸາຍທີ່່� ເປັັນໜ່� ວຍງານ

83 ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ການສັງເກດບົດສະຫຸບມ້ວນທ້າຍ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານເປັນໄລຍະ ຄັ້ງທີ 6 ຂອງກໍາປູເຈຍ, ຄະນະກຳາມະການວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງທຸີ່ກຮ່ັບແບບ
ການຈຳາແນກຕົ້ຳ� ແມ� ຍງິ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 [26].
84 ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ການສັງເກດບົດສະຫຸບມ້ວນທ້າຍ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານເປັນໄລຍະ ຄັ້ງທີ 6 ຂອງກໍາປູເຈຍ, ຄະນະກຳາມະການວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງທຸີ່ກຮ່ັບແບບ
ການຈຳາແນກຕົ້ຳ� ແມ� ຍງິ, CEDAW/C/KHM/CO/6, ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 [26](c); [27](f).
85 ບົດລາຍກງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)



51 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຂອງລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຂອງລດັສົ່ຳາລບັຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ ແຕົ້� ມສ່ົ່ອງສົ່າມອງ່ການເທີ່່� ານັນ້ ທີ່່� ໃຫກ້ານບຳລກິານ
ແກ� ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ຄວາມສົ່� ຽງໃນການລງ່ໂທີ່ດເພ່� ມຂ່ນ້ ໂດຍສົ່ະເພາະ ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດໃນກຳາປ່ັເຈຍ ທີ່່� ຖກ່ລ� ວງ
ລະເມດ່ໃນການຄາ້ປັະເວນ ່ ແລະ ການໃຫຖ້ພ່າແທີ່ນ, ໂດຍມຄ່ຳາຖາມທີ່່� ຊບັຊອ້ນເກດ່ຂ່ນ້ວ� າ ການໃຫຖ້ພ່າແທີ່ນນັນ້ 
ຢູ່່� ໃນຄວາມເຂ່າ້ໃຈຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ� . ຕົ້ຳ� ກບັປັະເດນັນ່,້ ມນັໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ຜ່ິຍ້ງິບາງຄນ່ ທີ່່� ເຄຍ່ຖກ່ໃຫຖ້່
ພາແທີ່ນນັນ້ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້�  ໃນກຳາປ່ັເຈຍ ເທີ່່� ານັນ້ ແຕົ້� ຍງັຢູ່່� ບ� ອນ
ອ່� ນໆອກ່ໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ຖາ້ຫາກບຳ� ມກ່ດ່ໝາຍ ທີ່່� ສົ່າມາດໃຫກ້ຳານດ່ຕົ້ວ່ພວກເຂາ່ໃນຖານະທີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ, ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດໃນກຳາປ່ັເຈຍ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້
ມະນຸດ ແຕົ້� ໄດຖ້ກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາ
ຫຸວດ. ໄດມ້ກ່ານອາ້ງເຖງິຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ 
ແລະ ບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ (ລວມທີ່ງັ ທີ່່� ມາຈາກ ບງັກາລາເດສົ່, ຈນ່, ເອລ່ບ່ຕົ້າເວນັອອກ, ອນິເດຍ ຫຸ ່ ເນປັານ, ສົ່ິ
ລງັກາ ຫຸ ່ຫວຽດນາມ) ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ເຖງິແມ� ນວ� າໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໃຫຜ່້ິອ້່� ນເຂ່າ້ມາ
ປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍກບັພວກເຂາ່ ເຊິ� ງຮ່ັວ້� າການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວນັນ້ຜິດິກດ່ໝາຍ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄົນກໍາປູເຈຍ ທ່ີຖືກຄ້າມະນຸດໃນຕ່າງປະເທດ: ໜ່� ວຍງານຂອງລດັໄດກ້� າວວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ປ່ັກປັອ້ງພາຍໃນກຳາປ່ັເຈຍ, ມກ່ານສົ່ະແດງຄວາມເປັັນຫ� ວງກ� ຽວກບັສົ່ະຖານະພາບຂອງຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ມກ່ານລາຍງານວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ກຳາປ່ັເຈຍ ໄດ ້
ປັະເຊນ່ກບັການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ຂຳກ້ຳານດ່ທີ່າງອາຍາ ໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ລວມ
ທີ່ງັ ປັະເທີ່ດຈນ່, ມາເລເຊຍ, ໄທີ່ ແລະ ສົ່ງິກະໂປັ, ໃນບາງກຳລະນ ່ພວກເຂາ່ກຳໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ແລວ້ ໃນຖານະ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ໃນສົ່ະຖານການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ກຳໄດຖ້ກ່ລາຍງານວ� າ ຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດໃນສົ່ະຖານການຕົ້ດັໄມທ້ີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ເຮັດັວຽກທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍໃນຄາຊໂິນຂອງຄນ່ຈນ່ ໂດຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັ
ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນອຸດສາຫະກໍາການປະມົງ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັຖະບານ ແລະ ບຳ� ແມ� ນ
ຝ່� າຍລດັຖະບານ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມເປັັນຫ� ວງກ� ຽວກບັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນການປ່ັກປັອ້ງບຸກຄນ່ ທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ໃນ
ອຸດສົ່າຫະກຳາການປັະມງ່, ບຸກຄນ່ທີ່່� ເຄຍ່ຖກ່ຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ຂ່� ມຂ່� ທີ່່� ຈະຖກ່ຮັອ້ງຟັອ້ງ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດ ກ� ຽວກບັເອກະສົ່ານ
ປັອມ ແລະ ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ.  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນການປັະມງ່ 
ຜ່ິທ້ີ່່� ຈດັການ ການຫຸບ່ໜ່ຈ່າກສົ່ະຖານະການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ໃນປັະເທີ່ດທີ່່� ສົ່າມາດໄປັເຖງິໄດ ້ ໂດຍບຳ� ມກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໄດມ້ກ່ານລາຍງານ
ວ� າ ຊາວປັະມງ່ທີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ສົ່່� ງໄປັກກັຂງັ ແລະ ຖກ່ແນະນຳາໃຫຮ້ັບັ
ສົ່າລະພາບຜິດິ ແລະ ຈາກນັນ້ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງດາ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ບນັທີ່ກ່ປັະຫວດັອາຊະຍາກຳາ ແທີ່ນທີ່່�  ທີ່່� ຈະ
ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄົນກໍາປູເຈຍ ທ່ີກັບຄືນມາຈາກຕ່າງປະເທດ: ມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບກນັວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ກບັຄນ່ບາ້ນ 
ທີ່່� ກບັມາຈາກຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນສົ່ະຖານການອອກຈາກປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ. ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ໃນການບນັເທີ່າ່ຄວາມເປັັນກງັວນ່ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຈະກບັຄນ່ບາ້ນ - ລວມ
ທີ່ງັ ຊາວປັະມງ່ທີ່່� ຖກ່ສົ່່� ງກບັຄນ່ປັະເທີ່ດ - ແມ� ນໄດຮ້ັບັການຍກ່ຍອ້ງຊມ່ເຊຍ່. ຫວ່ໜ່າ້ແກງ້ ຫຸ ່ນາຍໜ່າ້ ໃນລະຫວ� າງ
ກຸ� ມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດພ້າເພ່� ອນບາ້ນ ຫຸ ່ ຍາດພ່� ນອ້ງເພ່� ອໄປັເຮັດັວຽກຫາປັາໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຈະບຳ� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າໃນ
ຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເນ່� ອງຈາກວ� າພວກເຂາ່ກຳຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເຊັ� ນກນັ. ໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມກບັກຳລະນນ່່,້ 
ມກ່ານກ� າວເຖງິເຫດການ ທີ່່� ມບຸ່ກຄນ່ຫນ່� ງ ທີ່່� ເຄຍ່ໄດຮ້ັບັການບຳລກິານໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແຕົ້� ເມ່� ອຖກ່ຄ່ນ້ພບ່
ວ� າ ລາວໄດນ້ຳາພາເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຫຸາຍຄນ່ໄປັເຮັດັວຽກຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ, ລາວໄດຖ້ກ່ຈດັປັະເພດ
ຄນ່ໃໝ� ໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການບຳລກິານສົ່ຳາລບັລາວໄດຖ້ກ່ຍກ່ເລກ່ໄປັ. 



522. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

2�3� ອິນໂດເນເຊຍ

ມກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ ໃນປັະເທີ່ດອນິໂດເນເຊຍ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້
ນ່,້ ໂດຍມຜ່່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 29 ທີ່� ານ ທີ່່� ຕົ້າງໜ່າ້ມາຈາກທີ່ງັຝ່� າຍລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັ ທີ່່� ເຮັດັ
ວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ໃນພາກນ່ ້ ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຂຳມ້່ນດາ້ນເລກິ ລວມທີ່ງັ ເອກະສົ່ານ/ຂຳມ້່ນທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງ ທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຂ້ໍກໍານົດທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ມາດຕົ້າ 
18 ຂອງກດ່  ໝາຍເລກທີ່ ່ 21 ວ� າດວ້ຍ ການລບ່ລາ້ງອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2007 ທີ່່�

ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກການຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າທີ່າງອາຍາ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. ມນັບຳ� ຈຳາກດັຂອບເຂດການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊ,້ ໂດຍກຳານດ່ພຽງແຕົ້� ວ� າ ‘ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ພາຍໃຕົ້ກ້ານບງັຄບັຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາໃນສົ່ະຖານການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມ່
ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນຂຳຫ້າທີ່າງອາຍາ.’ ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັທີ່າງແພ� ງ, ທີ່າງບຳລຫິານ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ບຳ� ໄດ ້
ກຳານດ່ໄວໃ້ນຂຳກ້ຳານດ່ນ່.້ 

ນິຕິກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕ່ໍກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ກດ່ໝາຍສົ່ະບບັອ່� ນໆທີ່່� ກ� າວວ� າ ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ລວມມ ່ມາດຕົ້າ 55 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ເຊິ� ງແຄບກວ� າການປ່ັກປັອ້ງຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່
ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 18 ຂອງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ 
ສົ່ຳາລບັບຸກຄນ່ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິໂດຍເຈດຕົ້ະນາ ຫຸ ່ທີ່່� ຊກັຊວນໃຫຜ່້ິອ້່� ນກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. ມາດຕົ້າ 10 ຂອງກດ່ໝາຍ
ເລກທີ່ ່ 31 (2014), ທີ່່� ເປັັນ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ ແມ� ນໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັ
ວ� າຂດັກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໂດຍບຳ� ອະນຸຍາດໃຫດ້ຳາເນນ່ຄະດກ່ບັພະຍານ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຜ່ິໃ້ຫ ້
ຂຳມ້່ນ ໃນກດ່ໝາຍແພ� ງ ແລະ ກດ່ໝາຍອາຍາ ຜ່ິທ້ີ່່� ໃຫຂ້ຳມ້່ນ ຫຸ ່ໃຫກ້ານດວ້ຍຄວາມບຳລສຸິົ່ດໃຈ. ມກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລ່
ກ� ຽວກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP ເຊັ� ນດຽວກນັ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ເປັັນໄປັໄດ ້ແລະ ຄວນໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາ ໃຫ ້
ມຜ່ິນ່ຜ່ິກມດັທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ ທີ່່� ເຮັດັໃຫມ້ຜ່ິນ່ກະທີ່ບ່ທີ່່� ຊດັເຈນ. 

ນະໂຍບາຍ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍລົງໂທດ: ແຜິນງານແຫ� ງຊາດເພ່� ອລບ່ລາ້ງການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2015-2019 
ບຳ� ມຫຸ່ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ແຜິນງານແຫ� ງຊາດ ປ່ັ 2020-2024 ຍງັບຳ� ທີ່ນັມເ່ອກະສົ່ານໃນເວລາທີ່່� ເຮັດັບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້
ໃນປ່ັ 2021 ໃນເວລາການປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ນັນ້, ມກ່ານແນະນຳາວ� າ ຄວນລວມເອາ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເຂ່າ້
ໃນ ແຜິນງານໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັພາກພ່ນ້ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໂດຍ ແຜິນງານ ສົ່ຳາລບັການຈດັຕົ້ັງ້
ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ. 

ການຕີຄວາມໝາຍຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ບນັດາຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ວ� າຫຸກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດນັນ້ ໄດຖ້ກ່ເຂ່າ້ໃຈເປັັນຢູ່� າງດໃ່ນອນິໂດເນເຊຍ ຫຸ ່ບຳ� . ບາງທີ່� ານຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍດ� ານ
ໜ່າ້ ແລະ ຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ຈາກໜ່� ວຍງານປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ (LPSK) ຮັບັຮ່ັວ້� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່�

ກຳ� ອາຍະຊາກຳາທີ່າງອາຍາ ເຊັ� ນ ການປັອມແປັງເອກະສົ່ານ ເຊິ� ງພວກເຂາ່ບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເນ່� ອງຈາກວ� າ ມາດຕົ້າ 18 
ຂອງກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່ 21 ນັນ້ ມຜ່ິນ່ສົ່ກັສົ່ດິ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ສົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັວ� າ ສົ່ະມາຊກິຝ່� າຍຕຸົ້ລາການ 
ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເປັັນຢູ່� າງດ ່ ເພາະວ� າ ມນັໄດກ້ຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ ໃນຂະນະທີ່່�  ຜ່ິຕ້ົ້ອບ
ທີ່� ານອ່� ນ ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ມນັຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດມ້ກ່ານອະທີ່ບິາຍເພ່� ມເຕົ້ມ່ຢູ່່� ພາຍໃນປັະເທີ່ດຫຸາຍຂ່ນ້ ເພ່� ອເຮັດັໃຫຜ່້ິພ້ພິາກສົ່າ
ຍອມຮັບັວ� າ ມນັໄດຖ້ກ່ລວມເຂ່າ້ໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ຂຳກ້ຳານດ່ດັ� ງ



53 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ກ� າວ ອາດຈະຖກ່ຕົ້ຄ່ວາມໝາຍແຕົ້ກຕົ້� າງກນັໄປັຕົ້າມແຕົ້� ລະບຸກຄນ່. ມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ຕົ້ຳ� ກບັກຸ� ມຄນ່ທີ່່� ມຄ່ວາມ
ເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ບຳ� ເປັັນເອກະພາບກນັ ໂດຍສົ່ະເພາະໃນລະດບັທີ່ອ້ງຖິ� ນ, ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິທີ່າງດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງ
ອາດຈະຂາດຄວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ບຳ� ສົ່າມາດເຂ່າ້ໃຈວ� າ ເປັັນຫຍງັ ຜ່ິທ້ີ່່� ກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຈ ິ� ງບຳ�

ຄວນລງ່ໂທີ່ດພວກເຂາ່. 

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ການເຊ� ອ່ມໂຍງ
ກນັລະຫວ� າງຄວາມຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ອະທີ່ບິາຍໄວ ້ ໂດຍການຂມ່ຂ່�  (ບງັຄບັ); ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິທີ່່� ຂດັກບັເຈດຈຳານງ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ພວກເຂາ່ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ຜ່ິ ້
ຕົ້ອບບາງທີ່� ານຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າກດ່ໝາຍຍງັຂາດລາຍລະອຽດທີ່່� ພຽງພຳກ� ຽວກບັເງ ່�ອນໄຂ ວ� າຈະພສ່ິົ່ດອງ່ປັະກອບຂອງການ
ຄາ້ມະນຸດແນວໃດ ໃນການພຈິາລະນາຄະດ ່ ເພ່� ອເຮັດັໃຫມ້າດຕົ້າ 18 ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ. 

ມຂ່ຳສ້ົ່ງັເກດກ� ຽວກບັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ໃນການພສ່ິົ່ດການກຳ� ອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ກະທີ່ຳາໂດຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມຄ່ວາມ
ສົ່ຳາພນັກບັການກະທີ່ຳາຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເຊິ� ງມຄ່ຳາຖາມ ທີ່່� ຖາມກ� ຽວກບັຄວາມໝາຍຂອງຄຳາວ� າ ‘ບງັຄບັ’ ແລະ ‘ຂ່� ມຂ່� ’ 
ແລະ ມກ່ານນຳາໃຊຫຸ້ກັຈດິຕົ້ະວທິີ່ະຍາເຂ່າ້ມາມບ່ດ່ບາດ ຫຸ ່ບຳ�  ໃນການສົ່າ້ງຄວາມເຂ່າ້ໃຈວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ະ
ທີ່ຳາຄວາມຜິດິຄແ່ນວໃດ. ໃນປັະເດນັນ່ໄ້ດເ້ຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່, ‘ການບງັຄບັ’ ອາດຈະເປັັນມາດຕົ້ະຖານ
ທີ່່� ສ່ົ່ງ ທີ່່� ຈະອະທີ່ບິາຍການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ. ມຂ່ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຄວາມຍນິຍອມໃດໆ 
ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະຍນິຍອມກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ແມ� ນບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກນັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ະທີ່ຳາ
ພາຍໃຕົ້ກ້ານຄວບຄຸມຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 

ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກການ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ມບ່າງຄຳາແນະນຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນອນິໂດເນເຊຍ. ຄ່� ມສ່ົ່ຳາລບັການບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ໃນການຈດັການກບັຄະດຄ່າ້ມະນຸດ (2009) ໄດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ທີ່່� ອາດຈະໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ (ໜ່າ້ທີ່ ່ 36) ແລະ 
ເນັນ້ໜ່ກັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນສົ່ຳາລບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ໃຫມ້ທ່ີ່ກັສົ່ະ ສົ່ະເພາະດາ້ນເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະ
ກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ (ໜ່າ້ທີ່ ່ 41). ຄ່� ມວ່� າດວ້ຍສ່ົ່ນລວມການບຳລກິານສົ່ຳາລບັພະຍານ 
ແລະ/ຫຸ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ISC) ໄດກ້� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ຖເ່ປັັນຄະດອ່າຍາ ໃນຕົ້າຕົ້ະລາງທີ່ ່4 ທີ່່�

ກ� າວວ� າຜ່ິສ້ົ່ຳາພາດຕົ້ອ້ງແຈງ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ ທີ່່� ໄດ ້
ເຮັດັໂດຍຂດັກບັເຈດຈຳານງ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເນ່� ອງມາຈາກການຖກ່ກດ່ດນັໃດໜ່່� ງຈາກຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ.86  ບຳ� ມຄ່່� ມໃ່ດເຫຸ ່� ານ່ ້
ໄດຖ້ກ່ກ� າວເຖງິໂດຍຜ່ິຕ້ົ້ອບ ເພ່� ອແຈງ້ຄວາມເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄໍາ
ແນະນໍາທ່ີມີຢູ່: ຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າ ຄ່� ມທ່ີ່່� ມຢູ່່່� ແລວ້ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກ� າວເຖງິໂດຍຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ຄ່� ມ ່
ດັ� ງກ� າວບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງ. ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິຄ່� ມ ່ແລະ ເອກະສົ່ານອ່� ນ ທີ່່� ມຄ່ວາມກ� ຽວຂອ້ງສົ່ະເພາະ
ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນການປ່ັກສົ່າຫາລຢູ່່� າງບຳ� ຊດັເຈນກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ໄດ ້
ມກ່ານແນະນຳາ ໃຫມ້ກ່ານພດັທີ່ະນາລະບຽບການຂອງລດັຖະບານ ຫຸ ່ຄຳາສົ່ັ� ງທີ່າງດາ້ນວຊິາການ ໂດຍສົ່ະເພາະໃຫແ້ກ�
ເຈ ່າ້ໜ່າັທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັໃຫມ້ຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບ
ກນັກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ປິັດຊ� ອງຫວ� າງດາ້ນຄວາມຮ່ັ ້ ລະຫວ� າງຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ພອ້ມ
ທີ່ງັ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານຈດັຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ເພ່� ອສົ່ະ  ໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ໄອຍະການ ເພ່� ອພຈິາລະນາ
ຫຸກັການບ� ຳລງ່ໂທີ່ດ ໃນກອງປັະຊຸມການຄຸມ້ຄອງກຳລະນ.່sider the non-punishment principle in case 
management meetings.
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542. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ: 

ເວລາໃດ ທ່ີນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດກ້� າວວ� າ ມາດຕົ້າ 18 ຍງັ
ບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ໝາຍຄວາມວ� າ ການນຳາໃຊມ້າດຕົ້ານ່ ້ມພ່ຽງແຕົ້� ເວ່າ້ແບບສົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານເທີ່່� າ
ນັນ້. ຍງັບຳ� ມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບກນັວ� າ ຫຸກັການນ່ ້ຈະນຳາໃຊໃ້ນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ທີ່່� ມກ່ານກຳານດ່ອງ່ປັະກອບຂອງການຄາ້
ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ� ; ຫຸ ່ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ຫາວ� າຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ, ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດໃນສົ່ະຖານການຄາ້
ມະນຸດ; ຫຸ ່ ໃນເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າວ� າກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ ແລະ ຕົ້ຳ� ມາຖກ່ຄ່ນ້ພບ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ; ຫຸ ່ ສົ່ິ� ງຕົ້� າງໆເຫຸ ່� ານ່ຈ້ະເກດ່ຂ່ນ້ພອ້ມກນັ ຫຸ ່ ບຳ� , ໃນຈດຸທີ່່� ຖກ່ຄ່ນ້ພບ່ວ� າຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດຂ້່� ມຂ່� ໃຫຜ່້ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ. ໃນປັະເດນັນ່,້ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນຂະບວນການທີ່່� ບຳ� ເປັັນທີ່າງການ
ແຍກອອກຕົ້� າງຫາກ ດຳາເນນ່ການເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເຊິ� ງອາດຈະບຳ� ເກດ່ຂ່ນ້ພອ້ມກນັໃນການ
ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຄະດຄ່າ້ມະນຸດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບອກ່ຄນ່ກ� າວວ� າ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມຄ່ວາມຜິດິ, ອງ່ປັະກອບຂອງມນັຈະຕົ້ອ້ງ
ໄດຮ້ັບັການປັະຕົ້ບິດັ ເຊິ� ງກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ະທີ່ຳາຄວາມຜິດິພາຍໃຕົ້ກ້ານຂ່� ມຂ່� , ມນັຈະບຳ� ເປັັນແບບນັນ້. 
ມຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ກ� ຽວກບັວ� າຄຳາຕົ້ອບຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການ ຖກ່ນຳາໃຊເ້ມ່� ອໃດ ແລະ ແນວໃດນັນ້ ໄດຮ້ັບັຄຳາຕົ້ອບວ� າມນັ
ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ. ບນ່ພ່ນ້ຖານຂອງການສົ່ນ່ທີ່ະນານ່,້ ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັອກ່ຄັງ້ວ� າ ມ່
ຄວາມຕົ້ອ້ງການສົ່ຳາລບັຄຳາແນະນຳາ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. 

ບົດບາດຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ ໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ໃນການປ່ັກສົ່າຫາລກ່� ຽວກບັບດ່ບາດ
ຂອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ, ມາດຕົ້າ 18 ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເປັັນການດຳາເນນ່ການ, 
ຢູ່� າງນອ້ຍກຳໃນທີ່ດິສົ່ະດ,່ ໃນທຸີ່ກຂັນ້ຕົ້ອນຂອງຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ນບັແຕົ້� ຈດຸທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ພບ່
ກບັຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ສົ່າມາດປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນ
ກຳລະນທ່ີ່່� ໄດຮ່້ັວ້� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ດວ້ຍການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັມາດຕົ້າ 18 ໃນການສົ່ັ� ງຟັອ້ງ 
ໂດຍມຫຸ່ກັຖານທີ່່� ຢັູ່ງ້ຢູ່່ນວ� າພວກເຂາ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍການຈດັປັະເພດບຸກຄນ່ ໃນ
ຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແທີ່ນທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ັງ້ແຕົ້� ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມ່
ຄວາມເປັັນຫ� ວງກ� ຽວກບັຄວາມສົ່າມາດຂອງຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ທີ່່� ຄຸນ້ເຄຍ່ກບັຄວາມຜິດິໃນປັະມວນກດ່ໝາຍ
ອາຍາ ຫຸາຍກວ� າ ຄວາມຜິດິໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄມ້ະນຸດ, ແລະ ຜ່ິທ້ີ່່� ພອ້ມຈະຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າບຸກຄນ່ ພາຍໃຕົ້ ້
ກດ່ໝາຍທີ່່� ຕົ້ນ່ເອງມຄ່ວາມຄຸນ້ເຄຍ່ ຫຸາຍກວ� າຈະທີ່່� ຫຸກ່ລຽ້ງ ການຕົ້ັງ້ຂ ້ຳຫາບຸກຄນ່ ໃນກດ່ໝາຍທີ່່� ຕົ້ນ່ເອງບຳ� ຄຸນ້ເຄຍ່ 
ຈາກນັນ້ ກຳສົ່່� ງການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈຂອງຕົ້ນ່ໄປັຫາສົ່ານ. 

ບົດບາດຂອງໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຜູ້ປົກປ້ອງ ໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ເວັນ້ແຕົ້� ພວກ
ເຂາ່ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ນບັແຕົ້� ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ານ. ໃນ
ລະຫວ� າງການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ທີ່ະນາຍຄວາມຜ່ິປ່້ັກປັອ້ງ ສົ່າມາດນຳາສົ່ະເໜ່ຫຸ່ກັຖານວ� າບຸກຄນ່ນັນ້ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ໄອຍະການ ອາດຈະຍງັຄ່ນ້ພບ່ອງ່ປັະກອບທີ່່� ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່�

ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຊະຍາກຳາ. ຂຳສ້ົ່ງັເກດຕົ້ຳ� ກບັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍນ່ ້ແມ� ນຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າ ບດ່ບາດຂອງໄອຍະການ 
ແມ� ນເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດ.່ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ມາດຕົ້າ 18 ອາດຈະຖກ່ນຳາໃຊ ້ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດ ້
ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ  ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ໃນເວລາທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ 
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ 

ບົດບາດຂອງສະມາຊິກຕຸລາການໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ໃນກຳລະນທ່ີ່່�  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິນັນ້, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່ານ ສົ່າມາດພຈິາລະນາວ� າຈະຍກ່ເລກ່
ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ຫຸ ່ ຕົ້ດັສົ່ນິຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດ. ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ສົ່າມາດດຳາເນນ່ການບນ່ພ່ນ້ຖານ
ຄວາມສົ່ຳານກ່ຄດິໃນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ວ� າບຸກຄນ່ນັນ້ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ໜ່� ວຍງານການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ (LPSK) ຍງັສົ່າມາດລາຍງານ ຄຳາເຫນັທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນໃຫແ້ກ�
ສົ່ານໄດ ້ໂດຍນຳາໃຊມ້າດຕົ້າ 10 ຂອງກດ່ໝາຍເລກທີ່ ່10 ປ່ັ 2014 ແລະ ມາດຕົ້າ 18 ຂອງກດ່ໝາຍ ເລກທີ່ ່21 ປ່ັ 
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2007. ມນັຍງັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າ ການປ່ັກສົ່າຫາລ ່ໂອກາດເຫຸ່� ານ່ ້ ເພ່� ອຢູ່່ນຢັູ່ນຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້
ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຫຸ ່ບຳ� . 

ການຟ້ືນຟູຫັຼກການຄວາມຍຸຕິທໍາ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິບາງທີ່� ານ ໄດຊ້່ ້

ໃຫເ້ຫນັເຖງິການຟ່ັນ້ຟ່ັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ເປັັນທີ່າງເລອ່ກສຸົ່ດທີ່າ້ຍໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 
ການຟ່ັນ້ຟ່ັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ຖເ່ປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ໂດຍສົ່ະເພາະ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອາຊະຍາກຳາບາງປັະເພດ (ທີ່່� ບຳ� ໄດມ້ກ່ານ
ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດຫຸາຍກວ� າ 5 ປ່ັ) ແລະ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິບາງປັະເພດ (ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ). ການພຈິາລະນາການຟ່ັນ້ຟ່ັ
ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ສົ່າມາດເຮັດັໄດໂ້ດຍຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ໃນການຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດໃນການຕົ້ດັສົ່ນິ; ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ທີ່່� ສົ່ານ
ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດໃນຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິ ຍອ້ນວ� າຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຖງິວ� າພວກເຂາ່ຈະບຳ� ໄດ ້
ຮັບັຍກ່ເລກ່ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາກຳຕົ້າມ. 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ການຮ່ວມມືທ່ີບ່ໍສະໝ່ໍາສະເໝີໃນເສ້ັນທາງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ: ການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ 
ອາດຈະໄດຮ້ັບັໂດຍໜ່� ວຍງານຂອງອນິໂດເນເຊຍ ດວ້ຍການຮັອ້ງຂຳໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນ ເພ່� ອກັ� ນ
ກອງ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງພນ່ລະເມອ່ງອນິໂດເນເຊຍ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງປັະເທີ່ດ
ນັນ້. ມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ວ� າ ບາງປັະເທີ່ດໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ທີ່່� ໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມນ່ອ້ຍກວ� າປັະເທີ່ດອ່� ນໆ ຕົ້ຳ� ກບັ
ບນັຫາການຄາ້ມະນຸດ ລວມທີ່ງັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການມກ່ານຊ� ວຍເຫຸອ່ເຊິ� ງກນັ 
ແລະ ກນັ ແລະ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍການສົ່່� ງຜ່ິຮ້ັາ້ຍຂາ້ມແດນ ເປັັນເຄ່� ອງໝາຍທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ທີ່່� ເປັັນຫວ່ໃຈຫຸກັ ຄວບຄ່�
ກບັການເຮັດັໃຫສ້ົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍພາຍໃນ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຊ່ໃ້ຫ ້
ເຫນັວ� າ ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໃນທີ່່� ວເຂດອຳານາດຂອງສົ່ານ 
ແລະ ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາທີ່່� ສົ່ອດຄ� ອງກນັ. ມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ດຽວກນັນ່ ້ ໃນສົ່ະຖານະການທີ່່� ຄນ່
ອນິໂດເນເຊຍໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ໄປັນອກເໜ່ອ່ພາກພ່ນ້ອາຊຽນ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ໄປັປັະເທີ່ດຕົ້າເວນັອອກ
ກາງ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍນ່ ້ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນສົ່ະຖານະການດັ� ງກ� າວ, ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຄ້າ້
ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນອນິໂດເນເຊຍ ແຕົ້� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຍງັຢູ່່� ປັະເທີ່ດອ່� ນ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: 
ປັະເທີ່ດອຣ່ກັ ບ� ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຫຸ ່ ຖກ່ປັັບໃໝ ໂດຍເຈ່າ້  ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ. charged or fined by 
police. 

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອແກ້ໄຂການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ໃນບໍລິບົດທາງ
ທະເລ ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກເໜືອພາກພ້ືນອາຊຽນ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ 
ໄດຖ້ກ່ລ� ວງລະເມດ່ຢູ່່� ນອກເໜ່ອ່ພາກພ່ນ້ອາຊຽນ, ລວມທີ່ງັ ການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານໃນເຮັອ່ປັະມງ່ ລວມທີ່ງັ ໃນ
ປັາຊຟິ່ັກ. ການຈດັຫາເຂາ່ເຈ ່າ້ເພ່� ອຂ່ນ້ເຮັອ່ໂດຍຜິ� ານປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານ (ເຊັ� ນປັະເທີ່ດສົ່ງິກະໂປັ) ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາໄດຖ້ກ່ລ� ວງ
ລະເມດ່ໃນບ� ອນອ່� ນໆ ເຊິ� ງສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນສົ່ຳາລບັການຮັ� ວມມລ່ະຫວ� າງປັະເທີ່ດ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດໃນບຳລບິດ່ທີ່າງທີ່ະເລ. ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ ໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ໃນບຳລບິດ່ນ່ ້ ທີ່່� ລ່ກເຮັອ່ກຳາປັັ� ນ
ໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັໃ້ນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍໜ່� ວຍງານຂອງຟ່ັລບິປິັນ ແລະ ໄດກ້ບັຄນ່ປັະເທີ່ດ
ອນິໂດເນເຊຍຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ຜິິນ່ ໂດຍປັາສົ່ະຈາກການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນ
ການກະທີ່ຳາຜິດິໃດໜ່່� ງ.  

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ: ຄວາມສົ່ະຫຸບັຊບັຊອ້ນ ໄດ ້
ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັໃນກຳລະນຂ່ອງ Mary Jane Veloso (ເບິ� ງໃນຫອ້ງທີ່ ່5 ດາ້ນລຸ� ມ) ທີ່່� ຄຸມຂງັຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ ທີ່່�

ລາວໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ໃນຂະນະທີ່່� ຖກ່ຮັອ້ງຂຳໃຫກ້ານ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິ ້
ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າຄາ້ມະນຸດ ໃນການພຈິາລະນາຄະດທ່ີ່່� ຟິັລບິປິັນ. ການດຳາເນນ່ການນ່ ້ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນ 
ເນ່� ອງຈາກວ� າຟ່ັລປິິັນ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫພ້ະຍານຕົ້ອ້ງໃຫກ້ານດວ້ຍຕົ້ນ່ເອງໃນຟ່ັລບິປິັນ. ໃນກຳລະນນ່່,້ ອນິໂດເນເຊຍບຳ� ໄດ ້



562. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຮັບັຮ່ັວ້� າ Mary Jane Veloso ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຖງິວ� າການພຈິາລະນາຄະດໃ່ນຟ່ັລປິິັນ 
ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າລາວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ອກ່ຄະດໜ່່່� ງ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກ� າວເຖງິແມ� ນ ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ 
ຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນຄຸກເປັັນເວລາ 7 ປ່ັ  ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາໄດຖ້ກ່ປັ� ອຍຕົ້ວ່ ດວ້ຍເຫດຜິນ່ຕົ້� າງໆ ລວມທີ່ງັ ຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່�

ວ� າ ລາວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຢູ່້່ນຢັູ່ນວ� າສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ
ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ມຫຸ່າຍຄນ່ທີ່່�

ຍງັບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ດັ� ງນັນ້ ຈ ິ� ງຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບ ດວ້ຍການຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແທີ່ນ
ທີ່່�  ຈະເປັັນການປ່ັກປັອ້ງ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020 
ຍງັຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງບຳ� ພຽງພຳ ເປັັນສົ່າເຫດເຮັດັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດ, ລວມທີ່ງັ ໃນບຳລບິດ່ທີ່່� ມກ່ານກວດຄ່ນ້ການການບຳລກິານທີ່າງເພດ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ທີ່າງການຄາ້ ແລະ ການ
ຕົ້າ້ນການປັະມງ່ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ.87  ຂຳກ້ງັວນ່ນ່ ້ ຍງັໄດຖ້ກ່ເໜ່ັນ້ໜ່ກັອກ່ໃນປ່ັຕົ້ຳ� ມາ ໃນບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ
ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ໃນປ່ັ 2021 ທີ່່� ກ� າວວ� າ ເຈ ່າ້ຫນາ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ບາງຄັງ້ ບຳ� ຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງໃນເວລາທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍພະຍາຍາມ ທີ່່� ຈະລາຍງານສົ່ະຖານະການ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.88 

ໂອກາດໃນການກໍານົດຕົວ ທ່ີຜິດພາດໃນທ່ົວຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີດ້ານຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ: ໃນ
ກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິ, ມລ່າຍງານວ� າ ເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຍາກທີ່່� ຈະນຳາເອາ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ອອກຈາກຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຫຸງັຈາກນັນ້. 
ຄວາມກງັວນ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ ກ� ຽວກບັພາສົ່າທີ່່� ສົ່່� ເຖງິການຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ 
ທີ່່� ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າຖກ່ຕົ້ຳານ ິໃນການເຂ່າ້ເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ໂດຍບຳ� ຄຳານງ່ວ� າມນັເກດ່ຂ່ນ້ໄດແ້ນວໃດ. ມກ່ານລາຍງານວ� າ 
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ໄດຈ້ດັປັະເພດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການປັອມແປັງ
ເອກະສົ່ານ) ແທີ່ນທີ່່� ຈະຈດັໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເນ� ອ່ງຈາກວ� າ ຄວາມຜິດິທີ່່� ປັາກດ່ຂ່ນ້
ນັນ້, ໃນເວລາທີ່່� ພວກເຂາ່ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນບາງກຳລະນ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ໄດ ້ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອ 
ຂະບວນການທີ່າງກດ່ໝາຍ ທີ່່� ດຳາເນນ່ຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ໄດເ້ຮັດັສົ່ຳາເລດັແລວ້ ເຊິ� ງພວກເຂາ່ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນການດຳາ
ເນນ່ຄະດ ່ແລະ ຫຸງັຈາກນັນ້ອກ່.  ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັນ່ ້ລວມມ ່ກຳລະນຂ່ອງ Merry Utami ແລະ Mary 
Jane Veloso (ເບິ� ງຫອ້ງທີ່ ່ 5 ດາ້ນລຸ� ມ), ເຊິ� ງທີ່ງັສົ່ອງຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າ
ເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະ ຂຳຄວາມເມດຕົ້າ ບນ່ພ່ນ້ຖານວ� າພວກເຂາ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ມິຕິດ້ານເພດ ທ່ີບ່ໍກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຕ່ໍ
ກັບການລົງໂທດ: ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມເປັັນກງັວນ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງ
ອາຍາ - ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ເຖງິສົ່ະມາຊກິຝ່� າຍຕຸົ້ລາການ - ອາດມກ່ານຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງດາ້ນລບ່ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ, ເຊິ� ງມຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະສົ່່� ງຜິນ່ຕົ້ຳ� ການບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ຕົ້າມມາ. ໂຄງສົ່າ້ງທີ່າງ
ສົ່ງັຄມ່ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ ອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ກບັວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຮັບັຮ່ັ ້ ແລະ 
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ມຄ່ວາມຫຸາກຫຸາຍທີ່າງເພດແນວໃດ (LGBTIQ+). ມຕິົ້ທິີ່າງດາ້ນເພດມຄ່ວາມສົ່ຳາ
ຄນັ ທີ່່� ເຫນັໄດຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນສົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານດາ້ນລບ່ ກ� ຽວກບັຜ່ິຍ້ງິວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ນຸ� ງຖແ່ນວໃດ, ພາບລກັ ຫຸ ່ການຍ� າງ, 
ຄວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະນຳາໄປັສ່ົ່� ການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດສ້ົ່ະແດງໃຫ ້
ເຫນັເຖງິທີ່ດັສົ່ະນະຄະຕົ້ດິາ້ນລບ່ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຍ້ງິ ທີ່່� ເຕົ້ມັໃຈເຮັດັວຽກການບຳລກິານທີ່າງເພດ. ມຕິົ້ດິາ້ນເພດ ສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່
ຕົ້ຳ� ການບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເພດຊາຍເຊັ� ນກນັ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່�

ເປັັນຜ່ິຍ້ງິ ທີ່່� ພບ່ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາບນັເທີ່ງ່ ອາດຈະໄດຮ້ັບັການກັ� ນກອງ ແລະ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ, ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດທີ່່�

87 ບົດລາຍກງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ອິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)
88 ບົດລາຍກງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ອິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)



57 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ເປັັນຜ່ິຊ້າຍ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຂະແໜ່ງການທີ່າງທີ່ະເລ) ອາດຈະຖກ່ສົ່່� ງໄປັສົ່ະຖານທີ່ກ່ກັຂງັ ໂດບຳ� ມກ່ານກັ� ນກອງ ທີ່່� ອາດຈະ
ເປັັນການຄາ້ມະນຸດ. ຄນ່ອ່� ນໆ ທີ່່� ເຫນັພອ້ມພຽງກນັວ� າ ບຳ� ມກ່ານບຳລກິານ ການປ່ັກປັອ້ງສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນເພດຊາຍ ເມ່� ອທີ່ຽບກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພດຍງິ. 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດແບບຂ້າມຊາດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດແບບຂາ້ມຊາດ ໄດຖ້ກ່ລາຍງານວ� າມຄ່ວາມສົ່� ຽງເປັັນພເິສົ່ດ ທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ສົ່ະກດັ
ກັນ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນລະຫວ� າງການເດນ່ທີ່າງຜິ� ານນັນ້ ອາດຈະບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ຕົ້ວ່ພວກເຂາ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຍອ້ນວ� າພວກເຂາ່ຍງັບຳ� ໄດຖ້ກ່ລ� ວງລະເມດ່ ແລະ ພຽງແຕົ້� ນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງເທີ່່� ານັນ້. ໃນ
ຂັນ້ຕົ້ອນນ່ກ້ຳເຊັ� ນກນັ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະບຳ� ຮັບັຮ່ັວ້� າພວກເຂາ່ເອງ ໃນຖານະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ແລະ ບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເອງຕົ້ຳ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� . ຄວາມສົ່າມາດທີ່່� ຈຳາກດັຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໃນພາກພ່ນ້ຊາຍແດນ ໄດຖ້ກ່ຍກ່
ຂ່ນ້ວ� າເປັັນສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ປັະກອບກບັຄວາມສົ່ະຫຸບັຊບັຊອ້ນໃນການຈຳາແນກຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງຂອງ
ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດຈາກຜ່ິລ້ກັລອບເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ. ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ ອາດຈະ
ກ� ຽວຂອ້ງກບັອາຊະຍາກຳາທີ່ງັສົ່ອງປັະເພດ. ຄວາມທີ່າ້ທີ່າຍໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ມສ່່ົ່ງຂ່ນ້ ໃນບຳລບິດ່ ແລະ ສົ່ະຖານທີ່່�  
ທີ່່� ມຈ່ຳານວນແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານຈຳານວນຫຸວງຫຸາຍ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດແ້ນະນຳາວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈຳາເປັັນ
ຕົ້ອ້ງຮັບັຮ່ັສ້ົ່ດິຂອງຕົ້ນ່ເອງ ທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເຊິ� ງເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງໃນການເພ່� ມທີ່ະວຄ່ວາມ
ເປັັນໄປັໄດໃ້ນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ໂດຍໄວ. 

ຄວາມສ່ຽງໃນການລົງໂທດບຸກຄົນທ່ີສາມ ທ່ີພາໃຫ້ເກີດສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານ (ໂດຍສົ່ະເພາະ ໄປັປັະເທີ່ດຈນ່) ໄດເ້ຮັດັໃຫມ້ຄ່ວາມຫຍຸງ້ຍາກສົ່ບັສົ່ນ່
ຫຸາຍຂ່ນ້. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ພຳ� ແມ� ໄດຮ້ັບັເງນິຈຳານວນຫຸາຍ ບນ່ພ່ນ້ຖານຄຳາໝັນ້ສົ່ນັຍາວ� າລ່ກສົ່າວຂອງພວກເຂາ່ ຈະມ່
ຊວ່ດິທີ່່� ດຂ່່ນ້, ພວກເຂາ່ ຢູ່່� ໃນຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະມຄ່ວາມລງັເລທີ່່� ຈະດຳາ
ເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເນ່� ອງຈາກຢູ່າ້ນວ� າພຳ� ແມ� ຂອງຕົ້ນ່ເອງຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍແບບດຽວກນັນ່ ້ ອາດຈະ
ເກດ່ຂ່ນ້ກບັສົ່ະຖານະການຄາ້ມະນຸດ ອ່� ນໆ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍປ່ັກປັອ້ງບຸກຄນ່ອ່� ນໆທີ່່� ຢູ່່� ອອ້ມຂາ້ງ ຫຸ ່ຜ່ິທ້ີ່່�

ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໂດຍກງ່ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ິ� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ກບັພວກເຂາ່. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີຖືກລົງໂທດໃນຄວາມຜິດສະຖານຕ່າງໆ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິຕົ້� າງໆ ລວມທີ່ງັ ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ຄວາມຜິດິທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ, ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ການຄາ້ຂາຍສົ່ນິຄາ້ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ການເຮັດັ
ວຽກທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ (ໂສົ່ເພນ)່ ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ເດກັມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ລວມທີ່ງັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການຄາ້ເດກັຜ່ິອ້່� ນໆ, ຫຸ ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່�  ພວກເຂາ່ຖກ່ຈດັຫາຈາກຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ມຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ເປັັນ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ. ມຄ່ະດ່
ໜ່່� ງທີ່່� ສົ່ະເໜ່ໃ່ຫບຸ້ກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຫາວ� າຄາດຕົ້ະກຳາ ຫຸບ່ໜ່ຈ່າກໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ເພາະວ� າ ລາວໄດຖ້ກ່ຄ່ນ້ພບ່ວ� າເປັັນ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ມກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ 
ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາໃນການປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ເອງໃນສົ່ະຖານນະການທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ; 
ສົ່ງິກະໂປັ, ມາເລເຊຍ ແລະ ປັະເທີ່ດຕົ້າເວນັອອກກາງ ລວມທີ່ງັ ອຣ່ກັ ໄດຖ້ກ່ກ� າວເຖງິໃນປັະເດນັນ່.້ 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນອຸດສາຫະກໍາທາງເພດ: ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ
ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2021 ໄດກ້� າວວ� າ ເຖງິຈະບຳ� ມກ່ານລາຍງານກຳລະນສ່ົ່ະເພາະ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່



582. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດບງັຄບັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ກະທີ່ຳາ, ແຕົ້� ຜ່ິໃ້ຫຍ� ໃນທຸີ່ລະກດິບຳລກິານທີ່າງເພດ ໄດຖ້ກ່
ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຂດັກບັສົ່ນິທີ່ຳາ ແລະ ຄວາມເປັັນລະບຽບຮັຽບຮັອ້ຍ; ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ກຳ� ໃຫເ້ກດ່ການລງ່ໂທີ່ດ
ທີ່າງດາ້ນຮັ� າງກາຍດວ້ຍການຕົ້ດ່ວ້ຍໄມແ້ສົ່ຕ້ົ້ຳ� ໜ່າ້ສົ່າທີ່າລະນະ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍອດິສົ່ະລາມໃນແຂວງອາເຈາະ.89   
ໃນລະຫວ� າງການປ່ັກສົ່າຫາລ,່ ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເດກັທີ່່� ເຮັດັວຽກໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່
ໂດຍອງ່ການ NGO ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນຂະນະທີ່່� ຜ່ິໃ້ຫຍ�  ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການດຽວກນັ
ອາດຈະບຳ� ເປັັນເຊັ� ນນັນ້. ມກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງກຳລະນ ່ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຈ້ດັຫາ/ຊອກຫາ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອ່� ນ  
ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ ໃນສົ່ະຖານການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ.

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ສໍາລັບການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂ້ົາ-ອອກເມືອງ: ມກ່ານລາຍງານ
ວ� າ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັທີ່າງບຳລຫິານ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ບຳ� ໄດນ້ຳາມາປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ (ລວມທີ່ງັແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ລກັລອບເຂ່າ້ເມອ່ງ), ເຊິ� ງໄດຮ້ັບັການປັະຕົ້ບິດັເປັັນ
ກຳລະນພ່ເິສົ່ດໃນກດ່    ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກກັຕົ້ວ່ຢູ່່� ສົ່ະຖານທີ່່� ກກັຕົ້ວ່ໃນດ� ານການ
ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແຕົ້� ໃຫໄ້ປັຢູ່່� ບ� ອນອ່� ນແທີ່ນ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ, ໂດຍຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມຄ່ວາມເຕົ້ມັໃຈຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຈະກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ ແລະ ເລອ່ກທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ
ແຮັງງານທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ພວກເຂາ່ຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂ ້ຳຫາ. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ສໍາລັບຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ່ໍການຮ້າຍ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດກ້� າວເຖງິຈດຸ
ຕົ້ດັທີ່່� ສົ່ະຫຸບັຊບັ ຊອ້ນກນັລະຫວ� າງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກຳ� ການຮັາ້ຍ. ທີ່ງັສົ່ອງຢູ່� າງໃຊວ້ທິີ່ກ່ານຈດັຫາທີ່່� ຄາ້ຍຄ່
ກນັ ເພ່� ອທີ່່� ຈະລ� ວງລະເມດ່ ຫຸ ່ ຂ່ດຮັດ່ບຸກຄນ່ອ່� ນ - ລວມທີ່ງັ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ - ໂດຍຜິ� ານການປຸັກລະດມ່ດາ້ນ
ອຸດມ່ການ ແລະ ສົ່າສົ່ະໜ່າ ເພ່� ອກຳ� ອາຊະຍາກຳາ. ໃນກຳລະນຂ່ອງເດກັ, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງເດກັ ຮັບັປັະກນັ
ວ� າເດກັ ໃນລະບບ່ອາຊະຍາກຳາ ຖກ່ຮັບັຮ່ັໃ້ນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຕົ້ຳ� ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຈດັການກບັພວກເຂາ່. ແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັຍງິ ທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ຖກ່ບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານກບັຜ່ິກ້ຳ� ການຮັາ້ຍ ອາດໄດຮ້ັບັການຟ່ັນ້ຟ່ັ ແທີ່ນທີ່່�  ທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. 
ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມສ່ົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍເກດ່ຂ່ນ້ໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັບຸກຄນ່ທີ່່� ເຕົ້ມັໃຈເຂ່າ້ຮັ� ວມ ໃນ
ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກຳ� ການຮັາ້ຍ ເຖງິວ� າຈະມມຸ່ມມອງຂອງການນຳາໃຊລ້ດັທີ່ສິົ່ັ� ງສົ່ອນ ແລະ ການສົ່ວຍໃຊ ້
ຄວາມອ� ອນແອ ມາເປັັນເຄ່� ອງມ ່ ທີ່່� ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິ
ເຫນັວ� າ ໃນກຳລະນບຸ່ກຄນ່ຊ� ວຍເຫຸອ່ເຄອ່ຂ� າຍການກຳ� ການຮັາ້ຍ ແລະ ບຳ� ຕົ້ອ້ງການໄດຮ້ັບັການຟ່ັນ້ຟ່ັ, ອາດຈະເປັັນການ
ເໝາະສົ່ມ່ກວ� າທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດພ່ວກເຂາ່ ໃນຖານະຜ່ິກ້ຳ� ການຮັາ້ຍ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະປ່ັກປັອ້ງພວກເຂາ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນອຸດສາຫະກໍາການປະມົງ: ໃນຄະດຄ່າ້ມະນຸດທີ່່� ຖກ່
ເປ່ັດເຜິຍ່ໃນປ່ັ 2015 ທີ່່� ເບນັຈນ່າ ໃນແຂວງມາລ່ກ,່ ມກ່ານລາຍງານວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ຖກ່ສົ່ງ່ໄສົ່ວ� າ
ນຳາໃຊເ້ອກະສົ່ານປັອມ ຫຸ ່ໜ່ງັສົ່ເ່ດນ່ທີ່າງປັອມ ແລະ ປ່ັມ້ປັະຈຳາຕົ້ວ່ຂອງຜ່ິທ້ີ່່� ເຮັດັວຽກຢູ່່� ເທີ່ງິເຮັອ່ ຫຸ ່ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ
ທີ່ງັໝດ່ເຫຸ ່� ານ່.້ ແທີ່ນທີ່່�  ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນສົ່ະຖານການເຮັດັປັະມງ່ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງໂດຍບຳ�

ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ແຕົ້� ພວກເຂາ່ຖກ່ພຈິາລະນາວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຖກ່ຍກ່ເວັນ້ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ 
ແລະ ກບັຄນ່ປັະເທີ່ດຕົ້່ນ້ກຳາເນດ່ຂອງພວກເຂາ່ (ມຽນມາ, ກຳາປ່ັເຈຍ ແລະ ສົ່ປັປັ ລາວ). ມາດຕົ້າ 18 ຂອງກດ່ໝາຍ
ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາມາໃຊຢູ້່� າງຊດັເຈນໃນການຍກ່ເວັນ້ພວກເຂາ່ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິ
ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມກ່ານກ� າວເຖງິກຳລະນອ່່� ນໆ ທີ່່� ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດຖກ່ຈບັໃນການເຮັດັການປັະມງ່ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ໃນ
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ນ� ານນຳາ້ຂອງອນິໂດເນເຊຍ ເຊິ� ງພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ເຊິ� ງບາງຄັງ້ກຳແກ� ຍາວ
ເວລາອອກໄປັ ໂດຍບຳ� ມກ່ານກັ� ນກອງຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນການຄາ້ມະນຸດ. ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັ
ອາເມລກິາ ຍງັລະບຸວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາປັະມງ່ (ລວມທີ່ງັ ຊາວປັະມງ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດຈາກກຳາປ່ັເຈຍ, 
ໄທີ່ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງສ່ົ່ງທີ່່� ຈະຖກ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ
ໃນນ� ານນຳາ້ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ໃນບ� ອນອ່� ນໆ ລວມທີ່ງັ ການເຮັດັປັະມງ່ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ການລ� ວງລຳາ້, ການລກັ
ລອບເຂ່າ້-ອອກ ອານາເຂດຂອງລດັອ່� ນໆຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ.90 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ສໍາລັບຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ: ມກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລທ່ີ່່� ສົ່ຳາຄນັ 
ກ� ຽວກບັຄວາມສົ່� ຽງຂອງການລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ຕົ້ອ້ງປັະເຊນ່ໜ່າ້ໂດຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ໃນ
ຖານະຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຫຸອກລວງໃຫຂ້ນ່ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັສົ່າມເຫດຜິນ່ຫຸກັ
ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ວ� າເປັັນຫຍງັບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດພາຍໃຕົ້ ້ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ປ່ັ 2009 ແທີ່ນ
ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດພ່າຍໃຕົ້ ້ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ເຫດຜິນ່ທີ່ຳາອດິ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊ ້
ກດ່ໝາຍ ມຄ່ວາມຄຸນ້ເຄຍ່ກບັກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸາຍກວ� າ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 
ເຫດຜິນ່ທີ່ສ່ົ່ອງ ການຕົ້ດັສົ່ນິແມ� ນມຂ່ອ້ນຂາ້ງງ�າຍທີ່່� ຈະບນັລຸ ພາຍໃຕົ້ອ້ະດດ່ ໂດຍບຳ� ຳຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມອ່ງ່ປັະກອບຂອງ
ເຈດຕົ້ະນາ. ດັ� ງນັນ້, ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ເບິ� ງວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໃນຄັງ້ທີ່ຳາອດິ ອາດຈະບຳ� ຖກ່ເບິ� ງເຫນັໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ການກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຕົ້ອ້ງໃຊເ້ວລາຫຸາຍ, ພະລງັງານ ແລະ ທີ່ກັສົ່ະໃນການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ 
ແລະ ໂອກາດທີ່່� ຈະສົ່ຳາເລດັບຳ� ແນ� ນອນ. ເຫດຜິນ່ທີ່ສ່ົ່າມ, ຜິນ່ກະທີ່ບ່ຂອງ ‘ສົ່ງ່ຄາມຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ’ ເພ່� ມຄວາມ
ສົ່� ຽງສ່ົ່ງໃນການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ໃນການນປັະນປ່ັານອມການປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້. ຜ່ິ ້
ຕົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ໃຫກ້ານສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່�

ຖກ່ຂ່ດຮ່ັດຈາກການຖກ່ຫຸອກລວງໃຫຂ້ນ່ສົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ອາດຈະຖກ່ສົ່ງັຄມ່ປັະນາມ ຫຸ ່ ຖກ່ວຈິານ ທີ່່� ຂດັກບັຜິນ່
ປັະໂຫຍດຂອງຊາດ ດວ້ຍການບຳ� ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ສົ່ງ່ຄາມຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. 
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ຫ້ອງທີ 5: ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທ່ີປະເຊີນກັບ
ຄວາມຕາຍ ຍ້ອນການລັກລອບຂົນສ່ົງຢາເສບຕິດ - ແມຣີິ ເຈນ 
ເວໂລໂຊ (Mary Jane Veloso)

ໃນປ່ັ 2010, ແມຣ ່ ເຈນ ເວໂລໂຊ, ແຮັງງານຕົ້� າງປັະເທີ່ດຄນ່ຟ່ັລບິປິັນ (OFW), ໄດຖ້ກ່ຈບັ
ຕົ້ວ່ທີ່່� ສົ່ະໜ່າມບນິ ຢູ໊່ອກຢູ່າກາຕົ້າ, ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ໃນສົ່ະຖານການ
ລກັລອບຂນ່ສົ່່� ງເຮັໂລອນິ ຫຸາຍກວ� າ 2 ກໂິລກຣາມ ເຂ່າ້ປັະເທີ່ດອນິໂດເນເຊຍ. ນາງ ເວໂລໂຊ 
ກ� າວສົ່ະເໝວ່� າ ລາວຖກ່ຫຸອກໃຫເ້ອາ່ກະເປ່ັາເດນ່ທີ່າງໄປັ ຫຸງັຈາກທີ່່� ລາວສ່ົ່ນເສົ່ຍວຽກເຮັດັງານ
ທີ່ຳາທີ່່� ປັະເທີ່ດມາເລເຊຍ. ມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ເກດ່ຂ່ນ້ກ� ຽວກບັການດຳາເນນ່ການພຈິາລະນາ
ຄະດ ່ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫ ້ເວໂລໂຊ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ ເຊິ� ງມກ່ານກ� າວວ� າ ບຳ�ໄດມ້ກ່ານຍດ່ໝັນ້ຕົ້ຳ� ກບັ
ສົ່ດິຂອງລາວໃນການພຈິາລະນາຄະດຢູ່່� າງເປັັນທີ່ຳາ.91  ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິດວ້ຍການຍງິເປ່ັາ້ ໄດ ້
ຖກ່ເລ່� ອນໄປັໃນວນັ ່ 29 ເມສົ່າ 2015 ພາຍຫຸງັທີ່່�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຟ່ັລບິປິັນ ສົ່ະເໜ່ໃ່ຫມ້ກ່ານດຳາ
ເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ�  ເພ່� ອໃຫນ້າງ ເວໂລໂຊ ສົ່າມາດໃຫກ້ານ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັ ຄຣດິຕົ້ນິ� າ ເຊຈ່ ິ
ໂອ (Cristina Sergio) ແລະ ຈລ່ຽດ ລາຄານເິລາ່ (Julius Lacanilao) ທີ່່� ຖກ່ຫາວ� າຄາ້
ມະນຸດ

ນາງ ເວໂລໂຊ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນເວລາທີ່່�
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍໄດພ້ບ່ລາວ.92  ແຕົ້� ສົ່ະຖານະການຂອງລາວ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເກດ່ຂ່ນ້ ຫຸງັຈາກທີ່່� ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດ, ເນ່� ອງມາຈາກ
ກຸ� ມຜ່ິສ້ົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຈາກອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່າງສົ່ງັຄມ່ ແລະ ບນ່ພ່ນ້ຖານຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ປັະກດ່
ຂ່ນ້ໃນການພຈິາລະນາຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັ ຄຣດິຕົ້ນິ� າ ເຊຈ່ໂິອ ແລະ ຈລ່ຽດ ລາຄານເິລາ່ ໃນການຈດັ
ຫາງານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ແລະ ຖວ່� າເປັັນການຄາ້ມະນຸດ.

ເຖງິວ� າຈະມກ່ານດຳາເນນ່ຄະດຂ່ອງສົ່ານ ໃນຟ່ັລປິິັນ, ໃນເວລາທີ່່� ກຳາລງັຂຽນນ່,້ ນາງ ເວໂລ
ໂຊ ຍງັບຳ� ໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັໃ້ນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດໃນອນິໂດເນເຊຍ ແລະ 
ມາດຕົ້າ 18 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງອາຊະຍາກຳາອາຍາຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
(2007) ຍງັບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງລາວຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ຄວາມຊກັຊາ້ໃນການ
ຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍ ລະຫວ� າງ ຟ່ັລບິປິັນ ແລະ ມາເລເຊຍ ໄດເ້ຮັດັໃຫນ້າງ ເວໂລໂຊ ຍງັບຳ� ໄດໃ້ຫ ້
ການ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ  ແລະ ໃນເດອ່ນທີ່ນັວາ 2021 ລາວຍງັຢູ່່� ໃນຄຸກໃນ
ອນິໂດເນເຊຍ. ການຕົ້ດັສົ່ນິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັກຳລະນຂ່ອງລາວ ຈະສົ່ະທີ່ອ້ນເຖງິການຮັ� ວມມ່
ສົ່ອງຝ່� າຍລະຫວ� າງ ຟ່ັລປິິັນ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ ລວມທີ່ງັຄວາມສົ່າມາດຂອງອນິໂດເນເຊຍ 
ໃນການເຂ່າ້ໃຈ ແລະ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 14(2) ຂອງ
ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP ແລະ ມາດຕົ້າ 18 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການລບ່ລາ້ງອາຊະຍາກຳາ
ອາຍາຈາກການຄາ້ມະນຸດ (2007).

91 ເບິ່ງຕົວຢ່າງ: Wahyu Susilo, Aspek-aspek Ketidakadilan Dalam Proses Peradilan Terhadap 
Mary Jane Fiesta Veloso (Perspektif Perbandingan) ໃນ Tim Penyusun, ການພຈິາລະນາທີ່່� ບຳ� ເປັັນທີ່ຳາ: 
ການວເິຄາະ Kasus Terpidana Mati di ອນິໂດເນເຊຍ (Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati, 2016) ໜ້າ
ທີ.107-114.
92 Felicity Gerry ແລະ Narelle Sherwill, ”ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິດ” ການທີ່ບ່
ທີ່ວນກດ່ໝາຍອນິໂດເນເຊຍ (2016) 3: 265-282, 271.
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ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄົນອິນໂດເນເຊຍໃນເຂດອໍານາດຂອງສານອ່ືນ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ິ� ງ
ທີ່າ້ທີ່າຍທີ່່� ເກດ່ ຂ່ນ້ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ ໄດເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍໄປັຕົ້� າງປັະເທີ່ດໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ 
ແລະ ຕົ້ຳ� ມາຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຄນ່ອນິໂດເນເຊຍ ລວມທີ່ງັ
ເດກັນອ້ຍ ໄດມ້ກ່ານລາຍງານວ� າ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດຂອງບນັດາປັະເທີ່ດໃນ
ອາຊຽນ ແລະ ໃນບ� ອນອ່� ນໆ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່�� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ການປັອມແປັງເອກະສົ່ານ, 
ຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະ ແມກ້ະທີ່ງັ ການຄາດຕົ້ະກຳາ. ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່
ອນິໂດເນເຊຍ ທີ່່� ຊອກຫາການຊ� ວຍເຫຸອ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດທີ່ອ້ງຖິ� ນ ແຕົ້� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດແ່ທີ່ນ ໃນຂຳຫ້າບຳ� ມ່
ເອກະສົ່ານ. ໄດມ້ກ່ານລາຍງານຄະດດ່ັ� ງກ� າວຂ່ນ້ ໃນກຳລະນ ່ທີ່່� ສົ່ະຖານທີ່ດ່ອນິໂດເນເຊຍ ຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ບຳ� ມຄ່ວາມ
ຄຸນ້ເຄຍ່ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໃນເຂດອຳານາດສົ່ານເຫຸ ່� ານັນ້ ບຳ� ໄດດ້ຳາເນນ່ການ
ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນວ� າ ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ� . 

ການນໍາໃຊ້ການລົງໂທດ ໂດຍຜູ້ຄ້າມະນຸດ: ໄດມ້ກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຫຸ ່ຜ່ິໃ້ຊແ້ຮັງງານທີ່່� ຂ່ດຮັດ່ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍນັນ້ ລາຍງານກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ເຊັ� ນ ການສົ່ຳໂ້ກງ, ການບຳ�

ຊ່� ສົ່ດັ ແລະ ບຳ� ເຊ່� ອຟັັງກດ່ລະບຽບຂອງບຳລສິົ່ດັ. ສົ່ິ� ງນ່ ້ ເປັັນຍຸດທີ່ະສົ່າດທີ່່� ຫນັປັ� ຽນຄວາມສົ່ນ່ໃຈຂອງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ
ທີ່າງອາຍາ ໄປັສ່ົ່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິ ປ່ັ 2021 ໄດ ້
ລະບຸວ� າ ບຳລສິົ່ດັຈດັຫາງານ ໄດມ້ກ່ານຟັອ້ງຂຳຫ້າມິ� ນປັະໝາດ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ພະຍາຍາມລາຍງານການ
ຂ່ດຮັດ່ ເຊິ� ງຫຸາຍຄນ່ຂາດວທິີ່ກ່ານດາ້ນການເງນິໃນການເຂ່າ້ຮັ� ວມການພຈິາລະນາຄະດ.່

ການນຳາໃຊກ້ານລງ່ໂທີ່ດໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດລ້າຍງານວ� າ ໂດຍສົ່ະເພາະໃນພ່ນ້ທີ່່� ຊາຍແດນ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  
ທີ່່� ສົ່ຳ ້ ລາດບງັຫຸວງ ສົ່າມາດໃຊອ້ຳານາດຂ່� ມຂ່�  ເພ່� ອໃຫຈ້� າຍສົ່ນິບນ່ໃນການອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກໃນການຂາ້ມ
ຊາຍແດນ, ຂ່� ມຂ່� ທີ່່� ຈະຈບັຕົ້ວ່ຖາ້ຫາກປັະຕົ້ເິສົ່ດບຳ� ຈ� າຍເງນິ.93  ການລງ່ໂທີ່ດອາດຈະຖກ່ໃຊ ້ ເພ່� ອຕົ້ອບໂຕົ້ກ້ານ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ
ໃນອນິໂດເນເຊຍ ອາດຈະຖກ່ກກັຂງັເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການກຳານດ່ວ� າພວກເຂາ່ເປັັນຜ່ິລ້ກັລອບເຂ່າ້ເມອ່ງ ຫຸ ່ ຜ່ິຖ້ກ່
ຄາ້ມະນຸດ, ຫຸ ່ ຜ່ິຂ້ຳລ່ໄ້ພ ຫຸ ່ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ການນຳາເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກບັມາ
ອນິໂດເນເຊຍ ເພ່� ອໃຫກ້ານ ພາຍຫຸງັທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ສົ່່� ງກບັປັະເທີ່ດເຂາ່ເຈ ່າ້ແລວ້ນັນ້ ເປັັນຂະບວນການທີ່່� ມຄ່� າໃຊ ້
ຈ� າຍສ່ົ່ງ ເຊິ� ງຕົ້ອ້ງໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຢູ່� າງສ່ົ່ງ, ເຊິ� ງສົ່າມາດຫຸກ່ລຽ້ງໄດ ້ ຖາ້ຫາກພວກເຂາ່ຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ 
(ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການໃຊເ້ອກະສົ່ານປັອມ/ການໃຊບ້ດັປັະຈຳາຕົ້ວ່ປັອມ) ໃນອນິໂດເນເຊຍ ເຊິ� ງ
ພວກເຂາ່ສົ່າມາດເຂ່າ້ຮັ� ວມ ໃນຖານະພະຍານ ໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ. 

93 ເບິ່ງທີ່: ການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ ໃນຖານະຜ່ິອ້ຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກໃຫແ້ກ� ການລກັລອບການເຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ໃນພາກພນ່ຂະບວນການ
ບາຫຸ ່ໂດຍສຸົ່ມໃສົ່� ອາຊຕ່ົ້າເວນັອອກສົ່ຽງໃຕົ້ ້(UNODC ແລະ RSO, 2021) ໜ້າທີ 26-27



622. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

2�4� ສປປ ລາວ

ມກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ ໃນ ສົ່ປັປັ ລາວ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໂດຍມ່
ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 27 ທີ່� ານ ທີ່່� ຕົ້າງໜ່າ້ມາຈາກທີ່ງັຝ່� າຍລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ. ໃນພາກນ່ ້ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຂຳມ້່ນດາ້ນເລກິ ລວມທີ່ງັ ເອກະສົ່ານ/ຂຳມ້່ນທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີຊັດເຈນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງ 
ສປປ ລາວ: ກດ່ໝາຍລາວມສ່ົ່ອງຂຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຊດັເຈນ ທີ່່� ກ� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ອງ່ຕົ້າມມາດຕົ້າ 39(7) ຂອງ
ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (2015), ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດມສ່ົ່ດິ ‘ໄດຮ້ັບັການຍກ່ເວັນ້
ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຄະດອ່າຍາ ແລະ ຈະບຳ� ຖກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ ແລະ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງ
ຜິດິກດ່ໝາຍ.’ ນອກນັນ້, ມາດຕົ້າ 25(6) ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການພດັທີ່ະນາ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງແມ� ຍງິ (2004) 
ຍງັໃຫສ້ົ່ດິແກ� ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ‘ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ກກັຂງັໃນຂຳຫ້າການຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ, ການ
ເປັັນໂສົ່ເພນ ່ ຫຸ ່ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ.’ ຂຳກ້ຳານດ່ເຫຸ ່� ານ່ຈ້ຳາກດັຂອບເຂດຂອງການປ່ັກປັອ້ງສົ່ະເພາະ
ບາງການກະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� ານັນ້ (ການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ການຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັ) ແລະ ສົ່ະເພາະຜ່ິທ້ີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງກຸ� ມເທີ່່� ານັນ້ (ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັ).94   ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ 
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2016 ກ� ອນທີ່່� ລາວຈະເຂ່າ້ເປັັນ
ພາຄຂ່ອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໃນປ່ັ 2017. ສົ່ິ� ງນ່ໄ້ດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມໝັນ້ໝາຍ
ຂອງ ສົ່ປັປັ ລາວ ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ຂ້ໍກໍານົດຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ປັະມວນກດ່ໝາຍ
ອາຍາ (2017) ກຳານດ່ຫຸກັການພ່ນ້ຖານໃນມາດຕົ້າ 5: (1) ເມ່� ອມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິຕົ້ອ້ງມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງ
ອາຍາ; (2) ມແ່ຕົ້� ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� ານັນ້ ເປັັນຜ່ິມ້ຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຕົ້ນ່; (3) ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ
ຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້າມລກັສົ່ະນະ ແລະ ລະດບັຄວາມເປັັນອນັຕົ້ະລາຍຕົ້ຳ� ສົ່ງັຄມ່ຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິ, ບຸກຄະລກິ
ກະພາບຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ສົ່າເຫດທີ່່� ພາໃຫມ້ກ່ານຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດ ຫຸ ່ ການເພ່� ມຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ. 
ມາດຕົ້າ 33 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ໄດກ້ຳານດ່ສົ່ະຖານະການຕົ້� າງໆ ທີ່່� ອາດຈະນຳາໄປັສ່ົ່� ການພ່ນ້ຈາກຄວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ລວມທີ່ງັ ການຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຖກ່ຂ່� ມຂ່�  ເຊິ� ງອາດຈະຖກ່ນຳາໄປັໃຊໃ້ນບຳລບິດ່ຂອງການ
ຄາ້ມະນຸດ. ອງ່ຕົ້າມມາດຕົ້າ 35 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ໃດຫາກໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິດວ້ຍການ
ຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ຂ່� ມຂ່�  ເຊິ� ງການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ການຖກ່ຂ່� ມຂ່� ນັນ້ ບຳ� ສົ່າມາດຫຸກ່ລຽ້ງໄດ,້ ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວຈະບຳ� ມຄ່ວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ການກະທີ່ຳາຜິດິນັນ້ ເປັັນອາຊະຍາກຳາ, ການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ການຖກ່ຂ່� ມຂ່� ນັນ້ 
ເປັັນພຽງສົ່າເຫດທີ່່� ພາໃຫຫຸຸ້ດຜິ� ອນໂທີ່ດທີ່າງອາຍາເທີ່່� ານັນ້. ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຍງັກ� າວເຖງິມາດຕົ້າທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ມາດຕົ້າ 12 
ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ, ທີ່່� ກຳານດ່ອງ່ປັະກອບຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. 

ຂ້ໍກໍານົດອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນກົດໝາຍລາວ: ລດັຖະທີ່ຳາມະນນ່ແຫ� ງ ສົ່າທີ່າລະນະລດັ ປັະຊາທີ່ປິັະໄຕົ້ ປັະຊາຊນ່
ລາວ (2015) ໄດລ້ວມເອາ່ບາງຂຳກ້ຳານດ່ ທີ່່� ອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງໃນກຳລະນທ່ີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ລາວ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ.95  ມາດຕົ້າ 41 ແລະ 42 ຂອງລດັຖະທີ່ຳາມະນນ່ ປ່ັກປັອ້ງພນ່ລະເມອ່ງລາວຈາກ
ການຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ຫຸ ່ຈຳາຄຸກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. ການປັະກາດໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ 
ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ (2017), ມາດຕົ້າ 14 (ປັັບປຸັງ) ຮັບັປັະກນັສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຫາໃນການປ່ັກປັອ້ງຕົ້ນ່ເອງ ແລະ ຮັບັປັະກນັ

94  ການຄ້າເດັກ ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ”ເດັກ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພິເສດ” ໃນມາດຕາ 2(2) ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິ ແລະ ຜິນ່
ປັະໂຫຍດຂອງເດກັ, ໝາຍຄວາມວ່າມາດຕະການປົກປ້ອງພິເສດ ນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ພາກທີ 2 ຂອງກົດໝາຍ.
95 ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ), ມາດຕາ (42) ປັບປຸງ ແລະ ມາດຕາ 46.



63 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສົ່ດິໃນການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ຜິນ່ປັະໂຫຍດອນັຊອບທີ່ຳາຕົ້າມກດ່ໝາຍຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຫາ. ມນັຍງັກຳານດ່ອກ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ຫາ 
‘ຈະບຳ� ຖກ່ບງັຄບັໃຫຊ້ອກຫາຫຸກັຖານມາຢັູ່ງ້ຢູ່່ນຄວາມບຳລສຸິົ່ດຂອງຕົ້ນ່ເອງ.’ ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ຍງັກ� າວເຖງິມາດຕົ້າ 6 ຂອງ 
ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ ທີ່່� ກ� າວເຖງິ 9 ສົ່າເຫດທີ່່� ພາໃຫຄ້ະດອ່າຍາຕົ້ກ່ໄປັ.96  ເຊິ� ງ
ຕົ້� າງຈາກການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການພດັທີ່ະນາ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງແມ� ຍງິ (2004) ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງ
ສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັເທີ່່� ານັນ້ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິບາງຢູ່� າງ, ການປ່ັກປັອ້ງທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນເຄ່� ອງມ່
ເຫຸ ່� ານ່ ້ນຳາໃຊສ້ົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ຫາທຸີ່ກຄນ່ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຊ້າຍທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ� . 

ບ່ໍມີນະໂຍບາຍສະເພາະ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ໃນລະດບັນະໂຍບາຍ, ຄ່� ມກ່ານປ່ັກປັອ້ງ, ຊ� ວຍເຫຸອ່ 
ແລະ ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ກອງເລຂາຄະນະກຳາມະການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະ ນຸດລະດບັຊາດ, 2020) ບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ຢູ່� າງຊດັເຈນຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ຄ່� ມ ່
ໄດຍ້ດ່ໝັນ້ຫຸກັການ ດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, ສົ່ດິທີ່ຂິອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງ, ຊ� ວຍເຫຸອ່ 
ແລະ ສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໂດຍອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິ ແລະ ຜິນ່ປັະໂຫຍດສ່ົ່ງສຸົ່ດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບນ່ພ່ນ້ຖານການ
ຍນິຍອມ. ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດຂອງລາວ ແລະ ຄ່� ມກ່ານປ່ັກປັອ້ງລະດບັຊາດ ໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາວ� າ
ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິວ� າຈະບຳ� ມກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າກ� ຽວຂອ້ງແນວໃດກຳຕົ້າມ. 

ການຕີຄວາມໝາຍຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ທັດນະສະທ່ີແຕກຕ່າງກັນວ່າ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຢ່າງມີປະສິດທີພາບ ຫືຼ ບ່ໍ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດ ້
ເນັນ້ເໜ່ກັເຖງິການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຢູ່� າງຫາ້ວຫນັຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມຫຸ່າຍທີ່ດັສົ່ະນະ
ທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ວ� າຫຸກັການ ວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກນັໃນ ສົ່ປັປັ ລາວ ຫຸ ່ ບຳ� . ຜ່ິ ້
ຕົ້ອບຝ່� າຍລດັ ພຈິາລະນາວ� າ ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ� ງ ບວກກບັກດ່ໝາຍທີ່່� ພຽງພຳ ໃນການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ໂດຍຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ. ພວກ
ເຂາ່ພຈິາລະນາວ� າ ຫຸກັການດັ� ງກ� າວໄດຮ້ັບັການສົ່່� ງເສົ່ມ່ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງໃນຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອ່ງ 
ຜິ� ານໂຄງສົ່າ້ງຂອງຄະນະກຳາມະການແຫ� ງຊາດ ໂດຍມຄ່່� ມແ່ນະນຳາ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າທຸີ່ກໜ່� ວຍງານທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງມ່
ຄວາມເຂ່າ້ໃຈເປັັນອນັດຽວກນັກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ ໂທີ່ດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນໜ່� ວຍງານຂອງລດັ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມ
ເຫນັໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ ເຊິ� ງຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈ ທີ່່� ບຳ� ເປັັນເອກະພາບກນັ ແລະ ມຄ່ວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຕົ້ອ້ງໃຊ ້
ຄວາມພະຍາຍາມສ່ົ່ງໃນການເຜິຍ່ແຜິ�  ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫຮ້ັບັຮ່ັ ້ແລະ ເຂ່າ້ໃຈຫຸາຍຂ່ນ້. ໃນທີ່ດັສົ່ະນະຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ, ໄອຍະການ ແລະ ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ບຳ� ມຄ່ວາມ ເຂ່າ້ໃຈຢູ່� າງເຕົ້ມັສົ່� ວນ ຫຸ ່ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງເປັັນເອກະພາບກນັ, ໂດຍສົ່ະເພາະໃນຂັນ້ທີ່ອ້ງຖິ� ນ ແລະ ຂັນ້ເມອ່ງ. ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມເຫຸ ່� ານັນ້ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັ
ເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນຕົ້ຳ� ກບັຄວາມພະຍາຍາມຫຸາຍຂ່ນ້ ເພ່� ອປັ� ຽນແປັງທີ່ດັສົ່ະນະຄະດ ່ແລະ ປັ� ຽນແປັງທີ່ດິທີ່າງ ເພ່� ອເອາ່
ຊະນະຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ງ� າຍດາຍ ວ� າໃຜິເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ໃຜິເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. 

96 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2004, ມາດຕາ 4 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕົກໄປ. ສາຫາດທີ່ບໍ່ພາໃຫ້ເປີດ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ປະກອບມີ: 1. ຂາດເຫດການຂອງການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ; 2. ຂາດອົງປະກອບຂອງການກະ
ທໍາຜິດທາງອາຍາ; 3. ໝົດອາຍຸຄວາມໃນການຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາ; 4. ມີການນິລະໂທດກໍາ; 5. ເດັກທີ່ມີອາຍາບໍ່ເຖິງສິບຫ້າປີ ມີການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນີນີ້ ເດັກຈະຖືກນໍາໄປສຶກສາອົບຮົມ; 6. ມີການຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ຖືກຫາໃນຄະດີ ທີ່ການກະທໍາຜິດບໍ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ; 7. ຂາດການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຖອນຄໍາຕ້ອງ
ຟ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ນການກະທໍາຜິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ; 8. ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ເສຍຊີວິດ; 9. ມີຄໍາສັ່ງຊັດມ້ຽນ ຫຼື ມີຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄະດີດຽວກັນ.



642. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການກະທໍາຜິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ບຳ� ໄດມ້ກ່ານນຳາສົ່ະເໜ່ຂ່ຳມ້່ນແບບລງ່
ເລກິ ວ� າການເຊ່� ອມໂຍງລະຫວ� າງການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ມນັ
ເກດ່ຂ່ນ້ ຫຸ ່ຕົ້ດັຂາດກນັແນວໃດ ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ເຖງິວ� າຈະບຳ� ມກ່ານກ� າວເຖງິຢູ່� າງ
ຊດັເຈນ, ແຕົ້� ມກ່ານອາ້ງອງ່ເຖງິມາດຕົ້າ 12 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ, ເຊິ� ງໄດກ້ຳານດ່ສົ່່� ອງ່ປັະກອບຂອງການ
ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ໃນລາວ (ວດັຖຸກຳາ, ພາວະວໄິສົ່, ອດັຕົ້ະວໄິສົ່ ແລະ ເຈ່າ້ກຳາ). ສົ່ນັນຖິານວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິ ຈະພ່ນ້ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່�  ບຳ� ຄບ່ອງ່ປັະກອບ ອດັຕົ້ະວໄິສົ່ ດວ້ຍ 
‘ວທິີ່ກ່ານ’ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດນຳາໃຊ.້ ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ບຳ� ມກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່ນັວ� າ ຂຳກ້ຳານດ່ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ນຳາໃຊກ້ບັ
ຄວາມຜິດິບາງປັະເທີ່ດ (ສົ່າເຫດ) ມຄ່ວາມສົ່ອດຄ� ອງກບັຂຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ວໄປັທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ 
ກ� ຽວກບັການບງັຄບັ ຫຸ ່ຂ່� ມຂ່�  (ບງັຄບັ) ແນວໃດ. 

ຂອບເຂດທ່ີຈໍາກັດຂອງການປົກປ້ອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ໃນກົດໝາຍລາວ: ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າກດ່ໝາຍວ� າ
ດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ມພ່ຽງແຕົ້� ຄວາມຜິດິສົ່ອງປັະເພດເທີ່່� ານັນ້ ທີ່່� ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ, ບາງຄນ່ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ມນັ
ຕົ້ອ້ງຂະຫຍາຍໃຫຄ້ວບຄຸມອາຊະຍາກຳາອ່� ນໆ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະກະທີ່ຳາໃນເວລາທີ່່� ຖກ່
ຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງສົ່ອດຄ� ອງກບັທີ່� າແຮັງຂອງການຄາ້ມະນຸດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການຂາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ການຕົ້ດັອະໄວຍະວະຂອງ
ຮັ� າງກາຍອອກ, ການບງັຄບັໃຫເ້ປັັນຂຳທີ່ານ ຫຸ ່ ການເປັັນນກັສ່ົ່ຕ້ົ້� າງປັະເທີ່ດ. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ທີ່� ານໜ່່� ງໄດກ້� າວວ� າ 
ການປ່ັກປັອ້ງຄວນຈະຂະຫຍາຍ ເພ່� ອໃຫຄ້ວບຄຸມເຖງິການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະກະທີ່ຳາ ເຊິ� ງ
ເປັັນຜິນ່ໄດຮ້ັບັມາຈາກ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນຄຳານຍິາມຂອງການຄາ້ມະນຸດ ໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ທີ່� ານອ່� ນໆ ບຳ� ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປ່ັກປັອ້ງ, ໂດຍສົ່ະແດງຄວາມເປັັນ 
ກງັວນ່ວ� າ ຫຸກັການນ່ ້ສົ່າມາດນຳາໄປັໃຊເ້ປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດ ເພ່� ອຫຸກ່ລຽ້ງຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ແລະ ບຳ� ຄວນ
ຈະປ່ັກປັອ້ງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິເປັັນອາຈນິ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. 

ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາທ່ີຈະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ 
ໃຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ບຳ� ມເ່ຄ່� ອງມສ່ົ່ຳາຮັອງທີ່່� ຈະສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ
ກດ່ໝາຍຂອງລາວ. ບາງຄນ່ພຈິາລະນາວ� າ ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ລະອຽດໃຫກ້າຍເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຂອງຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ຫນັປັ� ຽນຈາກຂອບເຂດລະດບັພາກພ່ນ້ ແລະ ສົ່າກນ່ເຂ່າ້ມາສ່ົ່� ບຳລບິດ່ຂອງລາວ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຈາກຝ່� າຍລດັ 
ແລະ ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ ່ ເຄ່� ອງມ ່ ແລະ ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ລະອຽດສົ່ຳາລບັຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ິ
ທີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈບດ່ບາດຂອງຕົ້ນ່ ເອງໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນກດ່ໝາຍທີ່່� ມຢູ່່່� . ມກ່ານຍກ່
ໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມຈຳາເປັັນຂອງຄຳາແນະນຳາ ສົ່ຳາລບັໄອຍະການ, ທີ່ະນາຍຄວາມຜ່ິປ່້ັກປັອ້ງ, ທີ່ະນາຍຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່
ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ແລະ ສົ່ະພາທີ່ະນາຍຄວາມ ແມ� ນຍກ່ໃຫເ້ຫນັຄວາມຈຳາເປັັນໃນການເອາ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນ
ສົ່� ວນໜ່່� ງຂອງວທິີ່ກ່ານເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ບຳ� ມກ່ານກ� າວເຖງິຂຳມ້່ນແບບລງ່
ເລກິ ກ� ຽວກບັບດ່ບາດຂອງຄຳາແນະນຳາຂອງອາຊຽນ ແລະ COMMIT ທີ່່� ມຢູ່່່�  ໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ. 

ທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວນສະເໜີຄໍາແນະນໍາອັນໃດ ຕ່ໍກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິທີ່� ານໜ່່� ງ ໄດ ້
ສົ່ະເໜ່ວ່� າ ຄຳາແນະນຳາຄວນຊ່ແ້ຈງວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຖກ່ນຳາໃຊນ້ບັແຕົ້� ເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່
ວ� າອາດຈະເປັັນຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ  ແລະ ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກວາ້ງຂວາງກວ� າ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນຂຳກ້ຳາ
ນດ່ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດປັັດຈບຸນັ. ທີ່� ານອ່� ນໆ ກ� າວວ� າ ຄຳາແນະນຳາຄວນສົ່ອດຄ� ອງກບັວທິີ່ກ່ານທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ລະຫວ� າງ
ກດ່ໝາຍສົ່າກນ່ ທີ່່� ກຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ກດ່ໝາຍຂອງລາວ ທີ່່� ກຳານດ່ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດສົ່ະເພາະບາງອາຊະຍາກຳາເທີ່່� ານັນ້. ຍງັມກ່ານແນະນຳາໃຫມ້ກ່ານສົ່າ້ງຄຳາແນະນຳາ ທີ່່� ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຄວາມ



65 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ເຂ່າ້ໃຈຮັ� ວມກນັລະຫວ� າງເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຕົ້ຳາຫຸວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສົ່ານກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານຈດັການສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຂອງການ
ກະທີ່ຳາຜິດິຊຳາ້ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ມກ່ານຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດກ� ຽວກບັວ� າ ໃນສົ່ະຖານະການທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ຊອກ
ຫາ/ຈດັຫາ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອ່� ນໆ ເປັັນຄຳາຖາມວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດນັນ້ ຄວນສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ໄປັຫຸ ່ບຳ� . 

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນອາຊະຍາກໍາທ່ີຮ້າຍແຮງ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັຫຸາຍຄັງ້ວ� າ ບຳ� ມ່
ກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນລາວ. ມກ່ານຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດ ້
ຈດັຫາ/ຊອກຫາ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຜ່ິອ້່�� ນ ໃຫກ້າຍມາເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເຊິ� ງໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວນ່ ້ ສົ່ະຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະຖວ່� າກາຍມາເປັັນສົ່ະຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ມນັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່າມາດ
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ຜິດິອ່� ນໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ບາງທີ່� ານຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ແນວຄວາມຄດິທີ່່� ຈະບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳ ້

ຫາ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຈະຖກ່ຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະຖກ່ປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດໃນ 
ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງມແ່ນວໂນມ້ວ� າຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ຂຳສ້ົ່ງັເກດນ່ ້ກ� າວເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຕົ້ອ້ງມຄ່ວາມສົ່ອດຄ� ອງກນັ ຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍ
ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກດ່ໝາຍອ່� ນໆ.97   

ບົດບາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ລົງໂທດ: ມກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ອງ່ໃສົ່� ທີ່ກັສົ່ະຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນໃນການຮັວບ
ຮັວມຫຸກັການທີ່່� ສົ່ະແດງ ຕົ້ຳ� ໄອຍະການ ແລະ ໄອຍະການສົ່ະແດງຕົ້ຳ� ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ຖາ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຄ້່ນ້ພບ່ຕົ້ນ່ເອງຢູ່່� ຕົ້ຳ� ໜ່າ້ສົ່ານ ກ� ຽວກບັຂຳກ້� າວຫາ
ດັ� ງກ� າວ, ສົ່ານສົ່າມາດສົ່່� ງຄະດດ່ັ� ງ ກ� າວກບັຄນ່ຫາໄອຍະການ ເພ່� ອສົ່ອບສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນເພ່� ມເຕົ້ມ່. ໄອຍະການ ສົ່າ
ມາດດຳາເນນ່ການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຫຸ ່ ສົ່ັ� ງໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດດຳາເນນ່ການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຜິ� ານການສົ່່�

ສົ່ານຢູ່� າງເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ. ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ຍງັສົ່າມາດມໂ່ອກາດນຳາໃຊມ້າດຕົ້າ 6 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການດຳາ
ເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ກຳານດ່ 9 ສົ່າເຫດທີ່່� ພາໃຫຄ້ະດອ່າຍາຕົ້ກ່ໄປັ. ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຍງັກ� າວວ� າ ຄວາມຈຳາເປັັນໃນການຝ່່ກ
ອບ່ຮັມ່ ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍເທີ່່� າ ນັນ້ ແຕົ້� ຍງັລວມໄປັເຖງິເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຝ່� າຍລດັອ່� ນໆ, ນກັສົ່ງັຄມ່
ສົ່ງ່ເຄາະ, ຜ່ິສ້ົ່ະໜ່ອງການບຳລກິານ, ທີ່ະນາຍຄວາມ ແລະ ບຸກ ຄນ່ອ່� ນໆທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ ແຕົ້� ຍງັລວມເອາ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອ່ງດວ້ຍ. 

ບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຍຶດໝ້ັນຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ໄດມ້ກ່ານເນັນ້ໜ່ກັວ� າ ທີ່ະນາຍຄວາມຕົ້ອ້ງ
ມສ່ົ່� ວນ ຮັ� ວມໃນຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍານບັແຕົ້� ເລ່� ມຕົ້່ນ້ ເພ່� ອຍດ່ໝັນ້ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 
ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໃນກຳລະ ນຂ່ອງການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຫາຕົ້ອ້ງປັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ
ນັນ້, ຍງັບຳ� ໄດມ້ກ່ານຄ່ນ້ຄວາ້ ເພ່� ອທີ່່� ຈະນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ເຊິ� ງເນັນ້ໜ່ກັໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຕົ້ອ້ງ
ແຕົ້� ງຕົ້ັງ້ທີ່ະນາຍຄວາມ ແຕົ້� ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ໃນຂະບວນການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ ແລະ ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຈະ
ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິບດ່ບາດຂອງທີ່ະນາຍຄວາມ ໃນການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່ງັຈຳາ
ເລຍ່ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນສົ່� ວນ ສົ່ຳາຄນັໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. 
ພວກເຂາ່ ຍງັຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິບດ່ບາດຂອງສົ່ະຫະ ພນັແມ� ຍງິລາວ ໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ໃນທີ່່� ວຂະບວນການດຳາເນນ່ຄະດ ່ທີ່າງອາຍາ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັ ກຳໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິບດ່ບາດ
ຂອງທີ່ະນາຍຄວາມ ໃນການສົ່່� ງເສົ່ມ່ວທ່ີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ສົ່່� ງເສົ່ມ່ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງ

97 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ແລະ ນໍາ
ເອົາຫຼັກການດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.



662. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ກ� າວ ໂດຍບຳ� ຕົ້ອ້ງລຳຖາ້ຄຳາສົ່ັ� ງຈາກຜ່ິຊ້່ນ້ຳາ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມນັຍງັມສ່ົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ເຖງິວ� າຈະ
ມສ່ົ່ດິໃນການເຂ່າ້ເຖງິການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ມນັຍງັເຫນັໄດຊ້ດັເຈນວ� າບຳ� ມທ່ີ່ນ່ຢູ່� າງພຽງພຳ ສົ່ຳາລບັວຽກງານ
ຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ເພ່� ອທີ່່� ຈະຊ� ວຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ-ຈຳາເລຍ່ ໃນການເຂ່າ້ເຖງິໄດ.້98   

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່່າຍ ໃນການຍຶດໝ້ັນຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດອ້າ້ງເຖງິການ
ຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍ ທີ່່� ມຄ່ວາມຈຳາເປັັນ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດຈາກປັະເທີ່ດໜ່່� ງ ໄປັອກ່ປັະເທີ່ດ
ໜ່່� ງ ແລະ ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ການລກັລອບຄາ້ຂາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ) ໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຖກ່ປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດໃນເຂດອຳານາດສົ່ານທີ່ງັສົ່ອງປັະເທີ່ດ. ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິ
ຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການກະກຽມການຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍລະຫວ� າງ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ສົ່ປັປັ ລາວ ແລະ ໄທີ່, ຫວຽດນາມ ແລະ 
ຈນ່. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ບຳ� ໄດມ້ກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່ານຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍທີ່່� ມຢູ່່່� ແລວ້.  ສົ່ປັປັ ລາວ ມບ່ດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມ
ເຂ່າ້ໃຈກ� ຽວກບັການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດກບັ ຫວຽດນາມ (2010), ຈນ່ (2014) ແລະ ໄທີ່ (2017) (ເບິ� ງຫອ້ງທີ່ ່
3 ຂາ້ງເທີ່ງິ). MOU ສົ່ະບບັປ່ັ 2010 ກບັຫວຽດນາມ ໄດໃ້ຫຄ້ຳາໝັນ້ໝາຍວ� າຄ່� ພາຄຈ່ະບຳ� ກກັຂງັ ແລະ/ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ‘ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ຄວາມຜິດິໃດໜ່່� ງທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັທີ່າງບຳລຫິານ’ (ມາດຕົ້າ 4(1)(a)). MOU ສົ່ະບບັປ່ັ 2014 ກບັຈນ່ ໄດກ້ຳານດ່ວ� າຄ່� ພາຄ ່ ‘ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້ ຫຸ ່ ອອກຈາກອານາເຂດຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃດໜ່່� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ’ (ມາດຕົ້າ 4(1)).99 MOU ສົ່ະບບັປ່ັ 2017 ກບັປັະເທີ່ດໄທີ່ ບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ໄດກ້� າວເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງກດ່   ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 6) ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຈະບຳ� ເຮັດັ
ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເພ່� ມເຕົ້ມ່ອກ່ ໃນການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງກດ່ໝາຍອກ່ 
(ມາດຕົ້າ 17).100  ບຳ� ມກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່� ຽວກບັການນຳາໃຊສ້ົ່ນັຍາຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍນ່ ້ຫຸ ່ການນຳາໃຊຂ້ຳກ້ຳານດ່ການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນປັັດຈບຸນັ ໃຫສ້ົ່ອດຄ� ອງກບັກດ່ໝາຍລາວຄແ່ນວໃດ. ໂດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້ໄດແ້ນະນຳາວ� າ MOU ແລະ 
ຂັນ້ຕົ້ອນການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມມາດຕົ້ະຖານ ຄວນຮັບັປັະກນັວ� າໜ່� ວຍງານທີ່່� ຈດັຕົ້ັງ້ ປັະຕົ້ບິດັຂອງທີ່ງັສົ່ອງປັະເທີ່ດ ມ່
ຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ເປັັນເອກະພາບກນັກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນຂະແໜງຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ: ມກ່ານລາຍງານກ� ຽວກບັສົ່ິ� ງ
ທີ່າ້ທີ່າຍໃນການ ຊ� ວຍເຫຸອ່ເຊິ� ງກນັ ແລະ ກນັທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ກດ່ໝາຍພາຍໃນຂອງສົ່ອງປັະເທີ່ດ 
ກ� ຽວກບັກບັຄະດຄ່າ້ມະ ນຸດຂາ້ມຊາດ ບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກນັ ແລະ ຂຳມ້່ນຂອງບຸກຄນ່ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນພນ່ລະເມອ່ງໃນລາວ ບຳ�

ໄດຮ້ັບັການແບ� ງປັັນ. ການຮັ� ວມ ມເ່ພ່� ອກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ສົ່່� ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ລາວ ກບັລາວ ກຳໄດຮ້ັບັການລາຍ
ງານວ� າມກ່ານຂດັຂວາງເກດ່ຂ່ນ້ ເນ່� ອງຈາກບຳ� ເຫນັດກ່� ຽວກບັສົ່ະຖານະຂອງບຸກຄນ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນບາງ
ກຳລະນ,່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະໄດກ້ບັຄນ່ ມາລາວ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ພາຍຫຸງັທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໄປັຈນ່ ດວ້ຍການບງັຄບັໃຫ ້
ແຕົ້� ງງານ) ໂດຍບຳ� ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ, ແຕົ້� ບຳ� ມກ່ານພວ່ພນັກນັເພ່� ມເຕົ້ມ່ໃນການນຳາເອາ່ຕົ້ວ່ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິເຂ່າ້ສ່ົ່� ຂະບວນການ
ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ. ໄດມ້ຂ່ຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາຕົ້ຳ� ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ເຊິ� ງເປັັນໜ່� ວຍງານທີ່່� ພວ່ພນັກບັອາຊຽນ, ອງ່ການສົ່ະຫະ
ປັະຊາຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາ ແລະ ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ (UNODC) ແລະ ຜ່ິຊ້� ຽວຊານ ໃຫມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຕົ້ຳ� ກບັຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການຮັ� ວມມລ່ະ ຫວ� າງປັະເທີ່ດ ເພ່� ອຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

98  ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມາດຕາ 90 ແລະ 96 ຂອງ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ມາດາ 19 ແລະ 21 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍທີ່ະນາຍຄວາມ ລວມທັງ ມາດຕາ 
71 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດສິໃນການມີຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດ  ໝາຍ
99 ສົ່ນັຍາລະຫວ� າງລດັຖະບານຂອງສົ່າທີ່າລະນະລດັ ປັະຊາທີ່ປິັະໄຕົ້ ປັະຊາຊນ່ລາວ ແລະ ລດັຖະບານຂອງ ສົ່າທີ່າລະນະລດັ ປັະຊາຊນ່ຈນ່ ວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມ່
ໃນການປັອ້ງກນັ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (2014)
100 ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈລະຫວ� າງລດັຖະບານຂອງຣາຊະອານາຈກັໄທີ່ ແລະ ລດັຖະບານຂອງສົ່າທີ່າລະນະລດັ ປັະຊາທີ່ປິັະໄຕົ້ ປັະຊາຊນ່ລາວ ວ� າດວ້ຍການ
ຮັ� ວມມ ່ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (2017)



67 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັວ� າ 
ການກຳານດ່ ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແມ� ນເປັັນຈດຸເລ່� ມຕົ້່ນ້ຂອງການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ເປັັນການກຳານດ່ວ� າບຸກຄນ່
ດັ� ງກ� າວ ຈະຖກ່ ເບິ� ງເຫນັວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� ານຍິາມຂອງການຄາ້
ມະນຸດ ພຽງພຳແລວ້ທີ່່� ຈະ ບນັລຸຜິນ່ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງຖກ່ຕົ້ອ້ງ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ຈາກການ
ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ, ແຕົ້� ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ. ບດ່ບາດການຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ຖວ່� າເປັັນສົ່ິ� ງຂດ່ຂວາງ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ໄດມ້ກ່ານແນະ
ນຳາວ� າພາກສົ່� ວນຕົ້� າງໆທີ່່�� ກ� ຽວຂອ້ງ ນອກ ເໜ່ອ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ສົ່ະຫະພນັແມ� ຍງິລາວແລວ້ ກຳສົ່າມາດມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມໄດເ້ຊັ� ນກນັ ເພ່� ອນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານແບບຫຸາຍພາກສົ່� ວນ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

'ການບຸກກວດຄ້ົນ' ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍກັບການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງ
ສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2021 ໄດລ້ະບຸວ� າ ການນຳາໃຊກ້ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຂະບວນການກັ� ນກ� ອງ
ຍງັບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງ ແລະ ສົ່ະໝຳ� າສົ່ະເໝກ່ນັໃນລາວ, ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຈາກການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການລະເມດ່ການຄາ້ປັະເວນ ່ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດບງັຄບັໃຫ ້
ພວກເຂາ່ກະທີ່ຳາ. ໃນບຳລບິດ່ນ່ ້ ໄດມ້ກ່ານສົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາໃຫມ້ກ່ານກັ� ນກອງ ແລະ ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້, ລວມທີ່ງັ ຜ່ິທ້ີ່່� ພບ່ເຫນັໃນເວລາ ທີ່່� ມ ່‘ການບຸກກວດຄ່ນ້’ ສົ່ະຖານທີ່່�  ທີ່່� ອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ
ໃຫແ້ກ� ການບຳລກິານທີ່າງເພດ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ທີ່າງການຄາ້. ນອກນ່ ້ ຍງັມກ່ານລະບຸອກ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນ
ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜ່ິໃ້ຫຍ�  ອາດຈະຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວ ຂອ້ງກບັການຄາ້ປັະເວນ ່ເນ່� ອງຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  
ບຳ� ສົ່າມາດກຳານດ່ອາຍຸໄດ.້101  ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ຍງັສົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັອກ່ວ� າ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່າມາດປັັບປຸັງ
ໄດ,້ ໂດຍສົ່ງັເກດເຫນັວ� າບາງຄັງ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່ ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜິດິພາດວ� າເປັັນ ‘ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ’ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ. ຍງັມບ່ດ່ບາດຂອງການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ 
ເຊິ� ງມຄ່ນ່ຖກ່ ‘ປັັບໃໝ’ ຫຸ ່ຖກ່ຂ່� ມຂ່� ວ� າຈະປັັບໃໝ ຖາ້ຫາກເດນ່ທີ່າງໂດຍບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານທີ່່� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ແທີ່ນທີ່່� ຈະຖກ່
ກັ� ນກອງ ສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ. 

ການບ່ໍລົງໂທດ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ໜ່� ວຍງານຂອງລດັໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳ ້

ສົ່ງັເກດວ� າ ສົ່ິ� ງທີ່າ້ ທີ່າຍຫຸກັໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດແມ� ນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ປິັດບງັຂຳມ້່ນຈາກເຈ່າ້
ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງໝ່� ສົ່ະນດິ ແລະ ຄອບຄວ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັ 
ໄດລ້າຍງານວ� າບາງຄັງ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຮ່ັສ້ົ່ກ່ຢູ່າ້ນກວ່ທີ່່� ຈະຖກ່ຈບັຕົ້ວ່  ແລະ ບຳ� ຂຳການຊ� ວຍເຫຸອ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາ
ຫຸວດ. ໄດມ້ກ່ານໃຫຂ້ຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ ເພ່� ອໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຮ້ັບັຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັສົ່ດິຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ລວມທີ່ງັ ການ
ບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດເ້ຮັດັ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ສົ່່� ງເສົ່ມ່
ພວກເຂາ່ໃຫມ້ກ່ານສົ່່� ສົ່ານກບັໜ່� ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ສົ່່� ງເສົ່ມ່ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ການສົ່ະໜ່ອງການ
ຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຍງັຈຳາເປັັນໃນຂັນ້ຕົ້ອນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ລວມທີ່ງັ ການນຳາໃຊທ້ີ່ມ່ສົ່ະຫະວຊິາຊບ່ ທີ່່� ປັະກອບ
ດວ້ຍນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, ຜ່ິສ້ົ່ະໜ່ອງການບຳລກິານ, ທີ່ະນາຍຄວາມ, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ແລະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ມຜ່່ິ ້
ປ່ັກຄອງຂອງເດກັທີ່່� ຕົ້ອ້ງມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມນບັແຕົ້� ເລ່� ມຕົ້່ນ້. 
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682. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືກລົງໂທດໃນສະຖານການເຂ້ົາ-ອອກເມືອງຜິດກົດໝາຍ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັບາງຄນ່ໄດກ້� າວ
ວ� າບຳ� ມກ່ຳລະນ ່ໃດ ໃນ ສົ່ປັປັ ລາວ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິແມ� ນວ� າຈະມກ່ານສົ່ະແດງ
ຄວາມຄດິເຫນັທີ່່�  ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັໃນປັະເດນັນ່;້ ບາງທີ່� ານໄດກ້� າວວ� າ ເຖງິວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ເປັັນທີ່າງການ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ກຳອາດຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໄ່ດ.້ ມຄ່ວາມກງັວນ່ເກດ່ຂ່ນ້ວ� າ 
ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໃນຂະແໜ່ງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ອາດຈະຮັບັຮ່ັກ້� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ເຖງິແມ� ນວ� າຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ ໄດກ້ຳານດ່ໄວຢູ້່� າງ
ຈະແຈງ້ໃນກດ່   ໝາຍ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ສົ່ະກດັກັນ້ໃນເວລາເຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ອາດຈະພບ່
ກບັການຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳ ້ ຫາໃນສົ່ະຖານການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ, ໃນເວລາທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ພບ່ເຫນັໃນສົ່ະຖານທີ່່�

ເຮັດັວຽກ ກຳອາດຈະຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ະຖານການເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືກລົງໂທດໃນສະຖານການເປັນໂສເພນີ ແລະ ການໃຫ້ຖືກພາແທນ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະ ນຸດທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງສົ່ະເພາະທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເປັັນໂສົ່ ເພນ.່ ຄຸນສົ່ມ່ບດັ-ສົ່ນິທີ່ຳາຂອງພາກສົ່� ວນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ທີ່່� ພບ່ເຫນັບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວນັນ້ 
ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າເປັັນປັັດໄຈໃນການກຳານດ່ວ� າບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ການຈຳາແນກ
ພ່ນ້ຖານທີ່າງເພດ ຫຸ ່ ບດ່ບາດດາ້ນເພດຍງິ-ຊາຍ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາວ� າເປັັນບນັຫາຢູ່່� ໃນ ສົ່ປັປັ ລາວ ແຕົ້� ກຳມ່
ຄວາມກງັວນ່ວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ອາດຈະມອ່ກັຄະຕົ້ຕິົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ທີ່່� ເຮັດັວຽກໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການ
ບຳລກິານທີ່າງເພດ, ເນ່� ອງຈາກວ� າຍງັຍດ່ຕົ້ດິກນັແນວຄດິດັງ້ ເດມ່ ແລະ ບນັຖດັຖານຂອງສົ່ງັຄມ່. ອກັຄະຕົ້ດິັ� ງກ� າວ 
ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫບ້ຳ� ສົ່າມາດກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຢູ້່� າງມປ່ັະ ສົ່ດິທີ່ພິາບ ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາອາດຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່
ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເປັັນໂສົ່ເພນ.່ ການຄາ້ແມ� ຍງິ ເພ່� ອໃຫຖ້ກ່ພາແທີ່ນ ຍງັເຮັດັໃຫມ້ຄ່ຳາ
ຖາມເກດ່ຂ່ນ້ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືກລົງໂທດໃນສະຖານການເຂ້ົາ-ອອກເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ 
ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ສົ່ະກດັກັນ້ຢູ່່� ທີ່່� ຊາຍແດນ ກ� ອນທີ່່� ພວກເຂາ່ຈະໄປັຮັອດປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ ເຊິ� ງບຳ�

ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແຕົ້� ອາດຈະຖກ່ຜິກັດນັໃຫກ້ບັ ຫຸ ່ ເນລະເທີ່ດກບັຈາກປັະເທີ່ດ ໂດຍ
ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫມ້ຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ 
ຫຸ ່ອາຊະຍາກຳາອ່� ນ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບາງຄນ່ທີ່່� ໄດກ້ບັລາວ ໄດຖ້ກ່ກັ� ນກອງໂດຍຜິ� ານຂັນ້ຕົ້ອນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແຕົ້� ກຳ�

ມລ່າຍງານວ� າ ບາງຄນ່ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກັ� ນກອງ ເນ່� ອງຈາກວ� າບຳ� ມກ່ນ່ໄກການກັ� ນກອງທີ່່� ເປັັນຮ່ັບປັະທີ່ຳາ ສົ່ຳາລບັຜ່ິທ້ີ່່� ກບັ
ຄນ່ມາປັະເທີ່ດ. ຄວາມສົ່ະຫຸບັສົ່ບັຊອ້ນຂອງສົ່ະຖານະການເຫຸ ່� ານ່ ້ ມຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ທີ່ນັທີ່ວ່� າຈະນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດແນວໃດ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ສົ່່� ງກບັ ຫຸ ່ ເນລະເທີ່ດກບັ, ເຂດອຳານາດສົ່ານໃດທີ່່� ນຳາໃຊໃ້ນກຳລະນ່
ຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ບດ່ບາດຂອງບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈສົ່ອງຝ່� າຍໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ. 

ການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບບາງທີ່� ານ ໄດກ້� າວວ� າມຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະ ນຸດທີ່່� ເປັັນຄນ່ລາວ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ະຖານການເປັັນແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍຢູ່່�
ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ມກ່ຳລະນສ່ົ່ະເພາະ ທີ່່� ພນ່ລະເມອ່ງລາວຖກ່ຄາ້ມະນຸດເພ່� ອໃຫແ້ຕົ້� ງງານ ເຊິ� ງເປັັນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ໄດເ້ຂ່າ້ເມອ່ງ ຫຸ ່ ອາໄສົ່ຢູ່່� ເກນ່ກຳານດ່ໃນປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ເຊິ� ງມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດ.່ ໃນກຳຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ, ລາວໄດມ້ກ່ານລາຍງານວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ກບັປັະເທີ່ດ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຖງິ
ແມ� ນວ� າພວກເຂາ່ຖກ່ພຈິາລະນາວ� າເປັັນ ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂ ້ຳຫາສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງກວ� ານັນ້ ລວມທີ່ງັ ການຄາດຕົ້ະກຳາຢູ່່� ເທີ່ງິເຮັອ່, ການຕົ້ດັອະໄວຍະວະ
ຂອງຮັ� າງກາຍ, ການຄາ້ປັະເວນ ່ແລະ ການໃຫຖ້ພ່າແທີ່ນ. ມກ່ານລາຍງານວ� າຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິໃນຄະດເ່ຫຸ ່� ານ່ ້ບຳ� ໄດຖ້ກ່ດຳາ
ເນນ່ຄະດພ່າຍຫຸງັກບັຄນ່ມາລາວ ເພາະວ� າພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່�

ເປັັນເອກະພາບກນັ ໃນເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າເປັັນຫວ່ໃຈ



69 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສົ່ຳາຄນັໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຂາ້ມຊາດ. 

Sຄວາມສ່ຽງໃນການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນເດັກ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິບາງທີ່� ານ ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມ
ສົ່� ຽງຂອງການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ເດກັຕົ້ອ້ງປັະເຊນ່ໜ່າ້ ລວມທີ່ງັ ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມພວ່ພນັໃນຄະດທ່ີ່່� ສົ່ບັສົ່ນ່ ຂອງການຄາ້
ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ. ໃນກຳລະ ນດ່ັ� ງກ� າວ, ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ມອ່ຳານາດ ທີ່່� ທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໃນການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບ
ສົ່ວນ. ປັະເດນັນ່ສ້ົ່ະແດງໃຫ ້ເຫນັວ� າບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ຈະຖກ່ກຳານດ່ວ� າມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ ຫຸ ່ສ່ົ່ງກວ� າ 18 ປ່ັ ຫຸ ່ບຳ�  ເແລະ 
ອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ຕົ້ຳ� ມາວ� າພວກເຂາ່ຈະໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ບຳ�  ແລະ 
ມຜ່ິນ່ຕົ້າມມາວ� າພວກເຂາ່ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ ບຳ� . ຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການນຳາໃຊກ້ານສົ່ນັນຖິານວ� າເປັັນເດກັ ໄດຖ້ກ່
ເນັນ້ໜ່ກັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດຢູ່່ນຢັູ່ນອາຍຸໄດ.້ 

2�5� ມາເລເຊຍ

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງມາເລເຊຍ ເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ເຂ່າ້ຮັ� ວມກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການ
ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໝາຍຄວາມວ� າ ຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່າມາດໄດຮ້ັບັມາຈາກແຫຸ� ງຂ ້ຳມ່ນ
ແບບເປ່ັດກວາ້ງ ແລະ ຂຳມ້່ນແບບລງ່ເລກິຈາກຊ� ຽວຊານເທີ່່� ານັນ້. 

ຂ້ໍກໍານົດຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີຊັດເຈນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ພາຍໃນປະເທດ: 
ພາກທີ່ ່25 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ (2007) ໄດກ້ຳາ
ນດ່ວ� າຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບ ໃນການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້ອອກ-ເມອ່ງ
ຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ, ການອາໄສົ່ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ, ການຈດັຫາ ຫຸ ່ຄອບຄອງເອກະສົ່ານເດນ່ທີ່າງປັອມ ຫຸ ່
ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ປັອມ ເພ່� ອເຂ່າ້ມາປັະເທີ່ດ ເຊິ� ງການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການຖກ່
ຄາ້ມະນຸດ.

ພາກທີ່ ່ 25. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບໃນການ
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ຖາ້ຫາກວ� າ— 

(a) ການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ແລະ ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານໂດຍຜິດິກດ່ໝາຍ; 

(b) ໄລຍະເວລາທີ່່� ອາໄສົ່ຢູ່່� ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ຫຸ ່ ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມ
ກດ່ໝາຍ; ຫຸ ່

(c) ການຈດັຫາ ຫຸ ່ ການຄອບຄອງເອກະສົ່ານໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່
ເອກະສົ່ານລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັ ຫຸ ່ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ອງໃຫ,້ ເພ່� ອ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດຜ່ິຮ້ັບັ ຫຸ ່ ປັະເທີ່ດທີ່າງຜິ� ານ ເຊິ� ງວ� າກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການກະທີ່ຳາຂອງການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າ ໄດກ້ະທີ່ຳາ 
ຫຸ ່ໄດຖ້ກ່ກະທີ່ຳາ.

ມາດຕົ້ານ່ ້ບຳ� ໄດປ້ັອ້ງກນັຈາກການຖກ່ເປັັນຄະດອ່າຍາ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່ງັໝດ່ທີ່່� ກະທີ່ຳາໂດຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນ
ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.102  ມນັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ມາເລເຊຍ ໄດນ້ຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ກດ່ໝາຍທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ຫຸ ່ບຳ�  ຫຸ ່ແນວໃດ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາໃນພາກ
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. 

102 ມາດຕາ 44(1) ຂອງກດ່ໝາຍມາເລເຊຍ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການການລກັລອບຂອງແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ 2007 ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ”ການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ” ໃນໄລຍະການສືບສວນ-ສອບສວນ.



702. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຂ້ໍກໍານົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ: ຂຳຍ້ກ່ເວັນ້ທີ່່� ວໄປັທີ່່� ກຳານດ່ໃນ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ອາດ
ສົ່ະເໜ່ທ່ີ່າງເລອ່ກສົ່ຳາລບັຄວາມຮັບັຜິດິຊອບສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິອ່� ນ ລວມທີ່ງັ ໂດຍຜິ� ານພາກທີ່ ່ 94 ເຊິ� ງກຳານດ່ຂຳ ້

ຍກ່ເວັນ້ທີ່່� ວໄປັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ບກຄນ່ຖກ່ບງັຄບັດວ້ຍການຂ່� ມຂ່� :

ການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ບຸກຄນ່ຖກ່ບງັຄບັດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�

94. ຍກ່ເວັນ້ການຄາດຕົ້ະກຳາ, ຄວາມຜິດິທີ່່� ລວມຢູ່່� ໃນພາກທີ່ ່VI ການລງ່ໂທີ່ດປັະຫານ
ຊວ່ດິ ແລະ ຄວາມຜິດິທີ່່� ລວມໃນພາກທີ່ ່ VIA ບຳ� ມສ່ົ່ິ� ງໃດທີ່່� ເປັັນຄວາມຜິດິ ຊ່� ງກະທີ່ຳາ
ໂດຍບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�  ໂດຍວ� າໃນເວລາກະທີ່ຳານັນ້, ເປັັນ
ສົ່າເຫດທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ຢູ່າ້ນກວ່ ທີ່່� ຈະກຳ� ໃຫເ້ກດ່ຄວາມຕົ້າຍໃນທີ່ນັທີ່ ່ ຕົ້ຳ� ກບັ
ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ເຊິ� ງຈະເປັັນຜິນ່ຕົ້າມມາ:

ໂດຍວ� າບຸກຄນ່ທີ່່� ກະທີ່ຳານັນ້ ບຳ� ໄດກ້ະທີ່ຳາຕົ້າມຄວາມຍນິຍອມຂອງຕົ້ນ່ ຫຸ ່ ຈາກຄວາມ
ຢູ່້ານກວ່ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິ່ນຕົ້ຳ� ກບັໄພອນັຕົ້ະລາຍທີ່່� ຈະກຳ� ໃຫເ້ກດ່ຄວາມຕົ້າຍແກ� ຕົ້ນ່
ທີ່ນັທີ່,່ ເຮັດັໃຫບຸ້ກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການ ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານບງັຄບັນັນ້.103 

ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ຢູ່ໃນເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍ: ບຳ� ມຄ່ຳາແນະນຳາດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່່� ຊດັເຈນ ເພ່� ອໃຫເ້ກດ່
ຜິນ່ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ໃນລະດບັທີ່່� ວໄປັ, ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 2016-2020 
ຢູ່່ນຢັູ່ນຄຳາ ໝັນ້ໝາຍວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ແລະ ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ໃນການປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່
ຄາ້ມະນຸດ. ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຂອງມາເລເຊຍ ປ່ັ 2021-2025 ບຳ� ໄດມ້ກ່ານອາ້ງອງ່
ຢູ່� າງຊດັເຈນກ� ຽວ ກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງບດ່ບາດດາ້ນ
ເພດຍງິ-ຊາຍ ໂດຍສົ່ອດຄ� ອງກບັມາດຕົ້ະຖານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດສົ່າກນ່ ໃນການສົ່່� ງເສົ່ມ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ 
ໂດຍສົ່ະເພາະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນບຳລບິດ່ນ່,້ ໄດກ້� າວເຖງິຫຸກັການ ການບຳ� ຈຳາແນກໂດຍສົ່ະເພາະ ບນ່ພ່ນ້ຖານໃດ
ໜ່່� ງ ລວມທີ່ງັ ສົ່ະຖານະການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ສົ່ະຖານະອ່� ນໆ.104  NAP ຍງັໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິຄຳາໝັນ້ໝາຍຂອງ
ມາເລເຊຍ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ACTIP ທີ່່� ມຜ່ິນ່ບງັຄບັໃຊໃ້ນປ່ັ 2017.

ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ ຖືກຮັບຮູ້ໃນການຝຶ່ກອົບຮົມ: ໃນປ່ັ 2021, ອງ່ການ ILO ໂດຍການຮັ� ວມມກ່ບັສົ່ຳານກັງານ
ຍຸດທີ່ະ ສົ່າດແຫ� ງຊາດ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ (NSO MAPO) ໄດເ້ຜິຍ່ແຜິ�
ຄ່� ມກ່ານຝ່່ກ ອບ່ຮັມ່ສົ່ຳາລບັມາເລເຊຍ ໂດຍເນັນ້ໜ່ກັຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຈະບຳ� ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຖານະ
ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. 

ໃນເວລາເຮັດັວຽກກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ແລະ ການຄາ້
ມະນຸດ, ສົ່ິ� ງໜ່່� ງທີ່່� ຕົ້ອ້ງຄຳານງ່ຕົ້ະຫຸອດເວລາວ� າ ບຸກຄນ່ເຫຸ ່� ານ່ເ້ປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ອາຊະຍາກຳາ, ພວກເຂາ່ບຳ� ແມ� ນອາຊະຍາກອນເອງ ເຖງິວ� າພວກເຂາ່ຈະກະທີ່ຳາຄວາມ
ຜິດິ ເຊັ� ນ ການເຂ່າ້ເມອ່ງຢູ່� າງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ອາດຈະບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານທີ່່� ຈຳາເປັັນໃນການ
ເຂ່າ້ປັະເທີ່ດ. ສົ່ິ� ງນ່ອ້າດເປັັນສົ່ະຖານະການທີ່່� ທີ່າ້ທີ່າຍ ເນ່� ອງຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງໜ່� ວຍ
ງານບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ອາດຈະມບຸ່ລມິະສົ່ດິທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ເນ່� ອງຈາກຕົ້ວ່
ຊ່ວ້ດັການປັະຕົ້ບິດັງານທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ຫຸ ່ ການດຳາເນນ່ການກວດຄ່ນ້, ພວກເຂາ່ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງ

103  ໝາຍເຫດຕໍ່ກັບຄໍາອະທິບາຍ ຕໍ່ກັບຂໍ້ກໍານົດນີ້ ຄືກັບກັບທີ່ສະເໜີໃນພາກທີ 94 ຂອງກົດໝາຍອາຍາສິງກະໂປ (ເບິ່ງ 2.8 ທາງລຸ່ມນີ້).
104 ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ມາເລເຊຍ, 2021) 4.2.3. ໜ້າທີ 18.



71 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ດຳາເນນ່ການຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເຂ່າ້ປັະເທີ່ດຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ອ່� ນໆ. ວທິີ່ກ່ານທີ່່�

ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ທີ່່� ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແຕົ້� ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ແລະ ສຸົ່ມໃສົ່�
ຄວາມຈຳາເປັັນ ແລະ ສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ແລະ ການ
ຄາ້ມະນຸດ.[…] 105

ບົດບາດຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນການຍຶດໝ້ັນຫັຼກການບ່ໍງລົງໂທດ: ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ
ຂອງກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020 ໄດເ້ຊ່� ອມໂຍງການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດກບັການຂາດການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຄະດຄ່າ້ມະນຸດຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້, ເຊິ� ງສົ່ງັເກດເຫນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ອາດຈະຖກ່ອາ້ງວ� າລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸາຍກ� າທີ່່� ຈະມກ່ານສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ສົ່່� ງ
ຜິນ່ເຮັດັໃຫໜ້່� ວຍງານຕົ້� າງໆຂອງອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່າງສົ່ງັຄມ່ ບຳ� ເຕົ້ມັໃຈທີ່່� ຈະລາຍງານການຄາ້ມະນຸດໃຫແ້ກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຫຸາຍຂ່ນ້.106 

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວ ແລະ Sການບຸກກວດຄ້ົນS ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ຂັນ້
ຕົ້ອນການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມມາດຕົ້ະຖານ (SOP) ໄດຮ້ັບັການພດັທີ່ະນາໂດຍສົ່ະພາ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ 
ການລກັລອບເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ (MAPO) ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໃຫແ້ກ� ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ເຖງິຢູ່� າງໃດ
ກຳຕົ້າມ, ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2021 ໄດກ້� າວວ� າ 
ລດັຖະບານສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ຄາດຫວງັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ເອງ ແລະ ບຳ� ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະຖານ SOP ເພ່� ອເປັັນ
ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້ ໃນເວລາທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ‘ບຸກກວດຄ່ນ້’ ພນ່ລະເມອ່ງ
ທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ເຊິ� ງບຳ� ໄດເ້ອ່ອ້ອຳານວຍໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດເ້ວ່າ້ຕົ້ຳ� ກບັເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫມ້ກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງຕົ້ຳ� ເນ່� ອງສົ່ຳາລບັການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ 
ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ.່107  ຄວາມກງັວນ່ອນັດຽວກບັກ� ຽວກນັການ ‘ບຸກກວດຄ່ນ້’ ຢູ່� າງບຳ� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ໃນການກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະຖກ່ປັະຕົ້ບິດັຄກ່ບັອາຊະຍາກອນ ກຳໄດມ້ກ່ານລາຍງານໃນບດ່ລາຍງານ
ການຄາ້ມະນຸດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020.108  ຄວາມເປັັນກງັວນ່ກ� ຽວກບັວ� າ ບຳ� ມຄ່ວາມເອາ່ໃຈໃສົ່� ຢູ່� າງ
ພຽງພຳຕົ້ຳ� ກບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ ເຖງິວ� າຈະເປັັນບນັຫາ
ການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ຫຸາຍກວ� າການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດໃນມາເລເຊຍ.109   ມາເລເຊຍ ບຳ�

ສົ່າມາດກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຫຸອກໃຫຂ້ນ່ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດໄດ,້ ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັ
ໃຫພ້ວກເຂາ່ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແທີ່ນທີ່່�  ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ມກ່ານລາຍງານວ� າ ມແ່ມ� ຍງິຈາກຈນ່ແຜິ� ນດນິໃຫຍ�  ໄດຖ້ກ່ຫຸອກໃຫຄ້າ້ຢູ່າ
ເສົ່ບຕົ້ດິມາປັະເທີ່ດມາເລເຊຍ. ໃນທຸີ່ກກຳລະນເ່ຫຸ ່� ານ່,້ ກຸ� ມຄນ່ນ່ບ້ຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ພວກເຂາ່ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ະຖານການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິແທີ່ນ.110 

ການຖືເປັນຄະດີອາຍາຕ່ໍກັບການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານທ່ີຜິດກົດໝາຍ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີຈະຖືກ
ລົງໂທດ: ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ະພາບການຂອງການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຢູ່� າງບຳ� ພຽງພຳນັນ້, ມກ່ານ
ສົ່ະແດງຄວາມເປັັນກງັວນ່ກ� ຽວກບັຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນດາ້ນລບ່ ໃນການຖເ່ປັັນຄະດອ່າຍາຕົ້ຳ� ກບັການເຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານທີ່່�

ເປັັນຜິດິກດ່ໝາຍ ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນມາເລເຊຍ. ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າມກ່ານກັ� ນກອງຢູ່� າງບຳ� ພຽງພຳຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິ ້
ຂຳລ່ໄ້ພ ແລະ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດັຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຄວບຄ່� ກບັການເພ່� ມອຳານາດໃຫແ້ກ� ກຳາລງັປັະກອບ
ອາວຸດ ໃນການຈບັຕົ້ວ່ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານທີ່່� ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫຜ່້ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ

105 ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ຄ່� ມກ່ານຝ່່ກອບ່ຮັມ່ສົ່ຳາລບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍຂອງມາເລເຊຍ: (ILO, 2021) ໜ້າທີ 73
106  ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)
107 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
108 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)
109 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
110 ສູນຄວາມຍຸຕິທໍາຮົງກົງ, ສົ່່� ງໃຫແ້ກ� ຄະນະເຮັດັວຽກທີ່່� ເຮັດັການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄວາ້ການກກັຂງັແບບຕົ້າາໃຈ ກ� ຽວກບັການກກັຂງັແບບຕົ້າມໃຈ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັນະ
ໂຍບານດາ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ (ມີນາ 2020)



722. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະ ‘ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ’.111 ໄດມ້ກ່ານລາຍງານກ� ຽວກບັການ
ຖເ່ປັັນຄະດອ່າຍາຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ພາຍໃຕົ້ ້ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ເນ່� ອງ
ມາຈາກທີ່ດັສົ່ະນະຄະຕົ້ດິາ້ນລບ່ຕົ້ຳ� ກບັແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.112 ພາຍຫຸງັ
ການປັະຕົ້ບິດັພາລະກດິໃນມາເລເຊຍ ປ່ັ 2015 ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດຂອງອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ກ� ຽວກບັການ
ຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ກຳໄດກ້� າວວ� າ

…ແນວໂນມ້ທີ່າງດາ້ນການເມອ່ງທີ່່� ເຂັມ້ແຂງຕົ້ຳ� ກບັການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ແລະ ການ
ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ອາດຈະມຜ່ິນ່ກະທີ່ບ່ດາ້ນລບ່
ໂດຍບຳ� ຕົ້ັງ້ໃຈຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດເຖງິແມ� ນວ� າຈະມກ່ານປ່ັກປັອ້ງ 
ການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາກ� ຽວກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໃນກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ (2007).

ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດຍງັກ� າວອກ່ວ� າ ປັະຊາຊນ່ທີ່່� ຕົ້ອ້ງການລາຍງານກ� ຽວກບັການຂ່ດຮັດ່, ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫຫຸ້າຍຄນ່ຫຸກ່ລຽ້ງທີ່່� ຈະຕົ້ດິຕົ້ຳ� ກບັເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  
ແລະ ຄນ່ອ່� ນໆທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາຢູ່� າງບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງ
ພວກເຂາ່ ບຳ� ຄວນຈະຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ກບັອາຊະຍາກຳາດັ� ງກ� າວ.113 ມຂ່ຳມ້່ນພຽງເລກັນອ້ຍທີ່່� ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ ສົ່ະຖານະການ 
ໄດມ້ກ່ານປັັບປຸັງໃນຫກ່ປ່ັຜິ� ານມາ ນບັແຕົ້� ມກ່ານອອກບດ່ລາຍງານຜິ� ານມາ. ໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ, ບດ່ລາຍງການການ
ຄາ້ມະນຸດສົ່ະ ບບັຫຸາ້ສຸົ່ດ, ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດກ້� າວວ� າ: 

ລດັຖະບານຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ເພິ� ງພາຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນການ ‘ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເອງ’ ແລະ ບຳ� ນຳາໃຊມ້າດ
ຕົ້ະການ SOP ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້ ໃນເວລາທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ມກ່ານບຸກກວດຄ່ນ້ ຫຸ ່ ໃນກຸ� ມປັະຊາກອນທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່�

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄດເ້ຂ່າ້ມາຕົ້ດິຕົ້ຳ� ພວ່ພນັ; ດວ້ຍເຫດນັນ້, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ
ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ 
ການເປັັນໂສົ່ເພນ.່114 

2�6� ມຽນມາ

ບຳ� ມກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ໃນມຽນມາ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ ້ ເນ່� ອງຈາກການ
ລດັຖະປັະຫານຂອງທີ່ະຫານ ທີ່່� ເລ່� ມຂ່ນ້ໃນວນັທີ່ ່ 1 ກຸມພາ 2021. ສົ່ະນັນ້, ຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ສົ່າມາດໄດມ້າຈາກແຫຸ� ງຂຳມ້່ນເປ່ັດກວ້າງ ແລະ ຂຳມ້່ນແບບລງ່ເລກິຈາກຜ່ິຊ້� ຽວຊານເທີ່່� ານັນ້. ຂຳມ້່ນສົ່ະເພາະທີ່່� ຈຳາກດັ
ຫຸາຍ ກ� ຽກບັການຈດັຕົ້ັງ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເຊິ� ງກຳໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ໄວ.້ 

ຂ້ໍກໍານົດການບ່ໍລົງໂທດທ່ີຊັດເຈນໃນກົດໝາຍພາຍໃນ: ໃນໝວດທີ່ ່V ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ (2005) ປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ຂິອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ເຊິ� ງກຳານດ່ວ� າໜ່� ວຍງານຂັນ້ສ່ົ່ນກາງຈະ
ບຳ� ດຳາເນນ່ການກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃດໜ່່� ງ ພາຍໃຕົ້ ້ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຈະກຳານດ່ວ� າມນັເໝາະສົ່ມ່ ຫຸ ່ ບຳ�  ໃນການດຳາເນນ່ການຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃດໜ່່� ງທີ່່�

ເກດ່ຂ່ນ້ ອນັເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ອງ່ຕົ້າມພາກທີ່ ່13 ຂອງກດ່ໝາຍ:

111 ມີການບັນທຶກຮູບແບບອື່ນຂອງການລົງໂທດ ລວມທັງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກນໍາໄປສານໂດຍການໃສ່ກະແຈຂໍ້ມື ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຄ້າມະນຸດ. ບົດ
ລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
112 ເບິ່ງທີ: http://www.tenaganita.net/news-and-press-releases/press-releases/tenaganita-press-statement-malaysia-needs-to-wake-
up-to-its-human-trafficking-problem/ ໄດ້ເຂົ້າໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2021.
113 ທີ່ມາ: ບດ່ລາຍງານຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ Maria Grazia Giammarinaro, Addendum, 
ທີ່່� ຮັບັຜິດິຊອບທີ່່� ມາເລເຊຍ, ເອກະສານ UN A/HRC/29/38/Add.1, ວັັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2015 [25]
114  ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມາເລເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
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13. ໜ່� ວຍງານຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ:

(a) ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ການໃດ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິ
ໃດໜ່່� ງ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່.້ 

(b) ຈະກຳານດ່ວ� າ ມນັເໝາະສົ່ມ່ ຫຸ ່ບຳ�  ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ການຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

ໃນຂະນະທີ່່� ໜ່� ວຍງານຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ ບຳ� ດຳາເນນ່ການຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກຳາ
ນດ່ໄວພ້າຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ອງ່ຕົ້າມພາກທີ່ ່13(a), ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຍງັອາດຈະຖກ່
ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິອ່� ນທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍອງ່ຕົ້າມພາກທີ່ ່13(b).

ການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນເດັກຈາກການລົງໂທດ: ນຕິົ້ກິຳາ ໄດກ້ຳານດ່ການປ່ັກປັອ້ງບາງຢູ່� າງສົ່ຳາລບັຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ເິດກັ ກຳານດ່ອາຍຸຕົ້ຳ� າສຸົ່ດ ສົ່ຳາລບັການເກນ
ທີ່ະຫານດດວ້ຍ ຄວາມສົ່ະໝກັໃຈ ທີ່່� ອາຍຸ 18 ປ່ັ ແລະ ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ� ການປ່ັກປັອ້ງເດກັ ທີ່່� ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ ້
ການຈດັຫາ ຫຸ ່ນຳາໃຊໂ້ດຍກອງກຳາລງັປັະກອບອາວຸດຂອງລດັ ແລະ ບຳ� ແມ� ນຂອງລດັ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງ
ສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ຊ່ິໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິການປ່ັກປັອ້ງ ລວມທີ່ງັ ການຍກ່ເລກ່ການຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາແບບອດັຕົ້ະໂນມດັ 
ແລະ ສົ່່� ງຕົ້ຳ� ເພ່� ອໃຫປ່້ັກປັອ້ງ ເບິ� ງແຍງ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່
ສົ່ະທີ່ອ້ນຈາກການຈດັຫາ ຫຸ ່ ນຳາໃຊດ້ັ� ງກ� າວ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນຂະນະທີ່່� ມກ່ານຊມ່ເຊຍ່ຕົ້ຳ� ກບັການປ່ັກປັອ້ງນ່,້ 
ຍງັສົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ອາຍຸຄວາມຮັບັຜິດິ ຊອບທີ່າງອາຍາແມ� ນ 10 ປ່ັ (ເພ່� ມຂ່ນ້ຈາກ 7 ປ່ັ) ເຊິ� ງເຫນັວ� າຍງັຕົ້ຳ� າເກນ່ໄປັ 
ໃນການປ່ັກປັອ້ງເດກັຈາກການລງ່ໂທີ່ດຈາກອາຊະຍາກຳາອ່� ນ.115 

ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ: ໃນລະດບັນະໂຍບາຍ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 5 
ປ່ັ ປ່ັທີ່ສ່ົ່າມ ຂອງມຽນມາ (2017-2021) ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິຫຸກັານບຳ� ລງ່ໂທີ່ດສົ່ະເພາະ ແຕົ້� ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິວທິີ່ິ່
ການເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ມກ່ານລາຍງານວ� າ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ
ທີ່່� ບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຕົ້ຳ� ກບັຄນ່ໂຣຮັງິຢູ່າ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໄດຖ້ກ່ລບ່ລາ້ງຖິມ້ ໂດຍ
ລດັຖະບານທີ່ະຫານ ທີ່່� ມກ່ານລດັຖະປັະຫານໃນເດອ່ນ ກຸມພາ 2021, ໂດຍທີ່່� ທີ່ະຫານ ໄດມ້ກ່ານດຳາເນນ່ການຕົ້ຳ� ກບັ
ຄນ່ໂຣຮັງິຢູ່າ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ.116  

ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ: ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ
ຂອງກະຊວງການ ຕົ້� າງປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2021 ໄດກ້� າວວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງ
ອາຍາ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດບງັຄບັໃຫພ້ວກເຂາ່ກະທີ່ຳາ, ສົ່� ວນໜ່່� ງແມ� ນເນ່� ອງມາຈາກຂາດ
ຄວາມຮັບັຮ່ັ ້ຫຸ ່ຂັນ້ຕົ້ອນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັການກັ� ນກອງ ໃນລະຫວ� າງເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ຕຸົ້ລາການ ລວມທີ່ງັ 
ຢູ່� າງທີ່່� ໜ່່� ງກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າລກັຊບັ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ປັະທີ່ານຂອງໜ່� ວຍງານຂັນ້
ສ່ົ່ນກາງເພ່� ອປັາບປັາມ ການຄາ້ມະນຸດ (CBTIP) ຊດັມຽ້ນຄະດອ່າຍາ ເມ່� ອເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຮັບັຮ່ັວ້� າບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວເປັັນຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.  ມນັຍງັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າເຫດການທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ນ່ ້ ແມ� ນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່
ຈາກການນຳາໃຊ ້ພາກທີ່່�  13 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 2005 ຫຸ ່ບຳ� .117

ບົດບາດໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນການບ່ໍລົງໂທດ: ການບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນເປັັນ
ອຸປັະສົ່ກັອນັ ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນການປ່ັກປັອ້ງພວກເຂາ່ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນມຽນມາ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງ

115 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)
116 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)
117 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2021)



742. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020 ໄດລ້ະບຸກ� ຽວກບັຂຳບ້ກ່ຜິ� ອງໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ມນັ
ໄດກ້ຳານດ່ວ� າການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແບບຕົ້ັງ້ໜ່າ້ຈາກມຽນມາ ‘ລະຫວ� າງທີ່າງໄປັປັະເທີ່ດຈນ່
ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການແຕົ້� ງງານ ມແ່ນວໂນມ້ວ� າຈະສົ່່� ງຜິນ່ໃຫເ້ກດ່ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ແລະ ແຮັງງານ ແລະ 
ໃນປັະເທີ່ດໄທີ່ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ການຄາ້ທີ່າງເພດທີ່່� ອາດຈະເກດ່ຂ່ນ້’, ເຖງິວ� າຈະມກ່ານສົ່ະແດງຄວາມກງັວນ່ວ� າໜ່� ວຍ
ງານຂອງລດັ ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້ໃນທຸີ່ກຂະແໜ່ງການກຳຕົ້າມ.118   

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ມຽນມາມບ່ດ່ບນັທີ່ກ່
ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ໂດຍຄ່� ພາຄຢູ່່່ນຢັູ່ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະຖກ່ປັະຕົ້ບິດັໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ 
ແລະ ເຫນັດວ່� າຈະບຳ�  ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນສົ່ະຖານການເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກຈາກອານາເຂດຂອງຕົ້ນ່, ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາ
ຜິດິໃດໜ່່� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍ ກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ນັຍາຮັ� ວມມດ່ັ� ງກ� າວມກ່ບັ ປັະເທີ່ດໄທີ່ (2009 ມາດຕົ້າ 8(a)) 
ແລະ ຈນ່ (2009, ມາດຕົ້າ 5(1)). ຍງັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າສົ່ນັຍາຮັ� ວມມສ່ົ່ອງຝ່� າຍເຫຸ ່� ານ່ ້ໄດມ້ກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ
ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ບຳ� .

2�7� ຟີລິບປິນ

ໄດມ້ກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ທີ່່� ຟ່ັລບິປິັນ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໂດຍມຜ່່ິ ້
ເຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 20 ທີ່� ານ ທີ່່� ຕົ້າງໜ່າ້ມາຈາກທີ່ງັຝ່� າຍລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັ ທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ. ໃນພາກນ່ ້ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຂຳມ້່ນດາ້ນເລກິ ລວມທີ່ງັ ເອກະສົ່ານ/ຂຳມ້່ນທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີຊັດເຈນໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ພາກທີ່ ່ 17 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າ
ດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ ເລກທີ່ ່9208 (2003) ທີ່່� ປັັບປຸັງໂດຍ RA 10364 (2012) (ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ) ກຳານດ່ວ� າຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່
ໂດຍກງ່ຈາກ ຫຸ ່ເປັັນເຫດການ ຫຸ ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 
ໃນພາກດັ� ງກ� າວຍງັໃຫກ້ານປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄາ້ປັະເວນຈ່າກການ
ດຳາເນນ່ດຄະດ,່ ປັັບໃໝ ຫຸ ່ການລງ່ໂທີ່ດອ່� ນ ພາຍໃຕົ້ ້ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ.

ພາກ 17. ການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງກດ່ໝາຍຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ.

----- ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດທີ່່� ຖກ່ຮັບັຮ່ັ ້ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງການກະທີ່ຳາ ຫຸ ່ ການ
ກະທີ່ຳາຂອງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການ
ກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ຈາກ ຫຸ ່ ເປັັນເຫດການ ຫຸ ່ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ອງ່ຕົ້າມການກະທີ່ຳາຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ
ສົ່ະບບັນ່ ້ຫຸ ່ຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄຳາ ສົ່ັ� ງດັ� ງກ� າວ. ທີ່ງັນ່,້ ຄວາມ
ຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ຳ� ກບັການຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໂດຍເຈດຕົ້ະນາ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວ ້
ໃນກດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່ ້ແມ� ນບຳ� ມຄ່ວາມກ� ຽວຂອ້ງກນັ. 

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄາ້ປັະເວນ ່ ຕົ້າມທີ່່� ກຳາ
ນດ່ໄວໃ້ນພາກທີ່ ່4 ຂອງກດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່ ້ຈະບຳ� ຖກ່ຄອບຄຸມໃນມາດຕົ້າ 202 ຂອງ 

118 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ມຽນມາ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, 2020)



75 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ  ແລະ ດວ້ຍເຫດນັນ້, ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ 
ປັັບໃໝ ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດອ່� ນໆ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍສົ່ະບບັດັ� ງກ� າວ. 

ຂ້ໍກໍານົດເພ່ີມເຕີມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍລົງໂທດ: ຂຳກ້ຳານດ່ເພ່� ມເຕົ້ມ່ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ ກດ່ລະບຽບ ແລະ ລະບຽບ
ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ ເລກທີ່ ່ 9208 ທີ່່� ປັັບປຸັງໂດຍກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ
ສົ່າທີ່າລະນະ ເລກທີ່ ່ 10364. ພາກທີ່ ່ 88 ‘ການປ່ັກປັອ້ງການຮັອ້ງຟັອ້ງ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງ ກບັການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດໂດຍກງ່’ ກຳານດ່ໄວວ້� າ ‘ຄວາມຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້
ມະນຸດ ຕົ້ຳ� ກບັການຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໂດຍເຈດຕົ້ະນາ ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກນັ. ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ
ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ຈາກ, ຫຸ ່ເປັັນເຫດການ ຫຸ ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງ
ຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄຳາສົ່ັ� ງດັ� ງກ� າວ.’ ນອກນັນ້, ພາກທີ່ ່89 ຍງັກຳານດ່ວ� າ ‘ການປ່ັກປັອ້ງການຮັອ້ງຟັອ້ງ 
ພາຍໃຕົ້ ້ມາດຕົ້າ 202 ຂອງປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ’ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວວ້� າ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການຄາ້
ປັະວນ່ ່ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະ ດ,່ ປັັບໃໝ ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດ ພາຍໃຕົ້ຂ້ ້ຳກຳານດ່ຂອງມາດຕົ້າ 202 ຂອງປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ 
ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ.’ ພາກທີ່ ່ 94 ຍງັເຮັດັໃຫພ້ດ່ຕົ້ກິຳາທີ່າງເພດໃນອາດດ່ ຫຸ ່ ຄວາມຄດິອກັຄະຕົ້ທິີ່າງເພດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້
ມະນຸດ ບຳ� ສົ່າມາດຍອມຮັບັໄດ ້ສົ່ຳາ ລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ
ໃນກດິຈະກຳາທີ່າງເພດ ຫຸ ່ເພ່� ອພສ່ິົ່ດກ� ຽວກບັທີ່າງເພດ ຫຸ ່ອກັຄະຕົ້ທິີ່າງເພດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ. 

ການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນເດັກຈາກການລົງໂທດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ
ຈາກ ຄວາມຜິດິບາງປັະເພດ ລວມທີ່ງັ ໂດຍຜິ� ານ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍຍຸຕົ້ທິີ່ຳາເດກັ, ພາກທີ່ ່58 ເຊິ� ງຫາ້ມດຳາເນນ່ຄະດ່
ກບັການເປັັນພະເນຈອນ (ບຳ� ມທ່ີ່່� ຢູ່່� ) ແລະ ການເປັັນໂສົ່ເພນ.່ ນອກນັນ້, ພາກທີ່ ່5 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນ
ການລ� ວງລະເມດ່ເດກັ ກຳານດ່ໄວວ້� າ ເດກັທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນກດິຈະກຳາທີ່າງເພດ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ທີ່າງການຄາ້ ‘ຖວ່� າ
ເປັັນເດກັທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃນການປັະເວນ ່ແລະ ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດອ່� ນໆ.’

ເຄ່ືອງມືດ້ານນິຕິກໍາອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: 
ສົ່ະຖານະການທີ່່� ໄດຮ້ັບັການ ຍກ່ເວັນ້ໃນ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ ໄດກ້� າວວ� າ ຄວາມເປັັນໄປັໄດໃ້ນ
ການເພ່� ມການປັອ້ງກນັ, ໂດຍຮັບັຮ່ັ ້ ວ� າການກະຕຸົ້ນ້ການປັອ້ງກນັແມ� ນບຳ� ຄກ່ນັກບັການຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄະຮັາ້ຍຈາກການຖກ່ ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຕົ້ອນຕົ້່ນ້. ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍອາຊະຍາກຳາທີ່າງອນິເຕົ້ເ່ນດັ 
ປ່ັ 2012 ໄດກ້� າວວ� າ ມຄ່ວາມກ� ຽວຂອ້ງບາງຢູ່� າງ ທີ່່� ອາດຖກ່ນຳາໃຊໃ້ນກຳລະນທ່ີ່ ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ ຄວນເຂ່າ້ມາມບ່ດ່ບາດ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ ບຸກຄນ່ອາດຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍອາຊະຍາ
ກຳາທີ່າງອນິເຕົ້ເ່ນດັ ແທີ່ນທີ່່� ຈະເປັັນການປ່ັກປັອ້ງຈາກ ການລງ່ໂທີ່ດຕົ້າມ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ໂດຍກ� າວເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງການນຳາເອາ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ ໂທີ່ດ ມາມບ່ດ່ບາດ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມອ່ງ່ປັະກອບຂອງການ
ຂ່ດຮັດ່. 

ນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ຄ່� ມວ່� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງ
ສົ່ດິທີ່ຂິອງແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ຄະນະກຳາມາທີ່ກິານແມ� ຍງິຂອງຟ່ັລບິປິັນ ໃນການປັະສົ່ານງານກບັສົ່ະພາລະຫວ� າງ
ໜ່� ວຍງານ ເພ່� ອຮັາ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT) 2013) ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັວ� າ ‘ແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຄວນຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ
ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ’ (5.3.8.1.1) ນອກນັນ້, ຄ່� ມວ່� າດວ້ຍລະບບ່ການສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ຄະດຄ່າ້ມະນຸດ ທີ່່� ຮັບັ ຮັອງໂດຍສົ່ະພາລະຫວ� າງໜ່� ວຍງານເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT) ຄັງ້ວນັທີ່ ່ 02 ມນ່າ 
2017 ໂດຍຜິ� ານມະຕົ້ ິເລກທີ່ ່006, ປັະຈຳາປ່ັ 2017 ລະບຸວ� າຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະ: ‘ບຳ� ຖເ່ປັັນຄະດອ່າຍາ (ຫຸ ່
ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດ) ສົ່ຳາລບັການ ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍໃນລະຫວ� າງປັະສົ່ບ່ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.’ ບຳ� ມກ່ານກ� າວເຖງິນະໂຍບາຍເຫຸ່� ານ່ ້ໃນລະຫວ� າງກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່.



762. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການຕີຄວາມໝາຍຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ວິວັດທະນາການຂອງການບ່ໍລົງໂທດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະ 9208: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດ
ວ� າ ກດ່ໝາຍໄດມ້ກ່ານຂະຫຍາຍ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ສົ່ະເພາະແຕົ້� ອາຊະຍາກຳາ ແຕົ້� ຍງັ
ປ່ັກປັອ້ງຈາກການລະເມດ່ກດ່ໝາຍແຮັງງານ ແລະ ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າໃນທີ່າງບຳລຫິານ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບທີ່� ານໜ່່� ງກ� າວວ� າ ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະທີ່ຳາ ‘ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໂດຍກງ່’ ກບັການຄາ້ມະນຸດ ແຕົ້� ຕົ້ຳ� ມາໄດແ້ກໄ້ຂທີ່່� ອາ້ງເຖງິ 
‘ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່’ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ໄດມ້ກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່� ຽວກບັວ� າສົ່ິ� ງນ່ ້ ຄວນຈະມກ່ານຕົ້ຄ່ວາມໝາຍຢູ່� າງ
ເຄັ� ງຄດັ ໃນການອາ້ງເຖງິ ‘ບຳ� ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ’ ຫຸ ່ບຳ�  ໂດຍໄດຂ້ຳສ້ົ່ະຫຸຸບເຖງິເຈດຕົ້ະນາລມ່ຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່�

ກ� າວເຖງິການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍຢູ່� າງມເ່ສົ່ລ ່ເພ່� ອໃຫຄ້ວບຄຸມເຖງິທຸີ່ກຂັນ້ຕົ້ອນໃນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ, ທີ່່� ໝາຍເຖງິ
ການບຳ� ຖກ່ຈບັຕົ້ວ່, ບຳ� ຖກ່ກກັຂງັ ແລະ ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ມນັຍງັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າຫຸກັການຈະມກ່ານຕົ້ຄ່ວາມ
ໝາຍແນວໃດ ໃນຂັນ້ຕົ້ອນຕົ້� າງໆຂອງຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ. 

ຂາດຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບການບ່ໍລົງໂທດ ທ່ີນອກເໜືອຈາກຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂສເພນີ: ຜ່ິ ້
ສົ່ນ່ທີ່ະນາ ໄດພ້ຈິາ ລະນາວ� າກດ່ໝາຍໄດມ້ຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຖກ່ນຳາໃຊຢູ້່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບໃນ
ບຳລບິດ່ຂອງຄວາມຜິດິທີ່່�  ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ.່ ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ກຳມຄ່ວາມກງັວນ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຜິດິ
ອ່� ນ ເຊິ� ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະ ບຳ� ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດຈາກການປ່ັກປັອ້ງຢູ່� າງທີ່ນັທີ່.່ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຄວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຕ້ົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ (ບຳ� ວ� າຈະໄດມ້າດວ້ຍ
ການສົ່ຳໂ້ກງ ຫຸ ່ດດັແກ/້ປັ� ຽນແປັງ). ມກ່ານສົ່ະແດງຄວາມກງັວນ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດອາດຈະຖກ່
ສົ່ັ� ງຟັອ້ງຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະ ປັະປັ� ອຍໃຫສ້ົ່ະຖານະການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນການປັອ້ງກນັ 
ແທີ່ນທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການຖກ່ດຳາ ເນນ່ຄະດໃ່ນແຕົ້� ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້. ການຂາດຄວາມຊດັເຈນກ� ຽວກບັ
ຂອບເຂດການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະມກ່ານຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຖາ້
ຫາກພວກເຂາ່ຫາກຄາ້ມະນຸດຜ່ິອ້່� ນ ເປັັນຕົ້່ນ້. ມຄ່ວາມຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງມຄ່ຳາແນະນຳາກ� ຽວກບັນຕິົ້ກິຳາໃນປັະເດນັດັ� ງກ� າວ
ນ່.້ 

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຜິດ: ນອກເໜ່ອ່ຈາກສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນພາກ
ປັະຕົ້ບິດັ ໃນການໄດຮ້ັບັຂຳມ້່ນຈາກຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກ� ຽວກບັປັະສົ່ບ່ການຄາ້ມະນຸດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນ
ທີ່່� ຕົ້ອ້ງຄ່ນ້ຫາຄຳາໃຫກ້ານໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່່� ງແລວ້, ຍງັມກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລກ່ນັເລກັນອ້ຍລະຫວ� າງຄວາມຜິດິ ແລະ 
ການຄາ້ມະນຸດນັນ້ ມກ່ານສົ່າ້ງການເຊ່� ອມໂຍງກນັແນວໃດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດ, ເຖງິວ� າກດ່ໝາຍຂອງຟ່ັລປິິັນ ໄດຮ້ັບັຮັອງ
ເອາ່ຮ່ັບແບບຂອງສົ່າເຫດ ທີ່່� ມກ່ອບຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງກຳຕົ້າມ, ແຕົ້� ມຕ່ົ້ວ່ຊ່ບ້ອກບາງຢູ່� າງວ� າການກຳ� ອາຊະຍາກຳາເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່�

ເຂ່າ້ໃຈວ� າເກດ່ຂ່ນ້ຈາກການບງັຄບັໂດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ ຄວາມສົ່ຳາພນັລະຫວ� າງອຳານາດຂອງພວກເຂາ່. 

ຄວາມຈໍາເປັນຂອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ເນັນ້ໜ່ກັເຖງິ
ຄວາມຈຳາເປັັນ ຂອງນະໂຍບາຍທີ່່� ຊດັເຈນ ເພ່� ອສົ່່� ງເສົ່ມ່ກດ່ໝາຍ, ເນັນ້ໜ່ກັເຖງິການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິ
ທີ່່� ນອກເໜ່ອ່ກຈາກ ໂສົ່ເພນ.່ ມກ່ານຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານຊ່ແ້ຈງເຖງິຂຳກ້ຳານດ່ດາ້ນກດ່ໝາຍທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ‘ບຳ�

ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ’. ໂດຍ ສົ່ະເພາະຢູ່� າງຍິ� ງ ໄດມ້ຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ ໝາຍວ� າຄວາມບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວຈະບຳ� ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ
ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ຍງັສົ່າມາດຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳ ້ຫາ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ບຳ�  ຫຸວ່� າ ການປ່ັກປັອ້ງ
ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງເປັັນການຄາດຄະເນ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນສົ່ຳາລບັຄຳາແນະນຳາດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ບນັທີ່ດັຖານ ແລະ ມາດຕົ້ະຖານສົ່າກນ່ ເພ່� ອແຈງ້ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຕົ້ຳ� ກບັການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ
ຂອງພາກທີ່ ່17 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງ ‘ຖກ່ຕົ້ອ້ງ’, ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ດວ້ຍການເຜິຍ່ແຜິ� , 
ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລ ່ແບບໂຕົ້ະມນ່ ເພ່� ອເຮັດັໃຫຜ່້ິທ້ີ່່� ມໜ່່າ້ທີ່່� ຮັບັຜິດິຊອບມຄ່ວາມຕົ້່� ນຕົ້ວ່
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ໄວ ຕົ້ຳ� ກບັການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກປັະຕົ້ ິ ບດັ, ລວມທີ່ງັ ໂດຍຜິ� ານການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້ັງ້ແຕົ້� ທີ່ຳາອດິ ໂດຍຜ່ິທ້ີ່່� ພບ່ເຫນັເຂາ່ເຈ ່າ້. 

ຄວາມຈໍາເປັນຕ່ໍກັບຄໍາແນະນໍາ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ: ໄດມ້ກ່ານເນັນ້ຢູ່ຳ າ້ເຖງິ
ຄວາມຈຳາເປັັນ ຕົ້ຳ� ກບັຄຳາແນະນຳາວ� າຈະເອາ່ຊະນະຄວາມຂດັແຍ� ງລະຫວ� າງເຄ່� ອງມທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍຕົ້� າງ ໄໆດແ້ນວໃດ. 
ໄດມ້ກ່ານສົ່ະເໜ່ ່ ທີ່ດັສົ່ະນະຄະດໃ່ນການຫຸຸດຜິ� ອນຂອບເຂດຂອງດຸນພນິດິໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ 
ຮັບັປັະກນັວ� າ ມນັສົ່າມາດນຳາໃຊຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງ ລວມທີ່ງັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ໜ່� ວຍງານ
ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັຖະບານ ໄດເ້ນັນ້ວ� າຄຳາແນະນຳາຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ແກໄ້ຂສົ່ະເພາະແຕົ້� ໜ່� ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍເທີ່່� ານັນ້ ແຕົ້� ຍງັ
ລວມເຖງິ ໜ່� ວຍງານດາ້ນ ແຮັງງານ ແລະ ໜ່� ວຍງານອ່� ນໆ ລວມທີ່ງັ ໜ່� ວຍງານຂອງລດັຖະບານຂັນ້ທີ່ອ້ງຖິ� ນ (LGU), 
ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມຮັບັຮ່ັຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຮັບັປັະກນັວ� າໃຫມ້ຫຸ່າຍກຳລະນທ່ີ່່� ອາ້ງເຖງິໜ່� ວຍງານຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ
ຫຸາຍຂ່ນ້. ນອກນ່ ້ສົ່່� ງສົ່ຳາຄນັຂອງການລງ່ທີ່ນ່ ໃນກມ່ສົ່ະຫວດັດກ່ານສົ່ງັຄມ່ ແລະ ການພດັທີ່ະນາ (DSWD) ເພ່� ອ
ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຢູ່� າງກວາ້ງຂ່ນ້ອກ່ໃນຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ປະໂຫຍດຂອງນິຕິກໍາໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການລົງໂທດຈາກຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂສເພນີ: ມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບກນັວ� າ ພາກທີ່ ່17 ມພ່່ນ້ຖານດາ້ນກດ່ໝາຍທີ່່� ເຂັມ້ແຂງໃນການປ່ັກປັອ້ງຈາກການ
ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິວ� າ ຈະມຄ່ວາມຄດິເຫນັທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັວ� າການນຳາໄປັໃຊໃ້ນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຈະມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ
ແນວໃດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຝ່� າຍລດັ ພຈິາລະນາວ� າມນັມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບໃນການນຳາໃຊ ້ໂດຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຍກ່ເວັນ້ເທີ່່� ານັນ້. ພວກເຂາ່ເນັນ້ໜ່ກັວ� າ ກດ່ໝາຍສົ່າມາດເຮັດັໃຫຈ້ບັຕົ້ວ່
ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ໄອຍະການ ແລະ ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ເພ່� ອບຳ� ໃຫວ້າງ ຫຸ ່ ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ນ່ ້

ແມ� ນຄຸນລກັສົ່ະນະທີ່່� ຄຸນ້ເຄຍ່ກບັບນັດາ ຂຳກ້ຳານດ່ຫຸາຍກວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ມກ່ານຍດ່ໝັນ້ນັນ້. 

ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດຕ່ໍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນອຸດສາຫະກໍາທາງເພດ: ກດ່ໝາຍ
ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດ ວ� າມຄຸ່ນຄ� າສົ່ະເພາະໃນການຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະບຳ� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ແລະ ບຳ� ໄດມ້ກ່ານດຳາ
ເນນ່ຄະດ ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ.່ ມກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິການຍກ່ເວັນ້ບາງປັະເພດ ເຊັ� ນ 
ກຳລະນທ່ີ່່� ອະດດ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ະນຸດ ທີ່່� ຈດັຫາເດກັເຂ່າ້ສ່ົ່� ການຂ່ດຮັດ່. ໃນກຳລະນນ່່,້ ພຈິາລະນາວ� າບຳ� ມ່
ທີ່າງເລອ່ກ ແຕົ້� ຕົ້ອ້ງຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະຮັາ້ຍ-ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິທີ່� ານໜ່່� ງ ພຈິາລະນາວ� າ ມນັສົ່ມ່ເຫດ
ສົ່ມ່ຜິນ່ແລວ້ທີ່່� ຈະປັະຖິມ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນຈດຸທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ິນ້ສຸົ່ດການເປັັນຜຸິຖ້ກ່ເຄະຮັາ້ຍ ແລະ ໄດ ້
ກາຍມາເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດເອງ ໂດຍສົ່ະເພາະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມກ່ານຈດັຫາເດກັ. ຈດຸນ່ ້ ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ິ� ງ
ທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ກບັຄວາມດຸ� ນດ� ຽງດາ້ນຜິນ່ປັະໂຫຍດຂອງ ອະດດ່ ແລະ ປັັດຈບຸນັຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫ ້
ເຫນັເຖງິມຕິົ້ດິາ້ນບດ່ບາດຍງິ-ຊາຍເຊັ� ນກນັ ຈາກຄວາມອ� ອນແອຂອງແມ� ຍງິ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່�

ຄາ້ຜ່ິອ້ ່� ນເຂ່າ້ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາທີ່າງເພດ ໃນບ� ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເລ່� ມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເອງ ເນ່� ອງຈາກແມ� ຍງິໄດຮ້ັບັຜິນ່
ກະທີ່ບ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດປັະເພດນ່ຫຸ້າຍຂ່ນ້. 



782. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ບົດບາດຂອງຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ໃນການຍຶດໝ້ັນຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່
ຈງິໃນຂະແໜ່ງ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ມບ່ດ່ບາດສົ່ຳາຄນັໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ 
ແນະນຳາວ� າ ຂຳຫ້າໃດ,ຖາ້ມ ່ ເພ່� ອວາງຂຳຫ້າ ແລະ ອາດຈະລວມເອາ່ຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັສົ່ະຖານະພາບຂອງບຸກຄນ່ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະ ນຸດ ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ໄອຍະການກຳານດ່ວ� າມເ່ຫດຜິນ່ທີ່່�

ເປັັນໄປັໄດ ້ ຫຸ ່ ເຫດຜິນ່ທີ່່� ເປັັນໄປັ ບຳ� ໄດ ້ ຫຸ ່ ຊດັມຽ້ນ ຫຸ ່ ຂຳໃຫມ້ກ່ານສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບໃຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ 
ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດແມ� ນສົ່ດິ ທີ່່� ບຳ� ຄວນຈະຂ່ນ້ ກບັດຸນພນິດິຂອງໄອຍະການ. ມກ່ານຍກ່ຄວາມກງັວນ່ຂ່ນ້ວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ, ໄອຍະການ ແລະ ຜ່ິພ້ພິາກ ສົ່າຫຸາຍທີ່� ານ ບຳ� ມຄ່ວາມຄຸນ້ເຄຍ່ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ໄອຍະການ
ທີ່� ານໜ່່� ງໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ ໝາຍ ແນະນຳາໃຫຕ້ົ້ັງ້ຂຳຫ້າການເປັັນໂສົ່ເພນຕ່ົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ສົ່ອງຄນ່ 
(ຍງິໜ່່� ງຄນ່ ແລະ ຊາຍໜ່່� ງຄນ່); ໄອຍະການ ໃນຄະດດ່ັ� ງກ� າວ ໄດບ້ອກໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ອ� ານພາກທີ່ ່
17 ຢູ່� າງດງັ ແລະ ຈາກນັນ້ ປັ� ຽນຄຳາແນະນຳາຂອງລາວ.  

ບົດບາດຂອງຜູ້ພິພາກສາໃນການຍຶດໝ້ັນຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ມອ່ຳານາດໃນການຕົ້ດັສົ່ນິບນ່
ພ່ນ້ຖານຂຳເ້ທີ່ດັ ຈງິ ແລະ ໄດຮ້ັບັການຊ່ນ້ຳາໂດຍຫຸກັການ ແລະ ຂຳກ້ຳານດ່ກດ່ໝາຍ ລວມທີ່ງັພາກທີ່ ່17 ທີ່່� ກຳານດ່ວ� າ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ‘ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ’. ໃນປັະເດນັນ່,້ ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າພວກເຂາ່ບຳ� ເຄຍ່ເຫນັກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິ ້
ພພິາກສົ່າ ບຳ� ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ,ເຖງິວ� າໃນພາກທີ່ດິສົ່ະດແ່ລວ້ ພວກເຂາ່ມດຸ່ນພນິດິ ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດ. 
ມນັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າ ສົ່າມາດ ປັະທີ່ບັຕົ້າບນັທີ່ກ່ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດຜ່ິໃ້ຫຍ�  ຄກ່ບັທີ່່� ພວກເຂາ່ສົ່າມາດ
ເຮັດັໄດໃ້ນກຳລະນຂ່ອງເດກັ ຫຸ ່ບຳ� . ທີ່າງເລອ່ກໃນການຂຳໃຫຜ່້ິພ້ພິາກສົ່າປັ� ອຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ກຳາລງັປັະສົ່ບ່ກບັຂຳຫ້າ 
ກຳໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ມາ ວ� າເປັັນທີ່າງເລອ່ກເຊັ� ນກນັ ໂດຍຜ່ິຕ້ົ້ອບທີ່� ານໜ່່� ງ ໄດປ້ັະສົ່ບ່ຜິນ່ສົ່ຳາເລດັໃນການຂຳໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າໃນການ ຂນ່ສົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ເພ່� ອໃຫສ້ົ່ານຍກ່ເລກ່ຂຳຫ້າດັ� ງກ� າວ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ສ່ິງທ້າທາຍໃນເຂດອໍານາດຂອງສານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິກ� າວ
ວ� າ ແຮັງງານຟິັລບິ ປິັນຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (OFW) ມກັຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດກ� ອນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ - ລວມທີ່ງັ 
ບຳລສິົ່ດັຈດັຫາງານ ຫຸ ່ຈະຖກ່ນຳາຕົ້ວ່ເຂ່າ້ສ່ົ່� ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ. ໄດມ້ກ່ານຍກ່ປັະເດນັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຂ່ນ້ ໂດຍສົ່ະເພາະ
ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໄປັປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ (ຊເ່ຣຍ, ຊາອຸດ ່ອາຣະເບຍ ຫຸ ່UAE ເປັັນຕົ້່ນ້) ເຖງິ
ແມ� ນວ� າພວກເຂາ່ອາດຈະຖກ່ຈດັຫາໂດຍຄນ່ຟ່ັລບິປິັນກຳຕົ້າມ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນການຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນ
ເຂດອຳານາດສົ່ານຕົ້� າງໆໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ ໃນບຳລບິດ່ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຄນ່ຟ່ັລປິິັນ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາ
ການປັະມງ່ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດນ່ອກປັະເທີ່ດຟ່ັລບິ ປິັນ, ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫເ້ກດ່ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ 
ໄອຍະການທີ່ອ້ງຖິ� ນ. ຄຽງຄ່� ກນັນັນ້,  ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່�  ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ກຳໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ ໃນຂະບວນການທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ຟ່ັລບິປິັນໃນປັະເທີ່ດຊເ່ຣຍ ທີ່່� ກບັບາ້ນພອ້ມກບັ ຄຳາໃຫກ້ານທີ່່� ໄດກ້ະກຽມໄວ,້ ເຊິ� ງມນັຊ� ວຍໃນການ
ຫຸຸດພາລະຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນເວລາກບັຄນ່ບາ້ນ. ໄດມ້ກ່ານເນັນ້ໜ່ກັຕົ້ຳ�  ກບັການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ� ການຮັ� ວມມ ່
- ລວມທີ່ງັໃນລະດບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ-ຕົ້ຳ� -ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ລະຫວ� າງ ຟ່ັລບິປິັນ ແລະ ບນັດາປັະເທີ່ດທີ່່� ສົ່ຳາຄນັເຊັ� ນ 
ມາເລເຊຍ ແລະ ສົ່ງິກະໂປັ ເພ່� ອຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. 
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ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການບ່ໍລົງໂທດ: ມກ່ານຍອມຮັບັຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງຕົ້ຳ� ກບັຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍທີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິ ໂດຍການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັຕົ້ຳ� ກບັສົ່ິ� ງນ່.້ ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັສົ່ອງສົ່າມຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ໄດຮ້ັບັການ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາຄບັຄວາມຜິດິ ແຕົ້� ມຄ່ວາມກງັວນ່ (ໂດຍສົ່ະເພາະໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັຖະບານ) 
ກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແລະ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. 

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເອົາຊະນະສ່ິງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ມກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັສົ່ິ� ງ
ທີ່າ້ທີ່າຍ ຕົ້ຳ� ກບັຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມກັຈະບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ນ່ເອງໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ອາດຈະກຳາ
ນດ່ໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາໃນເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຕົ້ຳ� ກບັປັະເດນັນ່,້ ຜ່ິ ້
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຕົ້ອ້ງມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈ ຢູ່� າງເລກິເຊິ� ງວ� າ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດມ້ກ່ານລ� ວງລະເມດ່ຄວາມສົ່� ຽງ ຫຸ ່ ຄວາມ
ອ� ອນແອຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແນວໃດ, ເພ່� ອໃຫ ້ ພວກເຂາ່ສົ່າມາດກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ
ດວ້ຍວທິີ່ກ່ານທີ່່� ລະອຽດອ� ອນທີ່່� ບຳ� ມກ່ານນຳາໃຊກ້ານບງັຄບັ ຫຸ ່ ຄວາມຮຸັນແຮັງໄດດ້ຂ່່ນ້. ຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການແນະ
ນຳາ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແລະ ທີ່ນັທີ່ ່ໄດຖ້ກ່ເນັນ້ໜ່ກັວ� າເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັຂອງ
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຄຽງຄ່� ກບັຄວາມຈຳາເປັັນຂອງຜ່ິທ້ີ່່� ມໜ່່າ້ທີ່່� ຮັບັຜິດິ ຊອບໃນການສົ່່� ສົ່ານກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງມ່
ປັະສົ່ດິທີ່ພິາບກ� ຽວກບັການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ລວມທີ່ງັ ການບຳ�  ລງ່ໂທີ່ດ. ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍທີ່່�

ສົ່ຳາຄນັໃນການກັ� ນກອງຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດທີ່່� ລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ; ບດ່ ບາດຫຸກັຂອງໜ່� ວຍງານກວດຄນ່ເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ແມ� ນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ເຮັດັ
ໃຫບ້ຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າຈດຸໃດທີ່່� ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິໃນການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຖກ່ສົ່່� ງຕົ້ຳ� ໄປັຫາໜ່� ວຍງານ
ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ເພ່� ອກ� ນັກອງຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນໄລຍະຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍ
ລົງໂທດ: ໄດມ້ຄ່ຳາ ຖາມຈດຸໃດທີ່່� ມກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ໃຜິມໜ່່າ້ທີ່່� ຮັບັຜິດິຊອບໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່
ເຂາ່ເຈ ່າ້ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ມສ່ົ່ະຖານະການເກດ່ຂ່ນ້ໃນບຳລບິດ່ທີ່່� ມກ່ານໄຕົ້� ສົ່ວນຄະດ ່ທີ່່� ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າມບ່າງ
ອງ່ປັະກອບຂອງການຄາ້ມະນຸດ, ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ໄຕົ້� ສົ່ວນໃນທີ່່� ປັະຊຸມສົ່ານ ພຈິາລະນາວ� າ ‘ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່’ ແລວ້ບຳ�

ໃນຈດຸນ່?້ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ກຳລະນເ່ດກັ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ເຊິ� ງຍງັບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່
ໃນຖານະຜ່ິຄ້າ້ ແຕົ້� ວ� າໃນລະຫວ� າງໄຕົ້�  ສົ່ວນເຂາ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ປັາກດ່ວ� າພວກເຂາ່ເຄຍ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ໂຈະ
ການລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ມຄ່ວາມຢູ່າ້ນກວ່ຫຸາຍ ທີ່່� ຈະຍ່� ນຟັອ້ງ ແລະ ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. ມກ່ານຕົ້ັງ້ຄຳາຖາມກ� ຽວກບັ
ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ຂອງຄວາມສົ່ມ່ດ່ນຂອງສົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານວ� າບຸກຄນ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກມຸມມອງທີ່່� ໄດຮ້ັບັການ
ປ່ັກປັອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ແລະ ການຊອກຫາສົ່າເຫດທີ່່�  ເປັັນໄປັໄດຂ້ອງການຄາ້ມະນຸດຈາກມ່ນມອງຂອງໄອຍະການ 
ແລະ ໃຜິເປັັນຜ່ິຕ້ົ້ດັສົ່ນິເຫຸ ່� ານ່.້ ມກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດ ່ ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ມຄ່ວາມ
ຜິດິພາດໃນການນຳາໃຊສ້ົ່ມ່ມຸດຕົ້ຖິານທີ່່� ວ� າບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອບຳ� ໃຫລ້ງ່ໂທີ່ດພວກເຂາ່ ໂດຍບຳ�

ເຮັດັໃຫກ້ານລງ່ໂທີ່ດເຂາ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ຂ່ນ້ກບັການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ.

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ການດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ: ມກ່ານສົ່ະເໜ່ໃ່ຫເ້ຫນັວ� າບາງກຳລະນທ່ີ່່�

ຜ່ິທ້ີ່່�  ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. ໃນປັະຊາຊນ່ 
ທີ່ຽບໃສົ່�  ຣ່ດ ເດລາ ໂຣຊາ ວາຍ ລກິໂິນ (Ruth Dela Rosa y Likino) ທີ່່� ຮັອ້ງວ� າ “ແຊລລ ່(Sally)”, ຄະດອ່າຍາ
ເລກທີ່ ່13-9820 ແລະ 13-9821 ປ່ັ 2013, ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ມກ່ານນຳາສົ່ະເໜ່ຫຸ່ກັຖານທີ່່� ຈຳາກດັສົ່ະເພາະ ຄຳາໃຫ ້



802. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຫຸກັຖານທີ່າງນຕິົ້ວິທິີ່ະຍາວ� າການມເ່ພດສົ່ຳາພນັເກດ່ຂ່ນ້ ແຕົ້� ກບັບຳ� ມນ່ຳາເອາ່ຫຸກັຖານ
ທີ່່� ອາດຈະຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງຈຳາເລຍ່ ລວມທີ່ງັ ຫຸກັຖານຂອງການຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ນຳາໃຊ ້ຫຸ ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ການບງັ
ຄບັອ່� ນໆ ເພ່� ອໃຫມ້ກ່ານພວ່ພນັກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ-ຈຳາເລຍ່.119 ໃນປັະຊາຊນ່ ທີ່ຽບໃສົ່�   ເຈເນດັ ຈາວາ ໂອໄນດາ 
(Janet Java Onida) ຄະດອ່າຍາເລກທີ່ ່Q-08-151971, 2013 ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດຈາກຟ່ັລບິປິັນ
ໄປັສົ່ງິກະໂປັ, ສົ່ານຮັບັຮ່ັກ້ານເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງຈຳາເລຍ່, ແຕົ້� ກຳຍງັດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັລາວ. ໃນຄະດດ່ັ� ງກ� າວ, 
ຈຳາເລຍ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຄ້າ້ເດກັຍງິອກ່ຄນ່ ໃນຂະນະທີ່່� ລາວກຳຖກ່ລ� ວງລະເມດ່. ສົ່ານໄດຕ້ົ້ດັສົ່ນິໃຫຈ້ຳາ
ເລຍ່ຕົ້ດິຄຸກ 20 ປ່ັ ເຖງິຈະມກ່ານກ� າວ: “ເຖງິວ� າສົ່ານຈະຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າຜ່ິຖ້ກ່ຫາເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່, 
ຫຸກັຖານທີ່່� ຖກ່ນຳາສົ່ະເໜ່ສ່ົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັຊດັເຈນວ� າ ໃນສົ່� ວນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຜ່ິຮ້ັອ້ງຟັອ້ງ [ບຳ� ລະບຸຊ່� ] ຜ່ິຖ້ກ່ຫາ ເຈ
ເນດັ ຈາວາ ໂອໄນດາ ເປັັນໜ່່� ງໃນຜ່ິລ້� ວງລະເມດ່ ແລະ ເປັັນການກະທີ່ຳາທີ່່� ລະເມດ່ກດ່ໝາຍ.”120 

ການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆໃນອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການທາງ
ເພດ: ມຫຸ່າຍຄວາມຄດິເຫນັກ� ຽວກບັປັະໂຫຍດຂອງກດ່ໝາຍໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່ກ່� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ.່ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັຖະບານ ໄດຊ້ມ່ເຊຍ່ຕົ້ຳ� ກບັພາກທີ່ ່ 17 ແຕົ້� ກຳຊ່ ້

ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່າມາດຂອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິທີ່່� ຍງັບຳ� ພຽງພຳໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງກ� າວໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ 
ແລະ ຕົ້ຳານກິານດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັແມ� ຍງິທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ. ການຂາດການຮັບັຮ່ັ ້
ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາ ໂດຍຜ່ິຕ້ົ້ອບທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັບາງທີ່� ານ ເຊິ� ງເປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ແຜິ� ຫຸາຍ ໂດຍມກ່ານ
ກ� າວ ‘ຕົ້ຳານຜ່ິິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ’ ຢູ່� າງຫຸວງຫຸາຍ. ມກ່ານຕົ້ຳານແິນວຄວາມຄດິຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຜ່ິທ້ີ່່� ກະ
ທີ່ຳາຄວາມຜິດິເອງ ຕົ້ຳ� ກບັແມ� ຍງິໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ
ໃນລະຫວ� າງກຸ� ມຄນ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ນຳາ. ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາວ� າ ເປັັນການ
ຫຸຸດຈຳານວນເຫດການຂອງແມ� ຍງິໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າການເປັັນໂສົ່ເພນ;່ ມກ່ານ
ລາຍງານອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຮຸັນແຮັງ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ກ� ອນປ່ັ 2015 ທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ຈະກະທີ່ຳາຕົ້ຳ� ກບັແມ� ຍງິໃນອຸດສົ່າຫະ
ກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ ລວມທີ່ງັການຂ່� ມຂ່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ດວ້ຍການຈຳາຄຸກ ເວັນ້ແຕົ້� ພວກເຂາ່ຈະຍອມມເ່ພດສົ່ຳາພນັ. ເຖງິ
ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ ມຄ່ວາມກງັວນ່ວ� າຍງັມວ່ດັທີ່ະນະທີ່ຳາ ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າແມ� ຍງິໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ, ຖາ້
ບຳ� ແມ� ນສົ່ຳາລບັການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ຫຸາຍກວ� າ ຄວາມຜິດິໃນສົ່ະຖານອ່� ນໆ.

ການລົງໂທດແຮງງານຟິລິບປິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (SSS) ທ່ີກັບຄືນປະເທດ: ມກ່ານລາຍງານວ� າ OFW ທີ່່� ກບັຄນ່
ປັະເທີ່ດ ໂດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້ບຳ� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໃນເວລາທີ່່� ພວກເຂາ່ກບັຄນ່ປັະເທີ່ດ 
ເຖງິແມ� ນວ� າ ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາຄວາມຜິດິພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍໜ່ງັສົ່ເ່ດນ່ທີ່າງ ປ່ັ 1996 ເຖງິວ� າຈະມຂ່ຳຍ້ກ່ເວັນ້. 
ຍງັມຄ່ວາມ ຄດິເຫນັວ� າມເ່ຈ ່າ້ຫນາ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍທີ່່� ໃຈຮັອ້ນບາງທີ່� ານນັນ້ ອາດໃຊອ້ຳານາດໃນການຂ່� ມຂ່�  ການ
ວາງຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໜ່ງັສົ່ເ່ດນ່ທີ່າງຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັການຮັ� ວມມ່
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ເປັັນການຂ່� ມຂ່� ຂອງການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ຫຸາຍກວ� າການລງ່ໂທີ່ດຕົ້ວ່ຈງິ. ແຕົ້� ວ� າ ນອກຈາກບນັດາ
ຂຳຍ້ກ່ເວັນ້ເຫຸ ່� ານ່ແ້ລວ້ ຍງັມຄ່ວາມເປັັນເອກະພາບທີ່່� ວໄປັທີ່່� ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ກບັຄນ່ປັະເທີ່ດ 
ຈະບຳ� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ, 
ເຖງິວ� າບາງຄນ່ເຄຍ່ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນເຂດອຳານາດສົ່ານຕົ້� າງປັະເທີ່ດກ� ອນກບັຄນ່ບາ້ນກຳຕົ້າມ. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດຄົນຟີລິບປິນໃນຕ່າງປະເທດ: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໄດກ້� າວເຖງິໃນ
ກຳລະນທ່ີ່່� ແຮັງງານຟ່ັລນິປິັນຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ OFW ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນປັະເທີ່ດຕົ້າເວນັອອກກາງ, ລວມທີ່ງັ ຄວາມ

119 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແມ� ຍງິ ສົ່ຳາລບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ໃນຖານະຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະ
ກຳລະນທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ 2020) 15.
120 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແມ� ຍງິ ສົ່ຳາລບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ ໃນຖານະຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະ
ກຳລະນທ່ີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວຽນນາ 2020) 96.



81 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ສົ່ນັຍາ ຫຸ ່ການລະເມດ່ຄວາມເປັັນສົ່� ວນຕົ້ວ່, ການຫຸບ່ໜ່ ່ແລະ ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການ
ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ລວມທີ່ງັ ການຄາ້ມະນຸດ. ແຮັງງານຟ່ັລນິປິັນຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ OFW ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າການຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ຖກ່ກກັຂງັໃນຟ່ັລບິປິັນ ເຖງິແມ� ນວ� ານາຍຈາ້ງຂອງລາວໄດນ້ຳາໃຊຮ່້ັບໂປັຟັາຍ ໃນສົ່ງັຄມ່ອອນລາຍຂອງລາວ ເພ່� ອ
ຈດັຫາ/ຊອກຫາ ຜ່ິອ້່� ນໆຈາກຟ່ັ ລບິປິັນ. ຄວາມສົ່� ຽງຂອງການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການ
ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໂດຍສົ່ະເພາະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່�  OFW ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ (ດັ� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໃນຊ� ວງວກິດິ
ຂອງໂຄວດິ) ແລະ ບຳ� ສົ່າມາດໄປັຫາເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄດ ້ເນ່� ອງຈາກຢູ່າ້ນກວ່ທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ໃນບາງກຳລະນ,່ ນາຍຈາ້ງໄດ ້
ໃຊກ້ານຄຸກຄາມຂອງຂຳຫ້າເຫຸ ່� ານ່ ້ ລວມທີ່ງັ ໜ່່ສ້ົ່ນິຈຳານວນຫຸາຍທີ່່�  OFW ຕົ້ອ້ງແບກຫາບ ເພ່� ອຄວບຄຸມເຂາ່ເຈ ່າ້. 
ຄະດຍ່ງັມກ່ານກ� າວເຖງິບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ໃນການປັະມງ່ ທີ່່� ອນິໂດເນເຊຍ ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ແລະ ຖກ່
ເນລະເທີ່ດກບັປັະເທີ່ດຟ່ັລບິປິັນ; ບຸກຄນ່ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ ໃນຖານະທີ່່� ຖກ່ຫຸອກໃຫຂ້ນ່ສົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ  ເຊິ� ງປັະເຊນ່
ໜ່າ້ກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ດວ້ຍການກຳານດ່ ຕົ້ວ່ໃນທີ່າງບວກຂອງບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານ
ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດເທີ່່� ານັນ້ແຕົ້� ບຳ� ແມ� ນການພ່ນ້ຜິດິ. ກຳລະນທ່ີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ແມ� ນກຳລະນຂ່ອງ ແມຣ ່ເຈນ ເວໂລໂຊ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ
ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃນການລກັລອບນຳາເຂ່າ້ຢູ່າເຮັໂລອນິ ເຂ່າ້ປັະເທີ່ດອນິໂດເນເຊຍ (ເບິ� ງຕົ້າຕົ້ະລາງ
ທີ່ ່ 5 ຂາ້ງເທີ່ງິ). OFW ຍງັຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຕົ້ອ້ງປັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັການຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າໝິ� ນປັະໝາດໃນຕົ້� າງປັະເທີ່ດ 
ໃນບາງປັະເທີ່ດ ແລະ ມບ່ນັຫາກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດສົ່າສົ່ະໜ່າ ໃນປັະເທີ່ດຕົ້າເວນັ ອອກກາງ ສົ່ຳາລບັການລະເມດ່
ບນັຖດັຖານທີ່າງສົ່າສົ່ະໜ່າ ເຖງິວ� າມນັຍງັບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນ ທີ່່�  OFW ໃນກຳລະນເ່ຫຸ ່� ານ່ ້ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນເດັກ ເປັນກຸ່ມສ່ຽງທ່ີຈະຖືກລົງໂທດ: ມກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ອາດຈະ
ເກດ່ຂ່ນ້ໃນການລງ່ໂທີ່ດ ໂດຍສົ່ະເພາະທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດຂອງເດກັ ທີ່າງອອນລາຍ (OSEC) ເຊິ� ງ
ເປັັນການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງເດກັ ໃນການຈດັຫາ/ຊອກຫາ ເດກັຄນ່ອ່� ນ ເພ່� ອເຮັດັກດິຈະກຳາທີ່າງເພດໃນທີ່າງອອນ
ລາຍ, ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ຮ່ັວ້� າເປັັນເດກັ ຈນ່ກວ� າພາຍຫຸງັທີ່່� ຖກ່ກກັຂງັ.121 ເຊັ� ນດຽວກບັເດກັ ທີ່່� ມອ່າຍຸລະຫວ� າງ 15 ຫາ 18 ປ່ັ ທີ່່�

ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມກບັ ການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ກຳຖກ່ລະບຸວ� າມຄ່ວາມສົ່� ຽງສົ່ະເພາະ ເນ່� ອງຈາກວ� າກດ່ໝາຍໄດຍ້ກ່ເວັນ້ເດກັທີ່່�

ອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 15 ປ່ັ ຈາກຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ເຊິ� ງເຮັດັໃຫເ້ດກັທີ່່� ອາຍຸລະຫວ� າງ 15 ຫາ 18 ປ່ັ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ
ທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ຄວາມ ສົ່� ຽງນ່ຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າມນັຮຸັນແຮັງຂ່ນ້ຈາກ ‘ສົ່ງ່ຄາມຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ’ ຂອງລດັຖະບານ ທີ່່�

ອາດເຮັດັໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຂງກະດາ້ງ ຕົ້ຳ� ກບັແນວຄວາມຄດິທີ່່� ວ� າຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໃນຂຳເ້ທີ່ດັຈງິວ� າທີ່່� ເປັັນ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ’ 
ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ. ໃນຈດຸນ່,້ ຜ່ິຕ້ົ້ອບ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ 9344 ວ� າດວ້ຍເດກັ 
ມທ່ີ່� າແຮັງບນ່ພ່ນ້ຖານທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ� ກບັເດກັ. 

ເດັກທ່ີໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທ່ີຂັດແຍ່ງກັບກົດໝາຍ ຫຼາຍກວ່າ ທ່ີຈະເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບທີ່� ານໜ່່� ງ ໄດປ້ັະສົ່ບ່ກບັຄະດເ່ດກັທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດສົ່ຳາລບັການຂ່ດຮັດ່ແຮັງງານ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ
ໃນສົ່ະຖານການລກັຊບັ ເນ່� ອງຈາກຄວາມຫວິໂຫຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາວ� າ ເດກັນັນ້ມຄ່ວາມ
ຂດັແຍ� ງໃນກດ່ໝາຍ ຫຸາຍກວ� າ ທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງນ່ເ້ກດ່ຂ່ນ້ຈາກຜ່ິ ້
ສົ່ະໜ່ອງການດາ້ນສົ່ະຫວດັດກ່ານສົ່ງັຄມ່ ຂັນ້ທີ່ອ້ງຖິ� ນ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ບຳ� ຮ່ັວ້ທິີ່່
ການເຊ່� ອມໂຍງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ 9208) ແລະ ກດ່ໝາຍ
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເດກັ (ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ 9344) ເພ່� ອນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຢູ່� າງມ່
ປັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ຍງັມກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນການນຳາໃຊບ້ນັດາເຄ່� ອງມເ່ຫຸ ່� ານ່ ້ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງເດກັທີ່່� ຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ ເຂ່າ້ໃນຂຳຂ້ດັແຍ� ງດາ້ນອາວຸດ/ກຳາລງັປັະກອບອາວຸດໃນພາກໃຕົ້ ້ໂດຍມເ່ດກັບາງຄນ່ຖກ່ຈຳາຄຸກໃນຖານະຜ່ິກ້ະ
ທີ່ຳາຜິດິ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະຖກ່ປ່ັກປັອ້ງ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.  

121 ໄດ້ມີການສັງເກດເຖິງຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນໃນບໍລິບົດຂອງ OSEC ໃນສະຖານະການທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນເດັກ ທີ່ສ້າງຮູບພາບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 
ແຈກຢາຍດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ມັນງ່າຍກວ່າໃນການພິຈາລະວ່າຜູ້ທີ່ອາຍຸ 15 ປີ ເປັນເດັກ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ອາຍຸແກ່ ຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສີເທົາ ໃນກໍລະນີທີ່
ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການດໍາເນີນຄະດີ ຫຼື ບໍ່.
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ຫ້ອງທີ 6: ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ ສໍາລັບຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ທ່ີເຫັນປ່ຽນຕົນເອງເປັນຜູ້ຄ້າມະນຸດ ໃນຟີລິບປິນ

ປັັດຈບຸນັໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊໃ້ນຟ່ັລບິປິັນ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ການຄາ້ມະນຸດ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ສົ່ະພາທີ່ະນາຍຄວາມລະຫວ� າງປັະເທີ່ດ (IBA) ໄດຍ້ກ່
ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມກງັວນ່ກ� ຽວກບັຮັ� າງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່ະເພາະ (House Bill) ເລກທີ່ ່
1239 ທີ່່� ສົ່ະເໜ່ໃ່ຫມ້ກ່ານປັັບປຸັງກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ ເລກທີ່ ່9208 ເພ່� ອໃຫມ້່
ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິສົ່ຳາລບັຄະດຄ່າ້ມະນຸດ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນພາກທີ່ ່6. IBA ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັ
ວ� າການສົ່ະເໜ່ດ່ັ� ງກ� າວຂດັກບັຄຳາໝັນ້ໝາຍຂອງລດັຖະບານຟ່ັລບິປິັນ ພາຍໃຕົ້ສ້ົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ
ສົ່ະບບັທີ່ສ່ົ່ອງ ຕົ້ຳ� ກບັສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ທິີ່າງການເມອ່ງ ແລະ ພນ່ລະເມອ່ງ 
(ICCPR) ທີ່່� ຈະບຳ� ນຳາເອາ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິມານຳາໃຊອ້ກ່. ພວກເຂາ່ຍງັລະບຸ ອກ່ວ� າຮັ� າງ
ກດ່ໝາຍ ບຳ� ໄດສ້ົ່ະທີ່ອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່ະຫຸບັຊບັຊອ້ນໃນການຄາ້ມະນຸດ. ເປັັນທີ່່� ໜ່າ້
ສົ່ງັເກດວ� າ ມາດຕົ້ະການໃນຟ່ັລບິປິັນ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ມ່
ຄວາມສົ່� ຽງຈາກການນຳາສົ່ະເໜ່ຮ່ັ� າງກດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່ ້ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໂດຍ
ສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ທີ່່� ກາຍມາເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິໃນສົ່ະຖານການຄາ້ມະນຸດ. ນອກນັນ້ ມນັຍງັ
ເປັັນການເປ່ັດເຜິຍ່ ຕົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ກະທີ່ຳາຜິດິຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງດວ້ຍຕົ້ວ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ເອງນັນ້ ແຕົ້�
ເປັັນພຽງຜ່ິທ້ີ່່� ມບ່ດ່ບາດເລກັນອ້ຍເທີ່່� ານັນ້ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຕົ້ຳ� ກບັໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ. ສົ່ະຫຸຸບ
ແລວ້, ການປັະກາດໃຊຮ້ັ� າງກດ່ໝາຍ ຈະເປັັນການຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນ ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່� າງກວາ້ງ
ຂວາງໃນຟ່ັລປິິັນ ໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.122     

122 Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການນໍາສະເໜີໂທດປະຫານຊີວິດອີກຄັ້ງ, ວັນທີ 3 ເມສາ 2020, ສະພາທະນາຍຄວາມສາກົນ, ວັນທີ 3 ເມສາ 2020. www.
ibanet.org ໄດ້ເຂົ້າໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021
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2�8� ສິງກະໂປ

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງສົ່ງິກະໂປັ ເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ເຂ່າ້ຮັ� ວມກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການ
ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໝາຍຄວາມວ� າ ຂຳມ້່ນກ� ຽວກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່າມາດໄດຮ້ັບັມາຈາກແຫຸ� ງຂ ້ຳມ່ນ
ແບບເປ່ັດກວາ້ງ ແລະ ຂຳມ້່ນແບບລງ່ເລກິຈາກຊ� ຽວຊານເທີ່່� ານັນ້. 

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດການບ່ໍລົງໂທດທ່ີຊັດເຈນໃນກົດໝາຍ: ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2014 
(ເລກທີ່ ່45 ຂອງປ່ັ 2014) ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ສົ່ະເພາະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ການດຳາເນນ່
ຄະດ.່ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍເດກັ ແລະ ໄວໜຸ່� ມ (ເຊິ� ງກຳານດ່ໃຫກ້ານຄາ້ເດກັເປັັນອາຊະຍາກຳາ ໃນມາດຕົ້າ 12) ເຊິ� ງບຳ� ມຂ່ຳ ້

ກຳານດ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020 ໄດແ້ນະ
ນຳາວ� າສົ່ງິກະໂປັຕົ້ອ້ງສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ� ກອບກດ່ໝາຍຂອງຕົ້ນ່ ເພ່� ອສົ່່� ງເສົ່ມ່ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ.123 

ການປ້ອງກັນຕາມກົດໝາຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການບັງຄັບ: ປັະມວນ
ກດ່ໝາຍອາຍາ ປ່ັ 2008 ກຳານດ່ຂຳຍ້ກ່ເວັນ້ທີ່່� ວໄປັໃນພາກທີ່ ່IV ລວມທີ່ງັບາງກຳລະນ່ທ່ີ່່� ອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັຄວາມ
ຜິດິ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາໂດຍ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ລວງທີ່ງັ ກຳລະນມ່ຄ່ວາມຢູ່າ້ນກວ່ກ� ຽວຂອ້ງ (ມາດຕົ້າ 90) ຫຸ ່ກຳລະນມ່ກ່ານ
ບງັຄບັ (ມາດຕົ້າ 94). 

ການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມ ພາຍໃຕົ້ຄ້ວາມຢູ່າ້ນກວ່ ຫຸ ່ໂດຍຄວາມເຂ່າ້ໃຈຜິດິ ໂດຍບຸກຄນ່
ທີ່່� ມສ່ົ່ະພາບ ຈດິໃຈທີ່່� ບຳ� ປ່ັກກະຕົ້ ິແລະ ອ່� ນໆ;  ແລະ ໃຫໂ້ດຍເດກັ

90. ຄວາມຍນິຍອມ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນການຍນິຍອມ ຕົ້າມເຈດຈຳານງ່ ໃນພາກໃດໜ່່� ງຂອງ
ປັະມວນກດ່   ໝາຍນ່-້------

(a) ຖາ້ຫາກຄວາມຍນິຍອມ ໄດມ້ອບໃຫໂ້ດຍບຸກຄນ່ — 

(i) ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ຄ້ວາມຢູ່າ້ນກວ່ຕົ້ຳ� ການບາດເຈບັ ຫຸ ່ ໃນສົ່ະພາວະຄວບຄຸມຕົ້ນ່ເອງແບບ
ຜິດິພາດ ຕົ້ຳ� ກບັບຸກຄນ່ ຫຸ ່ບຸກຄນ່ອ່� ນ ຫຸ ່

(ii) ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ຄ້ວາມເຂ່າ້ໃຈຜິດິຕົ້ຳ� ກບັຂຳເ້ທີ່ດັຈງິ ແລະ ບຸກຄນ່ທີ່່� ກະທີ່ຳາຮ່ັ ້ຫຸ ່ມເ່ຫດຜິນ່
ທີ່່� ເຊ່� ອໄດວ້� າ ການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມດັ� ງກ� າວ ເນ່� ອງຈາກຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ຫຸ ່ ຄວາມ
ເຂ່າ້ໃຈຜິດິ; 

(b) ຖາ້ຫາກການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມໂດຍບຸກຄນ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ມສ່ົ່ະພາວະຈດິໃຈທີ່່� ບຳ� ປ່ັກກະຕົ້,ິ 
ຄວາມບກ່ຜິ� ອງທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈ, ມນ່ເມາ່ ຫຸ ່ອດິທີ່ພິນ່ມາຈາກຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸ ່ສົ່ານກະຕຸົ້ນ້
ອ່� ນ, ບຳ� ສົ່າມາດເຂ່າ້ໃຈລກັສົ່ະນະ ແລະ ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນຂອງການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມ ຫຸ ່

(c) ເວັນ້ແຕົ້� ສົ່ິ� ງທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ນັນ້ກງ່ກນັຂາ້ມກບັບຳລບິດ່ ຖາ້ຫາກການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມ
ໂດຍບຸກຄນ່ທີ່່� ອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 12 ປ່ັ. 

ການກະທີ່ຳາທີ່່� ບຸກຄນ່ຖກ່ບງັຄບັດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�

94. ຍກ່ເວັນ້ການຄາດຕົ້ະກຳາ ແລະ ຄວາມຜິດິຕົ້ຳ� ລດັທີ່່� ມໂ່ທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ, ບຳ� ມສ່ົ່ິ� ງໃດ
ທີ່່� ແມ� ນຄວາມຜິດິ ທີ່່� ກະທີ່ຳາໂດຍບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍການຂ່� ມຂ່� , ເຊິ� ງ
ໃນເວລາກະທີ່ຳານັນ້ ມສ່ົ່າເຫດອນັສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈວ� າ ຈະ

123  ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ສິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 2020)



842. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ມຄ່ວາມຕົ້າຍເກດ່ຂ່ນ້ທີ່ນັທີ່່� ແກ� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ຫຸ ່ບຸກຄນ່ອ່� ນໃດທີ່່� ຈະເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ທີ່່� ຕົ້າມມາ; 

ໂດຍວ� າບຸກຄນ່ທີ່່� ກະທີ່ຳານັນ້ ບຳ� ໄດກ້ະທີ່ຳາຕົ້າມຄວາມຍນິຍອມຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ ຈາກ
ເຫດຜິນ່ທີ່່� ເຮັດັ ໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈເຖງິອນັຕົ້ະລາຍຕົ້ຳ� ຕົ້ນ່ເອງຢູ່� າງສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ຈນ່ເຖງິແກ�
ຄວາມຕົ້າຍທີ່ນັທີ່,່ ເຮັດັໃຫບຸ້ກຄນ່ດັ� ງກ� າວຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການ ທີ່ິ� ຕົ້ກ່ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານ
ບງັຄບັດັ� ງກ� າວ. 

ສົ່ດິໃນການປັອ້ງກນັສົ່� ວນຕົ້ວ່ຂອງຮັ� າງກາຍ ແລະ ຊບັສົ່ນິ

97. ແຕົ້� ລະຄນ່ ມສ່ົ່ດິພາຍໃຕົ້ຂ້ຳຈ້ຳາກດັທີ່່� ກຳານດ່ໃນພາກທີ່ ່99 ໃນການປັອ້ງກນັຕົ້ວ່ —

(a) ຮັ� າງກາຍຂອງຕົ້ນ່ເອງ ແລະ ຂອງບຸກຄນ່ອ່� ນ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິໃດ  ໜ່່� ງທີ່່�

ມຜ່ິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ກບັຮັ� າງກາຍມະນຸດ;

(b) ຕົ້ຳ� ຊບັສົ່ນິ ບຳ� ວ� າຈະເປັັນສົ່ງັຫາລມິະຊບັ ຫຸ ່ອະສົ່ງັຫາລມິະຊບັຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ຂອງ
ບຸກຄນ່ອ່� ນ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາ ເຊິ� ງເປັັນຄວາມຜິດິຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນນຍິາມຂອງການ
ລກັຊບັ, ການຍາດຍງິຊບັ, ການກຳ� ຄວາມເສົ່ຍຫາຍ ຫຸ ່ ການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງອາຍາ ຫຸ ່
ທີ່່� ເປັັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການລກັຊບັ, ຍາດຊງິຊບັ, ກຳ� ຄວາມເສົ່ຍຫາຍ ຫຸ ່ການລ� ວງ
ລະເມດ່ທີ່າງອາຍາ.

ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ໄດໃ້ຫຄ້ຳາອະທີ່ບິາຍຕົ້ຳ� ກບັຂຳກ້ຳານດ່ຕົ້ຳ� ກບັຂຳກ້ຳານດ່ກ� ຽວກບັການບງັຄບັ ເຊິ� ງເອາ່ມາຈາກ
ປັະມວນກດ່ໝາຍຂອງອນິເດຍ 1860, ພາກທີ່ ່94.

ຄຳາອະທີ່ບິາຍ 1. — ບຸກຄນ່ທີ່່�  ຕົ້າມການຍນິຍອມຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ ໂດຍເຫດຜິນ່ຂອງ
ການຂ່� ມຂ່�  ທີ່່� ຖກ່ທຸີ່ບຕົ້,່ ການເຂ່າ້ຮັ� ວມກຸ� ມແກງ້ໂຈນ ໂດຍຮ່ັລ້ກັສົ່ະນະຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, 
ບຳ� ມສ່ົ່ດິໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະ ໂຫຍດຈາກການຍກ່ເວັນ້ນ່ ້ ເນ່� ອງຈາກການຖກ່ບງັຄບັໂດຍ
ກຸ� ມຄນ່ຂອງຕົ້ນ່ເອງ ໃຫກ້ະທີ່ຳາສົ່ິ� ງໃດໜ່່� ງ ອນັເປັັນຄວາມຜິດິຕົ້າມກດ່ໝາຍ. 

ຄຳາອະທີ່ບິາຍ 2. — ບຸກຄນ່ທີ່່�  ທີ່່� ຖກ່ໂດຍກຸ� ມແກງ້ໂຈນ ແລະ ຖກ່ບງັຄບັດວ້ຍການ
ຂ່� ມຂ່� ເຖງິແກ�  ຄວາມຕົ້າຍ ເພ່� ອໃຫກ້ະທີ່ຳາສົ່ິ� ງທີ່່� ເປັັນຄວາມຜິດິຕົ້າມກດ່ໝາຍ — ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ 
ຊ� າງຕົ້ເ່ຫຸກັ ຖກ່ບງັຄບັໃຫນ້ຳາເອາ່ເຄ່� ອງມຂ່ອງລາວ ແລະ ທຸີ່ບປັະຕ່ົ້ເຮັອ່ນໃຫແ້ກ� ກຸ� ມແກງ້
ໂຈນ ເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ໄປັເຮັອ່ນ ແລະ ປຸັນ້ຈ່ຊ້ບັ — ມສ່ົ່ດິໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດຈາກການ
ຍກ່ເວັນ້ນ່.້ 

[ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາຂອງອນິເດຍ 1860, s. 94]

ບ່ໍມີຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ: ເຖງິວ� າຈະບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ຊດັເຈນໃນກດ່ໝາຍ, 
ວທິີ່ກ່ານແຫ� ງຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2016-2026 (ຄະນະສົ່ະເພາະກດິລະຫວ� າງໜ່� ວຍງານຂອງສົ່ງິກະໂປັ 
ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ) ໄດກ້ຳານດ່ໄວໃ້ນພາກທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ: ‘ພວກເຂາ່ບຳ� ຄວນຈະ
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັ ການລະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍແຮັງງານ/ຫຸ ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້ອອກ-ເມອ່ງ ຫຸ ່ການ
ກະທີ່ຳາໃດໜ່່� ງທີ່່� ພວກເຂາ່ ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຂອງການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.’124 ບດ່ຖະແຫຸງ
ດາ້ນນະໂຍບາຍນ່ ້ ໄດສ້ົ່ະທີ່ອ້ນເຖງິວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່າເຫດ ຕົ້ຳ� ກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຂະນະທີ່່� ໃນ
ກດ່ໝາຍໄດເ້ອ່� ອຍອງ່ເຖງິຮ່ັບແບບຂອງການບງັຄບັ.

124 ວທິີ່ກ່ານແຫ� ງຊາດເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 2016-2026 (ຄະນະເຮັດວຽກລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງສິງກະໂປເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ) 14. ສາມາດດາວ
ໂຫຼດໄດ້ທີ່: https://www.mha.gov.sg/what-we-do/combating-trafficking-in-persons
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ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ເຖງິວ� າ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2014 
ຈະບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນໃນການປ່ັກປັອ້ງຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ແຕົ້� ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈບາງປັະການຕົ້ຳ� ກບັຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່່� ວ� າ
ບຸກຄນ່ບຳ� ສົ່າມາດ ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ກບັຄວາມຜິດິ ຖາ້ຂາດອງ່ປັະກອບທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈທີ່່� ຈຳາເປັັນ ໃນກຳລະນທ່ີ່່�

ພວກເຂາ່ ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຄວາມຜິດິນັນ້. ໃນການຄ່ນ້ຄວາ້ໃນປ່ັ 2017 ອງ່ການເສົ່ລພ່າບແຫ� ງອາຊ ່ (Liberty 
Asia) ໄດກ້� າວເຖງິການໂຕົ້ວ້າທີ່ຂ່ອງລດັຖະສົ່ະພາ ທີ່່� ນຳາໄປັສ່ົ່� ການຜິ� ານກດ່ໝາຍ, ຄວາມຄດິເຫນັຂອງທີ່ານ ຄຣດິ
ໂຕົ້ເຟ່ັ ເດ ິສ່ົ່ຊາ (Christopher de Souza, (ຜ່ິທ້ີ່່� ວາງກດ່ໝາຍ ໃຫເ້ປັັນຮັ� າງກດ່ໝາຍ)), ໃນການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງ
ຂອງຄຳາແນະນຳາ ທີ່່� ເປັັນຄວນໃຫມ້ກ່ານຍກ່ເວັນ້ຈາກການດຳາເນຄ່ະດ:່

ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ຂາ້ພະເຈ່າ້ ເຂ່າ້ໃຈວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງພວກເຮັາ່ ປ່ັກກະຕົ້ແິລວ້ 
ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່�

ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຂອ້ນ
ຂາ້ງງ�າຍດາຍ ເນ່� ອງຈາກວ� າພວກເຂາ່ ບຳ� ໄດ ້ ຍອມຮັບັ ຫຸ ່ ຍນິຍອມ ແລະ ພວກເຂາ່ 
ອາດຈະບຳ� ມອ່ງ່ປັະກອບທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈທີ່່� ຈຳາເປັັນ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາທີ່່� ເປັັນເຈດຕົ້ະນາຮັາ້ຍ 
(mens rea) ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາພາຍໃຕົ້ກ້ານຖກ່ບງັຄບັ. ສົ່ະນັນ້, ຂາ້ພະເຈ່າ້ ຄດິວ� າຄວາມ
ສົ່ະດວກສົ່ະບາຍບາງຢູ່� າງ ສົ່າມາດໄດມ້າຈາກບນັດາຫຸກັການທີ່າງກດ່ໝາຍເຫຸ ່� ານ່.້ ພະ 
ນກັງານໄອຍະການໄດເ້ຮັດັການປັະເມນ່ໂດຍລະອຽດ ໂດຍອງ່ໃສົ່� ຂຳເ້ທີ່ດັຈງິທີ່ງັໝດ່ຂອງ
ແຕົ້� ລະຄະດ ່ ຢູ່� າງນອ້ຍກຳລະດບັຂອງຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ຂະບວນການ
ນ່ນ້ຳາໃຊໃ້ນອາຊະຍາກຳາທຸີ່ກ ປັະເພດຢູ່� າງສົ່ະເໝພ່າບ ແລະ ຮັ� າງກດ່ໝາຍບຳ� ຄວນຈະ
ຜ່ິກມດັການນຳາໃຊດຸ້ນພນິດິ ແລະ ການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈຂອງໄອຍະການ.125 

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງ ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ດັ� ງທີ່່� ໄດກ້� າວໄວ ້
ແລວ້, ຂຳກ້ຳານດ່ທີ່າງກດ່ໝາຍ ທີ່່� ອາດນຳາໄປັໃຊໃ້ນການປັອ້ງກນັຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ ນຳາໃຊ ້
ໃນຮ່ັບແບບຂອງການບງັຄບັ ເຊິ� ງກງ່ກນັຂາ້ມຕົ້ຳ� ວທິີ່ກ່ານຂອງສົ່າເຫດທີ່່� ກວາ້ງກວ� າ ທີ່່� ນຳາມາໃຊໃ້ນ ວທິີ່ກ່ານແຫ� ງຊາດ 
ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປ່ັ 2016-2026. ບຳ� ມຄ່ວາມຊດັເຈນວ� າຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໃຊວ້ທິີ່ກ່ານທີ່່� ລະອຽດອ� ອນກວ� ານ່ ້
ຈະພຽງພຳທີ່່� ຈະພສ່ິົ່ດວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ ‘ບງັຄບັ’ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການປັອ້ງກນັເຫຸ ່� ານ່ ້ຫຸ ່ບຳ� . 

ມີການປ້ອງກັນສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກະທໍາຄວາມຜິດ: ສົ່າມາດ
ພຈິາລະນາວ� າ ພາກທີ່ ່94 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ຈະຖກ່ຕົ້ຄ່ວາມໄດຢູ້່� າງກວາ້ງຂວາງ ເພ່� ອຄອບຄຸມເຖງິການ
ນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ລະອຽດອ� ອນກວ� າ ທີ່່� ນຳາໃຊໂ້ດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ບຳ�  ລວມ
ທີ່ງັ ໃນສົ່ະຖານະ ການທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດໃ້ຫຄ້ວາມຍນິຍອມໃນການຂ່ດຮັດ່ຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເອງ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ອາດໄດຮ້ັບັການຊ� ວຍເຫຸອ່ເພ່� ອປັອ້ງກນັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ການກະທີ່ຳາ ຖກ່ບງັຄບັດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�  ໂດຍມ່
ເຫດອນັສົ່ມ່ຄວນທີ່່� ເຮັດັໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈວ� າການຂ່� ມຂ່� ຈະເຖງິແກ� ຄວາມຕົ້າຍຕົ້ຳ� ກບັເຂາ່ເຈ ່າ້ ຫຸ ່ບຸກອ່� ນ. ການປັອ້ງກນັນ່ ້ບຳ� ໄດ ້
ນຳາໃຊສ້ົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ມໂ່ທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ເຊັ� ນ ການຄາດຕົ້ະກຳາ, ການໃຫກ້ານເທີ່ດັ ແລະ ການປຸັນ້ຊບັທີ່າງທີ່ະເລ
ໃນ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ຕົ້ະຫຸອດເຖງິຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ ກດ່ໝາຍວ� າ
ດວ້ຍ ການນຳາໃຊຢູ້່າເສົ່ບຕົ້ດິໃນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ. ໃນກຳລະນຫຸ່ງັ, ສົ່ານຈະນຳາໃຊດຸ້ນພນິດິທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ
ໃນບາງກຳລະນ ່ໂດຍອາໄສົ່ພາກທີ່ ່33B. ພາກທີ່ ່97 ຍງັກຳານດ່ສົ່ດິໃນການປັອ້ງກນັສົ່� ວນຕົ້ວ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາ ເພ່� ອ
ປ່ັກປັອ້ງຮັ� າງກາຍ ຫຸ ່ຊບັສົ່ນິຂອງຕົ້ນ່. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ບຳ� ມສ່ົ່ດິໃນການປັອ້ງກນັສົ່� ວນຕົ້ວ່ ຕົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ບຳ� ມ່

125 ASEAN & ACTIP: ການນໍາໃຊ້ກອບກົດໝາຍໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກໍາໂລກ (Liberty Asia, 2017) 1139. ເບິ່ງໄດ້ທີ ່https://www.
todayonline.com/singapore/anti-human-trafficking-laws-passed-parliament



862. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ສົ່າເຫດອນັສົ່ມ່ຄວນທີ່່� ເຮັດັໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈວ� າມເ່ຫດແກ� ຄວາມຕົ້າຍ ຫຸ ່ ໄພອນັຕົ້ະລາຍຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ, ຫຸ ່ຖາ້ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິມ່
ເວລາທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກໜ່� ວຍງານຂອງລດັ. ດວ້ຍເຫດນ ້ັນ້, ການນຳາໃຊກ້ານປັອ້ງກນັດັ� ງກ� າວ ຈ່� ງມຄ່ວາມ
ສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ຫຸາຍຕົ້ຳ� ກບັກຳລະນຂ່ອງແຕົ້� ລະບຸກຄນ່ ແລະ ມທ່ີ່� າອ� ຽງທີ່່� ຈະໃຊສ້ົ່ະເພາະກບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກະທີ່ຳາໂດຍຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ຮຸັນແຮັງທີ່່� ສຸົ່ດເທີ່່� ານັນ້. 

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການ ການບໍ່ລົງໂທດ 

ຂ້ັນຕອນທາງອາຍາ ໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ນະໂຍບາຍການດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ງິກະໂປັ ບຳ� ໄດກ້ຳາ
ນດ່ສົ່ະຖານະພາບຂອງບຸກຄນ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນການກະທີ່ຳາທີ່່� ພວກເຂາ່ ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ. ແທີ່ນ
ທີ່່� ຂຳເ້ທີ່ດັຈງິ ແລະ ສົ່ະຖານະການທີ່ງັໝດ່ຂອງຄະດ ່ ໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາຕົ້າມດຸນພນິດິຂອງໄອຍະການ ໂດຍມ່
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນກວດສົ່ອບການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍໃຫຄ້ວາມເປັັນມາຂອງການພຈິາລະນາ
ວ� າຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ ບຳ� . ສົ່ະພາຂອງໄອຍະການສ່ົ່ງສຸົ່ດ ມດຸ່ນພນິດິໃນການຈດັຕົ້ັງ້, ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸ ່ ຍຸດຕົ້ກິານດຳາ
ເນນ່ຄະດໃ່ດໜ່່� ງທີ່າງອາຍາ. ໃນການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈດັ� ງກ� າວ ການປັະເມນ່ຢູ່� າງລະອຽດ ຄວນເຮັດັຂ່ນ້ບນ່ພ່ນ້ຖານຂອງຂຳ ້

ເທີ່ດັຈງິຂອງຄະດ ່ລວມທີ່ງັ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ຂອງຄ່� ກຳລະນກ່� ຽວຂອ້ງ. ດວ້ຍເຫດນັນ້, ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ໂດຍ
ຂະບວນການເຫຸ ່� ານ່ວ້� າຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດອໍານາດຂອງສານ: ມກ່ານລະບຸສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນກຸ� ມ
ຜຸິຊ້� ຽວຊານ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຂາ້ມຊາດໃນສົ່ງິກະໂປັ ອາດຈະໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ໃນຖານະຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍໂດຍປັະ ເທີ່ດຕົ້່ນ້ທີ່າງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ (ບຳ� ວ� າຈະໂດຍສົ່ະຖານທີ່ດ່ ຫຸ ່ເມ່� ອມກ່ານສົ່່� ງກບັປັະເທີ່ດ) ແຕົ້� ບຳ� ໄດ ້
ຖກ່ຮັບັຮ່ັໂ້ດຍໜ່� ວຍງານຂອງສົ່ງິກະໂປັ ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫພ້ວກເຂາ່ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດໃນສົ່ງິກະໂປັ. 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການກໍານົດຕົວ ເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ລົງໂທດ: ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນໃນການສົ່່� ງເສົ່ມ່ຄວາມຮັບັຮ່ັກ້� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້
ແຂງໃຫແ້ກ� ຂະບວນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ເພ່� ອແກໄ້ຂອຸປັະສົ່ກັທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດເ້ຂ່າ້ໄປັຫາເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ເພ່� ອຂຳການ
ຊ� ວຍເຫຸອ່. ຂຳກ້ງັວນ່ເຊັ� ນດຽວກນັນ່ກ້� ຽວກບັຂຳບ້ກ່ຜິ� ອງໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ກຳຍງັໄດຖ້ກ່ລະບຸໃນບດ່ລາຍງານການຄາ້
ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ປ່ັ 2020 ເຊິ� ງຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມກງັວນ່ຂອງອງ່ການ 
NGO ທີ່່� ເຈ ່າ້    ໜ່າ້ທີ່່� ບຳ� ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈຢູ່� າງພຽງພຳຕົ້ຳ� ກບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ຂອງໜ່່ສ້ົ່ນິ ແລະ ການບງັຄບັດາ້ນຈດິໃຈຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫອ້າດຈະມກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່.  
126ຜິນ່ໄດຮ້ັບັນ່ ້ກຳໄດສ້ົ່ະແດງອອກອກ່ຄັງ້ໃນບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດປ່ັ 2021 ທີ່່� ກ� າວເຖງິຄວາມເປັັນກງັວນ່ຂອງ
ອງ່ການ NGO ທີ່່� ເຈ ່າ້  ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດບຳ� ໄດກ້ ັ� ນກອງຢູ່� າງສົ່ະໝຳ� າສົ່ະເໝກ່� ຽວກບັຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດິການຄາ້ມະນຸດໃນລະຫວ� າງ
ການ ‘ບຸກກວດຄ່ນ້’ ຊອ້ງໂສົ່ເພນທ່ີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດ, ອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫ ້ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໄດ ້
ຮັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຈາກການລະເມດ່ການເຂ່າ້-ອອກ ເມອ່ງ ຫຸ ່ຈາກການຊກັຊວນຂອງປັະຊາຊນ່.127  

126  ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2020: ສິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 2020)
127  ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2021: ສິງກະໂປ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ 2021)



87 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ການບ່ໍກໍານົດຕົວຜຸ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ສ່ົງຜົນໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ: ມກ່ານລາຍງານເຫດການທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ເປັັນທີ່າງການ ຖກ່ຄະດອ່າຍາ ສົ່ຳາລບັການເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ
ຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່. ສົ່ະຖານະການດັ� ງກ� າວພບ່ເຫນັໃນກຸ� ມແມ� ຍງິທີ່່� ເຮັດັວຽກໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ 
ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຜ່ິທ້ີ່່� ຊອກຫາການຊ� ວຍເຫຸອ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ພາຍຫຸງັການຖກ່ທີ່ຳາຮັາ້ຍ
ຮັ� າງກາຍ, ລ� ວງລະເມດ່ ຫຸ ່ ຂ່ດຮັດ່, ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາສົ່ຳາລບັການເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ມວ່ຊິາ. ມກ່ານຍກ່
ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຊ້າຍທີ່່� ບຳ� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດໄປັຍງັການກຳ� ສົ່າ້ງ ແລະ ການຂນ່ສົ່່� ງ ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າການ
ເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆ: ລກັສົ່ະນະການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ຮຸັນແຮັງໃນເຄ່� ອງມດ່າ້ນກດ່ໝາຍບາງສົ່ະບບັ ອາດຈະມຜ່ິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ກບັ
ການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ອຳານາດບງັຄບັທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນພາກທີ່ ່8 ຂອງ ກດ່ໝາຍ
ວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັການຄາ້ມະນຸດ ອະນຸຍາດໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດເຂ່າ້ໄປັໃນສົ່ະຖານທີ່່� ໃດໆ ໂດຍບຳ� ມຄ່ຳາສົ່ັ� ງຈບັ
ຕົ້ວ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ມເ່ຫດອນັສົ່ມ່ ຄວນ ທີ່່� ເຊ່� ອໄດວ້� າມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍສົ່ະບບັນ່ ້ ແລະ ເພ່� ອກກັຂງັ 
ຫຸ ່ ກວດສົ່ອບບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ. ພາກທີ່ ່ 8 ໄດໃ້ຫອ້ຳານາດໃນການຈບັຕົ້ວ່ໂດຍບຳ� ຄຳາສົ່ັ� ງຈບັຕົ້ວ່ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ມເ່ຫດຜິນ່ອນັສົ່ມ່ຄວນ ທີ່່� ສົ່ງ່ໄສົ່ບຸກຄນ່ກະທີ່ຳາ ຄວາມຜິດິ ຫຸ ່ ຜ່ິທ້ີ່່� ກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ ຕົ້າມທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນພາກທີ່ ່ 2 
ຂອງກດ່ໝາຍ. ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານທີ່່�  ທີ່່� ຂດັຂວາງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ຫຸ ່ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຕົ້ຳ� ກບັ
ເຫດການນ່ ້ຖວ່� າມເ່ຈດຕົ້ະນາຂດັຂວາງພວກເຂາ່ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນພາກທີ່ ່17. ພາກທີ່ ່20 ຍງັຫາ້ມບຳ� ໃຫຂ້ຳມ້່ນ ຫຸ ່
ຂຳຄ້ວາມທີ່່� ເປັັນເທີ່ດັ. ທີ່ງັສົ່ອງການກະທີ່ຳາຜິດິນ່ ້ມໂ່ທີ່ດປັັບໃໝບຳ� ເກນ່ 10,000 ໂດລາສົ່ະຫະລດັ ຫຸ ່ຈຳາຄຸກບຳ� ເກນ່ 12 
ເດອ່ນ ຫຸ ່ທີ່ງັສົ່ອງ. ຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຂຳກ້ຳານດ່ນ່ຈ້ະຖກ່ນຳາໃຊຕ້ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແທີ່ນທີ່່� ຈະໃຊກ້ບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ເຊິ� ງ
ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັໃນການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ສົ່ະເພາະດາ້ນໃຫແ້ກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງໃນການບງັຄບັໃຊຂ້ຳກ້ຳານດ່
ເຫຸ ່� ານ່.້ 

ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະລົງໂທດແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີຖືກຄ້າມະນຸດສໍາລັບການຂູດຮີດທາງເພດ: ມກ່ານ
ກ� າວເຖງິການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດໃ່ນສົ່ງິກະໂປັ ລວມທີ່ງັ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານ ທີ່າງເພດ ທີ່່� ຖກ່ຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ບຳ� ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂ ້ຳ
ຫາໃນສົ່ະຖານການເຮັດັວຽກນອກ   ເໜ່ອ່ຈາກເງ ່�ອນໄຂຂອງວຊ່າໃນການເຮັດັວຽກຂອງລາວ. ແທີ່ນທີ່່� ທີ່່� ຈະຖກ່ຕົ້ັງ້
ຂຳຫ້າ, ລາວໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດໃນການເຮັດັວຽກຢູ່່� ນອກສ່ົ່ນພກັເຊາ່ທີ່່� ລາວອາໄສົ່ຢູ່່� . ເຖງິຢູ່� າງໃດ
ກຳຕົ້າມ, ຜ່ິຊ້� ຽວຊານຍງັໄດກ້� າວເຖງິຄວາມສົ່� ຽງຂອງການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ໂສົ່ເພນ;່ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດລ້າຍງານເຫດການຂອງແມ� ຍງິຈາກ ຟ່ັລບິປິັນ, ໄທີ່ ແລະ ອນິໂດເນເຊຍ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ 
ພາຍຫຸງັທີ່່� ຂຳຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ. ກດ່ບດັຂອງແມ� ຍງິສົ່ງິກະໂປັ ປ່ັ 1997 ກ� ຽວກບັຄວາມຜິດິຕົ້ຳ�

ກບັແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິ ລວມທີ່ງັຂຳກ້ຳານດ່ຫຸາຍອນັທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ ່ແລະ ອຳານາດໃນການກກັຂງັແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັຍງິໃນສົ່ະຖານທີ່່� ປັອດໄພ ເຊິ� ງຢູ່່� ໃນໄລຍະການພຈິາລະນາຄະດ ່ (ມາດຕົ້າ 155); ເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ ກກັຂງັໃນ
ສົ່ະຖານທີ່່� ປັອດໄພ ຂອງແມ� ຍງິ ຫຸ ່ເດກັຍງິທີ່່� ອາຍຸຕົ້ຳ� ກວ� າ 21 ປ່ັ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຮ້ັບັ ‘ການຝ່່ກອມ່ຮັມ່ ຫຸ ່ນຳາໃຊເ້ພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່
ທີ່່� ຜິດິສົ່ນິລະທີ່ຳາ’ (ມາດຕົ້າ 159) ແລະ ຄະດອ່່� ນໆ (ມາດຕົ້າ 160); ເຄ່� ອນຍາ້ຍເຂາ່ເຈ ່າ້ໄປັມາເລເຊຍ, ບຣ່ໄນ ້ດາຣ່ຊາ
ລຳາ ຫຸ ່ຮັງ່ກງ່ (ມາດຕົ້າ 165) ຫຸ ່ໄດຮ້ັບັຈາກສົ່ະຖານທີ່່�  ແລະ ການກກັຂງັໃນສົ່ງິກະໂປັ (ມາດຕົ້າ 167) ແລະ ຖກ່
ຈບັຕົ້ວ່ໃນຂຳຫ້າການໜ່ຈ່າກສົ່ະຖານທີ່່� ກກັຂງັ (ມາດຕົ້າ 169).



882. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຄວາມສ່ຽງໃນການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ: ນອກຈາກ
ການຂ່ດຮັດ່ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ, ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຜ່ິຊ້າຍທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໃນສົ່ະຖານທີ່່� ກຳ� ສົ່າ້ງ ແລະ ອ່� ບ� ອນຈອດເຮັອ່ ໄດຖ້ກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານການເຮັດັວຽກໂດຍ
ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ໂດຍບຳ� ມວ່ຊິາທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຫຸ ່ໃນບາງກຳລະນ ່ສົ່ຳາລບັການໃຫກ້ານເທີ່ດັ. ສົ່ງິກະໂປັ ຍງັຖກ່
ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນສົ່ະ ຖານທີ່່� ສົ່ຳາລບັທີ່າງຜິ� ານ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກບນັດາປັະເທີ່ດອາຊຽນ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດໃນອຸດ
ສົ່າຫະກຳາການປັະມງ່. 

ຄວາມສ່ຽງໃນການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີບ່ໍແມ່ນພົນລະເມືອງຕົນ: ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກ
ເມອ່ງ ໄດກ້� າວເຖງິ ‘ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານທີ່່� ຖກ່ຫາ້ມ’ ລວມທີ່ງັ ‘ບຸກຄນ່ທີ່່� ເປັັນສົ່ະມາຊກິໃນຊນ່ຊັນ້ທີ່່� ຖກ່ຫາ້ມ’ 
ລວມທີ່ງັ ‘ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດສົ່ະແດງວ� າຕົ້ນ່ເອງມວ່ທິີ່ກ່ານໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຕົ້ນ່ເອງ’, ແລະ ‘ໂສົ່ເພນ ່
ຫຸ ່ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາໄສົ່ຢູ່່�  ຫຸ ່ຮັບັເອາ່ ຫຸ ່ບຸກຄນ່, ກ� ອນທີ່່� ຈະເຂ່າ້ມາສົ່ງິກະໂປັ, ໄດອ້າໄສົ່ຢູ່່�  ຫຸ ່ໄດຮ້ັບັລາຍໄດຈ້າກ
ໂສົ່ເພນ’່ ຫຸ ່ ‘ບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ ຜ່ິທ້ີ່່� .....ບຳ� ໄດຄ້ອບຄອງ [ເອກະສົ່ານເດນ່ທີ່າງ] ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ຄອບຄອງ
ເອກະສົ່ານປັອມ ຫຸ ່ ເອກະສົ່ານທີ່່� ມກ່ານດດັແກ;້’128  ພາລະໜ່າ້ທີ່່� ໃນການພສ່ິົ່ດໃນກຳລະນນ່່ ້ ຂ່ນ້ກບັບຸກຄນ່ທີ່່� ຈະ
ພສ່ິົ່ດວ� າ ເຂາ່ບຳ� ແມ� ນຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍແຮັງງານທີ່່� ຖກ່ຫາ້ມ. ມຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຫຸາຍ ທີ່່� ຂຳກ້ຳານດ່ນ່ສ້ົ່າມາດ
ຄວບຄຸມຫຸາຍທີ່່� ສຸົ່ດ ຖາ້ຫາກບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່ງັໝດ່ ໂດຍເນັນ້ໜ່ກັເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັຂະບວນການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ ິພາບອກ່ຄັງ້.129 

128  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ c. 133 (M. Ordinance 12 ຂອງ 1959, rev”d ed. ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2008) pt. II
129 Marija Jovanovi”, ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ບັນຖັດຖານລະດັບພາກພື້ນໃນການລັກລອບເຂົ້າ-ອອກເມືອງ: ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້
ມີການກໍານົດນິຍາມຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການປົກຄອງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ວາລະສົ່ານກດ່ໝາຍລະຫວ� າງປັະເທີ່ດຂອງອາເມລກິາ, Vol. XX, 1, 20



89 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

2�9� ປະເທດໄທ

ມກ່ານຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ ໃນປັະເທີ່ດໄທີ່ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ໂດຍມ່
ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 38 ທີ່� ານ ທີ່່� ຕົ້າງໜ່າ້ມາຈາກທີ່ງັຝ່� າຍລດັ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຝ່� າຍລດັທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະ ນຸດ. ໃນພາກນ່ ້ເນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຂຳມ້່ນດາ້ນເລກິ ລວມທີ່ງັ ເອກະສົ່ານ/ຂຳມ້່ນທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຂ້ໍກໍານົດທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ອງ່ຕົ້າມ
ພາກທີ່ ່ 41 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ B.E. 2551 (2008), ເຊິ� ງຕົ້ຳ� ມາໄດມ້ກ່ານປັັບປຸັງໃນ
ປ່ັ 2015 (BE 2558) ແລະ 2017 (BE 2560), ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ສົ່າມາດຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດສ່ົ່ຳາລບັການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ຢູ່່� ອາໄສົ່, ໂດຍໃຫຂ້ຳມ້່ນທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ, ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ, ຄວາມ
ຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ ່ ຫຸ ່ ຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຮັດັວຽກ ເວັນ້ແຕົ້�  ລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ໄດ ້
ອະນຸຍາດໃຫເ້ປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ: 

ເວັນ້ແຕົ້�  ລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ອະນຸຍາດຢູ່� າງເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ, ຫາ້ມ
ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ - ສົ່ອບສົ່ວນ ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິໃນການເຂ່າ້ມາ, ອອກໄປັ ຫຸ ່ ອາໄສົ່ຢູ່່� ໃນຣາຊະອານາຈກັ 
ໂດຍບຳ� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດ ຕົ້າມກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ, ການໃຫຂ້ຳມ່້ນ
ໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງແກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ການປັອມແປັງ ຫຸ ່ ນຳາໃຊເ້ອກະສົ່ານເດນ່ທີ່າງປັອມ 
ພາຍໃຕົ້ປ້ັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ, ຄວາມຜິດິພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ 
ແລະ ປັາບປັາມການຄາ້ປັະເວນ ່ໂດຍສົ່ະເພາະການຕົ້ດິຕົ້ຳ� , ການຊກັຊວນ, ການແນະນຳາ 
ແລະ ຊກັຊວນບຸກຄນ່ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄາ້ປັະເວນ ່ ແລະ ການລວມກຸ� ມກນັໃນ
ສົ່ະຖານທີ່່� ຄາ້ປັະເວນ ່ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄາ້ປັະເວນ ່ຫຸ ່ຄວາມຜິດິໃນສົ່ະຖານການ
ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງດາ້ວ ທີ່່� ເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍການເຮັດັວຽກ
ຂອງຄນ່ຕົ້� າງດາ້ວ. 

ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງການບ່ໍລົງໂທດ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີການປັບປຸງ: ອງ່ຕົ້າມພາກທີ່ ່ 41 ຂອງ
ກດ່ໝາຍ, ການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ສົ່າມາດ ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ໂດຍມກ່ານ
ອະນຸຍາດຢູ່� າງເປັັນ ລາຍລກັອກັສົ່ອນຂອງລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ໂດຍມຄ່ວາມເປັັນກງັວນ່ວ� າຂຳກ້ຳານດ່ດັ� ງ
ກ� າວວນ່ຈ້ະຖກ່ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່່� ມໜ່່າ້ທີ່່�

ຮັບັຜິດິຊອບ ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ມພ່ນັທີ່ະໃນການກຳານດ່ ແລະ ຂາດທີ່າງເລອ່ກ ທີ່່� ທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້ຳ� ການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈນ່,້ ຊ່� ງຊ� ວຍໃຫສ້ົ່າມາດ
ໃຊດຸ້ນພນິດິທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນການປ່ັກປັອ້ງ.130 ນອກນັນ້, ມນັຍງັນຳາໃຊຈ້ຳາກດັສົ່ະເພາະບາງປັະເພດຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� າ
ນັນ້. ຂຳຈ້ຳາກດັເຫຸ ່� ານ່ ້ໄດຖ້ກ່ກ� າວໂດຍ ຜ່ິປ່້ັກສົ່າຫາລໃ່ນກອງປັະຊຸມໂຕົ້ະມນ່ ແລະ ບາງທີ່� ານກຳໄດແ້ນະນຳາວ� າຂຳກ້ຳານດ່
ດັ� ງກ� າວນ່ ້ຄວນຈະເຮັດັໃຫກ້ວາ້ງຂ່ນ້ ເພ່� ອໃຫສ້ົ່າມາດຄວບຄຸມຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິເພ່� ມເຕົ້ມ່ ເຊັ� ນ ການປັອມແປັງຂຳມ້່ນ
ປັະຈຳາຕົ້ວ່. ບາງທີ່� ານຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າຄວນຮັ� າງ ກດ່ໝາຍ ເພ່� ອເຮັດັໃຫມ້ຄ່ວາມຊດັເຈນຕົ້ຳ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ຕົ້ຳ�

ກບັຂອບເຂດທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຮ້ັບັການ ປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ນອກນັນ້ ຍງັມກ່ານແນະນຳາອກ່ວ� າ ກດ່ໝາຍ
ດັ� ງກ� າວສົ່າມາດຮັບັປັະກນັຢູ່� າງຊດັເຈນວ� າກະຊວງມະຫາດໄທີ່ ສົ່າມາດປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນບນັຊດ່ຳາ ຫຸ ່ຢູ່່�
ພາຍໃຕົ້ກ້ານບນັທີ່ກ່ໃນໜ່ງັສົ່ເ່ດນ່ທີ່າງສົ່ຳາລບັ ຄວາມຜິດິນັນ້.  

130 Marija Jovanovi”, ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ບັນຖັດຖານລະດັບພາກພື້ນໃນການລັກລອບເຂົ້າ-ອອກເມືອງ: ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້
ມີການກໍານົດນິຍາມຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການປົກຄອງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ວາລະສົ່ານກດ່ໝາຍລະຫວ� າງປັະເທີ່ດຂອງອາເມລກິາ, Vol. XX, 1, 20



902. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຄໍາໝ້ັນໝາຍຕ່ໍກັບການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ-ຜູ້ກະທໍາຜິດ ທ່ີຜູ້ຖືກບັງຄັບ ຫືຼ ແຮງງານແບບບັງຄັບ: 
ປັະເທີ່ດໄທີ່ໄດ ້ລງ່ນາມໃນສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ILO ປ່ັ 2017 ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວ� າດວ້ຍແຮັງງານແບບບງັຄບັ, ໂດຍໃຫລ້ດັ
ພາຄ ່ “ໃຊມ້າດຕົ້ະ ການທີ່່� ຈຳາເປັັນເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າໜ່� ວຍງານທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ ກຳານດ່
ການລງ່ໂທີ່ດຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ເປັັນແຮັງງານບງັຄບັສົ່ຳາລບັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາທີ່່�

ຜິດິກດ່ໝາຍ ເຊິ� ງພວກເຂາ່ຖກ່ ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ເປັັນແຮັງງານ
ບງັຄບັ.” ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຂຳກ້ຳານດ່ນ່ໃ້ນກດ່ໝາຍພາຍໃນ ບຳ� ໄດມ້ກ່ານກ� າວເຖງິ. 

ຂ້ໍກໍານົດອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນກົດໝາຍ: ນອກຈາກພາກທີ່ ່ 41 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 
B.E. 2551 (2008), ພາກທີ່ ່31 ຂອງກດ່ໝາຍສົ່ະບບັດຽວກນັ ໄດກ້� າວເຖງິຄວາມກ� ຽວຂອ້ງກນັ; ໂດຍອະນຸຍາດ
ໃຫໄ້ອຍະການ ນຳາເອາ່ຕົ້ວ່ບຸກຄນ່ໃດກຳໄດ ້ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດມາຂ່ນ້ສົ່ານເພ່� ອໃຫກ້ານ, ເຊິ� ງຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າຄວາມ
ສົ່� ຽງຂອງຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດນັນ້ຫຸຸດລງ່, ສົ່ນັນຖິານໄດດ້ວ້ຍການອະນຸຍາດໃຫສ້ົ່ະພາບການທີ່ງັໝດ່
ຂອງຄວາມຜິດິທີ່າງ ອາຍາທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ເພ່� ອນຳາມາເປ່ັດເຜິຍ່ ແລະ ພຈິາລະນາ.

ການລຶບລ້າງປະຫວັດອາຊະຍາກໍາທ່ີບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ທາງກົດໝາຍ: ນອກຈາກບຳລບິດ່ທີ່່� ຈຳາກດັ ຂອງ
ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ ການໃຫອ້ະໄພຍະໂທີ່ດ ແລະ ການຟ່ັນ້ຟ່ັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ສົ່າມາດລບ່ປັະຫວດັອາຊະຍາກຳາຂອງຜ່ິກ້ະ
ທີ່ຳາຜິດິ, ບຳ� ມໂ່ອກາດໃນກດ່ໝາຍສົ່ຳາລບັປັະຫວດັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການລບ່ລາ້ງ. ເຖງິຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ມກ່ານ
ອາ້ງເຖງິກຳລະນທ່ີ່່� ອງ່ການໄອຍະການສ່ົ່ງສຸົ່ດ ທີ່່� ເຮັດັວຽກຮັ� ວມກບັກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແລະ UNHCR ໃນ
ການລບ່ລາ້ງປັະຫວດັອາຊະຍາກຳາ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ສົ່່� ງໄປັປັະເທີ່ດທີ່ສ່ົ່າມ.

ບ່ໍມີຖະແຫຼງການ ການບ່ໍລົງໂທດໃນນະໂຍບາຍ: ໃນພາກນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍແຫ� ງຊາດຄັງ້ທີ່ສ່ົ່ອງ, 
ຍຸດທີ່ະສົ່າດ ແລະ ມາດຕົ້ະການໃນການປັອ້ງກນັ ແລະ ປັາບປັາມການຄາ້ມະນຸດ (2017-2021) ຂອງກະຊວງສົ່ະ
ຫວດັດກ່ານສົ່ງັຄມ່ ແລະ ການພດັທີ່ະນາ (MSDHS) ແມ� ນບຳ� ມຫຸ່ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ໄດກ້ຳານດ່ ການເສົ່ມ່ສົ່າ້ງ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິໄດສ້ົ່ະເໜ່ສ່ົ່ອງເຫດຜິນ່ໃນການ
ຍດ່ໝັນ້ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຫດຜິນ່ທີ່ໜ່່່� ງ, ບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິ ແມ� ນເພ່� ອສົ່າ້ງແຮັງ
ຈງ່ໃຈໃຫແ້ກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ແລະ ເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນຂະບວນການດຳາເນ່ນ່ຄະດຍຸ່ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງ
ອາຍາ ໃນຖານະພະຍານ. ເຫດຜິນ່ທີ່ສ່ົ່ອງ, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງຂອງວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນ
ໃຈກາງໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ຄວາມເຂ່າ້ໃຈທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັສົ່ອງປັະການ ກ� ຽວກບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດສົ່່� ງຜິນ່ກນັໃຫມ້ກ່ານຕົ້ຄ່ວາມໝາຍແນວໃດ.

ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີບ່ໍໃຫ້ການຮ່ວມມື ຄວນຖືກປົກປ້ອງຈາກການ
ລົງໂທດ ຫືຼ ບ່ໍ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບໄດຕ້ົ້ັງ້ຄຳາຖາມວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່�  ບຳ�  ເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຄວນ
ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງພາຍໃຕົ້ພ້າກທີ່ ່ 41 ຫຸ ່ ບຳ� . ຄວາມຄດິເຫນັໃນຈດຸນ່ມ້ຄ່ວາມແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ. ບາງທີ່� ານກ� າວວ� າ 
ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍເປັັນໃຈກາງ ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຄວນຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເຖງິວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນ ການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ. ບນັດາຜ່ິທ້ີ່່� ໃຊວ້ທິີ່ກ່ານເຫຸ ່� ານ່ຮ່້ັສ້ົ່ກ່ວ� າການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຍອ້ນອາຊະຍາກຳາຍອ້ນຫຸງັ ເນ່� ອງຈາກວ� າພວກເຂາ່ຖອນຕົ້ວ່ຈາກການຮັ� ວມມນ່ັນ້ ຈະບຳ� ເປັັນໄປັຕົ້າມ
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ເຈດຈຳານງ່ຂອງຂຳກ້ຳານດ່ນ່,້ ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຄວນທີ່່� ຈະສົ່າມາດປັະຕົ້ເິສົ່ດການຮັ� ວມມໂ່ດຍບຳ� ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດສົ່ຳາ
ລບັທີ່າງເລອ່ກນັນ້. ຄນ່ອ່� ນໆໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມ ຄດິເຫນັໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ, ເຈດຈຳານງ່ຂອງພາກທີ່ ່ 41 ແມ� ນເພ່� ອ
ສົ່່� ງເສົ່ມ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃຫຮ້ັ� ວມມໃ່ນຂະບວນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ທີ່າງອາຍາ ແລະ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິເຂ່າ້ຫາ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນຖານະພະຍານຫຸາຍກວ� າໃນຖານະຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ດວ້ຍເຫດຜິນ່ນ່,້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ໃຫກ້ານ
ຮັ� ວມມໃ່ນຖານະພະຍານ ບຳ� ຄວນທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ການລງ່ທີ່ນ່ດາ້ນຊບັພະຍາກອນຄກ່ບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຄນ່ອ່� ນໆ. ມຄ່ວາມກງັວນ່ວ� າ ການໃຫກ້ານປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ເຖງິຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທຸີ່ກຄນ່ 
ບຳ� ວ� າພວກເຂາ່ຈະໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມ ່ ຫຸ ່ ບຳ� ກຳຕົ້າມ, ອາດຈະເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດທີ່າງອອ້ມຕົ້ຳ� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ດວ້ຍການໃຫ ້
ໂອກາດພວກເຂາ່ໃນການຈ� າຍເງນິ ຫຸ ່ແຮັງຈງ່ໃຈອ່� ນແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ໃຫກ້ານຮັ� ວມມ.່ 

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຜິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ: ອງ່ຕົ້າມກດ່ໝາຍໄທີ່, ຄວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ຈະຜ່ິກພນັສົ່ະເພາະກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໂດຍເຈດຕົ້ະນາເທີ່່� ານັນ້ (ພາກທີ່ ່59). ບຸກຄນ່
ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນກຳລະນ ່ທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ເພາະຄວາມຈຳາເປັັນ, ລວມທີ່ງັ ‘ກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານ
ບງັຄບັ ຫຸ ່ ພາຍໃຕົ້ກ້ານອດິດທີ່ພິນ່ ຂອງການບງັຄບັ ໂດຍທີ່່� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວບຳ� ສົ່າມາດຫຸກ່ລຽ້ງ ຫຸ ່ ຕົ້ຳ� ຕົ້າ້ນໄດ’້ (ພາກ
ທີ່ ່67(1)) ຫຸ ່‘ໃນເວລາທີ່່� ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ກະທີ່ຳາ ເພ່� ອເຮັດັໃຫຕ້ົ້ນ່ເອງ ແລະ ບຸກຄນ່ອ່� ນ ຫຸບ່ຫຸກ່ຈາກໄພອນັຕົ້ະລາຍ 
ເຊິ� ງບຳ� ສົ່າມາດຫຸກ່ລຽ້ງໄດດ້ວ້ຍວທິີ່ກ່ານອ່� ນໃດ, ແລະ ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ບຳ� ໄດເ້ປັັນສົ່າເຫດເຮັດັໃຫເ້ກດ່ຂ່ນ້ ເພາະຄວາມ
ຜິດິຂອງຕົ້ນ່ເອງ. ໂດຍວ� າຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ເກນ່ກວ� າຄວາມຈຳາເປັັນຢູ່� າງສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ພາຍໃຕົ້ສ້ົ່ະພາບການນັນ້’ 
(ພາກທີ່ ່67(2)).

ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິບາງທີ່� ານ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍກວ� າ ຖາ້ຫາກບຳ� ສົ່າມາດພສ່ິົ່ດໄດວ້� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ 
ເຊັ� ນການປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ເອງ ພາກທີ່ ່41 ບຳ� ສົ່າມາດນຳາໃຊໄ້ດ.້ ທີ່� ານອ່� ນໆ ໄດເ້ບິ� ງໃນມຸມມອງທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງອອກໄປັ ໂດຍ
ແນະນຳາວ� າການຍກ່ເວັນ້ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງນ່ກ້ວາ້ງຂວາງຫຸາຍຂ່ນ້ ໃນຂອບເຂດທີ່່� ຄວາມຜິດິນັນ້ ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະ
ທີ່ຳາຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. ມນັໄດມ້ກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າ ກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ສົ່ະໝກັໃຈເຂ່າ້ປັະເທີ່ດໄທີ່ໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມ
ກດ່ໝາຍ ໄດເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ ປັອມແປັງເອກະສົ່ານຂອງຕົ້ນ່ເອງເພ່� ອກະທີ່ຳາສົ່ິ� ງດັ� ງກ� າວ, ພາກທີ່ ່ 41 
ບຳ�  ນຳາໃຊ ້ຍອ້ນວ� າຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດບຳ� ໄດກ້ະທີ່ຳາສົ່ິ� ງໃດ ເພ່� ອໃຫຜ່້ິກ້� ຽວກະທີ່ຳາຄວາມຜິດິ. ມກ່ານຕົ້ັງ້ຂຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ປັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍທີ່່� ໜ່ກັໜ່� ວງ ກຳລະນທ່ີ່່� ບຸກຄນ່ສົ່ະໝກັໃຈເຂ່າ້ມາປັະເທີ່ດໄທີ່ ໂດຍບຳ�

ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ແລະ ຕົ້ຳ� ມາໄດຕ້ົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ� ງມຄ່ຳາຖາມເກດ່ຂ່ນ້ວ� າ ພາກ
ທີ່ ່41 ປ່ັກປັອ້ງການດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ ຫຸ ່ບຳ� . 

ການບ່ໍລົງໂທດ ຜູກມັດກັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິບາງທີ່� ານ ໄດເ້ບິ� ງມຸມມອງ
ຂອງຂອບເຂດຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດກວາ້ງຂ່ນ້, ໂດຍຍດ່ຕົ້ດິກບັສົ່ະຖານະພາບຂອງບຸກຄນ່ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະກຳານດ່ວ� າຄວາມຜິດິນັນ້ ກ� ຽວຂອ້ງໂດຍກງ່ກບັການຄາ້ມະນຸດ. ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັເຖງິຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ (ລວມທີ່ງັເດກັນອ້ຍ) ໃນສົ່ະຖານທີ່່� ກກັຂງັຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ໃນສ່ົ່ນພກັເຊາ່ທີ່່� ຂດັກບັເຈດ
ຈຳານງ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ຜ່ິທ້ີ່່� ທີ່ຳາລາຍຊບັສົ່ນິ, ລກັຊບັ ແລະ ທີ່ຳາຮັາ້ຍພະນກັງານ. ຕົ້າມລາຍງານ ເຫນັວ� າເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັ
ໃຊກ້ດ່ໝາຍ ໄດຕ້ົ້ັງ້ຂຳຫ້າຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິເຫຸ ່� ານ່ໃ້ນບາງກຳລະນ ່ແຕົ້� ບຳ� ແມ� ນກຳລະນອ່່� ນ. ສົ່ະຫຸຸບແລວ້, 
ຂອບເຂດຂອງຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈເປັັນເອກະພາບກນັ ໂດຍຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. 



922. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ

ຄຸນຄ່າຂອງຂ້ໍກໍານົດການບ່ໍລົງໂທດໃນກົດໝາຍໄທ: ໄດມ້ກ່ານລາຍງານວ� າ ຍງັບຳ� ມກ່ານຂຳອະນຸຍາດ ພາຍໃຕົ້ ້
ພາກທີ່ ່41 ບຳ� ວ� າຈະເປັັນສົ່ຳານກັງານຕົ້ຳາຫຸວດແຫ� ງຊາດ ຫຸ ່ໜ່� ວຍງານກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິຊ່່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ ຂຳກ້ຳານດ່ ເປັັນຫວ່ໃຈສົ່ຳາຄນັໃນການປັັບປຸັງການຈດັຕົ້ັງ້
ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນປັະເທີ່ດໄທີ່ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ, ໂດຍໄດມ້ກ່ານລາຍງານຕົ້ວ່ຢູ່� າງໃນການດຳາເນນ່
ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ກ� ອນການອອກກດ່ໝາຍ. ໄດມ້ກ່ານຍກ່ໃຫເ້ຫນັຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາ
ການປັະມງ່ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ ຄະດ ່ໃນສົ່ະຖານການປັອມແປັງເອກະສົ່ານ ລວມທີ່ງັ ປ່ັມ້ຂອງພະນກັງານເທີ່ງິເຮັອ່ໄທີ່. 
ພວກເຂາ່ໄດຮ້ັບັການຍກ່ເວັນ້ ການຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ ຜິ� ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັ� ວມມໂ່ດຍໜ່� ວຍງານຂອງ
ລດັຖະບານ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັຖະບານ, ແລະ ຕົ້ຳ� ມາ SOP ກຳໄດຖ້ກ່ແນະນຳາໃນການກອບກ່ ້ແລະ ສົ່່� ງ
ກບັ ຄນ່ລາວ, ມຽນມາ ຫຸ ່ກຳາປ່ັເຈຍ ແລະ  ນຳາເອາ່ພວກເຂາ່ອອກຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ນຳາເຂ່າ້ສ່ົ່� ການປ່ັກປັອ້ງ. 

ຫ້ອງທີ 7: ກໍລະນີສຶກສາ: ການນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດທ່ີບ່ໍເປັນເອກະພາບ
ກັນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ເຖງິວ� າ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ອາດຈະກຳານດ່ໄວໃ້ນກດ່ໝາຍ, ມນັອາດຈະບຳ� ມກ່ານນຳາໃຊເ້ປັັນ
ເອກະພາບກນັໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ສົ່ິ� ງນ່ອ້າດຈະເປັັນຈງິໄດ ້ ລະຫວ� າງລດັ ໃນເສົ່ັນ້ທີ່າງ
ການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ພາຍໃນລດັດຽວ. ໃນສົ່ະຖານະການໜ່່� ງ, ແມ� ຍງິໄວໜຸ່� ມສົ່ອງຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້
ມະນຸດຈາກປັະເທີ່ດອຸສົ່ເບກສິົ່ຖານ ໂດຍໃຫສ້ົ່ນັຍາທີ່່� ບຳ� ເປັັນຈງິວ� າຈະໃຫເ້ຮັດັວຽກເປັັນພະນກັ
ງານເສົ່ບ່ໃນປັະເທີ່ດໄທີ່. ເມ່� ອມາຮັອດ ພວກເຂາ່ຖກ່ບງັຄບັໃຫເ້ປັັນໂສົ່ເພນ ່ ເປັັນເວລາຫກ່
ເດອ່ນ ກ� ອນທີ່່� ຈະຖກ່ຂາຍໃຫແ້ກ� ແກງ້ຊາວຈນ່ ທີ່່� ສົ່ນັຍາວ� າຈະປັ� ອຍເຂາ່ເຈ ່າ້ຖາ້ຫາກພວກ
ເຂາ່ນຳາເອາ່ ‘ສົ່ນິຄາ້’ ເຂ່າ້ໄປັ. ພວກເຂາ່ທີ່ງັສົ່ອງ ຕົ້ກ່ລງ່ຕົ້ຳ� ກບັຂຳສ້ົ່ະເໜ່ນ່ັນ້ ແລະ ເດນ່ທີ່າງຈາກ
ປັາກດິສົ່ະຖານ ໄປັປັະເທີ່ດໄທີ່ເພ່� ອລກັລອບຂນ່ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິໃນກະເປ່ັາເດນ່ທີ່າງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. 
ພວກເຂາ່ໄດຖ້ກ່ຈບັຕົ້ວ່ໃນບາງກອກ, ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ ແລະ ລງ່ໂທີ່ດຈຳາຄຸກ 32 
ປ່ັ ແລະ 25 ປ່ັ. ຕົ້ຳ� ມາ ຄນ່ໜ່່� ງໄດຮ້ັບັການອະໄພຍະໂທີ່ດ ແລະ ຖກ່ສົ່່� ງກບັປັະເທີ່ດດວ້ຍການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຈາກອງ່ການ NGO, ໃນຂະນະທີ່່� ອກ່ຄນ່ໜ່່� ງຍງັຢູ່່� ໃນຄຸກ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງນ່ສ້ົ່ະແດງ
ໃຫເ້ຫນັວ� າຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ອາດຈະບຳ� ຖກ່ນຳາໃຊເ້ປັັນ ເອກະພາບກນັ ແລະ ສົ່່� ງຜິນ່ໄດຮ້ັບັທີ່່�

ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ແຫຸ� ງທີ່່� ມາ: ຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ກດ່ໝາຍ ຕົ້ຳ� ກບັການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຂຳກ້ຳານດ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງມ່

ປັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຖ້່ກເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (OSCE, ວຽນນາ 2013) 25
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ການບ່ໍດໍາເນີນຄະດີ ຕ່ໍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນ
ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ: ໂດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້, ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ມທ່ີ່ດັສົ່ະນະວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄທີ່ ນຳາໃຊ ້
ມາດຕົ້າ 41 ຂອງ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ປ່ັ ພ.ສົ່. 2551 (2008) ຢູ່� າງເຄັ� ງຄດັ. ບາງຄນ່ ຮ່ັສ້ົ່ກ່
ວ� າ  ຂຳກ້ຳານດ່ ສົ່ຳາລບັຂຳອະນຸຍາດ ຈາກ ກະຊວງ ເພ່� ອດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນຂຳຫ້າການ
ເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ການຂາຍໂສົ່ເພນ,່ ກຳານດ່ ມາດຕົ້ະຖານການປ່ັກປັອ້ງທີ່່� ສ່ົ່ງກວ� າ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນ. ອງ່
ຕົ້າມທີ່ດັສົ່ະນະນ່,້ ມນັເປັັນໄປັບຳ� ໄດ ້ ຖາ້ອິງ່ຕົ້າມຂັນ້ຕົ້ອນ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ມາແລວ້ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດ,່ ເມ່� ອເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ອບ-ສົ່ອບສົ່ວນ, ໄອຍະການ ແລະ ສົ່ານ ບຳ� ມດ່່ນພນິດິ ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ; 
ມພ່ຽງແຕົ້� ລດັຖະມນ່ຕົ້ເ່ທີ່່� ານັນ້ ທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ ໃນການອະນຸຍາດໃຫມ້ກ່ານດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້. 

ເມ່ືອໃດ ຄວນຈະນໍາໃຊ້ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດຕ່ໍ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັ
ກດ່ໝາຍໜ່່� ງທີ່� ານໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ຄວນຂ່ນ້ກບັຂະບວນການທີ່່� ຍດ່ເຍ່ອ້
ຍາວນານ ທີ່່� ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ. ຄຳາແນະນຳາ ທີ່່� ຈະເຮັດັໃຫກ້ານກຳານດ່
ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ ຜິນ່ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຄ້າ້ມະນຸດເປັັນພ່ນ້ຖານສົ່ຳາຄນັ ສົ່ຳາລບັນຳາໃຊຫຸ້ກັການ, ໄດຮ້ັບັ
ການພຈິາລະນາ  ໂດຍຂດັກບັ ຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງມນັ, ທີ່່� ເປັັນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ຳາລບັ
ທີ່ດັສົ່ະນະຂອງບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ, ມນັຄວນຈະພຽງພຳແລວ້ ສົ່ຳາລບັການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າຕົ້ຳ� ກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ. 

ບົດບາດຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີສືບສວນສອບສວນ ໃນການປະຕີິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ: 
ມາດຕົ້າ 41 ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ເປັັນຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊ;້ ບຳ� ແມ� ນໄອຍະການ ຫຸ ່ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງ
ສົ່ານ. ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັເກດ່ຂ່ນ້ ເມ່� ອຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ບຳ� ມຄ່ວາມເຂ່າ້ໃຈ ແລະ 
ຄວາມອາດສົ່າມາດເທີ່່� າທີ່່� ຄວນ ໃນການເຂ່າ້ໃຈວ� າເປັັນຫຍງັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈ່� ງອາດຈະຕົ້ວ່ະ ຫຸ ່ ບຳ� ສົ່ະໜ່ອງຂຳມ້່ນ
ຄວາມຈງິ ກ� ຽວກບັການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ຊ່� ງເຮັດັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ຄວາມຜິດິທີ່່� ຕົ້ນ່
ໄດກ້ະທີ່ຳາ.131 ແຕົ້� ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມເຊ່� ອໝັນ້ວ� າ ຕົ້ຳາຫຸວດໄດປັ້ັບປຸັງການນຳາໃຊ ້
ຫຸກັການຂອງຕົ້ນ່, ຊ່� ງບຳ� ພຽງແຕົ້� ຫຸກ່ລຽ້ງການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າແກ� ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ກຳຍງັບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າແກ� ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ນອນຢູ່່� ໃນປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ, ຊ່� ງກວມເອາ່ ແມກ້ະທີ່ັງ້ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ບຳ�

ໄດຖ້ກ່ຍກ່ເວັນ້ ຈາກມາດຕົ້າ 41 ຢູ່� າງເຫນັໄດແ້ຈງ້. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຖກ່ສົ່ະເໜ່ ່ແມ� ນຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ນຳາໃຊດ່້ນພນິດິ
ເພ່� ອບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ ຫຸ ່ການປັອມແປັງເອກະສົ່ານ, 
ການຕົ້ວ່ະກ� ຽວກບັຕົ້ວ່ຕົ້ນ່, ວຊ່າທີ່່� ຢູ່່� ເກນ່ກຳານດ່, ຫຸ ່ ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນການຄາ້ມະນຸດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ກຳໄດ ້
ສົ່ງັເກດເຫນັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຢູ່່� ໃນນ່ເ້ຊັ� ນກນັ. ຄວາມຈງິທີ່່� ວ� າ ຕົ້ຳາຫຸວດຖກ່ວດັແທີ່ກຜິນ່ງານ ດວ້ຍການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້ັງ້ຂຳ ້

ຫາ ແລະ ຈບັກຸມຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ອາດຈະຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ການລະເລຍ່ ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງຕົ້ນ່ ຖາ້ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ, 
ສົ່ງັເກດເຫນັວ� າອາດຈະບຳ� ເປັັນສົ່ິ� ງຈງ່ໃຈ ໃຫນ້ຳາໃຊຫຸ້ກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ (ໃຫເ້ບິ� ງຂາ້ງລຸ� ມນ່ ້ ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ກ້ານລະບຸ
ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ). 

ບົດບາດຂອງໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມຝ່່າຍຈໍາເລີຍ ໃນການສະໜັບສະໜູນຫັຼກການການບ່ໍ
ລົງໂທດ: ຖາ້ຜ່ິສ້ົ່ບ່ສົ່ວນ ກ� າວຫາຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈນ່ເຮັດັໃຫຜ່້ິກ້� ຽວ ກາຍເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ກ� າວຫາກ� ອນຂ່ນ້ສົ່ານ, ໄດ ້
ມກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າ ໄອຍະການຄວນດຳາເນນ່ຄະດ ່ ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອເຂາ່ເຈ ່າ້ແນ� ໃຈວ� າ ຜ່ິຕ້ົ້ອ້ງສົ່ງ່ໄສົ່ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັໄດລ້ະບຸຢູ່່� ໃນນ່ວ້� າ ໄອຍະການມໂ່ອກາດທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້ ຢູ່່� ໃນ
ລະດບັທີ່່� ໜ່ອ້ຍສຸົ່ດເທີ່່� ານັນ້. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງທີ່່� ສົ່ະເໜ່ແ່ມ� ນ ຄະດກ່� ຽວກບັການຖພ່າແທີ່ນຜ່ິອ້່� ນ, ຊ່� ງວ� າໃນນັນ້ ແມ� ຖ່
ພາແທີ່ນຜ່ິອ້່� ນ ຢູ່າ້ນການຖກ່ໃສົ່� ຄວາມວ� າເປັັນອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເທີ່ກັໂນໂລຍກ່ານຈະເລນ່ພນັ, ຖາ້ມ່
ຂຳມ້່ນບຳ� ພຽງພຳ ໃນການຈດັປັະເພດຜ່ິກ້� ຽວວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ຈະບຳ� ມກ່ານກ� າວຫາໃດໆຕົ້ຳ�
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942. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຜ່ິກ້� ຽວ, ຊ່� ງວ� າໄອຍະການ ມທ່ີ່າງເລອ່ກທີ່່� ຈະປ່ັກປັອ້ງຜ່ິກ້� ຽວ ໃຫເ້ປັັນພະຍານຕົ້ຳ� ສ່ົ່ກ້ບັຜ່ິທ້ີ່່� ກດ່ຂ່� ຂ່ດຮັດ່ລາວ. ໃນນ່,້ 
ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັ ຢູ່່� ໃນຄະດດ່ັ� ງກ� າວວ� າ ເມ່� ອຜ່ິເ້ປັັນແມ� ບຳ� ແມ� ນເຈ່າ້ຂອງໄຂ� , ອາດຈະມກ່ານລະເມດ່ຂອງອາຊະຍາກຳາ
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເຕົ້ກັໂນໂລຢູ່່ການຈະເລນ່ພນັ, ແຕົ້� ການດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັຜ່ິທ້ີ່່� ຖພ່າແທີ່ນຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງຕົ້ຳ� ການໄດຮ້ັບັ
ຄວາມຮັ� ວມມຈ່າກເຂາ່ເຈ ່າ້. ທີ່ະນາຍຄວາມຝ່� າຍຈຳາເລຍ່ ຍງັມບ່ດ່ບາດຢູ່່� ໃນເລ່� ອງນ່ ້ໂດຍໃຫກ້ານປ່ັກປັອ້ງຢູ່� າງເຕົ້ມັທີ່່�

ແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ານ, ລວມທີ່ງັການດງ່ເອາ່ມາດຕົ້ະການ 41 ຂ່ນ້ມານຳາໃຊ ້ ຖາ້ຫາກວ� າມນັກ� ຽວຂອ້ງກບັ
ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ກ� າວຫາ. 

ບົດບາດຂອງສານ ໃນການຢືນຍັນທ່ີຈະສືບຕ່ໍປະຕິບັດ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍ
ວ� າ, ໃນທີ່າງຂອງວຊິາການ, ສົ່ານບຳ� ມອ່ຳານາດທີ່່� ຈະຍກ່ຟັອ້ງຄະດ ່ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖາ້ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ແລະ ໄອຍະການ ເລອ່ກທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້. ຂຳຍ້ກ່ເວັນ້ ແມ� ນມຢູ່່່� ໃນ ປັະມວນກດ່ໝາຍ
ອາຍາ ຊ່� ງແມ� ນຢູ່່� ໃນກຳລະນເ່ປັັນເຫດສຸົ່ດວໄິສົ່, ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ສົ່ະຖານະການທີ່່� ຜິດິປ່ັກກະຕົ້ບິບ່ບງັຄບັ
ໃຫປ່້ັກປັອ້ງຕົ້ນ່ເອງ, ເຊັ� ນວ� າ, ຈາກການທີ່ຳາຮັາ້ຍຮັ� າງກາຍທີ່່� ກຳາລງັຈະເກດ່ຂ່ນ້. ຖາ້ບຳ� ແມ� ນໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ, ສົ່ານ
ອາດສົ່າມາດເຮັດັວຽກກບັໄອຍະການເພ່� ອເຮັດັໃຫຂ້ຳກ້� າວຫາຫຸຸດລງ່. ມກ່ານລາຍງານວ� າ ມຄ່ະດທ່ີ່່� ຖກ່ຍກ່ຟັອ້ງ ເມ່� ອ
ຄ່ນ້ພບ່ວ� າ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຄະນະລ່ກຂຸນ ຫລ ່ ບນັດາຜ່ິພ້ພິາກສົ່າທີ່່� ຕົ້ດັສົ່ນິ
ຄະດ ່ມດ່່ນພນິດິ ທີ່່� ຈະລມ່ກບັຄ່� ກຳລະນໂ່ດຍກງ່ໃນເວລາໄຕົ້� ສົ່� ວນຄະດ,່ ແຕົ້� ເຂາ່ເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ປັະຕົ້ບິດັເຊັ� ນນັນ້ ຫລ ່
ບຳ� ຖາມຄຳາຖາມໃດໆ ທີ່່� ອາດເປ່ັດເຜິຍ່ວ� າ ຜ່ິຕ້ົ້ອ້ງຫາກະທີ່ຳາຜິດິ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ

ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ຢູ່ໃນຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງສອງຝ່່າຍ: ໄທີ່ ມ ່ MOU ທີ່່� ຢູ່່ນຍນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະ
ຕົ້ອ້ງຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ໃນຖານະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ແລະ ຕົ້ກ່ລງ່ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ໃນການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເຂ່າ້-ອອກຈາກປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ, ຫຸ ່ ທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍ
ກງ່ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ລວມທີ່ງັກບັປັະເທີ່ດມຽນມາ (ປ່ັ 2009) (ມາດຕົ້າ 8(a)); ກບັປັະເທີ່ດຈນ່ (ປ່ັ 2018) 
(ມາດຕົ້າ 5); ແລະ ສົ່ຳາລບັແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍເທີ່່� ານັນ້, ກບັປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ (ປ່ັ 2014) (ມາດຕົ້າ 6) ແລະ 
ກບັປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ (2008) (ມາດຕົ້າ 6). ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ (MOU) ປ່ັ 2017 ລະຫວ� າງ ລາວ ແລະ 
ໄທີ່ ບຳ� ໄດກ້� າວເຖງິ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແບບສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ ແຕົ້� ເວ່າ້ເຖງິການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງກດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 6) ແລະ 
ຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຈະບຳ� ເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອກ່ ຢູ່່� ໃນການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງກດ່ໝາຍ 
(ມາດຕົ້າ 17). ບຳ� ໄດມ້ກ່ານປ່ັກສົ່າຫາລ ່ ກ� ຽວກບັການນຳາໃຊບ້ນັດາຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ເຫຸ ່� ານ່ ້ ໃນທີ່າງປັະຕົ້ບິດັ ນອກເໜ່ອ່ຈາກ
ປັະເທີ່ດທີ່່� ໃຫກ້ານສົ່ຳາພາດ ໂດຍສົ່ງັເກດວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຝ່� າຍໄທີ່ໄດປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້າມຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ  ໂດຍປັະສົ່ານສົ່ມ່ທີ່ບ່ກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງປັະເທີ່ດອ່� ນໆ ໂດຍບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ຢູ່� າງຈະແຈງ້ໄວ ້ຢູ່່� ໃນ
ຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ການຮັ� ວມມຕ່ົ້� າງໆ. 

ວິທີການທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດ ້
ເນັນ້ໜ່ກັໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຂອງວທິີ່ກ່ານທີ່່� ສົ່ອດຄ� ອງກນັໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ລະຫວ� າງປັະເທີ່ດ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດໃນປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ. ຈດຸນ່ໄ້ດ ້
ຮັບັການເນັນ້ໜ່ກັ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ສົ່ຳາລບັບນັດາປັະເທີ່ດອາຊຽນເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ກຳຍງັສົ່ຳາລບັນອກເໜ່ອ່ບນັດາປັະເທີ່ດ ທີ່່� ມ່
ພນ່ລະເມອ່ງໄທີ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ທີ່່� ຈຳາເປັັນຈະຕົ້ອ້ງຍອມນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. 
ປັະເທີ່ດທີ່່� ໃຫກ້ານສົ່ຳາພາດໄດກ້� າວວ� າ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄທີ່ ເຮັດັວຽກຮັ� ວມກບັບນັດາປັະເທີ່ດຕົ້່ນ້ທີ່າງ ໃນການແລກປັ� ຽນ
ຂຳມ້່ນຂ� າວສົ່ານ ເພ່� ອຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ແລະ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສົ່ຳາຄນັຂອງ ວຽກງານຂອງ
ແຜິນງານ ASEAN-ACT ແລະ ບນັດາອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ອ່� ນໆທີ່່� ບຳ� ຂ່ນ້ກບັລດັຖະບານ ໃນການສົ່່� ສົ່ານຫຸກັການ
ປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດທ່ີ່່� ສຸົ່ດ.  



95 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນ ຕ່ໍການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: 
ບນັດາຜ່ິທ້ີ່່� ປ່ັກສົ່າຫາລໃ່ນໂຕົ້ະມນ່ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັວ� າ: ສົ່ຳາລບັການທີ່່� ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຈະມຜ່ິນ່ນຳາໃຊໄ້ດ,້ ກ� ອນອ່� ນ
ໝດ່ ຕົ້ອ້ງກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃຫໄ້ດເ້ສົ່ຍກ� ອນ. ຖາ້ບຳ� ສົ່າມາດເຮັດັເຊັ� ນນັນ້ໄດ,້ ເຖງິແມ� ນວ� າ ໃນຄວາມເປັັນ
ຈງິຈະມຫຸ່ກັຖານທີ່່� ສົ່າມາດລະບຸວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກຳຕົ້າມ, ແຕົ້� ເມ່� ອໃດທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດເ້ຂ່າ້ສ່ົ່� ລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ
ທີ່າງອາຍາ, ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະບຳ� ສົ່າມາດໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດມ້ສ່ົ່� ວນພວ່ພນັຢູ່່� ໃນນັນ້ແລວ້. 
ໄດມ້ກ່ານຮັຽກຮັອ້ງໃຫຂ້ະບວນການລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມຄ່ວາມໂປັ� ງໃສົ່. ດັ� ງນັນ້, ເຫດຜິນ່ທີ່່� ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຫຸບ່ຳ� ນ ັນ້ ຈະສົ່າມາດເຂ່າ້ໃຈໄດດ້ຂ່່ນ້ ແລະ ມກ່ານແກໄ້ຂທຸີ່ກຂຳຜ້ິດິພາດ. ບດ່ລາຍງານ
ປັະຈຳາປ່ັ 2020 ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແຫ� ງປັະເທີ່ດສົ່ະຫາລດັອາເມລກິາ ໄດເ້ວ່າ້
ເຖງ່ ຄວາມຜິດິພາດຢູ່່� ໃນຂະບວນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ເສົ່ຍແກ�  ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັນຕິົ້ກິຳາວ� າດວ້ຍການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຂອງໄທີ່, ແລະ ເປັັນການເພ່� ມຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ລວມທີ່ງັ ຕົ້ຳ� ການລກັລອບເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງ ແລະ ການຄາ້ປັະເພນ.່132 

ການທ່ີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມັກທ່ີຈະເລືອກຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຫຼາຍກວ່າທ່ີຈະຖືກກໍານົດຕົວ ແລະ ໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງ: ໃນບາງກຳລະນ,່ ໄດມ້ກ່ານລາຍງານວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມກັຈະຍອມຮັບັວ� າ ຕົ້ນ່ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ 
ແລະ ຈ� າຍຄ� າປັັບໄຫມ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ການເປັັນໂສົ່ເພນ,່ ຫຸາຍກວ� າ
ທີ່່� ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ແລະ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.133 ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ແມ� ນການສົ່ະເໜ່ໃ່ຫແ້ມ� ຍງິ ທີ່່� ຖກ່ຈບັໃນຂຳຫ້າຊກັຊວນຄາ້ປັະເວນ ່ທີ່່� ຈ� າຍຄ� າປັັບໃໝ 500 ບາດ ແລະ ຍອມຮັບັວ� າ
ມຄ່ວາມຜິດິຍອ້ນເຫດໃຫຄ້ວາມສົ່ະດວກ, ແລະ ຕົ້ຳ� ມາໄດຖ້ກ່ກກັຕົ້ວ່ເພ່� ອເນລະເທີ່ດອອກປັະເທີ່ດ ເຖງິແມ� ນວ� າ ນາງ
ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຈາກກດ່ໝາຍກຳຕົ້າມ ຖາ້ຫາກນາງຖກ່ກຳານດ່ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ. ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ປັະເພດການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ‘ລະດບັຕົ້ຳ� າ’ ນ່ ້ ແມ� ນເປັັນເລ່� ອງປ່ັກກະຕົ້,ິ ຊ່� ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍບາງຄນ່ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດໃ້ຊເ້ວລາເພ່� ມ ຢູ່່� ໃນການກກັຂງັ ທີ່່� ລຳຖາ້ການເນລະເທີ່ດອອກປັະເທີ່ດ. 

ບົດບາດຂອງນາຍພາສາ ໃນການກໍານົດຕົວ ແລະ ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ
ການຄ້າມະນຸດ: ການເຂ່າ້ເຖງິນາຍພາສົ່າທີ່່� ໄດຜ້ິ� ານການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ ຖວ່� າເປັັນສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍຕົ້່ນ້ຕົ້ຳ ໃນ
ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່່� ບຳ� ສົ່ງັກດັລດັ ໄດລ້າຍງານວ� າ ນາຍພາສົ່າທີ່່� ໄດເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມການສົ່ຳາພາດ
ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການດຳາເນນ່ຄະດຂ່ອງສົ່ານ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່ສົ່ະເໝໄ່ປັ, 
ແລະ ແມກ້ະທີ່ັງ້ ບາງຄັງ້ ກຳ� ພະຍາຍາມຊກັຊວນໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່າລະພາບການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້
ມະນຸດບງັຄບັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ເຮັດັ.134 

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕໍາຫຼວດ ໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ດູນ
ພິນິດ ເພ່ືອທ່ີຈະບ່ໍລົງໂທດເຂົາເຈ້ົາ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ດ� ານໜ່າ້ອາດຈະມຄ່ວາມ
ພອ້ມໃນການລະບຸຕົ້ວ່ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນຄະດທ່ີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງເດກັນອ້ຍ ຫຸ ່ ມກ່ານໃຊຄ້ວາມຮຸັນແຮັງ, 
ແຕົ້� ນັນ້ກຳຍງັຂາດຄວາມອາດສົ່າມາດ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ເມ່� ອມກ່ານນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານອນັລະອຽດ
ອ� ອນ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຜິນ່ງານຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ອາດຈະຖກ່ວດັແທີ່ກດວ້ຍຈຳາ
ນວນການຈບັກຸມ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດປ້ັະຕົ້ບິດັ ແລະ ຂຳກ້� າວຫາທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຍ້່� ນ. ສົ່່� ງດັ� ງກ� າວນ່ ້ໄດຖ້ກ່ແນະນຳາວ� າ ເປັັນສົ່່� ງ
ທີ່່� ບຳ� ສົ່າ້ງແຮັງຈງ່ໃຈ ແກ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນບນັດາຄນ່ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດ ້
ປັະເຊນ່ໜ່າ້ທີ່່� ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ຊ່� ງ   ໝາຍຄວາມວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນ ‘ພ່ນ້ທີ່່� ສົ່ຂ່່ເ້ທີ່າ່’ ແລະ ຈະ

132 ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ: ປະເທດໄທ (ການຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ, 2020).
133 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບສີ່ງທ້າທ້າຍທີ່ວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ໃນການໄດ້ຮັບ ”ການປົກປ້ອງ” ໃນນາມເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ, ໃຫ້ເບີ່ງ: 
ບົດຂຽນ ຂອງທ່ານ McAdam, Marika., ຫົວຂໍ້: ສົ່ດິເສົ່ລພ່າບໃນການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ຂອງບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ: 
ການວເິຄາະກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ (ASEAN-ACT, 2021)
134 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2021: ປະເທດໄທ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ, ປີ 2021). ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ລາຍງານວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝ່ີນປະໝາດທາງອາຍາ ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ໂດຍບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນທາງຍຸດທະສາດ ເພື່ອດໍາເນີນການກ່າວຫາ 
ແກ່ຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ.  



962. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເລຍ່, ແລະ ກຳຈະບຳ� ໄດນ້ຳາໃຊ ້ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແກ� ເຂາ່ເຈ ່າ້. ການປັ� ຽນແປັງວທິີ່ທ່ີ່າງ ໃນການ
ວດັແທີ່ກຜິນ່ງານຂອງຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ການດຳາເນນ່ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ກ� ຽວກບັການກວດກາໄດຖ້ກ່ເນັນ້ໜ່ກັວ� າ ເປັັນ
ມາດຕົ້ະການທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ເພ່� ອນຳາໄປັສ່ົ່� ການຮັບັປັະກນັວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໄດຮ້ັບັສົ່ດິອຳານາດ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ໄດຮ້ັບັແຮັງຈງ່ໃຈ ໃນການນຳາໃຊດ່້ນພນິດິຂອງຕົ້ນ່ ເພ່� ອບຳ� ກ� າວຫາເຂາ່ເຈ ່າ້ວ� າ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ.

ບົດບາດຂອງ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ (NGO) ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກການລົງໂທດ: ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ອງ່ການ NGO ຢູ່່� ໃນຂະບວນການ
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຖວ່� າເປັັນຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດໃ່ນການກຳານດ່ຕົ້ວ່. ມກ່ານລາຍງານວ� າ ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຂອງອງ່ການ 
NGO ຢູ່່� ໃນຂະບວນການກວດກາໄດສ້ົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫກ້ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຫຸາຍຂ່ນ້, ໂດຍ
ມກ່ານສົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ ການສົ່າ້ງຄວາມເຊ່� ອຫມັນ້ກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ເຫນັວ� າຕົ້ນ່ເອງເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ແລະ ບຳ� ໄວວ້າງໃຈຕົ້ຳາຫຸວດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ທີ່່� ເປັັນອງ່ການ NGO ຍງັໄດອ້າ້ງເຖງິກຳລະນ ່ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຈ້ດັການ ເພ່� ອ
ໃຫຄ້ນ່ທີ່່� ຢູ່່� ໃນລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ໃຫກ້ານຊ� ວຍເຫຸອ່ຕົ້າມຄວາມເປັັນ
ຈງ່.

ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການກໍານົດຕົວ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ ໄດ ້
ໃຫກ້ານສົ່ງັເກດວ� າ ອາຍຸຂອງຄນ່ໆໜ່່� ງ ມກັຈະເປັັນຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງກນັລະຫວ� າງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນການຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ 
ແລະ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ຖກ່ຈດັປັະເພດ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນນາມເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ. ມຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງກຳຄວ່� າ, ບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ທີ່່� ຖກ່ຈບັກຸມ ຍອ້ນຜິະລດິ ແລະ ຂາຍ ຮ່ັບພາບການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ
ເດກັນອ້ຍ ຕົ້ຳ� ມາໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນເດກັນອ້ຍທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້� ຳາກວ� າ 15 ປ່ັ. ເນ່� ອງຈາກວ� າ ຜ່ິກ້� ຽວຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່
ວ� າເປັັນເດກັນອ້ຍ, ຜ່ິກ້� ຽວຈ່� ງບຳ� ໄດຮ້ັບັຂຳກ້� າວຫາ, ລວມທີ່ງັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ບຳ� ໄດນ້ອນຢູ່່� ໃນມາດຕົ້າ 41. ອກ່ຄະດ່
ໜ່່� ງ ແມ� ນພວ່ພນັກບັກຸ� ມຄນ່ຈຳານວນ 14 ຄນ່ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ; 
ໃນຈຳານວນດັ� ງກ� າວ, ຜ່ິໃ້ຫຍ�ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ໃນຂຳຫ້າຄາ້ປັະເວນ ່ແລະ ຖກ່ເນລະເທີ່ດ ຍອ້ນເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ຍອມໃຫ ້
ຄວາມຮັ� ວມມ.່ ສົ່ຳາລບັເດກັນອ້ຍ, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງເດກັ ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້ເຖງິແມ� ນວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ຕົ້ອ້ງການ
ໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຫຸ ່ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ໄດຮ້ັບັການຊ� ວຍເຫຸອ່ ໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກຳຕົ້າມ. 
ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອຂອງການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດມ່
ຄວາມສົ່� ຽທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເມ່� ອເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບຳ� ຮ່ັວ້� າເອກະສົ່ານມກ່ານປັອມແປັງອາຍຸ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ, ເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ອາດຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜິດິວ� າ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັການຄາ້ປັະເວນ ່ ແທີ່ນທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ. ບດ່ຮັຽນທີ່່� ດທ່ີ່່� ໄດກ້ຳານດ່ໄວນ້ະທີ່່� ນ່ກ້ຳຄ ່ ການກຳານດ່ອາຍຸຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ແມ� ນໄດອ້ງ່ໃສົ່� ວທິີ່ກ່ານທີ່າງວທິີ່ະຍາສົ່າດ ແລະ ສົ່ງັຄມ່ທີ່ິ� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນຈດຸໃຈກາງ.

ການກໍານົດຕົວຜິດວ່າ ຜູ້ທ່ີບ່ໍຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ນອກເໜ່ອ່ຈາກການທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຖກ່
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບແລວ້, ກຳຍງັມຄ່ວາມເປັັນຫ� ວງ ທີ່່� ຖກ່ຍກ່ຂ່ນ້ມາ ຊ່� ງກ� ຽວຂອ້ງກບັວ� າ ຜ່ິບ້ຳ� ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜິດິວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງ ແມ� ນການສົ່ະເໜ່ບຸ່ກຄນ່ໜ່່� ງ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຊ່� ງຕົ້ຳ� ມາ ກຳຖກ່ສົ່ານກຳານດ່ວ� າບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ໃນກຳລະນນ່່,້ ໄອຍະການ ໄດຖ້າມສົ່ານ
ວ� າ ຜ່ິກ້� ຽວຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸບ່ຳ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ຈະຖກ່ຮັຽກຮັອ້ງໃຫທ້ີ່ດ່ແທີ່ນຄນ່ຄ� າໃຊຈ້� າຍ 
ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກະຊວງພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະ ຄວາມປັອດໄພຂອງມະນຸດ (MSDHS) ບຳ ສົ່ຳາລບັການສົ່ະຫນບັສົ່ະຫ
ນນ່ຜ່ິກ້� ຽວ ໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ໃນເວລາຕົ້ອນທີ່່�ໄດຂ້ຽນ, ກຳລະນນ່່ ້ ຍງັບຳ� ທີ່ນັໄດຮ້ັບັການ
ແກໄ້ຂເທີ່່� ອ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມບາງຄນ່ ໄດຊ້່ແ້ຈງຢູ່່� ໃນຈດຸນ່ວ້� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ 
ໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກອາດຊະຍາກຳາອ່� ນ ແລະ ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະພາບອ່� ນ (ເຊັ� ນ ຊາວອບ່ພະຍບ່ ແລະ 
ຄນ່ທີ່່� ລກັລອບເຂ່າ້ເມອ່ງ) ບຳ�ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງແບບນ່,້ ແລະ ການທີ່່� ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນທີ່າງທີ່່� ຜິດິຈະຕົ້ອ້ງໄດ ້
ປັອ້ງກນັ. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນທາງປະຕິບັດ

ຄວາມສ່ຽງອັນສະເພາະຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ່ໍກັບການລົງໂທດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຊ່� ງວ� າມເ່ດກັນອ້ຍລວມຢູ່່� ໃນນັນ້ – ໄດຖ້ກ່ລະບຸວ� າ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະ



97 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ປັັບໃໝ, ຖກ່ກກັຂງັ ແລະ ສົ່່� ງອອກນອກປັະເທີ່ດ. ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ຢູ່່� ໃນຮ່ັບແບບຂອງແຮັງງານ 
ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າເປັັນການກະທີ່ຳາຜິດິໃນການເຂ່າ້ເມອ່ງແບບຜິດິປ່ັກກະຕົ້,ິ ການ
ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ (ຊ່� ງກ� ຽວຂອ້ງກບັຫນງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຸ ່ ປ່ັມ້ປັະຈຳາຕົ້ວ່ຄນ່ເຮັດັ
ວຽກຢູ່່� ເທີ່ງິເຮັອ່) ແລະ ການເຮັດັວຽກ ໂດຍບຳ� ມໃ່ບອະນຸຍາດ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາ
ໃຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ ປັະເຊນ່ກບັຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າເພ່� ມຕົ້່� ມ ຢູ່່� ໃນປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 
2499 ແລະ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ ແລະ ປັາບປັາມການຄາ້ປັະເວນ ່ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2539. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາວ� າກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັການຄາ້ປັະເວນ ່ແລະ ການເຂ່າ້ເມອ່ງແບບຜິດິປ່ັກກະຕົ້.ິ ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຖກ່ເນລະເທີ່ດອອກປັະເທີ່ດ ເປັັນ
ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍຜິດິກດ່ໝາຍ, ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ອາດຈະມຫຸ່ກັຖານພຽງພຳ ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອຫຸງັຈາກ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດກ້ບັຄນ່ບາ້ນ.

ຄວາມສ່ຽງອັນສະເພາະຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຂູດຮີດທາງ
ເພດ: ຫວ່ຂຳກ້� ຽວກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ນອນຢູ່່� ໃນປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2499 (ປ່ັ ຄ.ສົ່. 1956) 
ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ເພ່� ອຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດອາດຈະຂ່ນ້ກບັ, ປັະກອບມ ່ ‘ການກະ
ທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັການລ� ວງລະເມດ່ທີ່າງເພດ’ (ມາດຕົ້າ 276 ຫາ ມາດຕົ້າ 287); ການກະທີ່ຳາຜິດິຕົ້ຳ� ຊວ່ດິ ແລະ 
ຮັ� າງກາຍ (ມາດຕົ້າ 288-300) ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ຳ� ສົ່ິດ່ເສົ່ລພ່າບ (ມາດຕົ້າ 309-321). ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ເພ່� ອການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ລວມທີ່ງັເດກັນອ້ຍ ສົ່າມາດ ແລະ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ 
ໂດຍກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ ແລະ ປັາບປັາມການຄາ້ປັະເວນ ່ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2539, ໂດຍສົ່ະເພາະ, ມາດຕົ້າ 
5 ແລະ 6:

ມາດຕົ້າ 5. ບຸກຄນ່ໃດ ທີ່່� ຂຳຮັອ້ງ, ຊກັນຳາ, ແນະນຳາຕົ້ນ່ເອງ ເພ່� ອຕົ້ດິຕົ້າມ ຫຸ ່ຊກັຊວນ
ບຸກຄນ່ໃດ ໜ່່� ງຕົ້າມທີ່ອ້ງຖະໜ່ນ່, ສົ່ະຖານທີ່່� ສົ່າທີ່າລະນະ ຫຸ ່ ສົ່ະຖານທີ່່� ອ່� ນໆ ໃນ
ລກັສົ່ະນະທີ່່� ເປ່ັດເຜິຍ່ ແລະ ບຳ� ອາຍ ຫຸ ່ ສົ່າ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍແກ� ສົ່າທີ່າລະນະຊນ່ ເພ່� ອ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການຄາ້ປັະເວນ ່ຈະຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ຄ� າປັັບໃໝ ຊ່� ງບຳ� ເກນ່ໜ່່� ງພນັບາດ.

ມາດຕົ້າ 6. ບຸກຄນ່ໃດທີ່່� ພວ່ພນັກບັຜ່ິອ້່� ນ ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານປັະກອບອາຊບ່ໂສົ່ເພນ ່ ເພ່� ອ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການຂາຍໂສົ່ເພນຂ່ອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ຂອງຜ່ິອ້່� ນ ຈະຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ� ການ
ຖກ່ຕົ້ດັອດິສົ່ະລະພາບໃນໄລຍະທີ່່� ບຳ� ເກນ່ໜ່່� ງເດອ່ນ ຫຸ ່ ປັັບໄໝບຳ� ເກນ່ໜ່່� ງພນັບາດ ຫຸ ່
ທີ່ງັຖກ່ຕົ້ດັອດິສົ່ະຫຸະພາບ ແລະ ທີ່ງັເສົ່ຍຄ� າປັັບໄໝ.  

ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການທາງເພດ ຊື່ງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ກດ່ໝາຍໄທີ່ ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຊ່� ງ
ເຮັດັໃຫຜ່້ິທ້ີ່່� ບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ. ມກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່�
ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມຢູ່່� ໃນອຸດສົ່ະຫາກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ ອາດຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຂຳຫ້າຂຳຮັອ້ງໃຫມ້ເ່ພດສົ່ຳາພນັ, ຊ່� ງຈະ
ຖກ່ປັັບໃໝ 1500 ບາດ ແລະ ຖກ່ກກັຂງັໄວໃ້ນຄຸກ 48 ຊ່� ວໂມງ. ຜ່ິທ້ີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ ທີ່່� ບຳ� ປ່ັກກະຕົ້ອິາດຈະຖກ່
ສົ່່� ງໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແລະ ຖກ່ເນລະເທີ່ດອອກນອກປັະເທີ່ດ. ແມກ້ະທີ່ງັຄວາມຜິດິເລກັໆນອ້ຍ
ໆ ກຳສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ກ່ານບນັທີ່ກ່ຄະດອ່າຍາ. ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຄນ່ນ່� ງ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມບຳ� ສົ່ະບາຍໃຈ ຢູ່� າງເລກິເຊິ� ງກ� ຽວກບັ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກອບກ່ຊ້� ວຍເຫຸອ່ຂອງຕົ້ນ່ ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ແກ� ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ຖກ່
ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຊ່� ງເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ຖາມລາວວ� າ ເປັັນຫຍງັ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈ ່� ງຈະຕົ້ອ້ງເຂ່າ້
ຄຸກ ຍອ້ນບາງສົ່່� ງບາງຢູ່� າງທີ່່� ແຜິ� ລາມໄປັທີ່່� ວປັະເທີ່ດໄທີ່, ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ຮ່ັວ້� າ ມນັເປັັນເລ່� ອງຜິດິກດ່ໝາຍ. ລາວໄດສ້ົ່ງັເກດ
ເຫນັວ� າ ລາວບຳ� ມຄ່ຳາຕົ້ອບ ທີ່່� ໜ່າ້ພຳໃຈຕົ້ຳ� ຄຳາຖາມນ່ ້ແລະ ໄດແ້ນະນຳາວ� າ ຄວນແນະນຳາກດ່ໝາຍມາຄວບຄຸມວຽກງານ
ການບຳລກິານທີ່າງເພດຂອງຜ່ິໃ້ຫຍ�  ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກອບກ່ຊ້� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ມກ່ານຕົ້ດິຄຸກ ແລະ ການດ່ຖ່ກຄນ່ທີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນວຽກງານການ
ບຳລກິານທີ່າງເພດ. ດວ້ຍວທິີ່ນ່່,້ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ອາດສົ່າມາດສຸົ່ມໃສົ່� ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົ້ນ່ໃນການ
ແກໄ້ຂການຄາ້ມະນຸດ, ດກ່ວ� າຈະລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຜ່ິທ້ີ່່� ເຮັດັວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ. 



982. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ຫ້ອງທີ 8: ການບຸກກວດຄ້ົນ ແລະ Sການກອບກູ້S ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການ
ຄ້າມະນຸດສ່ົງຜົນໃຫ້ຜູ້ບໍລິການທາງເພດມີ ໂທດທາງອາຍາ

‘ຮ່ັບແບບ ການບຸກ ແລະ ການເຂ່າ້ໄປັກອບກ່ຊ້� ວຍເຫຸອ່’ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ວພິາກວຈິານຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ໜ່ກັໜ່� ວງ. ມນັອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັການດຳາເນນ່ງານທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ ເພ່� ອດກັຈບັຕົ້ວ່ຜ່ິທ້ີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານ
ທີ່າງເພດ, ຊ່� ງວ� າໃນນັນ້, ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ບນັດາຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ຈາກອງ່ການ NGO ທີ່່� ເຮັດັວຽກຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດທີ່ຳາຕົ້ວ່ເປັັນລ່ກຄາ້ ແລະ ໃນບາງກຳລະນ ່ ໄດຮ້ັບັການບຳລກິານທີ່າງເພດຈາກຜ່ິທ້ີ່່�

ສົ່ງ່ໃສົ່ວ� າຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ປັະເວນ.່ ເມ່� ອເຊ່� ອວ� າມຫຸ່ກັຖານ
ພຽງພຳ ກ� ຽວກບັສົ່ະຖານະການໃດໜ່່� ງ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຈາກຫຸາຍອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້, ບາງຄັງ້ກຳ� ປັະກອບ
ອາວຸດ, ແລະ ແມກ້ະທີ່ງັ ບາງຄັງ້ກຳ� ມຜ່່ິຕ້ົ້� າງໜ່າ້ສົ່່� ມວນຊນ່ເຂ່າ້ຮັ� ວມ, ຈະໄດ ້ ‘ເຂ່າ້ໄປັກອບກ່ ້
ຊ� ວຍເຫຸອ່’ ຜ່ິເ້ຮັດັວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ ທີ່່� ເຊ່� ອວ� າມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 18 ປ່ັ ແລະ ຜ່ິທ້ີ່່� ກຳານດ່ຕົ້ນ່
ເອງວ� າຖກ່ຄາ້ມະນຸດທີ່່� ມອ່າຍຸເກນ່ 18 ປ່ັ. ໂດຍທີ່່� ວໄປັແລວ້, ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນຈະຖກ່ສົ່່� ງໄປັທີ່່� ພກັ (ບາງຄັງ້ກຳຂດັກບັຄວາມຕົ້ອ້ງການຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້) ຊ່� ງມກັ
ຈະມໄ່ລຍະເວລາທີ່່� ບຳ� ມກ່ຳານດ່ ແລະ ບຳ� ສົ່າມາດເຮັດັວຽກໄດ ້ແລະ ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ ຫຸ ່ບຳ� ມກ່ານຕົ້ດິຕົ້ຳ�

ກບັຄອບຄວ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ
ອາດຈະຖກ່ຈບັ, ກກັຂງັ ແລະ ສົ່່� ງອອກນອກປັະເທີ່ດ ຖາ້ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ, ແລະ ຈຳາ້ກາ
ໜ່ງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເພ່� ອລະບຸຕົ້ວ່ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດລ້ະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ ການຫາ້ມ
ຄາ້ປັະເວນ.່135

ການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ: ອາຍຸ ທີ່່� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງ
ອາຍາ ໃນປັະເທີ່ດໄທີ່ ແມ� ນ 10 ປ່ັ, ອງ່ຕົ້າມມາດຕົ້າ 73 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2499 
(ຄ.ສົ່. 1956). ໃນເດອ່ນມຖຸິນາ ປ່ັ 2020, ຄະນະລດັຖະມນ່ຕົ້ໄ່ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ໂດຍທີ່່� ວໄປັ ເພ່� ອ
ເພ່� ມອາຍຸຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາໄປັເປັັນ 12 ປ່ັ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ສົ່ະເໜ່ ່ ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ
ທີ່່� ເປັັນເດກັນອ້ຍ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຂຳຫ້າກະທີ່ຳາຜິທິີ່່� ພວ່ພນັກບັການຄາ້ປັະເວນ,່ ການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດຜິ� ານລະບບ່
ອອນລາຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ, ຊ່� ງເຂາ່ເຈ ່າ້ມບ່ດ່ບາດໃນການຈາ້ງຄນ່ອ່� ນໆ. ໃນບາງກຳລະນ,່ ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຮ້ັບັຜິນ່
ປັະໂຫຍດທີ່າງການເງນິຈາກການຈາ້ງໝ່� ເພ່� ອນຂອງຕົ້ນ່, ແຕົ້� ເດກັນອ້ຍໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ເຖງິແມ� ນວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ໄດ ້
ຮັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດກຳຕົ້າມ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ເຖງິແມ� ນວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ແມ� ນພະຍານ, ເດກັນອ້ຍ ຄວນໄດ ້
ຮັບັການປ່ັກປັອ້ງທີ່ງັພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງເດກັນອ້ຍ. ຍງັມ່
ທີ່ດັສົ່ະນະກງ່ກນັຂາ້ມ ທີ່່� ໄດສ້ົ່ະແດງອອກມາ ກຳຄວ່� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ມຜ່ິນ່ປັະໂຫຍດຈາກການ
ຈາ້ງຄນ່ອ່� ນໆ ຄວນໄດຮ້ັບັຂຳກ້� າວຫາຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ເພ່� ອຢຸູ່ດຕົ້ບິຳ� ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ປັະຕົ້ບິດັເຊັ� ນນ່ອ້ກ່ຕົ້ຳ� ໄປັ. 

135 ການຈດັຕົ້ັງ້ ຜ່ິເ້ຮັດັວຽກໃຫກ້ານບຳລກິານທີ່າງເພດ ສົ່ຳາລບັການປັ� ຽນແປັງ: ພາບພດັຂອງຕົ້ນ່ເອງ, ການປຸັກລະດມ່ຊຸມຊນ່, ແລະ ສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂການເຮັດັວຽກ 
(ກຸມພັນທະມິດໂລກ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນເພດຍີງ (GAATW, 2018) 50; ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ເບີ່ງ ຊນ່ ແລະ ແລ� ນ: ຜິນ່ ຂອງນະໂຍບາຍຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ວ� າດວ້ຍ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຂອງຜ່ິເ້ຮັດັວຽກໃຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່�  ປັະເທີ່ດໄທີ່ (ທິມງານ RATS-W, Empower, ປີ 2012).



99 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຍຸດທະສາດ ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຄ້າມະນຸດ 
/ ຜູ້ຂູດຮີດ: ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ສົ່ະເໜ່ ່ ແມ� ນນາຍຈາ້ງຮັອ້ງຟັອ້ງຄນ່ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຍ່� ນຄຳາຮັອ້ງຟັອ້ງຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້, ຊ່� ງ
ກ� າວຫາພວກເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນຂຳຫ້າອາດຊະຍາກຳາ ເຊັ� ນ ການເປັັນຂ່ລ້ກັ, ທີ່່� ບຳ� ນອນຢູ່່� ໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຂອງມາດຕົ້າ 41. ອກ່
ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງທີ່່� ໄດສ້ົ່ະເໜ່ ່ແມ� ນວ� າ ຢູ່່� ໃນນັນ້ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດໃ້ຊສ້ົ່່� ສົ່ງັຄມ່ອອນ
ລາຍເພ່� ອເຕົ້ອ່ນຜ່ິອ້່� ນກ� ຽວກບັບຸກຄນ່ໃດໜ່່� ງ, ແມ� ນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຟັອ້ງຮັອ້ງໃນຂຳຫ້າໝິ� ນປັະໝາດ. ກນ່ລະຍຸດເຫຸ ່� ານ່ ້ຖກ່
ສົ່ງັເກດວ� າເປັັນຍຸດທີ່ະສົ່າດ ທີ່່� ນາຍຈາ້ງໃຊ ້ ເພ່� ອຂ່� ມຂ່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ເພ່� ອຫຸກ່ລຽ້ງຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ. ບດ່
ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດປັະຈຳາປ່ັ 2020 ຂອງສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ ຍງັໄດນ້ຳາສົ່ະເໜ່ທ່ີ່ງັສົ່ອງຕົ້ວ່ຢູ່� າງເຫຸ ່� ານ່ ້ ກ� ຽວກບັ
ນາຍຈາ້ງທີ່່� ກດ່ຂ່� ຂ່ດຮັດ່ ທີ່່� ເຮັດັໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າວ� າເປັັນຂ່ລ້ກັຕົ້ຳ� ຄນ່ງານທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ທີ່່� ໄດ ້
ພະຍາຍາມໜ່ອ່ອກຈາກວຽກ ຫຸ ່ປັ� ຽນວຽກ, ພອ້ມທີ່ງັໃຊກ້ດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການໝ່� ນປັະໝາດທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອເຮັດັໃຫ ້
ຜ່ິສ້ົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ສົ່ດິ ຂອງຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຄນ່ງານມດິງຽບລງ່.136   

ຮູບແບບການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ນອກເຫນືອຈາກການດໍາເນີນຄະດີ: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ກ� ຽວ
ກບັມາດຕົ້ະການດາ້ນການບຳລຫິານ ແລະ ດາ້ນອ່� ນໆ ທີ່່� ສົ່າມາດສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າເປັັນການລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະ
ຮັາ້ຍ ນອກເຫນອ່ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ. ການກກັຂງັຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ກ� ອນການສົ່່� ງກບັຄນ່ປັະເທີ່ດໄດຖ້ກ່
ກ� າວເຖງິວ� າ ເປັັນຕົ້ວ່ຢູ່� າງຂອງການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ບຳ� ມກ່ານດຳາເນນ່ຄະດ,່ ຊ່� ງຫຸຸດຄວາມສົ່າມາດຂອງພາກສົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງ 
ໃນການກຳານດ່ ແລະ ຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ການຂາດການທີ່ດ່ແທີ່ນຄ� າເສົ່ຍຫາຍຍງັສົ່ະແດງ
ໃຫເ້ຫນັວ� າ ເປັັນຮ່ັບແບບໜ່່� ງ ຂອງການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ແລະ ເປັັນການປັະຕົ້ບິດັຈຳາແນກ ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຖກ່ປັະຕົ້ເິສົ່ດ ການເຂ່າ້ຫາທີ່ນ່ຊ� ວຍເຫຸອ່ ເນ່� ອງຈາກວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການທີ່່� ບຳ� ປ່ັກກະຕົ້.ິ ອກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ໜ່່� ງ ແມ� ນການປັະຕົ້ບິດັການບນັທີ່ກ່ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ປັະເວນລ່ງ່ໃນໜ່ງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນ; ຮ່ັບແບບ
ການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ໜ່່ງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນ ຮ່ັສ້ົ່ກ່ອບັອາຍ ແລະ ກດ່ກນັບຳ� ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ກບັຄນ່ປັະເທີ່ດໄທີ່ໄດ.້ ເຖງິຈະ
ມລ່າຍງານວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ເນລະເທີ່ດອອກນອກປັະເທີ່ດ ໂດຍ
ມກ່ານຈຳາ້ກາລງ່ໃນໜ່ງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ທີ່່� ລະບຸວ� າເຂາ່ເຈ ່າ້ມກ່ານພວ່ພນັກບັການຄາ້ປັະເວນກ່ຳຕົ້າມ, ມນັກຳບຳ�

ຈະແຈງ້ວ� າການປັະຕົ້ບິດັເຊັ� ນນ່ ້ ຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸ ່ ບຳ� ; ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມບາງຄນ່ໄດມ້ທ່ີ່ດັສົ່ະນະວ� າ ທຸີ່ກການຈຳາ້ກາ
ດັ� ງກ� າວ ລງ່ໃນໜ່ງັສົ່ຜ່ິ� ານແດນຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເບ່� ງຄກ່ບັວ� າ ຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ໄດລ້ງ່ມປ່ັະຕົ້ບິດັ 
ກ� ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຫຸ ່ຍອ້ນຄວາມຜິດິພາດຂອງຕົ້ຳາຫຸວດ
ທີ່ອ້ງຖິ� ນ ທີ່່� ບຳ� ໄດກ້ຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

ການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທ່ີເປັນຄົນໄທຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັ
ກດ່ໝາຍ ໄດເ້ນັນ້ຫນກັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ໄທີ່ຈະໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ 
ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດຢູ່່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ສົ່ະເໜ່ ່ ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຄນ່ໄທີ່ ທີ່່�ໄດຂ້າ້ຜ່ິຂ່້ດຮັດ່ຕົ້ນ່ ໃນ
ຊ� ວງໄລຍະການຫຸບ່ໜ່.່ ປັະເທີ່ດທີ່່� ມບ່ນັຫານ່ ້ ບຳ� ທີ່ນັໄດມ້ກ່ດ່ໝາຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຢູ່່� ໃນຂະນະນັນ້ ເພ່� ອຮັບັຮ່ັຜ່້ິ ້
ກ� ຽວວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຊ່� ງສົ່່� ງຜິນ່ໃຫຜ່້ິກ້� ຽວຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່ງັໃນຂຳຫ້າການເຄ່� ອນຍາ້ຍແບບຜິດິປ່ັກກະຕົ້ ິແລະ 
ການຄາດຕົ້ະກຳາ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເພ່� ມຕົ້່� ມທີ່່�ໄດສ້ົ່ະເໜ່ ່ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຄນ່ໄທີ່ ທີ່່� ຖກ່ກກັຂງັຢູ່່� ໃນຕົ້າເວນັອອກກາງ 
ເພ່� ອເຂ່າ້ຮັ� ວມການດຳາເນນ່ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່າຳ ທີ່າງອາຍາ ແກ� ລ່ກເຮັອ່ປັະມງ່ໄທີ່ ທີ່່� ຖກ່ຈບັຢູ່່� ເຂດນ� ານນຳາ້ຂອງປັະເທີ່ດ
ອ່� ນ ແລະ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໂດຍບຳ� ມກ່ານກວດສົ່ອບເລ່� ອງການຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການບງັຄບັໃຊ ້
ແຮັງງານ ທີ່່� ໃນປັັດຈບຸນັແມ� ນມກ່ານກຳານດ່ໄວຢູ່້່� ໃນ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2551 
(ຄ.ສົ່. 2008) – ໄດຮ້ັບັລາຍງານວ� າ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມໄດແ້ນະນຳາວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັ
ກດ່ໝາຍ ສົ່� ອງແສົ່ງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການຂອງແຮັງງານ ແລະ ກດ່ໝາຍອ່� ນໆ 
ຂອງປັະເທີ່ດອ່� ນໆ, ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ແຮັງງານຄນ່ງານໄທີ່ທີ່່� ເຄ່� ອນຍາ້ຍໄປັຕົ້� າງປັະເທີ່ດ.

136 ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ: ປະເທດໄທ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫາລັດ ອາເມລິກາ, ປີ 2020).



1002. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

2�10� ຫວຽດນາມ

ກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລໂ່ຕົ້ະມນ່ສົ່ອງຄັງ້ ໄດຖ້ກ່ຈດັຂ່ນ້ຢູ່່� ຫວຽດນາມ ໂດຍມຜ່່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່ 52 ທີ່� ານ ຊ່� ງເປັັນຜ່ິ ້
ຕົ້� າງໜ່າ້ຈາກອງ່ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດຂອງລດັ ແລະ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັ. ວາລະນ່ ້ໄດອ້ງ່ໃສົ່�  ມຸມມອງຄວາມເຂ່າ້ໃຈຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງທີ່່� ເປ່ັດກວາ້ງ. 

ຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ ທີ່ຢູ່ໃນກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍ 

ບ່ໍມີຂ້ໍກໍານົດທ່ີຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການບ່ໍລົງໂທດ: ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນນຕິົ້ກິຳາ ຂອງຫວຽດນາມ. ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ແລະ ປັາບປັາມການຄາ້
ມະນຸດ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່66/2011/QH12 ແມ� ນບຳ� ເວ່າ້ເຖງ່ ບນັຫາການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ຂຳ ້

ກຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ໄດນ້ອນຢູ່່� ໃນ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ 2011 ເພາະມນັ
ບຳ� ໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາ ວ� າສົ່ອດຄ� ອງກບັ ຂຳກ້ຳານດ່ອ່� ນໆ. ເຖງິແນວໃດກຳຕົ້າມ, ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມຄດິເຫນັ
ວ� າ ຫຸກັການດັ� ງກ� າວ ແມ� ນນອນຢູ່່� ໃນເອກະສົ່ານນຕິົ້ກິຳາອ່� ນໆ, ລວມທີ່ງັດຳາລດັວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 
ດຳາລດັ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່62/2012/ ND-CP, ລງ່ວນັທີ່ ່13 ສົ່ງິຫາ 2012, ກຳານດ່ເຫດຜິນ່ ສົ່ຳາລບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຄວາມປັອດໄພ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຍາດພ່� ນອ້ງ ຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້., ແລະ ດຳາລດັ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່09/2013/ND-CP ກຳານດ່ ລາຍລະອຽດ ແກ�  ຫຸາຍມາດຕົ້າ ຂອງ ກດ່ໝາຍ
ວ� າດວ້ຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ບຳ� ໄດຍ້ກ່ໃຫເ້ຫນັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນທີ່ດັສົ່ະນະ ຂອງຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາ
ຖາມບາງຄນ່, ການຂາດ ຂຳກ້ຳານດ່ ທີ່່� ເວ່າ້ສົ່ະເພາະກ� ຽວກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍ ແມ� ນຖກ່ຊດ່ເຊຍ່ ດວ້ຍ
ເອກະສົ່ານນຕິົ້ກິຳາອ່� ນ ທີ່່� ຍດ່ຖຫຸ່ກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ລວມທີ່ງັ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບຕົ້ວ່ຈງ່ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ແລະ ເຈ່າ້
ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແມ� ນເຮັດັໜ່າ້ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

ການປົກປ້ອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ຢູ່ໃນນິຕິກໍາ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດອ້າ້ງເຖງິ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວ ້ ຢູ່່� ໃນ
ລດັຖະທີ່ຳາມະນນ່ ຊ່� ງເປັັນພ່ນ້ຖານຂັນ້ຕົ້ຳ� າສຸົ່ດ ສົ່ຳາລບັການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍສົ່ະເພາະວ� າດວ້ຍ
ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ສົ່ນັຍາລະຫວ� າງສົ່ອງຝ່� າຍ ທີ່່� ປັະກອບມ ່ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ (ໃຫເ້ບິ� ງຂາ້ງລຸ� ມນ່ ້ ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ ້
ການຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່). ກດ່ໝາຍເຫຸ ່� ານ່ ້ ໄດຖ້ກ່ຢູ່ຳ າ້ວ� າ ມຄ່ວາມສົ່ອດຄ� ອງກບັ ກດ່ໝາຍສົ່າກນ່, ເຖງິແມ� ນວ� າ ມນັໄດ ້
ຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າ ອາດສົ່າມາດນຳາ ໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຕົ້່� ມອກ່ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຂອງພວກມນັ. 
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ຍງັໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ແລະ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍຂັນ້ຕົ້ອນການ
ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ ການບງັຄບັ ແລະ ປັັດໃຈຜິ� ອນຜິນັອ່� ນໆ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາຜິດິ, ຊ່� ງບຳ� ແມ� ນບນ່ພ່ນ້ຖານ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ຢູ່່� ບນ່
ພ່ນ້ຖານ ການບຳ� ຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ບຳ� ມອ່ງ່ປັະກອບຂອງຄວາມຜິດິ, ແລະ ການປັອ້ງກນັ ທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ
ນັນ້. 

ບັນດາຂ້ໍກໍານົດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ: ມາດຕົ້າ 46 ຂອງປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ (ສົ່ະບບັ
ເລກທີ່ ່ 15/1999/QH10) ກຳານດ່ ‘ສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂ ທີ່່� ຜິ� ອນຜິນັ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ’, ສົ່ຳາລບັສົ່ານ ທີ່່�

ອາດຈະເລອ່ກນຳາໃຊ ້ການລງ່ໂທີ່ດໜ່ອ້ຍກວ� າທີ່່� ກຳານດ່ໄວ.້ ບາງຢູ່� າງ ສົ່ຳາລບັສົ່ິ� ງເຫຸ ່� ານ່ ້ອາດຈະກ� ຽວຂອ້ງກບັ ອາດຊະ
ຍາກຳາ ທີ່່� ກະທີ່ຳາໂດຍ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ: (e) 
ອາດຊະຍາກຳາ ຖກ່ກຳ� ຂ່ນ້ ໃນກຳລະນ ່ ທີ່່� ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໄດຮ້ັບັການກະຕຸົ້ນ້ທີ່າງຈດິໃຈ ໂດຍການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍ 
ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ບຸກຄນ່ອ່� ນ; (f) ອາດຊະຍາກຳາ ຖກ່ກຳ� ຂ່ນ້ ຍອ້ນສົ່ະພາບການທີ່່� ຫຍຸງ້ຍາກໃດໜ່່� ງ ຊ່� ງບຳ� ໄດເ້ກດ່
ຂ່ນ້ຈາກມນັເອງ; (i) ອາດຊະຍາກຳາ ຖກ່ກຳ� ຂ່ນ້ ຍອ້ນການຂ່� ມຂ່�  ແລະ/ຫຸ ່ການບບ່ບງັຄບັ ໂດຍບຸກຄນ່ອ່� ນ; ແລະ (j) 
ອາດຊະຍາກຳາ ຖກ່ກຳ� ຂ່ນ້ ຍອ້ນຄວາມຮ່ັເ້ທີ່່� າບຳ� ເຖງ່ການ.

ການບ່ໍລົງໂທດ ບ່ໍຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ: ມາດຕົ້ະຖານ



101 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຕົ້ຳ� າສຸົ່ດ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນຂຳກ້ຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການບຳລກິານ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ກະຊວງແຮັງງານ, ທີ່ະຫານ
ເສົ່ຍອງ່ຄະ ແລະ ສົ່ງັຄມ່, ປ່ັ 2011), ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ  ປ່ັ 2016 – 2020 ແມ� ນບຳ�

ໄດເ້ວ່າ້ເຖງ່ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ແຜິນງານແຫ� ງຊາດ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໄລຍະ ປ່ັ 2021-2025, ໂດຍມວ່ໄິສົ່
ທີ່ດັຮັອດປ່ັ 2030 ບຳ� ໄດລ້ວມເອາ່ ຫຸກັການການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຢູ່� າງຈະແຈງ້ ແຕົ້� ໄດກ້ຳານດ່ລາຍ
ລະອຽດ ໃນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຢູ່� າງຊດັເຈນ , ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດກ້� າວເຖງ່ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ສົ່ຳາ
ລບັຜ່ິທ້ີ່່� ຍງັບຳ� ທີ່ນັໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ການຕີຄວາມໝາຍ ຂອງຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ

ຄວາມບຳ� ມກັ ຕົ້ຳ� ກບັ ການນຳາໃຊກ້ານລະເວັນ້ຈາກຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ໃນທີ່າງທີ່່� ຜິດິ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມບາງຄນ່ ໄດ ້
ສົ່ະແດງຄວາມບຳ� ສົ່ະບາຍໃຈ ໃນການນຳາໃຊຫຸ້ກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແບບທີ່່� ວໄປັ ແລະ ໄດເ້ນັນ້ຫນກັເຖງິ ຄວາມຈຳາ
ເປັັນ ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງເອາ່ໃຈໃສົ່� ເບ່� ງ ເຈດຕົ້ະນາ ຂອງ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ-ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ອງ່ປັະກອບຂອງການເຮັດັອາ
ຊະຍາກຳາ, ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນ ສົ່ຳາລບັປັັດໃຈຜິ� ອນຜິນັ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍອາຍາ ແລະ ບຳລຫິານ ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການ
ພຈິາລະນາ. ຜ່ິມ້ບ່ດ່ບາດ ທີ່ງັຈາກພາກລດັ ແລະ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິ ວຽກງານອນັສົ່ຳາຄນັ ຂອງ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໃນການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການ. ຄວາມກງັວນ່ ກ� ຽວກບັການນຳາ
ໃຊ ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນທີ່າງທີ່່� ຜິດິ ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັຢູ່່� ບ� ອນອ່� ນ; ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ ຂອງ ກະຊວງ
ການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຂອງ ສົ່ະຫະລດັ ປ່ັ 2021 ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຂອງລດັ ໄດແ້ນະນຳາວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ເພ່ມ້ທີ່ະວກ່ານລ� ວງລະເມດ່ ເພ່� ອຫຸກ່ເວັນ້ ການລະເມດ່ການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ.137  

ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງການກະທໍາຜິດ ຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນການນໍາ
ໃຊ້ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ ໄດຢູ້່ຳ າ້ວ� າ ຄວາມຮຸັນແຮັງ
ຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິ ແມ� ນກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ບາງຄນ່ ໄດສ້ົ່ະແດງທີ່ດັສົ່ະນະ
ວ� າ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ ເຊັ� ນ ການຄາດຕົ້ະກຳາ, ການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸ ່ ການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນໄດຮ້ັບັການ
ຍກ່ເວັນ້ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ໄດມ້ຄ່ຳາແນະນຳາວ� າ ໃຫມ້ຂ່ຳກ້ຳານດ່ໜ່່� ງ ນອນຢູ່່� ໃນ ນຕິົ້ກິຳາວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ ເພ່� ອກຳານດ່ມາດຖານເງ ່�ອນໄຂວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເມ່� ອໃດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍທີ່� ານໜ່່� ງ ໄດສ້ົ່ະແດງຄວາມມກັວ� າ ສົ່່� ງດັ� ງກ� າວນ່ ້ ບຳ� ໄດເ້ອ່ນ້ວ� າເປັັນ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່� ໃນ
ໂຕົ້ຂອງມນັເອງ, ແຕົ້� ເປັັນ ‘ຫຸກັການ ສົ່ຳາລບັຈດັການກບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ໂດຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ’ 
ຫຸາຍກວ� າ, ເພ່� ອໃຫຜ່້ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່າງກດ່ໝາຍ, ແຕົ້� ກຳຍງັຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດ ່ເມ່� ອເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ. 

ການສ້າງການເຊ່ືອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດຂອງຕົນ  
ໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ເມ່� ອກຳານດ່ອງ່ປັະກອບຂອງອາຊະຍາກຳາ 
ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແລວ້, ຜ່ິກ້� ຽວ ແມ� ນຈະຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ທີ່່� ຂ່ນ້ກບັ ການນຳາໃຊ ້ ທຸີ່ກການ
ປັອ້ງກນັ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ. ໄດມ້ກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ກາຍເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຄວນຖກ່ດຳາ
ເນນ່ຄະດ,່ ເວັນ້ເສົ່ຍແຕົ້� ວ� າ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດບ້ງັຄບັໃຫຜ່້ິກ້� ຽວ ມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງໃນການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍ
ກງ່ ມາຈາກການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ເມ່� ອເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ກກັຂງັ, ກດ່ດນັ ແລະ ບງັຄບັໃຫກ້ະ
ທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ. ແຕົ້� ຖາ້ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ບຳ� ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ມາຈາກ ການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ມທ່ີ່າງເລອ່ກ ທີ່່� ຈະບຳ� ກະທີ່ຳາຜິດິ, ຜ່ິກ້� ຽວ ຄວນຈະປັະເຊນ່ກບັການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ໂດຍ
ພຈິາລະນາເຖງິປັັດໃຈຜິ� ອນຜິນັ ທີ່່� ມຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດ.້  

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ແລະ ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍຂັນ້ຕົ້ອນການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່�

ພວ່ພນັກບັ ການພຈິາລະນາ ກ� ຽວກບັການບງັຄບັ ແລະ ການຜິ� ອນຜິນັອ່� ນໆ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ໄດອ້ງ່

137 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2020: ປະເທດຫວຽດນາມ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ, ປີ 2020)



1022. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

ໃສົ່�  ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ອງ່ໃສົ່�  ອງ່ປັະກອບຂອງຄວາມຜິດິ ແລະ ຄວາມບຳ�

ຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ໄດຕ້ົ້ັງ້ໃຈເຮັດັ, ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຢູ່່� ໃນນັນ້. ຫຸ ່ເວ່າ້ອກ່ຢູ່� າງໜ່່� ງ
ແມ� ນວ� າ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຄວນຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ໄດຕ້ົ້ັງ້ໃຈກະທີ່ຳາ, ແຕົ້� ຄວນຈະ
ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ສົ່ະຫມກັໃຈເຮັດັ. ການພຈິາລະນາເວລາ ກ� ຽວກບັຈດຸ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ�

ຄວນໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງຕົ້ຳ� ໄປັອກ່ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ມາ, ໂດຍມມຸ່ມມອງທີ່່� ສົ່ະແດງອອກໃຫເ້ຫນັວ� າ, 
ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດອ້າໃສົ່ຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແບບບຳ� ປ່ັກກະຕົ້ ິ ໃນຊ� ວງໄລຍະໜ່່� ງ ພາຍຫຸງັທີ່່� ໄດຫຸ້ບ່ໜ່ອ່ອກຈາກ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແລະ 
ໄດຢູ່້່� ຄງ່ທີ່່� , ບຳ� ຄວນຫຸຸດພ່ນ້ຈາກ ການລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາ. 

ການນໍາໃຊ້ ຫຼັກການ ການບໍ່ລົງໂທດ

ການນໍາໃຊ້ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ທ່ີອາດຈະບ່ໍສອດຄ່ອງ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ຂອງລດັບາງຄນ່ ໄດ ້
ຮ່ັສ້ົ່ກ່ວ� າ ຫຸກັການໄດຖ້ກ່ຍດ່ຖ ່ ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ, ເຖງິແມ� ນວ� າບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ເປັັນນຕິົ້ກິຳາ ຢູ່� າງຈະ
ແຈງ້. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ອກ່ທີ່ດັສົ່ະນະອ່� ນ ທີ່່� ຜ່ິມ້ບ່ດ່ບາດ ທີ່ງັຈາກພາກລດັ ແລະ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັ ໄດສ້ົ່ະແດງອອກ
ມາ ແມ� ນວ� າ ການທີ່່� ບຳ� ມຫຸ່ກັການ ກຳານດ່ໄວຢູ້່� າງຈະແຈງ້ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍ ຂອງຫວຽດນາມ ອາດຈະເຮັດັໃຫກ້ານ
ນຳາໃຊຫຸ້ກັການ ລະຫວ� າງ ຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກບັຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຢູ່າກຈະເຮັດັໃຫກ້ດ່ໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍ ມຄ່ວາມຈະແຈງ້, ໂດຍມ ່ບດ່ແນະນຳາ ແລະ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຕົ້� າງໆ ມາຊ� ວຍອາ້ງອງ່. ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັ
ວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່ອ້ງຖິ� ນບາງຄນ່ ອາດຈະບຳ� ຮ່ັກ້� ຽວກບັຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ໄດມ້ກ່ານແນະນຳາວ� າ ການມຂ່ຳກ້ຳານດ່ 
ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍ, ຍງັອາດຈະຮັບັປັະກນັຫຸາຍຂ່ນ້ ໃຫຜ່້ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ, ແລະ 
ເຮັດັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ົ່ກ່ສົ່ະບາຍໃຈຂ່ນ້ຕົ້່� ມ ໃນການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� . ເພ່� ອໃຫໄ້ດຕ້ົ້າມຄາດໝາຍ, ບນັດາຜ່ິມ້ ່
ບດ່ບາດ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນພາກລດັ ໄດສ້ົ່ະເໜ່ໃ່ຫຊ້� ວຍຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍຫຸາຍຂ່ນ້ ໃນການທີ່ຳາຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ຫຸກັການການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ (ລວມທີ່ງັຢູ່່� ບນັດາປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ), ເຊັ� ນດຽວກນັກບັ ແຮັງງານຫວຽດນາມ ກ� ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະຖກ່ສົ່່� ງໄປັ
ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. 

ການລົງໂທດ ແບບຜ່ອນຜັນ ໃນນາມເປັນວິທີການ ກ້າວໄປສູ່ ການບ່ໍລົງໂທດ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ລດັ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັ
ເຖງ່ ການນຳາໃຊ ້ການລງ່ໂທີ່ດແບບຜິ� ອນຜິນັ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິ. ມາດຕົ້າ 51 
ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາ ອະນຸຍາດໃຫ ້ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂ ສົ່ຳາລບັການ
ຜິ� ອນຜິນັ ຊ່� ງລວມມ ່ທີ່່� ໄປັທີ່່� ມາຂອງບຸກຄນ່, ການທີ່່� ບຳ� ມປ່ັະຫວດັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ແລະ ບຸກຄນ່ນັນ້ໆ ໄດ ້
ໃຫກ້ານຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຫຸບ່ຳ� ?. ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມທີ່່� ບຳ� ໄດມ້າຈາກພາກລດັ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິ 
ສົ່ະຖານະພາບຜິ� ານມາ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ ໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ອາດຈະທີ່ຳາໜ່າ້ທີ່່�

ເປັັນປັັດໄຈຫຸຸດພ່ນ້ອອກຈາກຄວາມຜິດິ.  

ການຕອບສະໜອງ ຕ່ໍ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການນໍາໃຊ້ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈີງ: 
ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ໄດສ້ົ່ະເໜ່ສ່ົ່າມຈດຸ ທີ່່� ຈະນຳາໄປັສ່ົ່�  ການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກ� ການນຳາໃຊ ້ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ໃນທີ່າງປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງ່. ກ� ອນອ່� ນໝດ່, ໃນຂະນະທີ່່�  ຫວຽດນາມ ໄດໃ້ຫຄ້ຳາໝັນ້ສົ່ນັຍາທີ່່� ຈະປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການດັ� ງ
ກ� າວ ຜິ� ານທີ່າງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ແລະ ຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ອ່� ນໆ, ການລວມເຂ່າ້ໃສົ່ໃນນຕິົ້ກິຳາຕົ້� າງໆພາຍໃນປັະເທີ່ດ ຂອງຫວຽດນາມ 
ໄດຮ້ັບັການພຈິາລະນາ ໂດຍທີ່່� ບາງອນັຈະເປັັນຈດຸສົ່ຳາຄນັ ໃນການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ຂອງຫວຽດນາມ. ອນັທີ່ສ່ົ່ອງ
ແມ� ນວ� າ ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ ໃນການເສົ່ມ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ັ,້ ສົ່າ້ງຄວາມອາດສົ່າມາດ ແລະ 
ຮັດັແໜ່ນ້ສົ່າຍພວ່ພນັ ລະຫວ� າງ ອງ່ການສົ່ບ່ສົ່ວນ, ໄອຍະການ ແລະ ອງ່ການທີ່່� ຕົ້ດັສົ່ນິຄະດ ່ເພ່� ອນຳາໃຊຫຸ້ກັການການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ແລະ ຝ່່ກຝ່່ນຫຸຳ� ຫຸອມພະນກັງານກວດກາແຮັງງານ ຕົ້າມຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ຢູ່່� ໃນນ່,້ ກຳຍງັໄດໃ້ຫຂ້ຳ ້

ສົ່ງັເກດເຊັ� ນດຽວກນັວ� າ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ອງ່ການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ຄວນມບ່ດ່ບາດ
ໃນຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມເຂ່າ້ໃຈໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ. ອນັທີ່ສ່ົ່າມແມ� ນ, ຄຸນຄ� າຂອງການປ່ັກສົ່າຫາລ່
ໂຕົ້ະມນ່ - ເຊັ� ນ ກອງປັະຊຸມທີ່່� ໄດຈ້ດັຂ່ນ້ ເພ່� ອລາຍງານບດ່ສົ່ກ່ສົ່ານ່ ້- ໄດຖ້ກ່ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັວ� າ ເປັັນເວທີ່ສ່ົ່ນ່ທີ່ະນາທີ່່� ເປັັນ
ປັະໂຫຍດ ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແກ�  ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ.
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ສີ່ງທ້າທາຍ ໃນການຮ່ວມມືສາກົນ

ຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງສອງຝ່່າຍ ທ່ີມີແລ້ວ ທ່ີຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງ ການບ່ໍລົງໂທດ: ຫວຽດນາມ ໄດລ້ງ່ນາມໃນ 
MOU ກບັໄທີ່ (ປ່ັ 2013) ແລະ ກຳາປ່ັເຈຍ (ປ່ັ 2004) ທີ່່� ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການປັະຕົ້ບິດັ ໃນ
ຖານະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸາຍກ� ວາເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ແລະ ໃນນັນ້ ບນັດາປັະເທີ່ດທີ່່� ລງ່ນາມ ເຫນັດບ່ຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິ ້
ໄດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ສົ່ຳາລບັ ການເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກຈາກປັະເທີ່ດ ຫຸ ່ທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນ
ໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. MOU ລະຫວ� າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (ປ່ັ 2010) ໃຫຄ້ຳາໝັນ້ສົ່ນັຍາ 
ແກ� ຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ‘ຈະບຳ� ຖກ່ກກັຂງັ ແລະ/ຫຸ ່ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຍອ້ນການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິ
ກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆທີ່າງດາ້ນບຳລຫິານ’ (ມາດຕົ້າ 4(1)(a)). ຢູ່່� ໃນ MOU ກບັຈນ່ (ປ່ັ 2010), ຝ່� າຍ
ຕົ້� າງໆ ຕົ້ກ່ລງ່ເຫນັດ ່ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກຈາກປັະເທີ່ດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ, 
ຫຸ ່ ການກະທີ່ຳາອ່� ນໆທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ທີ່ນັທີ່ ່ ຈາກ ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ ການຄາ້
ມະນຸດ (ມາດຕົ້າ 2A). ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ບຳ� ສົ່າມາດສົ່ະໜ່ອງຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ແບບສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ ກ� ຽວກບັການຊ� ວຍເຫຸອ່
ເຊ່� ງກນັແລະກນັ ທີ່າງກດ່ໝາຍ ເພ່� ອລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ສົ່ະໜ່ອງ ຫຸ ່ ໄດຮ້ັບັການ
ຊ� ວຍເຫຸອ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານ ຂອງທຸີ່ກຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່, ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ລະຫວ� າງສົ່ອງຝ່� າຍ ຫຸ ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານ ຕົ້� າງຝ່� າຍຕົ້� າງມຜ່ິນ່
ປັະໂຫຍດ.

ສ່ີງທ້າທາຍ ໃນການຮ່ວມມືສາກົນ ຕ່ໍການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການດໍາເນີນຄະດີ ຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ທີ່່� ບຳ� ໄດມ້າຈາກພາກລດັ ໄດຊ້່ໃ້ຫເ້ຫນັຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ທີ່່� ບຳ� ສົ່ອດຄ� ອງກນັ ລະຫວ� າງບນັດາ
ປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ກ� ຽວກບັວ� າ ສົ່ິ� ງໃດທີ່່� ເຮັດັໃຫກ້ານຄາ້ມະນຸດ ເປັັນອຸປັະສົ່ກັ ຕົ້ຳ�  ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງ
ລດັ ໄດກ້� າວວ� າ ຂຳກ້ຳານດ່ ສົ່ຳາລບັເຮັດັໃຫກ້ານບນັທີ່ກ່ຄຳາເວ່າ້ ສົ່າມາດຮັບັປັະກນັ ການລງ່ມປ່ັະຕົ້ບິດັ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນ 
ໄດປ້ັະກອບສົ່� ວນເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະບຳ� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ ແລະ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ຄວາມເປັັນ
ໄປັໄດ ້ຂອງ ຂະບວນການ COMMIT ໃນນາມເປັັນເສົ່ັນ້ທີ່າງທີ່່� ເປັັນໄປັໄດ ້ທີ່່� ຈະກຳ� ໃຫເ້ກດ່ມຫຸ່ກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ຢູ່່� ພາຍໃນພາກພ່ນ້ ໄດຖ້ກ່ຍກ່ຂ່ນ້ມາ. ການຮັ� ວມມ ່ທີ່່� ແໜ່ນ້ແຟັນ້ຂ່ນ້ ກບັ ບນັດາອງ່ການບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຢູ່່� ໃນ
ສົ່ະຫະພາບເອລ່ບ່ ໄດຖ້ວ່� າເປັັນຈດຸໃຈກາງ ໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຫວຽດນາມ, ລວມທີ່ງັ 
ຜິ� ານທີ່າງ MOU ກ� ຽວກບັ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຈຸດສໍາຄັນ ໃນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພ່ືອປົກປ້ອງເຂົາເຈ້ົາ ຈາກ ການລົງໂທດ: ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັໃສົ່�
ຄວາມຈຳາເປັັນ ໃນການເສົ່ມ່ຂະຫຍາຍ ທີ່ກັສົ່ະການລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນນາມເປັັນຈດຸໃຈກາງ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ມທ່ີ່ດັສົ່ະນະທີ່່� ວໄປັ ທີ່່� ເວ່າ້ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ - ແລະ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັ ໃບຢັູ່ງ້ຢູ່່ນສົ່ະຖານະພາບການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຍກ່ເວັນ້ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່
ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ ລວມທີ່ງັການປັັບໄໝດາ້ນການບຳລຫິານ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້ເມອ່ງ ແບບຜິດິປ່ັກກະຕົ້ ິ- ແມ� ນໄດຮ້ັບັ
ການປ່ັກປັອ້ງ ເປັັນຢູ່� າງດ ່ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ.່ ຜ່ິຕ້ົ້� າງໜ່າ້ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນພາກລດັ ໄດຊ້ມ່ເຊຍ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ
ລດັຖະບານ ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ໄດເ້ນັນ້ໜ່ກັເຖງິ ວຽກງານທີ່່� ສົ່ຳາຄນັແລະຈຳາເປັັນ ຂອງບນັດາ
ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ໃນການສົ່ບ່ສົ່ວນ ສົ່ະພາບການ ທີ່່� ວ� າໃນນັນ້, ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ 
ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ ໃຫກ້ະທີ່ຳາຄວາມຜິດິທີ່າງອາຍາ,ທີ່ງັຢູ່່�  ຫວຽດນາມ ແລະ ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ໄດສ້ົ່ງັເກດ
ເຫນັວ� າ ບາງຂຳບ້ກ່ຜິ� ອງ ໃນຂັນ້ຕົ້ອນການລະບຸຕົ້ວ່ ອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ ເກດ່ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດ ຫຸາຍກວ� າການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ.

ຂອບເຂດ ໃນການປັບປຸງ ຂ້ັນຕອນການກໍານົດຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ 
2021 ຂອງ ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແຫ� ງປັະເທີ່ດສົ່ະຫາລດັ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ ຂະບວນການລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຍງັ ‘ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ສົ່ບັສົ່ນ່ເກນ່ໄປັ’. ການທີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດ ປັະຕົ້ບິດັຂັນ້ຕົ້ອນການລະບຸຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນລະບບ່ ໝາຍ
ເຖິງ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ລະບຸຕົ້ວ່ ຢູ່� າງຈງິຈງັ - ລວມທີ່ງັບນັດາການຄາ້ທີ່າງເພດຕົ້ຳ�  ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ 



1042. ກົົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກົປະຕິິບັດຕິົວຈິິງໃນລັດສະມາຊິິກົອາຊິຽນ

- ໄດສ້ົ່່� ງຜິນ່ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່ ອາດຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຍອ້ນການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ ທີ່່�

ໄດບ້ງັຄບັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ກະທີ່ຳາ. ອງ່ຕົ້າມບດ່ລາຍງານດັ� ງກ� າວ, ອງ່ການ NGO ໄດລ້າຍງານວ� າ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນ
ຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ບຳ� ມທ່ີ່� າທີ່ ່ ທີ່່� ຈະອອກມາປັະເຊນ່ໜ່າ້ ຍອ້ນຢູ່າ້ນກວ່ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຈບັ ໃນຂຳຫ້າການເຂ່າ້ປັະເທີ່ດ ແບບ
ຜິດິປ່ັກກະຕົ້ ິ ແລະ ຍອ້ນແນວນັນ້ ຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍຊາວຫວຽດນາມ ຈ່� ງຢູ່າ້ນກວ່ວ� າຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນຂຳຫ້າເຂ່າ້
ເມອ່ງ ແບບຜິດິປ່ັກກະຕົ້,ິ ຊ່� ງເປັັນການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍ ເນ່� ອງຈາກຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, 
ຫຸ ່ຖກ່ວພິາກວຈິານ ຈາກ ລດັຖະບານ.138  

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ຍີງ-ຊາຍ ໃນການທ່ີບ່ໍຖືກກໍານົດຕົວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການລົງໂທດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ທີ່່� ເປັັນເພດຍງ່ ໂດຍສົ່ະເພາະການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາວ� າ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງສ່ົ່ງ ຕົ້ຳ�  
ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເພາະເຂາ່ເຈ ່າ້ກວມອດັຕົ້າສົ່� ວນໃຫຍ�  ໃນຈຳານວນບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນ
ເພດຍງິ ໃນຮ່ັບແບບການຂ່ດຮັດ່ແຮັງງານ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ອາດຈະຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ ແບບສົ່ະໝກັໃຈ ທີ່່�

ໜ່ອ້ຍກວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ແລະ ດັ� ງນັນ້ຈ ່� ງມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ຕົ້ຳ�  ການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັຂຳຫ້າ ການກະ
ທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຂ່າ້ເມອ່ງ. ຄວາມຈງິທີ່່� ວ� າ ມກ່ານຍອມຮັບັຜ່ິຍ້ງິທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໜ່ອ້ຍກວ� າຜ່ິຊ້າຍ 
ແມ� ນໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ອາດເປັັນອຸປັະສົ່ກັ ຕົ້ຳ�  ການລະບຸຕົ້ວ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ຕົ້ຳ�  ການ
ລງ່ໂທີ່ດ.

ບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ ໃນການກໍານົດຕົວ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທ່ີເປັນຄົນຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາ
ຖາມ ທີ່ງັຈາກພາກລດັ ແລະ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນລດັ ໄດເ້ວ່າ້ເຖງິ ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ໃນການພສ່ິົ່ດໃຫເ້ຫນັວ� າ ພນ່ລະເມອ່ງຫວຽດນາມ 
ແມ� ນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງ ການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່�  ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ. ພນ່ລະເມອ່ງຫວຽດນາມ ທີ່່� ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ
ຜິດິປ່ັກກະຕົ້ນິັນ້ ແມ� ນປັະເຊນ່ກບັອຸປັະສົ່ກັທີ່າງດາ້ນພາສົ່າ ແລະ ໄດເ້ພ່� ມຄວາມສົ່� ຽງ ຕົ້ຳ�  ການຖກ່ເນລະເທີ່ດອອກ
ນອກປັະເທີ່ດ ໂດຍທີ່່� ບຳ� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ ແລະ ບຳ� ໄດຮ້ັບັການຊ� ວຍເຫຸອ່. 

ການລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນທາງປະຕິບັດ

ການດໍາເນີນຄະດີ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທ່ີເປັນຄົນຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ ໄດໃ້ຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດວ� າ 
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການບງັຄບັໃຫເ້ປັັນໂສົ່ເພນ ່ຫຸ ່ການບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານ ໃນປັະເທີ່ດຈນ່ ອາດຈະຫລບ່ໜ່ອ່ອກ
ຈາກ ສົ່ະຖານະການຂອງຕົ້ນ່ ແລະ ຖກ່ຈບັ ແລະ ຈຳາຄຸກ ໃນຂຳຫ້າ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການເຂ່າ້ເມອ່ງ ຫຸ ່
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການຊ� ວຍເຫຸອ່ ໃນນາມເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 
ສົ່ິ� ງດັ� ງກ� າວນ່ ້ອາດຈະເກດ່ຂ່ນ້ໄດ ້ເຖງິແມ� ນວ� າ ຈະມຂ່ຳມ້່ນຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຫວຽດນາມ ທີ່່� ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແມ� ນເປັັນ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ໄດສ້ົ່ະເໜ່ ່ ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່
ຫວຽດນາມ ທີ່່� ເຂ່າ້ໄປັໃນບ� ອນປ່ັກກນັຊາ ປັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ; ອນັທີ່່� ຈງິແລວ້, ການຄາ້ມະນຸດ 
ທີ່່� ເປັັນພນ່ລະເມອ່ງ ຂອງປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ ເຂ່າ້ໄປັໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ເປັັນອາຊະຍາກຳາ ໄດຖ້ກ່ບນັທີ່ກ່ໄວ ້ ເປັັນຢູ່� າງ
ດ.່139  ບດ່ລາຍງານ ສົ່ະບບັປ່ັ 2014 ກ� ຽວກບັການຂ່ດຮັດ່ ຢູ່່� ໃນກດິຈະກຳາ ທີ່່� ເປັັນອາຊະຍາກຳາ ໃນ ເອຫຸ່ບ່ ເຮັດັ
ໃຫເ້ຫນັພາບ ປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັັນປັະເທີ່ດແຫຸ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ, 
ລວມທີ່ງັເດກັນອ້ຍ.140 ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຫວຽດນາມ ໃນປັະເທີ່ດ
ສົ່ະຫະລາດຊະອານາຈກັອງັກດິ ໄດເ້ປັັນຈດຸສຸົ່ມ ຂອງຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິທີ່່� ໂດດເດັ� ນ ໃນກຳລະນ ່ຂອງສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດເອຣ່ບ່ 
ຂອງ V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະລາດຊະອານາຈກັອງັກດິ (ໃຫເ້ບ່� ງຫອ້ງ 4). 

138 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ສະບັບປີ 2021: ປະເທດຫວຽດນາມ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫາລັດອາເມລິກາ, 2021)
139 ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາທີ່່� ເປັັນອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຫຸ່ບ່: ການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄ່ວ້ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່ (ອົງການ 
ອົງການສາກົນ ຕ້ານການເປັນທາດ, ປີ 2014) 50, 57.
140 ອັນທີ່ຈີງແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນເປັນປະເທດດຽວ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ເຂົ້າໄປ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ, 
ໂດຍມີກຸ່ມແກ໋ງຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ຄ້າເດັກນ້ອຍ ເປັນແຮງງານທີ່ມີຄ່າຈ້າງຕໍ່າ. ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ໃນຈໍານວນ ເດັກນ້ອຍ 308 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບ ຍ້ອນການປູກ
ກັນຊາ ໃນປະເທດສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ລະຫວ່າງ ປີ 2011 ແລະ 2014, 245 ຄົນ ແມ່ນມີສັນຊາດຫວຽດນາມ, ຫຼື ເທົ່າກັບ 79.5% ຂອງຈໍານວນ
ເດັກນ້ອຍຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ທີ່ຖືກຈັບ ສໍາລັບ ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ ເບີ່ງເໝືອນກັບວ່າ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ. ການຄາ້
ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາທີ່່� ເປັັນອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຫຸ່ບ່: ການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄ່ວ້ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່ (ອົງການ ອົງການສາກົນ 
ຕ້ານການເປັນທາດ, ປີ 2014) 17-19.



105 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການດໍາເນີນຄະດີ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ທ່ີເປັນຄົນຫວຽດນາມ ທ່ີກັບຄືນປະເທດຫວຽດນາມ: ບນັດາຜ່ິ ້
ຕົ້ອບຄຳາຖາມ ທີ່່� ບຳ� ໄດມ້າຈາກພາກລດັ ໃຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດ ກ� ຽວກບັສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ທີ່່� ໄດປ້ັະເຊນ່ ໃນການສົ່່� ງພນ່ລະເມອ່ງ
ຫວຽດນາມກບັຄນ່ປັະເທີ່ດ, ຊ່� ງເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຖ້ກ່ຍອມຮັບັວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ, ແຕົ້� ບຳ�
ແມ� ນຕົ້ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ກບັຄນ່ໄປັຫວຽດນາມ ບ� ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະຖກ່ປັັບໃໝ ສົ່ຳາລບັອອກນອກປັະເທີ່ດ ແລະ ເຮັດັ
ວຽກ ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ໄດອ້າ້ງເຖງິ ກຳລະນ ່ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ວຽດນາມ ຖກ່
ບງັຄບັໃຫຄ້າ້ປັະເວນ ່ຢູ່່� ປັະເທີ່ດຈນ່ ຊ່� ງເປັັນຜ່ິຄ້າດຕົ້ະກຳາ ເຈ ່າ້ຂອງຮັາ້ນສົ່າວບຳລກິານ ບ� ອນທີ່່� ຕົ້ນ່ຖກ່ສົ່ວຍໃຊ,້ ຕົ້ຳ� ມາ
ຜ່ິກ້� ຽວ ກຳໄດຖ້ກ່ຈຳາຄຸກ 15 ປ່ັ ໃນຕົ້ອນທີ່່� ຕົ້ນ່ກບັຄນ່ຫວຽດນາມ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ໃນກຳລະນນ່່ ້ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດກ້ຳ� ອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ມາຈາກການຄາ້ມະນຸດໂດຍກງ່, ທີ່່� ຊ່ໃ້ຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຈະ
ຕົ້ອ້ງພຈິາລະນາວ� າ ຜ່ິກ້� ຽວຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່ຍງັມທ່ີ່າງເລອ່ກອກ່ ເຊັ� ນ. , ການປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ເອງ ທີ່່� ບຳ� ໄດເ້ຮັດັ
ໃຫເ້ກດ່ການເສົ່ຍຊວ່ດິ.

ການດໍາເນີນຄະດີ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ທ່ີເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ການພິຈາລະນາ ສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມືອງ: ຄວາມຄດິເຫນັ ກຳແຕົ້ກຕົ້� າງກນັໄປັ 
ກ� ຽວກບັວ� າ ຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຄນ່ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃນຂຳຫ້າການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ອາດຈະໄດ ້
ກະທີ່ຳາ ໃນຊ� ວງໄລຍະຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ຫວຽດນາມ. ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າ ຄນ່ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນພນ່ລະເມອ່ງຂອງປັະເທີ່ດ ມ່
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຸາຍກວ� າ ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ ແລະ ໜ່ອ້ຍໜ່ກັ ທີ່່� ຈະກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ເອງ ຕົ້ຳ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ດັ� ງນັນ້ ຈ ່� ງມ່
ຄວາມສົ່� ຽງສ່ົ່ງຂ່ນ້ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່

ການດໍາເນີນຄະດີ ຜູ້ຄ້າມະນຸດ-ທ່ີຫັນປ່ຽນຈາກ-ການເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ: ຕົວຢ່າງທ່ີນໍາສະເໜີ 
ແມ່ນວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຖືກຄ້າມະນຸດ ທ່ີຖືກສ່ົງຈາກຫວຽດນາມ ໄປປະເທດອ່ືນ ເຊ່ັນ: ມາເລເຊຍ ຫຸ ່
ຈນ່, ຊ່� ງເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ຮັຽນຮ່ັ ້ ກ� ຽວກບັເສົ່ັນ້ທີ່າງ ແລະ ການຕົ້ດິຕົ້ຳ� ພວ່ພນັ, ສົ່ະນັນ້ ຈ ່� ງເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໃນເວລາກບັຄນ່
ໄປັຫວຽດນາມ. ໃນກຳລະນດ່ັ� ງກ� າວ, ຜ່ິຕ້ົ້ອບຄຳາຖາມ ທີ່່� ມາຈາກພາກລດັ ໄດອ້ະທີ່ບິາຍວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່
ຄະດ ່ ເມ່� ອມຫຸ່ກັຖານຄບ່ ທີ່່� ສົ່າມາດເພ່� ອພສ່ິົ່ດວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການຄາ້ມະນຸດ. ຜ່ິມ້ບ່ດ່ບາດ ທີ່່� ບຳ� ໄດ ້
ມາຈາກພາກລດັ ກຳໄດຍ້ກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງຂ່ນ້ມາ ກ� ຽວກບັ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ-ທີ່່� ຫນັປັ� ຽນຈາກ-ການເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ; ໃນ
ອກ່ກຳລະນໜ່່່� ງ ແມ� ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ປັ� ອຍໃຫກ້ບັຄນ່ປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ ຖາ້ວ� າ ຜ່ິກ້� ຽວໄດຮ້ັບັເອາ່ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍອກ່ຄນ່ໜ່່� ງເຂ່າ້ເຮັດັວຽກ ຢູ່່� ໃນບ� ອນຂອງຕົ້ນ່, ແລະ ໄດຖ້ກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດຈຳາຄຸກ 3 ປ່ັ ສົ່ຳາລບັການ
ປັະຕົ້ບິດັເຊັ� ນນັນ້. ອກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໜ່່� ງ ໄດພ້ວ່ພນັກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອເອາ່ອະໄວຍະວະອອກ
ຈາກໂຕົ້, ຊ່� ງຕົ້ຳ� ມາໄດຮ້ັບັເອາ່ຄນ່ອ່� ນມາຂາຍອະໄວຍະວະຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ຄກ່ນັກບັທີ່່� ຕົ້ນ່ໄດເ້ຮັດັ. 
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107 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງ ໃນດາ້ນນຕິົ້ກິຳາ, ໜ່າ້ທີ່່�  ແລະ ອຳານາດ ຂອງ ຕົ້ຳາຫຸວດ, ໄອຍະການ ແລະ ສົ່ານ, ລວມທີ່ງັ ຄຸນຄ� າ ແລະ 
ປັະເພນ ່ ຂອງ ລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ, ລວ້ນແຕົ້� ມອ່ດິທີ່ພິນ່ ຕົ້ຳ�  ວທິີ່ກ່ານຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ແລະ ຜິນ່ນຳາໃຊ ້ ໃນປັະເທີ່ດທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ.141  ແຕົ້� ຖາ້ບຳ� ຄຳານງ່ເຖງິຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງດັ� ງກ� າວນ່,້ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັ
ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ - ນບັຕົ້ັງ້ແຕົ້�  ຜ່ິສ້ົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ ຈນ່ໄປັເຖງິ ໄອຍະການ, ທີ່ະນາຍຄວາມຝ່� າຍຈຳາເລຍ່ 
ແລະ ຄະນະລ່ກຂຸນ ຫລ ່ບນັດາຜ່ິພ້ພິາກສົ່າທີ່່� ຕົ້ດັສົ່ນິຄະດ ່ - ທີ່ງັໝດ່ ມບ່ດ່ບາດໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ.

ຖາ້ຈະດແ່ທີ່,້ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຜ່ິທ້ີ່່� ປັະເຊນ່ກບັ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດໄດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເປັັນຄັງ້ທີ່ຳາອດິ ຈະເປັັນຜ່ິ ້
ຫນັເຂາ່ເຈ ່າ້ ອອກຈາກ ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໄປັສ່ົ່�  ຊ� ອງທີ່າງການປ່ັກປັອ້ງ. ເມ່� ອການປ່ັກປັອ້ງນ່ລ້ ່ມ້ເຫລວ 
ແລະ ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ວາງຂຳກ້� າວຫາ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ການປັອ້ງກນັຕົ້ຳ� ໄປັ ແມ� ນການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້. 
ແມແ້ຕົ້� ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແມ� ນສົ່່� ງທີ່່� ບງັຄບັ, ໄອຍະການ ອາດຍງັສົ່າມາດສົ່ັ� ງ ຫຸ ່ຮັອ້ງຂຳໃຫຢຸູ້່ດເຊາ່ການ
ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ແລະ ເປ່ັດການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດແທີ່ນ. ໃນທີ່່� ສຸົ່ດ, ເມ່� ອການປ່ັກປັອ້ງທີ່ງັສົ່ອງ ບຳ� ສົ່າມາດ
ປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດໄດ,້ ສົ່ານ ອາດຈະສົ່າມາດຍດ່ຫມັນ້ຫຸກັການ ໂດຍການບຳ� ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຫຸ ່ວທິີ່ສຸ່ົ່ດທີ່າ້ຍ, ດວ້ຍການຜິ� ອນຜິນັ ການຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ.142  

ພາກນ່ ້ນຳາສົ່ະເໜ່ ່26 ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັການນຳາໃຊ ້ການປ່ັກປັອ້ງ ແບບບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ະຫຸອດຂະບວນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ
ທີ່າງອາຍາ. ພາກສົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງ - ຜ່ິສ້ົ່າ້ງກດ່ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ - ຖກ່ເຊນ່
ໃຫພ້ຈິາລະນາ ຄຳາແນະນຳາເຫຸ ່� ານ່,້ ດດັປັັບພວກມນັ ໃຫເ້ຂ່າ້ກບັສົ່ະພາບການ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ແລະ ວາງກນ່ໄກໃນການ
ຕົ້ດິຕົ້າມ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ, ທີ່່� ກາ້ວໄປັສ່ົ່�  ການຍດ່ໝັນ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ.

141 ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ບນັຫາການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ຄາ້
ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານປັະຫວດັຄວາມເປັັນມາ ທີ່່� ຖກ່ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ຄະນະປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ, ວັນທີ 10 ແລະ 
11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 36.
142 ຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຂອງການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຂຳກ້ຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ທ່ານ Maria Grazia Giammarinaro, 
ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັນນີວາ, 30 ມິຖຸນາ 2020, ໜ້າ 
9-10
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ຫ້ອງທີ 9: ກອບການວິເຄາະ ຫັຼກການການບ່ໍລົງໂທດ ໃນການປະຕິບັດ
ພາຍໃນປະເທດ

ໃນການເຂ່າ້ໃຈວ� າ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ປັະຕົ້ບິດັແນວໃດ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຫຸ ່
ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ບ� ອນທີ່່� ພນ່ລະເມອ່ງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຄວາມ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງ
ອາຍາ ອາດຈະເບ່� ງຄຳາຖາມຕົ້ຳ� ໄປັນ່ ້ຊ່� ງເປັັນປັະໂຫຍດ ສົ່ຳາລບັການພຈິາລະນາ: 

ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດແມ� ນມຢູ່່່� ໃນກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ນະໂຍບາຍ ຢູ່� າງຈະແຈງ້ບຳ? 

ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັ ອາຊະຍາກຳາອນັໃດ? ມນັມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັການກະທີ່ຳາ
ຜິດິທີ່ງັໝດ່ບຳ ຫຸ ່ພຽງແຕົ້� ບາງການກະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� ານັນ້? 

ສົ່າຍພວ່ພນັໃດ ທີ່່� ເປັັນສົ່າເຫດ ລະຫວ� າງ ປັະສົ່ບ່ການ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ກ� ຽວກບັການ
ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິກ້� ຽວ ທີ່່� ພາໃຫເ້ກດ່ມກ່ານນຳາໃຊຫຸ້ກັການ (ເຊັ� ນ: ການ
ເຄ່� ອນໄຫວທີ່່� ເປັັນສົ່າເຫດ ຫຸ ່ການບບ່ບງັຄບັ)? 

ໃຜິມໜ່່າ້ທີ່່� ຢູ່່ນຍນັສົ່າຍພວ່ພນັດັ� ງກ� າວນັນ້? ດວ້ຍມາດຕົ້ະຖານການຢູ່່ນຍນັໃດ? 

ມຜ່ິນ່ທີ່າງກດ່ໝາຍຫຍງັແດ�  ສົ່ຳາລບັຫຸກັການ ທີ່່� ມຕ່ົ້ຳ� ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ? 
ມນັຍກ່ເວັນ້ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ຂອງ ເຂາ່ເຈ ່າ້ທີ່ງັໝດ່ບຳ ຫຸ ່ພຽງແຕົ້� ຜິ� ອນຜິນັເທີ່່� ານັນ້?

ດດັແກມ້າຈາກ: ທີ່� ານ Marija Jovanovi�, ‘ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ໃນຄວາມເປັັນມະນຸດ: ຄຳາຖາມ ສົ່ຳາລບັເຫດຜິນ່ ແລະ ບດ່ແນະນຳາສົ່ຳາລບັພາກ
ປັະຕົ້ບິດັ’ ວາລະສົ່ານ ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຂ່ດຮັດ່ມະນຸດ, 2017, ສົ່ະບບັທີ່ ່1 ເລກທີ່ ່1, 
41-76 ຢູ່່� ໜ່າ້ 58 ແລະ 62.



109 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ແຜນວາດທີ 1: 
ການຖືເປັນຄະດີອາຍາ ແລະ ບໍ່ເປັນຄະດີອາຍາຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ການຖືເປັນຄະດີອາຍາ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ການບ່ໍຖືເປັນຄະດີອາຍາ 

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິທ້ີ່່�

ອາດຈະໄດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່, ຖກ່ສົ່ບ່ສົ່ວນ-
ສົ່ອບສົ່ວນ ແລະ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັເປັັນສົ່ະເໝອ່ນຜ່ິ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິ

ຂຳກ້ຳານດ່ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ທີ່ນັມ ່/ ບຳ� ທີ່ນັ
ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້

ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ໃສົ່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ

ໄພຂ່� ມຂ່�  ຈາກການຈບັກຸມ ທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊ ້ເພ່� ອ
ບງັຄບັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃຫກ້ານຮັ� ວມມ່

ການກໍານົດຕົວ / ການສືບສວນ

ການຈັບກຸມ / ຕ້ັງຂ້ໍຫາ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ໃນຈຳານວນຜ່ິ ້
ທີ່່� ອາດຈະກະທີ່ຳາຜິດິ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ຫນັປັ� ຽນອອກຈາກ 
ຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ໄປັສ່ົ່�  ການໄດຮ້ັບັ

ການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ຊ� ວຍເຫຸອ່ 

ບນັດາກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຫາ້ມການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ສົ່າ້ງສົ່າຍພວ່ພນັກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອຜິກັ
ດນັໃຫມ້ກ່ານຮັ� ວມມ່

ບຳ� ມກ່ານຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ / ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດ ້
ຫນັປັ� ຽນໄປັສ່ົ່�  ສົ່ານສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດໂດຍ

ສົ່ະເພາະ

ໄອຍະການ ບຳ� ສົ່ບ່ຕົ້ຳ�  / ພະຍາຍາມຊອກຫາ ການ
ບຳ� ສົ່ບ່ຕົ້ຳ�  ໂດຍສົ່ານ

ຂຳກ້ຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ / ການປັອ້ງກນັ
ຕົ້ນ່ ໄດມ້ຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້

ການປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ ນຳາເອາ່ການພສ່ິົ່ດ ດວ້ຍພະຍານ
ທີ່່� ມຄ່ວາມຊ� ຽວຊານ ເຂ່າ້ມາພສ່ິົ່ດຜິນ່ກະທີ່ບ່ 

ຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ເປ່ັດຄະດ ່ຕົ້າ້ນກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ�ໄດຖ້ກ່ຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ

ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ເປ່ັດຄະດ ່ຕົ້າ້ນກບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ�ໄດຖ້ກ່ຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ

ຊອກຫາທີ່າງເລອ່ກ ມາປັ� ຽນແທີ່ນ ການຕົ້ດັສົ່ນິ
ວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ

ການຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ຍກ່ເລກ່ ຫຸ ່ລບ່ລາ້ງ

ທີ່າງເລອ່ກ ເພ່� ອມາປັ� ຽນແທີ່ນ ການເຂ່າ້ຄຸກ 
(ການອະໄພໂທີ່ດ/ ການບຳລກິານຊ� ວຍເຫຸອ່

ຊຸມຊນ່)

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່

ຂຳກ້ຳານດ່ວ� າດວ້ຍ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ບຳ� ທີ່ນັມ ່/ ບຳ� ມ່
ຜິນ່ນຳາໃຊ ້

ການປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ ບຳ�ໄດຮ້ັຽກຮັອ້ງ ໃຫມ້ກ່ານພສ່ິົ່ດ
ດວ້ຍພະຍານທີ່່� ມຄິວາມຊ� ຽວຊານ ກ� ຽວກບັ ຜິນ່
ກະທີ່ບ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ 

ຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ປັັບໃໝ ແລະ/ຫຸ ່ຈຳາຄຸກ 
ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຄາ້
ມະນຸດ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້

ເມ່� ອຢູ່່� ໃນລະບບ່ ຂອງຄຸກ, ຄາດວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່
ຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຈະເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ  

ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ປັອ້ງກນັການເຊ່� ອມ
ໂຍງກນັຄນ່ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການ
ເຂ່າ້ເຖງິວຽກງານ/ການສົ່ກ່ສົ່າ/ທີ່່� ພກັ

ຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດຄນ່ໃໝ�

ການດໍາເນີນຄະດີ/ການປ້ອງກັນຕົນ

ການຕັດສິນວ່າໄດ້ກະທໍາຜິດ

ການຕັດສິນລົງໂທດ

ພາຍຫລັງການຕັດສິນວ່າໄດ້ກະທໍາຜິດ 

 

ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຖກ່ເອາ່ເຂ່າ້ກນັ 
ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຄວາມເປັັນສົ່� ວນຕົ້ວ່ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່

ເຄາະຮັາ້ຍ

ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຖກ່ຍກ່ເລກ່ /  
ລບ່ລາ້ງ



1103. ຄໍໍາແນະນໍາ  

3�1� ການກໍານົດຕົວ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ

ຂ້ໍສະເໜີແນະນໍາ 1: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້າທ່ີດ່ານໜ້າ ເພ່ືອກໍານົດ
ຕົວຜູ້ທ່ີອາດຈະເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນກຸ່ມຄົນທ່ີປະເຊີນໜ້າວ່າເປັນ
ຜູ້ກະທໍາຜິດ�

ມສ່ົ່າຍພວ່ພນັທີ່່� ຫຸຳ� ແຫຸມ ລະຫວ� າງການບຳ� ລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັເຂາ່ເຈ ່າ້.143  ການກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ແລະ ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແມ� ນມຄ່ວາມຫຸຳ� ແຫຸມ ຕົ້ຳ�  ການປ່ັກປັອ້ງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈາກ
ການລງ່ໂທີ່ດ ການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ມາຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ການ
ທີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດໝາຍເຖງ່ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະຖກ່ຈບັ ແລະ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ ຖກ່ກກັຂງັ 
ແລະ ເນລະເທີ່ດອອກນອກປັະເທີ່ດ ຍອ້ນການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນຊ� ວງໄລຍະທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຜິນ່
ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ອາດຈະກາຍເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອກ່ຄັງ້, ມຄ່ວາມເຈບັຊຳາ້ ແລະ ອບັອາຍ ໃນ
ປັະສົ່ບ່ການ ຂອງຕົ້ນ່ ທີ່່� ຖກ່ໂຈມຕົ້,່ ຈບັກຸມ, ກກັຂງັ, ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ານ ແລະ ເຂ່າ້ຄຸກ. ຜິນ່ຕົ້ຳ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ແມ� ນວ� າ 
ເຂາ່ເຈ ່າ້ພາດໂອກາດ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ເປ່ັດເຜິຍ່ຂຳມ້່ນ ກ� ຽວກບັກຸ� ມທີ່່� ກຳ� ອາດຊະຍາກຳາ ທີ່່� ມ່
ສົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. ວງ່ຈອນທີ່່� ຫາຍານະ ຂອງການບຳ� ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ແມ� ນການສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ເກດ່ຂ່ນ້ເອງ ແບບບຳ� ຊິນ້ສຸົ່ດ. 

ແຜນວາດທີ 2: 

ວົງຈອນ ການລົງໂທດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ  

143 ກອງປະຊຸມ ຂອງປະເທດພາຄີ ຕໍ່ UNTOC, ບົດລາຍງານ ຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງກຸມປະຕິບັດງານ ການຄ້າມະນຸດ (14”15 ເມສາ 2009), ເອກະສານ ຂອງ 
UN CTOC/COP/WG.4/2009/2, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2009, ວັກ 12.

 ການຢ້ານກົວຕ່ໍລົງໂທດ    ການບ່ໍກຳນົດຕົວຕົນ 

    ການຕັດສິນລົງໂທດ



111 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ເພ່� ອຢຸູ່ດຕົ້ວິງ່ຈອນນ່,້ ຕົ້ອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມຮັບັປັະກນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່າມາດເຂ່າ້ເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະ ລາຍງານ
ເຈ່າ້ໜ່າ້ ຢູ່� າງປັອດໄພ ໂດຍບຳ� ມຄ່ວາມຢູ່າ້ນກວ່ວ� າຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນການກກັຂງັ, ການເນລະເທີ່ດອອກ
ນອກປັະເທີ່ດ ຫຸ ່ການລງ່ໂທີ່ດ.144 ບນັດາເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ລວມທີ່ງັຕົ້ຳາຫຸວດ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ 
ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຈາກຂະແໜ່ງແຮັງງານ, ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ຢູ່� າງເປັັນປ່ັກກະຕົ້ ິ ເພ່� ອລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນຈຳານວນຄນ່ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ພບ່ພຳ ້ ໃນຊ� ວງໄລຍະການເຮັດັວຽກ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ການຝ່່ກ
ອບ່ຮັມ່ ຄວນຈະຄຳານງ່ເຖງ່ບດ່ບາດຍງິຊາຍ, ແລະ  ຮັບັຮ່ັຂ້ຳມ້່ນທີ່່� ໄປັທີ່່� ມາຂອງຄວາມເຈບັຊຳາ້ ເພ່� ອຍກ່ໃຫເ້ຫນັວ� າເປັັນ
ຫຍງັ ຄນ່ໆໜ່່� ງ ຈ ່� ງອາດຈະບຳ� ລະບຸຕົ້ວ່ເອງວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ບຳ� ຕົ້ອ້ງການໃຫຄ້ວາມຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� . 
ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ, ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ຄວນຈະບຳ� ພຽງແຕົ້� ສົ່ະໜ່ອງໃຫ ້ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ທີ່່� ຢູ່່� ຂັນ້ສ່ົ່ນກາງ ແລະ ໃນເຂດຕົ້ວ່
ເມອ່ງເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ກຳຍງັຄວນສົ່ະໜ່ອງໃຫແ້ກ�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ຢູ່່� ໃນແຂວງ ແລະ ເຂດຫ� າງໄກສົ່ອກຫຸກ່ ບ� ອນທີ່່� ມກ່ານ
ຄາ້ມະນຸດເກດ່ຂ່ນ້. ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ດັ� ງກ� າວ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ສົ່ະໜ່ອງໃຫແ້ກ�  ຜ່ິທ້ີ່່� ເຮັດັວຽກສົ່ະເພາະດາ້ນການສົ່ບ່ສົ່ວນ 
ການຄາ້ມະນຸດເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ຄວນເລັ� ງໃສົ່�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດປັະເຊນ່ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນ
ຊ� ວງໄລຍະ ການສົ່ບ່ສົ່ວນ ອາດຊະຍາກຳາອ່� ນໆ.

ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ຄວນຈະໄດຮ້ັບັການສົ່ະໜ່ອງອຸປັະກອນ ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ເຂາ່ເຈ ່າ້ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ ວດັສົ່ະດຸອຸປັະກອນ ທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ຫຸກັຖານ ເພ່� ອແກໄ້ຂ ອຸປັະສົ່ກັໃນການລະບຸ
ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່;145 ຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດັ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການປັັບປຸັງ ຢູ່� າງເປັັນປ່ັກກະຕົ້ ິແລະ ກ� ຽວຂອ້ງສົ່ະເພາະກບັສົ່ະພາບການ ຂອງການຄາ້
ມະນຸດ; ແລະ  ລາຍ ຊ່�  ການ ກະ ທີ່ຳາ ຜິດິ  ທີ່່�  ບຳ� ມຂ່ອບເຂດຈຳາກດັ ແລະ ບຳ� ທີ່ນັຄບ່ຖວ້ນ ຊ່� ງມກັຈະກ� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ  ການ ຄາ້
ມະ ນຸດ  ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ອາດ ຈະ ກະ ທີ່ຳາ.146 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 2: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ວິທີການທີ່ຜູ້ຄ້າ
ມະນຸດນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ� 

ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ມກັຈະປັະເມນ່ ຄວາມສົ່າມາດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອນັສົ່ຳາຄນັ ທີ່່� ຈຳາເປັັນຕົ້ຳ� ການສົ່ບ່ສົ່ວນ 
ການຄາ້ມະນຸດ ໃຫມ້ປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ທີ່� ານ John Cotton Richmond,  ເອກ ອກັຄະ ລດັຖະທີ່ດ່ ສົ່ະຫາລດັ ອາ ເມ ລິ
ກາ  ທີ່່� ໄດຮ້ັບັມອບໝາຍໜ່າ້ທີ່່� ພເິສົ່ດ   ໄດ ້ໃຫ ້ຂຳ ້ສົ່ງັ ເກດ ວ� າ  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ ທີ່່�  ບງັຄບັ ໃຊ ້ກດ່ໝາຍ  ຄຸນ້ເຄຍ່ກບັ  ການ ສົ່ບ່ສົ່ວນ  
ອາດຊະຍາ ກຳາ  ທີ່່�  ອງ່ ໃສົ່�  ເຫດການ, ຊ່� ງບຳ�  ແມ� ນ ອາດຊະຍາ ກຳາ ທີ່່� ອງ່ ຕົ້າມ ຂະ ບວນການ.’147 ດັ� ງນັນ້: ເຂາ່ເຈ ່າ້ອາດຈະ
ມອງຂາ້ມ ຄວາມສົ່ະຫຸບັສົ່ບັຊອ້ນ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ພາດໂອກາດ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ 
ສົ່ບ່ສົ່ວນ ຜ່ິທ້ີ່່� ຄາ້ມະນຸດ.

ຜ່ິສ້ົ່ບ່ສົ່ວນ ຄວນມຄ່ວາມອ� ອນໄຫວ ຕົ້ຳ� ກບັ ກນ່ອຸບາຍບບ່ບງັຄບັ ແລະ ວທິີ່ກ່ານເຮັດັວຽກ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ, 
ແລະ ແຮັງຜິກັດນັ ຈາກ ຄວາມເຈບັຊຳາ້ ແລະ ຄວາມອບັອາຍຂາຍໜ່າ້ ທີ່່� ອາດສົ່່� ງຜິນ່ ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ບອກ
ຄວາມຈງິ ກ� ຽວກບັສົ່ິ� ງທີ່່� ໄດເ້ກດ່ຂ່ນ້ກບັເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນໂອກາດທີ່ຳາອດິທີ່່� ມ.່ ໂດຍສົ່ະເພາະ, ຄວາມບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກນັ ຂອງ 
ການຍນິຍອມ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເມ່� ອຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດນຳາໃຊ ້ ‘ວທິີ່ກ່ານ’,148 ແລະ ມກ່ານນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ລະອຽດ
ອ� ອນ ເຊັ� ນ ການລ� ວງລະເມດ່ຕົ້ຳາແໜ່� ງ ຄວາມອ� ອນແອ, ອາດພສ່ິົ່ດສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ສົ່ຳາລບັຜ່ິສ້ົ່ບ່ສົ່ວນ ໃນການເຂ່າ້ໃຈ 
ແລະ ຕົ້ຳ� ຫຸກັຖານ ໃນຊ� ວງໄລຍະ ການສົ່ບ່ສົ່ວນ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ຍອ້ນແນວນັນ້, ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຄວນໄດຮ້ັບັການ

144  ການຕໍ່ສູ້ ຂອງໂລກ ສໍາລັບການເຂົ້າອອກເມືອງທີ່ປອດໄພ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຜິດປົກກະຕິ, ຈຸດປະສົງ 10 ວັກ 26(e)
145  ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ການລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ: ບດ່ແນະນຳາ ສົ່ຳາລບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ (ສົ່ະຖາບນັ NEXUS ແລະ ຫອ້ງການສົ່ະຫ
ນບັສົ່ະຫນນ່ປັະຈຳາພາກພ່ນ້ ສົ່ຳາລບັຂະບວນການ Bali (ສະຖາບັນ NEXUS / ຫ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນປະຈໍາພາກພື້ນ ສໍາລັບຂະບວນການ Bali, 2021). 
ເອກະສານສະບັບ ນີ້  ຄົ້ນ ຄົ້ວສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະ ຕິ ບັດກົດໝາຍ ຢູ່ ໃນ ພາກ ພື້ນ ອາ ຊຽນ, ຊື່ງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ  ແລະ  ອຸ ປະ ສັກ  ໃນ ການ ລະບຸຕົວ  ຜູ້
ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຢ່າງມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ.   
146  ໃຫ້ເບິ່ງ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ນ ແມ� ຍງິ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ, ໂດຍ ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກທີ 54(c). ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ສໍາລັບບັນຊີລາຍຊື່ລວມ ຂອງການກະທໍາຜິດ ທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດອາດຈະກະທໍາ.
147  ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ສໍາລັບ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7 ໂມງແລງ ET, ວັນທີ 
30 ເມສາ 2021. ປຶ້ມບັນທຶກຂອງຜູ້ຂຽນ. 
148  ການບັງຄັບ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງການບີບບັງຄັບ, ການລັກພາຕົວ, ການສໍ້ໂກງ, ການຫຼອກລວງ, ການໃຊ້ອໍານາດ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງ ໃນທາງທີ່ຜິດ ທີ່ຈຸດອ່ອນ, 
ແລະ ການໃຫ້ ຫຼື ການຮັບເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອບັນລຸການຍິນຍອມຂອງບຸກຄົນ ທີ່ມີການຄວບຄຸມຜູ້ອື່ນ ແມ່ນເປັນ 'ວິທີການ' ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນມາດຕາ 3(a) 
ຂອງ ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ແລະມາດຕາ 2(a) ຂອງ ACTIP



1123. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ເພ່� ອເຂ່າ້ໃຈຄຳານຍິາມ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍສົ່າກນ່, ພາກພ່ນ້ ແລະ ພາຍໃນປັະເທີ່ດ 
ແລະ ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັຖານ ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການພສ່ິົ່ດ ອງ່ປັະກອບພ່ນ້ຖານ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ 
ສົ່ຳາລບັທີ່ງັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ�  ແລະ ທີ່່� ເປັັນເດກັນອ້ຍ.   

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 3: ທ້າທາຍຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ສັນນິຖານກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ກ່ຽວກັບ SອຸດົມຄະຕິS ຫຼື Sເໝາະສົມ

ຈດຸໜ່່� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັແມ� ນວ� າ, ການສົ່ມ່ມຸດຖານ ກ� ຽວກບັວ� າ ໃຜິເປັັນຄນ່ “ດ”່ ແລະ ໃຜິເປັັນຄນ່ “ບຳ� ດ”່, ແລະ ໃຜິເປັັນ
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ “ຕົ້ວ່ຈງິ” ຫຸ ່ “ບຳ� ຮ່ັຈ້ກັຫຍງັເລຍ່” ແລະ ໃຜິບຳ� ແມ� ນ, ເຮັດັໃຫຄ້ວາມອາດສົ່າມາດ ຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�
ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ ໝາຍ ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ສົ່ບ່ສົ່ວນ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຫຸຸດລງ່. ຍອ້ນ
ແນວນັນ້, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈ່� ງມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ໃນຂະນະທີ່່�  ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແມ� ນຈະຖກ່ປັ� ອຍໃຫ ້
ຫລບ່ໜ່ ່ອອກຈາກຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ. ການເຮັດັໃຫ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມມ່ນ່ທີ່ນິ ແລະ ມຄ່ວາມລຳາອຽງ ຕົ້ຳ� ກບັ ຜ່ິ ້
ທີ່່�  ບຳ�  ‘ສົ່ມ່ຄວນ’ ທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ ເມ່� ອທີ່ຽບໃສົ່� ກບັຜ່ິອ້່� ນ, ອາດຈະເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງຄນ່ 
ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຈາກຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ເຊັ� ນ: ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ 
ຫຸ ່ຫຸອກລວງ) ໃນຂະນະທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອ່� ນ ອາດບຳ� ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດດັ� ງກ� າວ, ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເຊັ� ນ, ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດ ້
ເດນ່ທີ່າງເຂ່າ້ອອກປັະເທີ່ດ ແບບໄປັໆມາໆ ເພ່� ອໄປັເຮັດັວຽກສົ່ະເພາະໃດໜ່່� ງ ແລະ ສຸົ່ດທີ່າ້ຍກຳຖກ່ຂ່ດຮັດ່  . 

ອາດຈະມ ່ບນັຫາບດ່ບາດຍງິຊາຍ ຢູ່່� ໃນຄວາມເຂ່າ້ໃຈຜິດິ ຂອງ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ໃຫຂ້ຳ ້
ສົ່ະຫຸ່ບ ດວ້ຍຄວາມອາດສົ່າມາດ ຂອງຕົ້ນ່ ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ໃນການກາສົ່ບ່ສົ່ວນ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ 
ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ຄວາມລຳາອຽງ ທີ່າງດາ້ນເພດຍງິຊາຍ ສົ່າມາດເຫນັໄດ ້ໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ, ຊ່� ງລວມ
ມ ່ ການສົ່ມ່ມຸດຖານວ� າ ແມ� ຍງິທີ່ງັໝດ່ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາບຳລກິານທີ່າງເພດ ແມ� ນຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ,  ໃນຂະນະທີ່່�  ຜ່ິຊ້າຍທີ່່� ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາບຳລກິານທີ່າງເພດ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຄວາມບຳ� ເທີ່່� າ
ທີ່ຽມກນັນ່ ້ສົ່າມາດເຮັດັໃຫພ້ວກຄາ້ມະນຸດ ໄດປ້ັຽບ. ນອກຈາກນັນ້, ຂັນ້ຕົ້ອນການລະບຸຕົ້ວ່ ຄວນເປັັນຂັນ້ຕົ້ອນ ທີ່່�
ຄຳານງ່ເຖງິຄວາມພກິານ ແລະ ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ, ດັ� ງນັນ້, ຄວາມພກິານຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ - ບຳ� ວ� າຈະເປັັນທີ່າງດາ້ນ
ຈດິໃຈ, ສົ່ະຕົ້ປັິັນຍາ ຫຸ ່ຮັ� າງກາຍ - ຈະບຳ� ເຮັດັໃຫມ້ຄ່ວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັ ການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຄນ່ພກິານອາດຈະໄດ ້
ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. 

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຄວນຈະໄດຮ້ັບັການສົ່າ້ງຄວາມອາດສົ່າມາດ ໃນການເຂ່າ້ໃຈວ� າ ຫຸກັການ
ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດທີ່ງັໝດ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານການບຳ� ຈຳາແນກ, ບຳ� ວ� າຈະ
ເປັັນ ເຊ່ອ້ຊາດ, ສົ່ຜ່ິວິ, ເພດ, ບດ່ບາດຍງິຊາຍ, ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ທີ່າງເພດ, ພາສົ່າ, ຄວາມພກິານ, ສົ່າດສົ່ະຫນາ, ແນວຄວາມ
ຄດິທີ່າງດາ້ນການເມອ່ງ ຫຸ ່ແນວຄວາມ ຄດິ  ອ່� ນໆ, ຕົ້່ນ້ກຳາເນດ່ຂອງຊາດ  ຫຸ ່ ສົ່ງັ ຄມ່, ຊບັ ສົ່ນິ, ການ ເກດ່  ຫຸ ່ ສົ່ະ ຖາ ນະ
ພາບ ອ່� ນໆ149 ໃນກຳລະນ ່ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ມຄ່ວາມພກິານ, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນທີ່າງດາ້ນຈດິໃຈ, ສົ່ະຕົ້ປັິັນຍາ ຫຸ ່ທີ່າງ
ດາ້ນຮັ� າງກາຍ,  ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານບຳ� ຈຳາແນກ ຊ່� ງວ� າ ທີ່່� ພກັອາໄສົ່ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ແມ� ນຈະຕົ້ອ້ງມ ່ເພ່� ອຮັບັປັະກນັ
ວ� າ ຄນ່ພກິານ ສົ່າມາດເຂ່າ້ເຖງິ ຂັນ້ຕົ້ອນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງ ບນ່ພ່ນ້ຖານທີ່່� ເທີ່່� າທີ່ຽມກນັກບັຜ່ິອ້່� ນ.150 ໃນ
ຂະນະດຽວກນັ, ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ມາດຕົ້ະການສົ່າ້ງຄວາມອາດສົ່າມາດອ່� ນໆ ຄວນແກໄ້ຂ ວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ຄນ່ໃນ
ກຸ� ມອາຍຸ, ເພດ, ບດ່ບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຄຸນລກັສົ່ະນະອ່� ນໆ ທີ່່� ແຕົ້ກຕົ້� າງກນັ ສົ່າມາດ ໄດຮ້ັບັຜິນ່ສົ່ະເພາະ ຈາກ ການ
ຕົ້ອບໂຕົ້ ້ດາ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ດາ້ນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຄວນ
ໄດຮ້ັບັການຊຸກຍ່ ້ ໃນການສົ່າ້ງສົ່່� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ຕົ້ຳ�  ຂຳສ້ົ່ມ່ມຸດຖານ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ອາດຈະມ ່ ກ� ຽວກບັວ� າ ໃຜິເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ທີ່່� ສົ່ມ່ຄວນໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ. ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ກ� ຽວກບັ ສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຄວນ
ປັະກອບມ ່ອງ່ປັະກອບກ� ຽວກບັ ບດ່ບາດຍງິຊາຍ ແລະ ອງ່ປັະກອບອ່� ນໆ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຄວາມ
ລຳາອຽງ ທີ່່� ບຳ� ຮ່ັຈ້ກັ ທີ່່� ອາດຈະມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງ ຢູ່່� ໃນການຕົ້ອບໂຕົ້ຄ້ວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ. ນອກຈາກນັນ້, ມນັຍງັ

149  ໃຫ້ເບີ່ງມາດຕາ 26 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່າກນ່ ວ� າດວ້ຍ ສົ່ດິທີ່ພິນ່ລະເຮັອ່ນ ແລະ ທີ່າງດາ້ນການເມອ່ງ, ແລະ ມາດຕົ້າ 2 ຂອງ ຖະແຫຸງການ ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດອາຊຽນ. ໃຫເ້ບ່� ງຕົ້່� ມ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ  ວ� າ ດວ້ຍ  ການ ລບ່ ລາ້ງ  ການ ຈຳາ ແນ ກ ຕົ້ຳ�  ແມ� ຍງິ  ແລະ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ  ວ� າ ດວ້ຍ  ສົ່ດິທີ່ ິຂອງ ຄນ່ ພກິານ
150  ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິ ຂອງຄົນພິການ, ມາດຕາ 2



113 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຄວນຈະເພ່� ມເສົ່ມ່ ຕົ້່� ມ ອກ່ວ� າ ຫຸກັການ ການບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ ມຜ່ິນ່ນຳາ ໃຊ ້ໄດ ້ກບັ  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດໝດ່
ທຸີ່ກ ຄນ່,  ເມ່� ອ ມ ່ສົ່າຍ ພວ່ພນັກນັ  ລະຫວ� າງ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ  ກບັ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 4: ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ກະທໍາຜິດ ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ຖືກເຄາຮ້າຍຈາກ
ການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ເພື່ອກັ່ນກອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຄວນນຳາໃຊ ້ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່ນັທີ່ ່ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ມພ່່ນ້ຖານທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ຈະເຊ່� ອວ� າ ບຸກຄນ່
ໜ່່� ງ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ບຳ� ວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ ຫຸ ່ມກ່ານ
ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ.151 ເມ່� ອສົ່ະພາບການເຮັດັໃຫເ້ກດ່ຄວາມສົ່ງ່ໃສົ່ ທີ່່� ໜ່າ້ເຊ່� ອຖໄ່ດວ້� າ ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ສົ່ງ່ໃສົ່ວ� າໄດ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ອາດຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ຜ່ິກ້� ຽວ ຄວນຖກ່ປັະເມນ່ໂດຍໄວ ໂດຍ ບຸກຄນ່ທີ່່� ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ 
ແລະ ມຄຸ່ນສົ່ມ່ບດັ, ເພ່� ອກຳານດ່ວ� າ ບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຕົ້າມທີ່່� ໄດກ້ຳານດ່ໄວ ້ ຢູ່່� ໃນ ເຄ່� ອງ ມ ່ສົ່າ ກນ່ , ພາກ
ພ່ນ້ ແລະ  ພາຍ ໃນ ປັະ ເທີ່ດ ຫຸ ່ບຳ�  . ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ບຳ�  ຄວນ ຖກ່ ນຳາ ໃຊໃ້ນທີ່າງທີ່່� ຜິດິ ໂດຍຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊ ້ກດ່ໝາຍ, 
ເພ່� ອ ບນັລຸ ການມສ່ົ່� ວນ ຮັ� ວມ  ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຢູ່່� ໃນ ຂະ ບວນການ ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ ທີ່າງ ອາຍາ; ຜິນ່ການນຳາໃຊແ້ບບຮັບ່
ດ� ວນ ຂອງມນັ ບຳ� ສົ່າມາດມເ່ງ ່�ອນໄຂຂ່ນ້ກບັ ການຮັ� ວມມ ່ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

ໃນກຳລະນ ່ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິເປັັນເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ອາດຕົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ຄວນມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມ ແລະ ສົ່ມ່ທີ່ບ່ກບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງເດກັນອ້ຍ ຕົ້າມໂອກາດທີ່່� ເປັັນໄປັໄດໄ້ວທີ່່� ສຸົ່ດ. ການສົ່ມ່ມຸດຖານ
ວ� າເປັັນເດກັນອ້ຍ ຄວນນຳາໃຊໃ້ນການປັະຕົ້ບິດັກບັຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນເດກັນອ້ຍ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ບຳ� ມຫຸ່ກັຖານຢັູ່ງ້ຢູ່່ນອາຍຸ. 

ຄວນມຂ່ັນ້ຕົ້ອນ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຮັງງານ 
ຮັບັຮ່ັເ້ຖງິ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ແຫ� ງຊາດ ທີ່່� ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ.້ ດັ� ງນັນ້, ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈ ່� ງສົ່າມາດສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດໄດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍ ໄປັສ່ົ່�
ການໄດຮ້ັບັຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່. ເມ່� ອກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ແຫ� ງຊາດ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ແລະ ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້
ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ, ຈຳາເປັັນຈະຕົ້ອ້ງກຳານດ່ ແລະ ຍກ່ໃຫເ້ຫນັອຸປັະສົ່ກັ, ບຳ� ວ� າຈະດວ້ຍ
ການເຜິຍ່ແຜິ� ຂຳມ້່ນ, ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ທີ່ກັສົ່ະ, ຫຸ ່ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະການອ່� ນໆ ເພ່� ອປັັບປຸັງ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ� .

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 5: ການສືບສວນ-ສອບສວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງ ການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດ-ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ຄ້າມະນຸດ�  

ພວກຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະໃຊ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເປັັນຕົ້ວ່ແທີ່ນໃນການກຳ� ອາຊະຍາກຳາ, ຊ່� ງເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງ ຂອງ ວທິີ່ກ່ານ
ປັະຕົ້ບິດັງານ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເພ່� ອຫນັ ຄວາມສົ່ນ່ໃຈດາ້ນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ອອກໄປັຈາກຕົ້ນ່ເອງ ແລະ ໄປັຫາ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ,  ດັ� ງນັນ້, ຜ່ິທ້ີ່່� ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນຄວາມສົ່� ຽງຈະຖກ່ຈບັກຸມ ແມ� ນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.152 ນ່ ້ແມ� ນ ຍຸດ ທີ່ະ ສົ່າດ ທີ່່� ມ່
ຄວາມລະມດັລະວງັ  ຂອງ ພວກ ຄາ້ ມະນຸດ; ດວ້ຍການປັ� ຽນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃຫກ້າຍເປັັນອາດຊະຍາກອນທີ່່�  ຢູ່າ້ນກວ່
ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ, ດັ� ງນັນ້, ຈ ່� ງເບ່� ງເໝອ່ນກບັວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະບຳ� ລາຍງານ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຂອງຕົ້ນ່ ຕົ້ຳ�  
ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ.153 ພວກຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະເລັ� ງເປ່ັາ້ໝາຍໃສົ່�  ຜ່ິທ້ີ່່� ມບ່ນັຫາກບັກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ມກ່ານພວ່ພນັ ທີ່່�
ສົ່ະຫຸບັສົ່ບັຊອ້ນກບັ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ຊ່� ງເຮັດັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ງ� າຍ ຕົ້ຳ�  ການໝນ່ໃຊ.້ ພວກຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະບອກ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຈະບຳ� ມວ່ນັເຊ່� ອເຂາ່ເຈ ່າ້ເດດັຂາດ, ມແ່ຕົ້� ຈະຖວ່� າເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນອາດຊະຍາກອນ ສົ່ຳາລບັສົ່່� ງທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ.  ເມ່� ອ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ ທີ່່�   ປັະຕົ້ບິດັກບັ  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ເໝອ່ນກບັ  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະກະທີ່ຳາ ຜິດິ, ສົ່ະແດງວ� າ ສົ່່� ງທີ່່� ຜ່ິ ້
ຄາ້ ມະນຸດບອກກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນຖກ່ຕົ້ອ້ງ ແລະ ຈະເຮັດັໃຫຄ້ວາມໄວເ້ນ່ອ້ເຊ່� ອໃຈ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່�
ມຕ່ົ້ຳ� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຖກ່ທີ່ຳາລາຍລງ່.

151  ໃຫ້ເບີ່ງ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພດິເສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງ່ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN. A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກທີ 58
152  ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພດິເສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ 
2020, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45, ວັກທີ 29.
153  ບດ່ລາຍງານ ການຄາ້ມະນຸດ ໃນທີ່ວ່ໂລກ ປ່ັ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້າ.51



1143. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຕົ້ອ້ງເຂ່າ້ໃຈເຖງິ ແຮັງຜິກັດນັເຫຸ ່� ານ່ ້ແລະ ສົ່ບ່ສົ່ວນຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ຢູ່� າງຕົ້ັງ້ໜ່າ້ ຊ່� ງອາດຈະເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການຄວບຄຸມ ຫຸ ່ຄຸມ້ຄອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ຊບັສົ່ນິ ຫຸ ່ການຈດັຕົ້ັງ້ ບ� ອນທີ່່� ໄດພ້ບ່ເຫນັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ເພ່� ອກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ແມ� ນເປັັນຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.154 ການປັະຕົ້ບິດັ
ງານຕົ້ວ່ຈງ່ ຂອງຕົ້ຳາຫຸວດ ຄວນໄດຮ້ັບັການທີ່ບ່ທີ່ວນຄນ່ ເພ່� ອພຈິາລະນາ ວທິີ່ກ່ານຊຸກຍ່ ້ ແລະ ສົ່າ້ງແຮັງຈງ່ໃຈ ໃຫ ້
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ ນຳາໃຊເ້ວລາ, ທີ່ກັສົ່ະ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສົ່ບ່ສົ່ວນ ຄະດຕ່ົ້� າງໆ ທີ່່� ຮຸັນແຮັງ ແລະ 
ສົ່ບັສົ່ນ່, ແທີ່ນທີ່່� ຈະສົ່າ້ງຄວາມງ�າຍດາຍ ໃນການຈບັກຸມ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິລະດບັຕົ້ຳ� າ ຊ່� ງເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ກ� ຽວກບັຈດຸ ນ່,້ ບນັດາ ນກັ ສົ່ບ່ສົ່ວນ  ຄວນມຄ່ວາມຮ່ັສ້ົ່ກ່ໄວ ຕົ້ຳ� ກບັ ຂຳຜ່້ິກມດັທີ່າງບວກ 
ຂອງລດັ  ໃນ ການ ສົ່ບ່ສົ່ວນ  ການ ຄາ້ ມະນຸດທີ່່� ອາດຈະເປັັນໄປັໄດ.້  

3�2 ການຈັບ ຕົວ  ແລະ ການຕ້ັງຂ້ໍຫາ 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 6: ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານໜ້າ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຈັບຕົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຍຸຕິ
ທໍາທາງອາຍາຕໍ່ກັບການຄ້າມະນຸດ

ເຄຍ່ມຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງ ຂອງ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາອ່� ນໆ ທີ່່� ແນະນຳາ
ວ� າ ການຈບັກຸມຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ເພ່� ອໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ໜ່ອ່ອກຈາກພວກຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ,  ການຈບັກຸມຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນກງ່ກນັຂາ້ມ
ກບັ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເປັັນຈດຸໃຈກາງ ແລະ ບຳ� ສົ່າມາດໃຫເ້ຫດຜິນ່ ດວ້ຍການອາ້ງວ� າ ເປັັນການປ່ັກປັອ້ງ 
ແລະ ຊ� ວຍເຫຸອ່ເຂາ່ເຈ ່າ້.155    

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ຕົ້ອ້ງມຄ່ວາມຮ່ັສ້ົ່ກ່ໄວ ຕົ້ຳ� ກບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຂອງການຈບັກຸມ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ຈບັ, ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ, 
ລວມທີ່ງັ ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອກ່ຄັງ້ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຢູ່່� ໃນກຳາມຂ່ອງລດັ ແລະ ຄວາມອບັອາຍ ຂອງການ
ຖກ່ຈບັ, ຖກ່ຖ� າຍຮ່ັບ, ຖກ່ຈຳາ້ລາຍນ່ວ້ມ,່ ຖກ່ໃສົ່� ກບັມ ່ແລະ ແມະກະທີ່ັງ້ບາງຄັງ້ ກຳ� ປັະເຊນ່ກບັ ກວດສົ່ອບທີ່າງການ
ແພດ ໂດຍບຳ� ມຄ່ວາມຍນິຍອມ ທີ່່� ມກ່ານແຈງ້ຂຳມ້່ນໃຫຮ່້ັ.້ ຂອງການຍນິຍອມເຫນັດ.່ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຍງັຈະຕົ້ອ້ງເຂ່າ້ໃຈວ� າ 
ການຈບັກຸມ ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມຄ່ວາມອບັອາຍຂາຍໜ່າ້ ແລະ ຈຳາກດັການຟ່ັນ້ຕົ້ວ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ແນວໃດ.  

ນອກ ຈາກນ່,້ ເຈ ່າ້ ໜ່າ້ ທີ່່�  ແນວ ໜ່າ້  ຕົ້ອ້ງ ໄດ ້ຮັບັ ຮ່ັ ້ວ� າ ການ ຈບັ ກຸມ ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ມ ່ຜິນ່ ຮັາ້ຍ  ຕົ້ຳ�   ການ ຕົ້ອບ ໂຕົ້ ້ຄວາມ ຍຸ ຕົ້ິ
ທີ່ຳາ ທີ່າງ ອາ ຍາ ຕົ້ຳ�  ການ ຄາ້ ມະ ນຸດ ແນວໃດ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມກັຈະເປັັນຫຸກັຖານຕົ້່ນ້ຕົ້ຳ ຫຸ ່ພຽງຢູ່� າງດຽວເທີ່່� ານັນ້ ຢູ່່� ໃນ
ຄະດກ່ານຄາ້ມະນຸດ; ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສ່ົ່ນເສົ່ຍຄວາມໄວວ້າງໃຈ ຕົ້ຳ�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ເບ່� ງເໝອ່ນກບັວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະບຳ�

ໃຫກ້ານຮັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຢູ່່� ໃນຂະບວນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຕົ້າ້ນ ພວກຄາ້ມະນຸດ. 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 7: ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານໜ້າ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບດຸນ
ພິນິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ດຸນພິນິດດັ່ງກ່າວ 

ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ ມດ່່ນພນິດິ ກ� ຽວກບັວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈະດຳາເນນ່ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ແລະ/ຫຸ ່ ແນະນຳາ
ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ. ດ່ນພນິດິ ທີ່່� ຈະບຳ� ຈບັກຸມ ແລະ ບຳ� ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້ານ່ ້ ອາດຈະມຢູ່່່� ໃນກດ່ໝາຍ ແລະ ບນັດານະໂຍບາຍ ທີ່່�
ອະທີ່ບິາຍເຖງິ ດ່ນພນິດິ ແລະ ການພຈິາລະນາ ທີ່່� ອາດຈະມຂ່ຳມ້່ນດັ� ງກ� າວ, ຊ່� ງລວມທີ່ງັວ� າ ການຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າແກ� ບຸກຄນ່
ໜ່່� ງນັນ້ ແມ� ນເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະຊນ່ ຫຸບ່ຳ� . ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ ອາດຈະມ ່ດ່ນ
ພນິດິ ທີ່່� ຈຳາກດັ ຫຸ ່ບຳ� ມເ່ລຍ່, ແຕົ້� ຈະມພ່ນັທີ່ະ ໃນການຈບັກຸມ, ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ແລະ ກກັຂງັບຸກຄນ່ ສົ່ຳຳາລບັ ອາດຊະຍາກຳາ 

154  ທ່ານ Marcelo Colombo, ຫົວໜ້າໄອຍະການ, ຫ້ອງການສະເພາະການສືບສວນ ຄະດີລັກພາຕົວ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ (PROTEX), ປະເທດອາກ
ຊັງຕິນ, ຊື່ງເວົ້າເຖີງ ຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ, ໃນງານທີ່ຈັດຂື້ນ ຄູ່ກັບກັບ ວາລະທີ 47 ຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ ໃນວັນທີ 30 
ມິຖຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ ໃນຟາຍເອກະສານ. 
155  ການດຳາເນນ່ຄະດໂ່ດຍມຄ່� າໃຊຈ້� າຍແມ� ນບຳ? ຜິນ່ກະທີ່ບ່ຂອງການຢັູ່ງ້ຢູ່່ນທີ່່� ສົ່ຳາຄນັຂອງພະຍານໃນຄະດຄ່າ້ມະນຸດຂອງລດັຖະບານກາງ (ສູນບໍລິການກົດຫ
ມາຍດ້ານການຄ້າມະນຸດ, ປີ 2020) 23 



115 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ທີ່່� ໄດສ້ົ່ງ່ໃສົ່. ດັ� ງນັນ້, ການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈ ກ� ຽວກບັວ� າ ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸບ່ຳ� ນ ັນ້ ແມ� ນຖກ່ສົ່່� ງຜິ� ານໃຫໄ້ອຍະການ ຫຸ ່ສົ່ານ. 

ຢູ່່� ໃນໝດ່ທຸີ່ກປັະເທີ່ດ, ມນັເປັັນສົ່ິ� ງສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ ຈະຕົ້ອ້ງເຂ່າ້ໃຈວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ມ ່ແລະ ບຳ� ມ ່
ດ່ນພນິດິ ແບບໃດ ໃນການຈບັກຸມ ຫຸ ່ບຳ� ຈບັກຸມ ບຸກຄນ່ ແລະ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາຫຍງັ. ຖາ້ບຳ� ສົ່ນ່ວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�
ສົ່ບ່ສົ່ວນ ມ ່ຫຸ ່ນຳາໃຊ ້ດ່ນພນິດິ ຫຸບ່ຳ, ມນັມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນທີ່ງັໝດ່ ຈະຕົ້ອ້ງປັະຕົ້ບິດັ
ໜ່າ້ທີ່່� ຂອງຕົ້ນ່ ເພ່� ອເກບັກຳາ ຫຸກັຖານການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ສົ່່� ງໃສົ່ທີ່ງັໝດ່ ທີ່່� ມຢູ່່່� , ລວມທີ່ງັ ທຸີ່ກສົ່ະພາບການອອ້ມຂາ້ງ ທີ່່�
ອາດເວ່າ້ເຖງິຄວາມຈງິທີ່່� ວ� າ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ໄດຕ້ົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ. ຫຸກັຖານດັ� ງກ� າວ ອາດຈະມຄ່ວາມ
ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການພສ່ິົ່ດ ການປັອ້ງກນັ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ພຈິາລະນາຄະດຢູ່່່� ສົ່ານ ອາດຈະມທ່ີ່າງເລອ່ກ.156  

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 8: ສ້າງແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນ
ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ  

ເມ່� ອການປັະຕົ້ບິດັງານ ຂອງຕົ້ຳາຫຸວດ ຖກ່ວດັແທີ່ກ ດວ້ຍຈຳານວນການຈບັກຸມ ແລະ ການຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້
ປັະຕົ້ບິດັ, ຕົ້ຳາຫຸວດ ອາດຈະບຳ� ໄດຮ້ັບັສົ່່� ງຈງ່ໃຈ ໃນການນຳາໃຊ ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດພ້ບ່ພຳ ໃນນາມເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ສົ່ະນັນ້, ຄວນພຈິາລະນາວ� າ ຕົ້ຳາຫຸວດ 
ສົ່າມາດໄດຮ້ັບັສົ່່� ງຈງ່ໃຈໄດແ້ນວໃດ ເພ່� ອໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ນຳາໃຊ ້ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ລວມທີ່ງັ ໂດຍມາດຕົ້ະການການ
ປັະຕົ້ບິດັງານ ທີ່່� ສົ່ະທີ່ອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການດັ� ງກ� າວ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ. ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, 
ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຄນ່ ສົ່ຳາລບັການກວດສົ່ອບ ຜ່ິທ້ີ່່� ຕົ້ຳ� ມາຖກ່ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດສົ່າມາດ
ເປັັນລະບບ່ການວດັແທີ່ກ ທີ່່� ຖກ່ນຳາໃຊວ້ດັແທີ່ກ ການປັະຕົ້ບິດັງານ ຂອງ ຕົ້ຳາຫຸວດ ໃນທີ່າງບວກ. 

ມາດ ຕົ້ະການ ຕົ້� າງໆ ອາດຍງັສົ່າມາດຖກ່ນຳາໃຊ ້ ເພ່� ອ ຮັບັປັະກນັວ� າ  ຜ່ິ ້ບງັຄບັ ໃຊ ້ກດ່ໝາຍ ຜ່ິ ້ທີ່່�  ບຳ�  ຈບັກຸມ  ແລະ ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ
ໃສົ່�   ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ ຂອງ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ບນ່ ພ່ນ້ຖານ  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ,  ແມ� ນຈະ ບຳ� ມຄ່ວາມ ຮັບັຜິດິຊອບ  ຕົ້ຳ�  
ການປັ� ອຍປັະ ລະ ເລຍ່   ການ ປັະຕົ້ບິດັ ໜ່າ້ ທີ່່�  ຂອງ ຕົ້ນ່,  ແຕົ້�  ໄດ ້ຮັບັ ການ ຍອ້ງຍຳ ຊມ່ ເຊຍ່ ຕົ້ຳ�   ການນຳາໃຊ ້ຫຸກັ ການ ການບຳ�
ລງ່ ໂທີ່ດ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ . ສົ່່� ງຈງ່ໃຈດັ� ງກ� າວ ຕົ້ອ້ງຖກ່ອອກແບບອອກມາ ໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ບຳ� ບ� ຽງເບນຈາກ ພນັທີ່ະການ
ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍທີ່່� ກວາ້ງຂວາງກວ� າ ເພ່� ອສົ່ບ່ສົ່ວນ ແລະ ຈບັກຸມ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ; ດັ� ງນັນ້, ການພຈິາລະນາ 
ສົ່າມາດໃຫລ້າງວນັແກ� ຕົ້ຳາຫຸວດ ສົ່ຳາລບັການກຳ� ສົ່າ້ງຫຸກັຖານ ຕົ້າ້ນກບັ ປັະເພດອາດຊະຍາກຳາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ, ລວມທີ່ງັ
ການຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ວທິີ່ກ່ານສົ່ບ່ສົ່ວນທີ່່� ຊຳານຊິຳານານ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ຳ� ກບັ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 9: ຮັບປະກັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຈັບຕົວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພັນທະ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຈັບຕົວບຸກຄົນ   

ຜ່ິຖ້ກ່ຈບັ – ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ – ມສ່ົ່ດິ ທີ່່� ຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍມໜ່່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງ
ຍດ່ຖ.່ ສົ່່� ງເຫຸ ່� ານ່ ້ລວມມ ່ສົ່ດິທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັການແຈງ້ໃຫຮ່້ັເ້ຖງິ ເຫດຜິນ່ ສົ່ຳາລບັ ການຈບັກຸມ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ແລະ ທຸີ່ກ
ຂຳກ້� າວຫາທີ່່� ໄດວ້າງໄວ,້ ແລະ ທີ່່� ຈະຖກ່ນຳາເຂ່າ້ມາທີ່ນັທີ່ ່ກ� ອນຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ຫຸ ່ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ອ່� ນໆ.157 ມາດຕົ້າ 36 ຂອງ 
ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາວຽນນາ ກ� ຽວກບັການພວ່ພນັກງ່ສຸົ່ນຮັຽກຮັອ້ງໃຫຊ້າວຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ຖກ່ຈບັກຸມ ຫຸ ່ກກັຂງັ ຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັ
ການແຈງ້ໃຫຮ່້ັເ້ຖງິ ສົ່ດິຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ທີ່່� ຈະໃຫມ້ກ່ານແຈງ້ຫາ ສົ່ະຖານທີ່ດ່ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ດັ� ງນັນ້, ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈ ່� ງສົ່າມາດໄດ ້
ຮັບັ ຄຳາແນະນຳາ ແລະ ການສົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ ດາ້ນກງ່ສຸົ່ນ. ການປັະຕົ້ບິດັສົ່ດິເຫຸ ່� ານ່ ້ໂດຍ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່່� ຈບັກຸມ ແມ� ນ
ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ທີ່່� ຈະຮັບັປັະກນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຮ້ັບັຄຳາແນະນຳາ ແລະ ການສົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ 
ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຈາກເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ແລະ ໄດຮ້ັບັສົ່ດິ ທີ່່� ຈະຫລກ່ລຽ້ງການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເຂາ່ໄດກ້ະ
ທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ດັ� ງນັນ້, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ໜ່າ້ດ� ານ ຕົ້ອ້ງມ ່ຄວາມອາດສົ່າມາດພຽງພຳ ໃນການ
ປັະຕົ້ບິດັ ພນັທີ່ະດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຂອງຕົ້ນ່ ຕົ້ຳ� ກບັ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຈບັກຸມ, ລວມທີ່ງັ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ.

156  ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັບນັຫາ ການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກ 
ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານປັະຫວດັຄວາມເປັັນມາ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ກຸ� ມປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 
ແລະ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກທີ 40-42.
157  ມາດຕາ 9(2) ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່າກນ່ ວ� າດວ້ຍ ສົ່ດິທີ່ຂິອງພນ່ລະເຮັອ່ນ ແລະ ດາ້ນການເມອ່ງ



1163. ຄໍໍາແນະນໍາ  

3�3 ການດໍາເນີນຄະດີ

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 10: ປັບປຸງກົດໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການດໍາເນີນ
ຄະດີຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ  ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ

ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນເປັັນຮ່ັບແບບການລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ບຳ� ຄຳານງ່ເຖງິວ� າ ມນັຈະສົ່່� ງ
ຜິນ່ ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ມກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸບ່ຳ. ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ ຂອງເອຣ່ບ່, ໄດມ້ກ່ານອະທີ່ບິາຍວ� າ ‘ບນັດາ
ລດັ ທີ່່� ມກ່ານເຄາ່ລບ່ [ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ] ຫຸາຍທີ່່� ສຸົ່ດ ພາກນັຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ມາດຕົ້ະການ ທີ່່� ບຳ� ພຽງ
ແຕົ້� ຍກ່ເວັນ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ກຳຍງັບຳ� ດຳາເນນ່
ຄະດ ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ເລຍ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິເຫຸ ່� ານ່.້’158 ລດັຕົ້� າງໆ ຄວນພຈິາລະນາ ປັັບປຸັງນຕິົ້ກິຳາ ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນ ຄວາມ
ສົ່� ຽງ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຢູ່� າງບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້
ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ມຫຸ່າຍວທິີ່ ່ທີ່່� ສົ່າມາດບນັລຸ ສົ່່� ງດັ� ງກ� າວນ່ໄ້ດ.້ ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ນຕິົ້ກິຳາ 
ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ສົ່າມາດໄດຮ້ັບັການປັັບປຸັງ ເພ່� ອໃຫລ້ວມເອາ່ ປັະເດນັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາແບບຖກ່
ບງັຄບັ ໃນຮ່ັບແບບການຂ່ດຮັດ່ ໃສົ່� ໃນຄຳານຍິາມ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງຈະແຈງ້. ຂຳກ້ຳານດ່ທີ່່� ຈະແຈງ້ ວ� າດວ້ຍການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຍງັສົ່າມາດຖກ່ລວມເຂ່າ້ໃສົ່� ໃນນຕິົ້ກິຳາ (ໃຫເ້ບິ� ງຂຳສ້ົ່ະເໜ່ແ່ນະນຳາ 16 ຢູ່່� ທີ່່�  3.4). ຄວນມກ່ດ່ໝາຍໄວ ້ສົ່ຳາ
ລບັອະນຸຍາດໃຫກ້ານຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຖກ່ຍກ່ເລກ່ (ໃຫເ້ບິ� ງຄຳາແນະນຳາທີ່ ່25 ຢູ່່� ທີ່່�  3.6). 

ລດັ ອາດຍງັຈະຢູ່າກດດັແກ ້ນຕິົ້ກິຳາ ທີ່່� ເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, 
ສົ່າມາດໃຫກ້ານພຈິາລະນາ ຕົ້ຳ�  ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ທີ່່� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບຢູ່� າງເຄັ� ງຄດັ, ລວມທີ່ງັ ການກະ
ທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ອາດຈະເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາ
ເນນ່ຄະດ,່ ຊ່� ງອາດຈະເຮັດັໃຫເ້ກດ່ມກ່ານລງ່ໂທີ່ດທີ່າງຮັ� າງກາຍ ຫຸ ່ການລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ. ນອກຈາກນັນ້, ລດັ
ຄວນພຈິາລະນາ ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຂອງກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຫາ້ມການເຮັດັວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກຸ� ມອ່� ນໆ ທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ແລະ ຖກ່ມອງຂອ້ມ ແລະ ພຈິາລະນາ ໃຫມ້ກ່ານປັັບປຸັງ ຢູ່� າງເໝາະສົ່ມ່. 
ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ສົ່ະເພາະກ� ຽວກບັເດກັນອ້ຍ, ຍງັອາດສົ່າມາດພຈິາລະນາ ການເຮັດັໃຫອ້າຍຸຂອງເດກັນອ້ຍ ກາຍເປັັນ
ອງ່ປັະກອບ ຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ອຸດສົ່າຫະກຳາການບຳລກິານທີ່າງເພດ, ດັ� ງນັນ້ ມນັຈ່� ງເປັັນໄປັບຳ�

ໄດ ້ໃນດາ້ນກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດເ່ດກັນອ້ຍ (ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ) ສົ່ຳາລບັ ການມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.159 

ສົ່ຳາລບັທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງສົ່ະເພາະກບັ ນຕິົ້ກິຳາ ສົ່ຳາລບັປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນເດກັນອ້ຍ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ຄຳາ
ຄດິເຫນັທີ່່� ວໄປັ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່24 (2019) ກ� ຽວກບັສົ່ດິທີ່ເິດກັ ຢູ່່� ໃນລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາເດກັ ເນັນ້ໜ່ກັເຖງິຄວາມຈຳາເປັັນ 
ໃນການກຳານດ່ອາຍຸຕົ້ຳ� າສຸົ່ດທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ສົ່ຳາລບັຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ແລະ ຮັບັປັະກນັ ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ເດກັ 
ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຕົ້ຳ� ກບັ ຝ່� າຍໃດໜ່່� ງ ທີ່່� ມອ່າຍຸດັ� ງກ� າວນັນ້, ທີ່່� ຫນັເດກັນອ້ຍ ອອກຈາກຂະບວນການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ 
ແລະ ກາ້ວໄປັຫາ ແຜິນງານສົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ.160 ມາດຕົ້າ 40 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ິ
ຂອງເດກັ ບຳ� ໄດລ້ະບຸ ອາຍຸຕົ້ຳາ�ສຸົ່ດ ທີ່່� ມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ, ເຖງິແມ� ນວ� າ ຄະນະກຳາມະການສົ່ດິທີ່ເິດກັນອ້ຍ 
ຊຸກຍ່ໃ້ຫລ້ດັຕົ້� າງໆ ເອາ່ໃຈໃສົ່� ຫຸກັຖານທີ່າງວທິີ່ະຍາສົ່າດ ແລະ ເພ່� ມອາຍຸຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ໄປັເປັັນ 14 ປ່ັ, 
ແລະ ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຈາກຄວາມສົ່ງ່ໃສົ່ ຖາ້ຫາກວ� າ ອາຍຸຂອງເດກັ ບຳ� ສົ່າມາດພສ່ິົ່ດໄດ.້161

158  ທ່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່ານ N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອການຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບ ທີ່ປະເຊີນ ໂດຍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ໃນ
ເສັ້ນທາງ ຜ່ານ ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ, ການທີ່ບ່ທີ່ວນຄນ່ຂອງສົ່າກນ່ ຕົ້ຳ� ກບັ ວທິີ່ະຍາສົ່າດການສົ່ກ່ສົ່າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 2019, ສະບັບທີ 25(1) 3”18, ທີ່ 5
159  ເອກ ອັກຄະ ລັດຖະທູດ  ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ພິເສດ, ທ່ານ John Cotton Richmond, ທີ່ກ່າວໃນການສົນທະນາ ຂອງ  ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸ
ຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
160  ຄວາມຄິດເຫັນທ່ົວໄປ ສະບັບເລກທີ 24 (2019) ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທໍາ ຂອງເດັກນ້ອຍ, ເອກະສານ ຂອງ UN CRC/C/
GC/24, 18 ກັນຍາ 2019 [6]
161  ຄວາມຄິດເຫັນທ່ົວໄປ ສະບັບເລກທີ 24 (2019) ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທໍາ ຂອງເດັກນ້ອຍ, ເອກະສານ ຂອງ UN CRC/C/
GC/24, 18 ກັນຍາ 2019 [22-24]



117 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 11: ຮັບປະກັນວ່າ ການຕັດສິນໃດໆ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີຂະບວນການກໍາ
ນົດຕົວຢ່າງເປັນທາງການເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ມີການອະທິບາຍໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ

ບຳ� ມຂ່ຳຫ້າ້ມທີ່່� ວໄປັ ກ� ຽວກບັການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຈະໄດ ້
ຮັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຈາກ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ຕົ້ອ້ງມກ່ານເຊ່� ອມໂຍງກນັ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້
ມະນຸດ, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນຍອ້ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ບງັຄບັຈາກ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ (ການບງັຄບັ) ຫຸ ່ການ
ກະທີ່ຳາຜິດິ ແມ� ນເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ມາຈາກ ການທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ສົ່າເຫດ). ແມແ້ຕົ້�  ເມ່� ອບຳ� ມສ່ົ່າຍ
ພວ່ພນັກນັ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ກຳ� ຕົ້າມ, ລດັຍງັອາດຈະຖວ່� າ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນຂດັກບັ ພນັທີ່ະຂອງຕົ້ນ່ ໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ສົ່ບ່ສົ່ວນ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ�  ຜ່ິ ້
ຄາ້ມະນຸດ.

ໄອຍະການ ບຳ� ຄວນຕົ້ດັສົ່ນິໃຈໃດໆ ວ� າ ຈະດຳາເນນ່ຄະດຫຸ່ບ່ຳ� , ຈນ່ກ� ວາ ໄດມ້ກ່ານປັະເມນ່ການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງເປັັນ
ທີ່າງການ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ, ທີ່່� ສົ່ອດຄ� ອງກບັ ເງ ່�ອນໄຂທີ່່� ກຳານດ່ໄວ ້ຢູ່່� ໃນອະນຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍ ການຄາ້
ມະນຸດ ແລະ ACTIP. ຕົ້າມທີ່່� ສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຂອງ ເອຣ່ບ່ ໄດກ້� າວໄວ ້ຢູ່່� ໃນຄະດ ່ຂອງ V.C.L ແລະ A.N. V 
ທີ່່� ປັະເທີ່ດ ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ ແມ� ນວ� າ 

...ເມ່� ອສົ່ະຖານະພາບ ຂອງບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ອາດຈະສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ບ� ອນວ� າ ມຫຸ່ກັຖານພຽງພຳ ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່ ບຳ�  ແລະ ມນັ
ເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະຊນ່ ຫຸ ່ບຳ ທີ່່� ຈະເຮັດັແນວນັນ້, ທຸີ່ກການຕົ້ດັສົ່ນິໃຈ 
ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ�  ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະໄດຮ້ັບັເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ�  ນັນ້ ຄວນ
ຈະຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອມກ່ານປັະເມນ່ການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍ ຜ່ິມ້ຄຸ່ນວຸດທີ່ ິ - ເທີ່່� າທີ່່�

ເປັັນໄປັໄດ.້ ສົ່່� ງດັ� ງກ� າວນ່ ້ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ໂດຍສົ່ະເພາະ ເມ່� ອກ� ຽວຂອ້ງກບັເດກັນອ້ຍ.162

ແມ� ນແຕົ້�  ເມ່� ອບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການແລວ້, 
ໄອຍະການ ກຳ� ຄງ່ອາດຈະຕົ້ດັສົ່ນິໃຈ ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິກ້� ຽວ ສົ່ຳາລບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜ່ິກ້� ຽວໄດກ້ະທີ່ຳາ, ແຕົ້� ຄວນ
ກຳານດ່ເຫດຜິນ່ໃຫຈ້ະແຈງ້ ກ� ຽວກບັວ� າ ເປັັນຫຍງັຈ່� ງໄດຕ້ົ້ດັສົ່ນິແບບນ່,້  ບຳ� ວ� າຈະເປັັນຍອ້ນອງ່ໃສົ່�  ການທີ່່� ບຳ� ມຄ່ວາມ
ກ� ຽວຂອ້ງກນັ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ, ຫຸ ່ຍອ້ນວ� າ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນ
ເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະຊນ່. ສົ່ິ� ງສົ່ຳາຄນັເຊັ� ນດຽວກນັກຳຄວ່� າ, ຂະບວນການ ແລະ ການຕົ້ດັສົ່ນິ ຂອງສົ່ານ 
ຄວນອະທີ່ບິາຍໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຮ່ັ.້ ສົ່ານ ຄວນສົ່ະໜ່ອງຂຳມ້່ນ ແລະ ວດັຖຸ ໃຫແ້ກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ດວ້ຍຄຳາ
ສົ່ບັທີ່່� ງ� າຍດາຍ, ບຳ� ແມ� ນຄຳາສົ່ບັກດ່ໝາຍ ແລະ ເປັັນພາສົ່າ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເຂ່າ້ໃຈໄດ,້ ລວມທີ່ງັ ກ� ຽວກບັ ຫຸກັການການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ, ເພ່� ອໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ເຂ່າ້ໃຈວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ຄວນຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັທຸີ່ກອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຄາ້
ມະນຸດ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.163

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 12: ຊີ້ແຈງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຖານະຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ການບໍ່ດໍາເນີນຄະດີ

ຢູ່່� ໃນຫຸາຍປັະເທີ່ດ, ມນັບຳ� ຈະແຈງ້ວ� າ ອນັໃດທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຕົ້ຳ�  ການກຳານດ່ ສົ່ະຖານະພາບ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່�

ມຕ່ົ້ຳ�  ຂະບວນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ຕົ້າ້ນກບັ ເຂາ່ເຈ ່າ້.164 ດັ� ງນັນ້, ແມແ້ຕົ້�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ລະບຸຕົ້ວ່ ຢູ່� າງ

162  V.C.L ແລະ A.N. v ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ [ຜົນນໍາໃຊ້ເລກທີ 77587/12 ແລະ 74603/12], ສານສິດທິມະນຸດ ແຫ່ງ ເອີຣົບ, 16 ກຸມພາ 2021, 
ວັກ 161.
163  ຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດຢູ່ສານ ທີ່ເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນຈຸດໃຈກາງ, ໂຄງການ ASEAN-ACT, 4.1(b)
164  ຍົກຕົວຢ່າງ, ບົດລາຍງານ ປີ 2019 ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນປະເທດ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ໄດ້ຄົນພົບວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ກົນໄກການສົ່ງຕໍ່
ແຫ່ງຊາດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່າ ບຸກຄົນໜື່ງ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມສົມດູນ ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີ
ສະຖານະພາບທີ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນສານອາຍາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍາຕັດສິນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ ເປັັນມາດຕະຖານ ” ຂອງຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ສົ່ງໃສ”. ການທີ່ບ່ທີ່ວນຄນ່ 
ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ໃນຍຸກໃໝ�  ປ່ັ 2015 ຢູ່� າງເປັັນເອກະລາດ: ບດ່ລາຍງານສົ່ະບບັສຸົ່ດທີ່າ້ຍ (ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ປີ 2019) 18



1183. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ເປັັນທີ່າງການວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ກຳຍງັອາດຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຕົ້ນ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່
ມາຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ດັ� ງນັນ້ ລດັຕົ້ອ້ງກຳານດ່ວ� າ ເປັັນຄວາມສົ່ຳາພນັແບບໃດ ລະຫວ� າງ ສົ່ະຖານະພາບ ຂອງ
ບຸກຄນ່ ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປັັນໄປັໄດ ້ຫຸ ່ ເປັັນໄປັບຳ� ໄດ ້ທີ່່� ຜ່ິກ້� ຽວ ຈະຖກ່
ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ສົ່ິ� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ແມ� ນວ� າ, ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ ບຳ� ຄວນຂ່ນ້ກບັ ການລະບຸຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ 
ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຫຸ ່ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ; ເກນລະດບັສົ່ຳາລບັ ຜິນ່ນຳາໃຊໃ້ນ
ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້ຂອງມນັ ຄວນຈະເປັັນພ່ນ້ຖານ ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ທີ່່� ຈະເຊ່� ອໄດວ້� າ ການຄາ້ມະນຸດ ໄດເ້ກດ່ຂ່ນ້ແລວ້. 

ກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສົ່ານແນະນຳາ ອາດຈຳາເປັັນຈະຕົ້ອ້ງ ລະບຸຢູ່� າງຈະແຈງ້ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ມາຈາກ 
ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ມາດຕົ້ະການ ຍງັອາດຈຳາເປັັນຈະຕົ້ອ້ງໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ ເພ່� ອແຈງ້ໃຫໄ້ອຍະການ ຮ່ັເ້ຖງ່
ຈດຸປັະສົ່ງ່ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຜິ� ານທີ່າງ ການເຜິຍ່ແຜິ�
ຂຳມ້່ນ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ກ� ຽວກບັຫຸກັການ. ສົ່ຳາລບັບາດກາ້ວເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້, ພາກສົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ ຄວນເຮັດັໃຫຕ້ົ້ນ່ເອງ ຄຸນ້ເຄຍ່ກບັ ບນັດາຂຳກ້ຳານດ່ ກ� ຽວກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນ ກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ເອກະສົ່ານແນະນຳາ ທີ່່� ມຢູ່່່� ແລວ້.

 ເຈ ່າ້ ໜ່າ້ ທີ່່�   ຄວນເຮັດັໃຫຕ້ົ້ນ່ເອງ  ຄຸນ້ ເຄຍ່ ກບັ  ຂຳ ້ຕົ້ກ່ລງ່ລະຫວ� າງ ສົ່ອງ ຝ່� າຍ  ທີ່່�  ມ ່ຢູ່່�  ແລວ້  ແລະ ບນັດາຂຳ ້ກຳານດ່  ກ� ຽວກບັ
ການ ບຳ� ລງ່ ໂທີ່ດ  ທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນ ນັນ້, ທີ່່�  ນຳາ ໄປັສ່ົ່�  ການຈດັຕົ້ັງ້ ປັະຕົ້ບິດັ  ໃນ ພາກ ປັະຕົ້ບິດັ. ຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ລະຫວ� າງສົ່ອງຝ່� າຍ ແລະ 
ລະດບັພາກພ່ນ້ ລະຫວ� າງປັະເທີ່ດ ຄວນຮັບັປັະກນັວ� າ ສົ່ະຖານະພາບ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ສົ່ະໜ່ອງໃຫ ້ ຢູ່່� ໃນ
ປັະເທີ່ດໜ່່� ງ ແມ� ນຈະໄດຮ້ັບັການເຄາ່ລບ່ ຈາກ ຝ່� າຍອ່� ນໆ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່,  ດັ� ງນັນ້,  ການປ່ັກປັອ້ງການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ແມ� ນຈະມຜ່ິນ່ນຳາໃຊໄ້ດ ້ຢູ່່� ທີ່່� ວປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ. ຂຳ ້ກຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ທີ່່� ຢູ່່� ໃນຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ ລະຫວ� າງ ສົ່ອງ ຝ່� າຍ  
ແລະ  ລະດບັພາກ ພ່ນ້  ບຳ�  ຄວນ ຖກ່ ຈຳາ ແນ ກ, ຍກ່ ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງວ� າ ມຜ່ິນ່ ນຳາ ໃຊ ້ສົ່ະເພາະ ກບັ  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ ບາງ ຄນ່ (ເຊັ� ນ: 
ຜ່ິຍ້ງິ  ແລະ  ເດກັ ຍງິ),  ທີ່່� ປັ� ອຍ ເຮັດັ ໃຫ ້  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ ຄນ່ ອ່� ນໆ (ເຊັ� ນ:  ຜ່ິ ້ໃຫຍ� ທີ່່� ເປັັນເພດຊາຍ) ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ  ຕົ້ຳ�  
ການ ຖກ່ ລງ່ ໂທີ່ດ. ແລະ ພວກມນັກຳບຳ� ຄວນຈຳາກດັ ການລງ່ໂທີ່ດແບບບຳ� ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ສົ່ະເພາະກບັບາງປັະເພດ
ການກະທີ່ຳາຜິດິເທີ່່� ານັນ້ (ເຊັ� ນ: ການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ)່. 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 13: ຮັບປະກັນວ່າໄອຍະການເຂົ້າໃຈດຸນພິນິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ວິທີການນໍາໃຊ້ດຸນພິນິດ

ດ່ນພນິດິ ຂອງໄອຍະການ ແມ� ນເປັັນການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ບຳ� ໜ່າ້ເຊ່� ອຖ ່ ຕົ້ຳ� ກບັການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ແລະ 
ດັ� ງນັນ້ ຈ ່� ງບຳ� ສົ່າມາດອງ່ໃສົ່�  ການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ຍດ່ຫມັນ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ແຕົ້� ມນັສົ່າມາດມບ່ດ່ບາດທີ່່� ສົ່ຳາ
ຄນັ.  ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ມນັອາດຈະເປັັນຂຳບ້ງັຄບັໃຫເ້ລ່� ມການດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. 
ແຕົ້�  ຢູ່່� ໃນ ປັະ ເທີ່ດ ອ່� ນ,  ໄອ ຍະ ການ  ອາດ ຈະມ ່ດ່ນພນິດິ  ທີ່່�  ຈະ ບຳ� ເລ່� ມ  ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ທີ່າງ ອາຍາ  ຕົ້ຳ�   ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ, ຫຸ ່
ເມ່� ອການ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ ເກດ່ຂ່ນ້ ແລວ້, ກຳ ຢຸູ່ດ ການ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ ຖາ້ມ ່ຫຸກັ ຖານ  ຊ່ ້ໃຫ ້ເຫນັ ວ� າ ບຸກຄນ່  ທີ່່� ຖກ່ ດຳາ ເນນ່
ຄະດໃ່ນສົ່ານ ແມ� ນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ.165 

ມນັເປັັນສົ່ິ� ງສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ທີ່່� ໄອຍະການ ເຂ່າ້ໃຈ ດ່ນພນິດິ ທີ່່� ຕົ້ນ່ມ,່ ແລະ ມຄ່ວາມສົ່າມາດພຽງພຳ ໃນການ
ນຳາໃຊດ່້ນພນິດິດັ� ງກ� າວ. ຢູ່່� ບາງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ໄອຍະການ ມດ່່ນພນິດິ ດັ� ງກ� າວ,  ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຄວນຈະຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່່� ຈະ
ແຈງ້ ທີ່່� ຈະຢຸູ່ດການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ. ໃນການ
ພຈິາລະນາວ� າ ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ ບຳ� , ໄອຍະການ ອາດຈະປັະເມນ່ເບ່� ງວ� າ ຕົ້ນ່ເອງເຊ່� ອວ� າມຫຸ່ກັຖານພຽງພຳແລວ້ບຳ 
ເພ່� ອຮັບັປັະກນັ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານ ອງ່ປັະກອບ ຂອງ ອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ກຳາລງັພຈິາລະນາຢູ່່�  (ລວມທີ່ງັ

165 ກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ (ICAT, ສະບັບຫຍໍ້ 8/2020) 
4; ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ບນັຫາການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນຜິນ່ຂອງການຖກ່
ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່� ຖກ່ກະກຽມໂດຍ ກອງເລຂາ ກຸ� ມປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, 
ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 44-45.



119 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ອງ່ປັະກອບຂອງຄວາມຜິດິ), ໂດຍຄຳານງ່ເຖງ່ ຂຳກ້� າວຫາທີ່່� ມຢູ່່່�  ແລະ ພຈິາລະນາຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະ ທີ່່�

ເຫນັດ ່ຫຸ ່ບຳ� ເຫນັດ ່ຕົ້ຳ� ກບັ ການດຳາເນນ່ຄະດ.່

ໄອຍະການ ຄວນໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ຢູ່� າງເຕົ້ມັທີ່່�  ເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈ ອງ່ປັະກອບຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ໂດຍ
ເຈດຕົ້ະນາ ແລະ ເພ່� ອກວດກາ ອງ່ປັະກອບ ສົ່ຳາລບັທຸີ່ກອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ເຈດຕົ້ະນາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ເພ່� ອກຳາ
ນດ່ວ� າ ມກ່ານນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານໃດໜ່່� ງບຳ (ເຊັ� ນ: ການບງັຄບັ, ການບບ່ບງັຄບັ, ການສົ່ວຍໃຊຕ້ົ້ຳາແໜ່� ງທີ່່� ເປັັນຈດຸອ� ອນ 
ແລະ ວທິີ່ກ່ານອ່� ນໆ ທີ່່� ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕົ້າ 3(a) ຂອງ ອະນຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ມາດຕົ້າ 2(a) 
ຂອງ ACTIP), ອາດຈະທີ່ຳາລາຍ  ຄວາມ ຕົ້ັງ້ ໃຈ  ທີ່່�  ຈະ ກະ ທີ່ຳາ ອາດ ຊະ ຍາ ກຳາ . ການກວດສົ່ອບນ່ ້ ອາດຈະຫລກ່ລຽ້ງ 
ສົ່ະຖານະການ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ນຳາໄປັພຈິາລະນາຄະດ ່ຢູ່່� ສົ່ານ ແລະ ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາ
ລບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ໄດຕ້ົ້ັງ້ໃຈທີ່່� ຈະກະທີ່ຳາ. ເພ່� ອທີ່່� ຈະສົ່າ້ງສົ່່� ງຈງ່ໃຈ ໃຫແ້ກ�  ໄອຍະການ, ການປັະຕົ້ບິດັງານ 
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ອາດສົ່າມາດຖກ່ວດັແທີ່ກ ໂດຍທີ່ຽບກບັວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ມກ່ານດຳາເນນ່ການກວດສົ່ອບນ່ ້ບຳ.166  ນອກຈາກ
ນັນ້,  ເຂາ່ ເຈ ່າ້  ຍງັ ຄວນ ໄດ ້ຮັບັມອບໝາຍ ໃຫຮ້ັບັຜິດ່ຊອບ  ການ ດຳາ ເນນ່ ຄະ ດ ່ ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ ທີ່່�  ບຳ�  ມ ່ເຈດ ຕົ້ະ ນາທີ່າງ ອາ ຍາ 
ຢູ່� າງ ພຽງ ພຳ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 14: ຈັດການຝ່ຶກອົບຮົມວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃຫ້ແກ່ ໄອ
ຍະການ ໂດຍສະພາະຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການດໍາເນີນຄະດີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ຄ້າມະນຸດທົ່ວໄປ� 

ຢູ່່� ທີ່່� ວອາຊຽນ ແລະ ບ� ອນອ່� ນໆ,  ໄອຍະການຈຳານວນຫຸາຍ ໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ກ� ຽວກບັ ວທິີ່ກ່ານດຳາເນນ່ຄະດ່
ການຄາ້ມະນຸດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ໄອຍະການ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາອ່� ນໆ ບຳ� ຄ� ອຍໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ໃນການກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນຈຳານວນບນັດາ ຜ່ິທ້ີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ກຳາລງັດຳາເນນ່ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາອ່� ນໆ, ແລະ ກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດັ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ.

ໄອຍະການ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ມກັກະທີ່ຳາ, ຄວນທີ່ຳາຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ກບັ 
ຄວາມເປັັນໄປັໄດ ້ໃນການຢຸູ່ດຕົ້ຄິະດ ່ບນ່ພ່ນ້ຖານ ຂອງ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ເຂາ່ເຈ ່າ້ຍງັຄວນຈະຄຸນ້ເຄຍ່ກບັ ຄຳາ
ນຍິາມ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ, ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຈາກຄວາມເຈບັຊຳາ້ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ການໃຊວ້ທິີ່ກ່ານຕົ້� າງໆ ຂອງພວກ
ຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ຄວາມບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກນັ ຂອງການຍນິຍອມເຫນັດ ່ເມ່� ອວທິີ່ກ່ານໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ.້ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຄວນໄດຮ້ັບັ
ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ເພ່� ອຮັບັຮ່ັ ້ຕົ້ວ່ຊ່ວ້ດັຂອງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ກນ່ໄກການສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ທີ່່� ມໄ່ວແ້ລວ້ ໃນການປັ� ອຍໃຫ ້ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອອກຈາກ ລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ແລະ ຖກ່ສົ່່� ງໄປັຫາເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ ສົ່ຳາລບັການກຳານດ່
ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 15: ເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍນໍາເອົາຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໄປນໍາ
ໃຊ້�

ການໂຕົ້ຖ້ຽງທີ່່� ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມຄ່ວາມພຳໃຈ ກະທີ່ຳາຜິດິ ຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ຖກ່ນຳາໃຊ ້ ໃນການປັະຕົ້ເິສົ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ບຳ� ໃຫເ້ຂ່າ້ເຖງິ ການປ່ັກປັອ້ງ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ເມ່� ອບຸກຄນ່ໃດຫນ່� ງ ມຕ່ົ້ວ່ແທີ່ນ ຢູ່� າງເຕົ້ມັຕົ້ວ່ ສົ່ຳາລບັ ການ
ກະທີ່ຳາຂອງຜ່ິກ້� ຽວ, ແນ� ນອນ, ຜ່ິກ້� ຽວຈະມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ�  ການກະທີ່ຳາຜິດິ. ເຖງ່ແນວໃດກຳ� ຕົ້າມ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຕົ້າມຄຳານຍິາມ ແມ� ນເປັັນບຸກຄນ່ ທີ່່� ຄວາມຍນິຍອມ ຂອງຕົ້ນ່ ຖກ່ທີ່ຳາລາຍ ໂດຍ ການນຳາ
ໃຊ ້ ວທິີ່ກ່ານຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ຕົ້າມທີ່່� ໄດກ້ຳານດ່ໄວ ້ ໃນມາດຕົ້າ 3(b) ຂອງ ອະນຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ 
ແລະ ມາດຕົ້າ 2(b) ຂອງ ACTIP. ດັ� ງນັນ້, ຄວາມຍນິຍອມ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການກະທີ່ຳາຜິດິ ບຳ� ຄວນ

166  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ພິເສດ, ທ່ານ John Cotton Richmond, ເວົ້າຢູ່ໃນ ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິ
ທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 



1203. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ຖກ່ພຈິາລະນາວ� າມຄ່ວາມກ� ຽວຂອ້ງກນັ ເມ່� ອຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດໃ້ຊວ້ທິີ່ກ່ານ ຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ນຳາໃຊກ້ຳາລງັ ຫຸ ່ ຮ່ັບແບບອ່� ນໆ 
ຂອງການບບ່ບງັຄບັ, ການລກັພາຕົ້ວ່, ການສົ່ຳໂ້ກງ,  ການຫຸອກລວງ, ການລ� ວງລະເມດ່ອຳານາດ ຫຸ ່ຕົ້ຳາແຫນ� ງທີ່່� ມຈ່ດຸ
ອ� ອນ, ຫຸ ່ມອບໃຫ ້ຫຸ ່ໄດຮ້ັບັ ການຊຳາລະເງນິ ຫຸ ່ຜິນ່ປັະໂຫຍດ ຕົ້ຳ�  ບຸກຄນ່ທີ່່� ມກ່ານຄວບຄຸມຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ສົ່ຳາລບັ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ ທີ່່� ຈະເຮັດັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ກະທີ່ຳາຜິດິ ຢູ່່� ໃນເຫດການ. 

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ແລະ ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ນໄອຍະການ ທີ່່� ອາດຈະດຳາເນນ່ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ມາ
ຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ຄວນຈະໄດຮ້ັບັ ຂຳມ້່ນ ແລະ ຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ກ� ຽວກບັ ບດ່ບາດ ຂອງຄວາມບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກນັ 
ຂອງ ການຍນິຍອມ ໃນການຄາ້ມະນຸດ ເມ່� ອມກ່ານນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານຕົ້� າງໆ, ເພ່� ອໃຫເ້ຂ່າ້ໃຈການກະທີ່ຳາຜິດິ ຂອງຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການຄາ້ມະນຸດ ໃຫດ້ຂ່່ນ້.167 

3�4 ການປົກປ້ອງ ທາງກົດໝາຍ

ສະເໜີແນະນໍາ 16: ຮ່າງ ຫຼື ປັບປຸງກົດໝາຍ ເພື່ອກໍານົດການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ກັບຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ�

ການປັະກາດໃຊ ້  ບນັ ດາ ຂຳກ້ຳານດ່ກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຈະ ແຈງ້  ແລະ  ຊດັ ເຈນ  ແມ� ນ ເປັັນ ຫຸກັ ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່ທີ່່� ຖກ່ ຮັບັ ຮ່ັ ້
ສົ່ຳາລບັຈດັຕົ້ັງ້ ປັະ ຕົ້ ິບດັ  ຫຸກັ ການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ.168 ໃນຂະນະທີ່່�  ການປ່ັກປັອ້ງທີ່່� ວໄປັ ໃນທີ່າງກດ່ໝາຍ, ເຊັ� ນ: ການ
ບງັຄບັ ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນ, ເປັັນໂຈດ ໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ, 
ມນັຖກ່ຈຳາກດັໃຫນ້ຳາໃຊ ້ສົ່ະເພາະແຕົ້�  ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ພຈິາລະນາຄະດໃ່ນສົ່ານເທີ່່� ານັນ້. ຂຳ ້ກຳານດ່ການ ບຳ�   ລງ່
ໂທີ່ດ  ທີ່່�  ມກ່ານຢູ່່ນຢັູ່ນ ມຜ່ິນ່ນຳາ ໃຊ ້  ເພ່� ອ ປ່ັກ ປັອ້ງ  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຖກ່ ນຳາໄປັດຳາ ເນນ່ ຄະດຢູ່່່� ສົ່ານ ຂັນ້ ຕົ້່ນ້. 
ນອກເໜ່ອ່ຈາກນັນ້, ການປ່ັກປັອ້ງ ທີ່່� ວໄປັ ໃນທີ່າງກດ່ໝາຍ ອາດຈະຜິ� ອນຜິນັ ການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະສົ່່� ງຜິນ່ 
ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ກ� າວຫາ ທີ່່� ຖກ່ຈບັ, ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າ ແລະ ຖກ່ນຳາໄປັພຈິາລະນາຄະດໃ່ນສົ່ານ ແບບບຳ� ເປັັນທີ່ຳາ ພ່ນ້ຈາກໂທີ່ດ: 
ຊ່� ງຕົ້າມປັະສົ່ບ່ ການ ຂອງ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເອງ ແມ� ນ ເປັັນ ການ ລງ່ ໂທີ່ດ ທີ່່� ຂດັ ກບັ ຫຸກັ ການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ.  

ສົ່ະ ນັນ້ ຜ່ິສ້ົ່າ້ງນຕິົ້ກິຳາ ຄວນໃຫກ້ານ ພຈິາລະນາ  ຮັ� າງ  ຫຸ ່ປັັບປຸັງ  ຂຳ ້ກຳານດ່ ກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຈະແຈງ້. ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ມກ່ານ
ດຳາເນນ່ຄະດແ່ບບບງັຄບັ,  ກດ່ໝາຍ ຄວນໄດຮ້ັບັການປັັບປຸັງ ເພ່� ອຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ ່ການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ຢຸູ່ດຕົ້ກິານດຳາເນນ່ຄະດ ່ໃນຂັນ້ຕົ້່ນ້. ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ມກ່ານດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້າມດ່ນພນິດິ, 
ກດ່ໝາຍ ຄວນຮັບັປັະກນັວ� າ ໄອຍະການ ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ຫຸ ່ຢຸູ່ດຕົ້ ິການດຳາເນນ່ຄະດ ່ທີ່່� ໄດເ້ລ່� ມແລວ້ ໂດຍທີ່ນັທີ່.່

167  ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແນະນໍາ: ເອກະສົ່ານກ� ຽວກບັເລ່ອ້ງຕົ້� າງໆ: ບດ່ບາດ ຂອງ 'ຄວາມຍນິຍອມ' ຢູ່່� ໃນອະນຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍ ການຄາ້ມະນຸດ (UNODC, ປີ 2014) 
ມີຢູ່ທີ່: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf 
168  ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ບນັຫາ ການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງ ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກ 
ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາ ຖກ່ກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ� ມປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ 
11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 46.
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ຫ້ອງທີ 10: ຮູບແບບຂ້ໍກໍານົດຕາມກົດໝາຍ ໃນຫັຼກການບ່ໍລົງໂທດ 

ຮູບແບບການບັງຄັບ (Compulsion Model)

ບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ແມ� ນຈະບຳ� ມຄ່ວາມຜິດິ ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ, ຖາ້ຫາກວ� າ:

(a) ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດລ້ງ່ມກ່ະທີ່ຳາການ ທີ່່� ກຳ� ໃຫເ້ກດ່ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ເນ່� ອງຈາກວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຖ້ກ່
ບງັຄບັໃຫເ້ຮັດັ ແລະ ການບງັຄບັ ແມ� ນເປັັນເນ່� ອງມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ; ຫຸ ່

(b) ການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ກຳ� ໃຫເ້ກດ່ເປັັນ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກະທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ 
ມາຈາກ ສົ່ະຖານະການ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ.

ຮູບແບບຕາມສາເຫດ (Causation Model)

(UNODC)

ຜູູ້ຖ້ືກ່ໍເຄາະຮົາ້ຍ ຈາກໍກໍານຄາ້ມະນຸດ ຈະ
ບ່ໍັຮົບັັຜູ້ດິຊອບັ ທັາງອາຍາ ຫ່ື ່ ບໍັລຫິ່ານ ຫ່ື ່
ຮົບັັຜູ້ດິຊອບັ ພື່າຍໃຕ້ ້ ກໍດ່ໝາຍແພ່ື່ງ [ຖືກ່ໍ
ລງ່ໂທັດ] [ຖືກ່ໍຄຸມຂງັ, ຖືກ່ໍປັູບັໄໝ ຫ່ື ່ ບ່ໍັ
ດັ່ ງນັນ້ ກໍຖໍືກ່ໍລງ່ໂທັດ ຢ່່າງບ່ໍັເໝາະສມ່] 
ສໍາລບັັກໍານກໍະທັໍາຜູ້ດິ [ກໍານກໍະທັໍາຜູ້ດິ
ກໍດ່ໝາຍ] ທັີ່ ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ໍະທັໍາ, ໃນ
ຂອບັເຂດທັີ່  ກໍານມສ່ີວນຮ່ົວມດັ່ ງກ່ໍາວ 
ເປັູນຜູ້ນ່ໂດຍກໍງ່ ມາຈາກໍ ສະຖືານະກໍານ ທັີ່

ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເປັູນຜູູ້ຖ້ືກ່ໍຄາ້ມະນຸດ.

ຂຳກ້ຳານດ່ ຂອງມາດຕົ້ານ່ ້ ຈະບຳ� ມກ່ານລຳາ
ອຽງ ຕົ້ຳ� ກບັ ການປັອ້ງກນັທີ່່� ວໄປັ ທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນ
ກດ່ໝາຍ ຕົ້ຳ� ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.169 

(ຜູ້ລາຍງານພິເສດ)

ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກການ ຄາ້ ມະນຸດ  ຈະ ບຳ�

ຮັບັ ຜິດິ ຊອບ  ພາຍໃຕົ້ ້  ກດ່ ໝາຍ  ອາຍາ, ແພ� ງ 
ຫຸ ່ ບຳລຫິານ ສົ່ຳາລບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍ 
ຫຸ ່ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ 
ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດເ້ຮັດັ, ໃນຂອບເຂດທີ່່�  ການມ່
ສົ່� ວນຮັ� ວມດັ� ງກ� າວ ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ມາຈາກ
ສົ່ະຖານະການ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້
ມະນຸດ.

ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຂອງ ການ ຄາ້ ມະນຸດທີ່່� ເປັັນ
ເດກັນອ້ຍ  ຈະ ບຳ�  ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ຫຸ ່ ລງ່ ໂທີ່ດ  
ສົ່ຳາລບັ ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ກດ່ໝາຍ  ທີ່່�  ກ� ຽວຂອ້ງ
ເຖງິ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ ກບັເຂາ່ເຈ ່າ້.170

169 ຂຳກ້ຳານດ່ນຕິົ້ກິຳາຕົ້ວ່ແບບ ຕົ້າ້ນ ການຄາ້ມະນຸດ, (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, ປີ 2020) 44. ໃຫ້ເບີ່ງຕື່ມ 
ມາດຕາ 10 ຂອງກດ່ໝາຍຕົ້ວ່ແບບ ຕົ້າ້ນ ການຄາ້ມະນຸດ (UNODC, 2009) ໜ້າ.40-42
170  ຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຂອງ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຂຳກ້ຳານດ່ ວ� າດວ້ຍ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ທ່ານ 
Maria Grazia Giammarinaro, ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັນນີວາ, 30 ມິຖຸນາ 2020, 5 ທີ່ [29]



1223. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແມ� ນມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໝດ່ທຸີ່ກຄນ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານການບຳ� ຈຳາແນກ, ແລະ ບຳ�
ສົ່ນ່ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນການຄາ້ມະນຸດປັະເພດໃດ, ຫຸເ່ຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິປັະເພດໃດ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ມາຈາກ ການ
ຄາ້ມະນຸດ.ເຖງ່ແນວໃດກຳ� ຕົ້າມ, ໃນຄວາມເປັັນຈງິແລວ້, ຄວາມຜິດິ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຍ່� ງຮັາ້ຍແຮັງຂ່ນ້ເທີ່່� າໃດ, 
ແລະ ວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດນຳາໃຊ ້ຍ່� ງລະອຽດອ� ອນຫຸາຍເທີ່່� າໃດ, ຍ່� ງເຮັດັໃຫຫຸ້ກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ 
ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ເບ່� ງຈະມຜ່ິນ່ນຳາໃຊໜ້່ອ້ຍລງ່ເທີ່່� ານັນ້.  ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ບດ່ບນັຍດັ ວ� າດວ້ຍ
ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ອາດຈະມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້ສົ່ະເພາະກບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນຂອບເຂດຈຳາກດັເທີ່່� ານັນ້, ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງເຊັ� ນ ການ
ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັໂສົ່ເພນ.່171 ດັ� ງນັນ້, ບດ່ບນັຍດັ ອາດຈະປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈຳານວນໜ່່� ງ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິບາງຢູ່� າງ (ເຊັ� ນ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ປັະເວນ)່, ແຕົ້�  ອາດຈະບຳ� ຊ� ວຍ ການ
ປັອ້ງກນັເຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ຳ� ກບັ ອາຊະຍາກຳາອ່� ນໆ (ເຊັ� ນ: ການລກັຂະໂມຍ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ), ຫຸ ່
ອາດຈະບຳ� ຊ� ວຍເຫຸອ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ    ໝດ່ທຸີ່ກຮ່ັບແບບ ຂອງ ການຂ່ດຮັດ່, ລວມທີ່ງັ ຮ່ັບແບບທີ່່� ບຳ� ແມ� ນທີ່າງ
ເພດ.

ແຜນວາດທີ 3: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການ ການບໍ່ລົງໂທດ

ຫັຼກການ ການບ່ໍລົງໂທດ ຄວນຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບ –

....ເມື່ອສາມາດກໍານົດ ການເຊື່ອມໂຍງກັນ ລະຫວ່າງ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການກະທໍາຜິດ ຂອງຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ, ບົນພ້ືນຖານ ຂອງການບີບບັງຄັບ ຫຼື ສາເຫດ, ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາກົດໝາຍພາຍໃນ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສາກົນ...

ບດ່ບດັຍດັຕົ້າມລະບຽບກດ່ໝາຍ ຄວນນຳາໃຊກ້ບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່າງແພ� ງ, ທີ່າງອາຍາ, ທີ່າງປ່ັກຄອງ, ທີ່າງດາ້ນ
ການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ຫຸ ່ຫຸາກຫຸາຍ, ແລະ ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊໄ້ດກ້ບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່ງັໝດ່ 
ບນ່ພ່ນ້ຖານການບຳ� ຈຳາແນກ, ແລະ ໂດຍບຳ� ໄດຄ້ຳານງ່ເຖງ່ ປັະເພດ ຂອງການຂ່ດຮັດ່ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ, ແລະ 
ໂດຍບຳ� ໄດຄ້ຳານງ່ເຖງ່ ຄວາມຮັາ້ຍແຮັງ ຫຸ ່ຂະໜ່າດ ຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຕົ້ນ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ.172 ດວ້ຍເຫດນັນ້, ແຕົ້� ລະ
ປັະເທີ່ດ ຄວນຮັບັຮ່ັ ້ ຢູ່� າງຈະແຈງ້ວ� າ ການຄາ້ມະນຸດ ໄດກ້າຍເປັັນການບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ໃນຮ່ັບແບບ
ຂອງການຂ່ດຮັດ່, ຫຸ ່ໃນກຳລະນ ່ທີ່່� ນຕິົ້ກິຳາ ໄດລ້ະບຸລາຍການ ຂອງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຂຳກ້ຳານດ່ ຂອງນຕິົ້ກິຳາ ມຜ່ິນ່ນຳາ
ໃຊ,້ ຊ່� ງຄວນກຳານດ່ວ� າ “ຍງັມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆອກ່”.173

171 ໃຫ້ເບີ່ງຕົວຢ່າງ, ທ່ານ Susan Coppedge (ອະດີດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ພິເສດ ຂອງ ສະຫາລັດ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ກັບ ທ່ານ 
Kreສະບັບທີin ແລະ Horst, ແລະ ທະນານຄວາມ ສໍາລັບ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງ ຂອງ ການພ່ນ້ຟ່ັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ ການຄາ້
ມະນຸດ, ເວັບໄຊ law.com, 18 ກຸມພາ 2021, https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-
victims-of-human-trafficking/?slreturn=20210405034616 ໄດ້ເຂົ້າເບີ່ງ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021.
172  ໃນບັນດາຂໍ້ມູນອ່ືນໆ, ໃຫ້ເບີ່ງ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ�
ຍງ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກ. 37.
173  ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ 
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021) ວັກ 37 ແລະ 38.

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໝົດ
ທຸກຄົນ���

 y ຜູ້ໃຫຍ່
 y ເດັກນ້ອຍ 
 y ຜູ້ຊາຍ 
 y ຜູ້ຍິງ 

 y ອື່ນໆ

ສໍາລັບໝົດທຸກການກະທໍາຜິດ 

 y ການຂູດຮີດທາງເພດ
 y ການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ແມ່ນ

ທາງເພດ
 y ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ
 y ອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກບັງຄັບ
 y ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນການ

ກໍການຮ້າຍ ແລະ ການ
ກະທໍາຜິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

 y ອື່ນໆ

ການຄ້າມະນຸດ ໝົດທຸກປະເພດ

 y ການຂູດຮີດທາງເພດ
 y ການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງເພດ
 y ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ
 y ອາຊະຍາກໍາທີ່ຖືກບັງຄັບ
 y ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໃນການກໍການຮ້າຍ ແລະ 

ການກະທໍາຜິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
 y ອື່ນໆ



123 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການ ນຳາ ໃຊ ້ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ ແມ� ນກະທີ່ັ� ງ ຕົ້ຳ� ກບັ ການ ກະ ທີ່ຳາ ຜິດິ ທີ່່�  ຮັາ້ຍ ແຮັງ ຫຸ ່ ໜ່ກັໜ່� ວງ ແມ� ນ ເປັັນ ຫຸກັການ
ປັະ ຕົ້ ິບດັ ທີ່່�  ດ ່ທີ່່�  ຖກ່ ຮັບັ ຮ່ັ.້ ດັ� ງ ທີ່່�  ຜ່ິ ້ຊ� ຽວ ຊານ ທີ່� ານໜ່່� ງ ໃຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເຫດ່ວ� າ:

ບຳ� ມເ່ຫດຜິນ່ ຢູ່່� ໃນຫຸກັການ ທີ່່� ວ� າ ເປັັນຫຍງັ ພນັທີ່ະທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຈ່� ງບຳ� ຄວນມຜ່ິນ່
ນຳາໃຊກ້ບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິສົ່� ວນໃຫຍ� . ຖາ້ ເນ່ອ້ ແທີ່ ້ຂອງຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ແມ� ນ ອງ່ ໃສົ່�
ຄວາມ ຈງິ ທີ່່�  ວ� າ  ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄາ້ ມະນຸດ  ບຳ�  ແມ� ນບຸກຄນ່ອດິສົ່ະຫຸະ  ແລະ ຈ່� ງບຳ�  ມ ່ທີ່າງ ເລອ່ກ ທີ່່�

ແທີ່ ້ຈງິ  ຍກ່ເວັນ້ ຈະຕົ້ອ້ງ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ, ດັ� ງນັນ້, ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈ ່� ງບຳ� ຄວນຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ, 
ຊ່� ງກຳເໝອ່ນກນັກບັບຸກຄນ່ໜ່່� ງ ທີ່່� ອາດຈະບຳ� ມຄ່ຮັບັຜິດິຊອບ ເພາະວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຂາດ
ຄວາມອາດສົ່າມາດ ໃນການຮັບັຜິດິຊອບຢູ່� າງເຕົ້ມັທີ່່�  ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.174

 ໃນ ການ ນຳາ ໃຊ ້ຫຸກັການ  ໃນ ພາກ ປັະຕົ້ບິດັ  ຕົ້ຳ� ກບັ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ  ທີ່່�  ຮັາ້ຍ ແຮັງ, ອະດດ່ ຜ່ິ ້ລາຍ ງານ ພ ິເສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການ
ຄາ້ ມະນຸດ  ໄດ ້ອະທີ່ບິາຍ ວ� າ ການ ອະນຸຍາດ ໃຫ ້ນຳາ ໃຊ ້ຫຸກັການ  ຢູ່� າງ ກວາ້ງ ຂວາງ  ບຳ�  ໄດສ້ົ່່� ງຜິນ່ ເຮັດັ ໃຫ ້ມ ່ການ ປ່ັກປັອ້ງ ຫຸ ່
ຍກ່ເວັນ້ຈາກທຸີ່ກກຳລະນ,່  ແຕົ້�  ແມ� ນເປັັນ ມາດຕົ້ະຖານ  ຂອງ ການ ສົ່ອບສົ່ວນ:

ການກະທີ່ຳາຜິດິ ຍິ� ງຮັາ້ຍແຮັງຂ່ນ້ເທີ່່� າໃດ, ການສົ່ອບສົ່ວນ ຍິ� ງຈະລງ່ເລກິຫຸາຍຂ່ນ້ເທີ່່� າ
ນັນ້ ຊ່� ງຈຳາເປັັນຈະຕົ້ອ້ງໄດກ້ຳານດ່ສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂ ທີ່່� ໄດມ້ກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ກຳານດ່
ວ� າ ສົ່ດິຕົ້ຳ� ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່າມາດມຜ່ິນ່ນຳາໃຊໄ້ດ ້ຢູ່� າງຖກ່ຕົ້ອ້ງ ຫຸ ່ ບຳ� . ນອກຈາກ ການ
ປັະກອບເປັັນ ປັະເພດ ‘ການຍກ່ເວັນ້ ຫຸ ່ ການປ່ັກປັອ້ງຈາກຄວາມຜິດິທຸີ່ກກຳລະນ’່, 
ການປ່ັກປັອ້ງດັ� ງກ� າວ ຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງໃຫແ້ກ�  (1) ຄວາມຈຳາເປັັນ ໃນການກຳານດ່ 
ສົ່ະພາບການທີ່່� ແທີ່ຈ້ງິ ທີ່່� ມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິ, (2) ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່າມາດຫນັ
ໄປັສ່ົ່�  ລກັສົ່ະນະການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ ຊ່� ງເຂາ່ເຈ ່າ້ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະໄດຮ້ັບັ ແລະ 
(3) ຊຸກ ຍ່ ້ໃຫເ້ກດ່ມ ່ການ ສົ່ບ່ ສົ່ວນ  ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ  ການ ຄາ້ ມະ ນຸດ ດຳາ ເນນ່ ໄປັ, ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່
ເຮັດັໃຫກ້ານດຳາເນນ່ຄະດ ່ ພວກຄາ້ມະນຸດເພ່� ມຂ່ນ້ ແລະ ຫຸຸດການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນຕົ້ອນທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນ
ອດິທີ່ພິນ່ ຫຸ ່ການຂ່ດຮັດ່ ຂອງຜ່ິອ້່� ນ. ນອກຈາກ ນ່,້ ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ຍງັ ຈະ ດຳາ
ເນນ່ ການ ໂດຍ ບຳ�  ມກ່ານລຳາອຽງ ຕົ້ຳ�  ທຸີ່ກການປັອ້ງກນັ ຢູ່່� ໃນ ກດ່ໝາຍ ແຫ� ງ ຊາດ.175   

ສົ່່� ງ ສົ່ຳາຄນັກຳຄວ່� າ, ການ ນຳາ ໃຊ ້  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ຕົ້ອ້ງ ບຳ�  ມ ່ເງ ່�ອນ ໄຂ  ຕົ້ຳ� ກບັ  ການ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່  ຜ່ິ ້ທີ່່� ຖກ່ ກ� າວ ຫາ
ວ� າເປັັນຜ່ິຄ້າ້ ມະນຸດ, ຫຸ ່ ຕົ້ຳ�  ການ ຮັ� ວມ ມ ່ກບັ  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ໃນ ການ ດຳາ ເນນ່ຄະດທ່ີ່າງ ອາຍາ.176

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 17:  ຈັດຝ່ຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບ
ວິທີການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ການຄ້າມະນຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ�

ຢູ່່� ໃນຫຸາຍປັະເທີ່ດ - ລວມທີ່ງັໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນ - ມນັບຳ� ຈະແຈງ້ ສົ່ຳາລບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ 
ກ� ຽວກບັ ວທິີ່ກ່ານສົ່າ້ງ ຄວາມເຊ່� ອມໂຍງກນັ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການມສ່ົ່� ວນ
ກ� ຽວຂອ້ງໃນການຄາ້ມະນຸດ ຂອງຜ່ິກ້� ຽວ ເພ່� ອນຳາໃຊ ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ລດັ ໄດ ້ໃຊ ້ວທິີ່ ່ການ  ທີ່່�  ແຕົ້ກ ຕົ້� າງ ກນັ 
ໂດຍທີ່່�  ມບ່າງວທິີ່ກ່ານ ນຳາໃຊ ້ຮ່ັບແບບການ ບງັຄບັ (compulsion), ບາງວທິີ່ກ່ຳ� ໃຊເ້ຫດຜິນ່ (causation)  ແລະ 

174  ທ່ານ Ryszard Piotrowicz, ”ມາດຕາ 26, ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການບໍ່ລົງໂທດ” ຢູ່ໃນ ບົດຂຽນ ຂອງ ທ່ານ Julia Planitzer ແລະ ທ່ານ Helmut Sax 
(ສະບັບປັບປຸງ) ບດ່ຄດິເຫນັ ກ� ຽວ ກບັ ສົ່ນ່ ທີ່ ິສົ່ນັ ຍາ  ຂອງ ສົ່ະ ພາ ເອ ່ຣບ່ ກ� ຽວ ກບັ  ການ ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ຄວາມເປັັນມະ ນຸດ (ທ່ານ Edward Elgar, ປີ 2020) ໜ້າ 320
175  ຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຂອງການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຂຳກ້ຳານດ່ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ທ່ານ Maria Grazia 
Giammarinaro, ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ, ສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນເຈັນນີວາ, 30 ມິຖຸນາ 2020, 
11 ທີ່ [41]
176  ໃຫ້ເບີ່ງ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, 
ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກ. 58



1243. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ບາງເທີ່່� ອ  ກຳ� ອາດ ຈະ ນຳາໃຊ ້ ການປັະສົ່ມ່ປັະສົ່ານກນັທີ່ງັສົ່ອງຢູ່� າງ ຫຸ ່  ອາດໃຊທ້ີ່ງັສົ່ອງວທິີ່ ່ຮັ� ວມກນັ  ຫຸ ່ ແຕົ້ກ ຕົ້� າງກນັ
ໂດນສົ່່ນ້ເຊງິ . ຖາ້ບຳ� ສົ່ນ່ວ� າ ວທິີ່ກ່ານ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍພາຍໃນ, ມນັເປັັນສົ່ິ� ງສົ່ຳາຄນັທີ່່�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັ
ກດ່ໝາຍ ຈະຕົ້ອ້ງເຂ່າ້ໃຈມນັ.  

ຢູ່ໃນປະເທດ ທ່ີນໍາໃຊ້ ຮູບແບບການSບັງຄັບ (compulsion) (ນ້ັນກໍຄື: ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຖືກບັງຄັບ 
ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ໂດຍຜູ້ຄ້າມະນຸດ): ໃນກຳລະນ ່ມກ່ານນຳາໃຊຮ່້ັບແບບບງັຄບັ, ມນັມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ສົ່ຳາລບັ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງເຂ່າ້ໃຈ ຢູ່� າງຄບ່ຖວ້ນ ຕົ້ຳ� ກບັ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ຫຸາກຫຸາຍ ຊ່� ງ ຄວາມສົ່ະໝກັໃຈ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຖກ່ລະເມດ່ ໂດຍ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ ຜິ� ານ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ຕົ້� າງໆ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ໄວ ້ຢູ່່� ໃນນຍິາມຂອງ
ສົ່າກນ່ ແລະ ຂອງພາກພ່ນ້ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ ການຂ່� ມຂ່�  ຫຸ ່ການໃຊກ້ຳາລງັ ຫຸ ່ຮ່ັບແບບອ່� ນໆ ຂອງ
ການບບ່ບງັຄບັ, ການລກັພາຕົ້ວ່, ການສົ່ຳໂ້ກງ, ການຫຸອກລວງ, ການສົ່ວຍໃຊອ້ຳານາດ ຫຸ ່ຕົ້ຳາແໜ່� ງ ທີ່່� ເປັັນຈດຸອ� ອນ 
ຫຸ ່ການໃຫ ້ຫຸ ່ການຮັບັເງນິ ຫຸ ່ຜິນ່ປັະໂຫຍດ ແກ�  ຜ່ິທ້ີ່່� ຄວບຄຸມ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.177 ການປັອ້ງກນັ ໃນທີ່າງກດ່ໝາຍ 
ຄວນມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັ ເດກັນອ້ຍທຸີ່ກຄນ່ ໂດຍບຳ� ສົ່ນ່ວ� າ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ໃນການຄາ້ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຫຸ ່ບຳ� . ຕົ້ວ່ແບບ 
ແມ� ນກວາ້ງກວ� າ ການປັອ້ງກນັການຂ່� ມເຫງັ ແບບດັງ້ເດມ່ ແລະ ບຳ� ຄວນຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ ່ຫຸກັຖານອນັດຽວກນັ, ເນ່� ອງ
ຈາກວ� າ ມາດຕົ້ະຖານດັ� ງກ� າວ ເມ່� ອມຜ່ິນ່ບງັຄບັໃຊ ້ ອາດຈະປັະຕົ້ເິສົ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຕົ້ຳ� ກບັ ການປ່ັກປັອ້ງ ຂອງ
ຫຸກັການ.178 ອະດດ່ ຜ່ິ ້ລາຍ ງານ ພ ິເສົ່ດ  ຂອງ  ອງ່ການ ສົ່ະຫະ ປັະຊາ ຊາດ  ກ� ຽວ ກບັ ການ ຄາ້ ມະນຸດ,  ໂດຍ ສົ່ະ ເພາະ ແມ� ນ 
ແມ� ຍງິ  ແລະ  ເດກັນອ້ຍ,  ໄດ ້ກ� າວ ວ� າ ຂອບເຂດ ໃນການ ນຳາ ໃຊກ້ບັ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ‘ ບຳ�  ຄວນ ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫ ້ມ ່ຫຸກັ ຖານ  ທີ່່�

ຈະ ແຈງ້’,  ແຕົ້� ໃຫ ້ມພ່່ນ້ຖານ ທີ່່� ສົ່ມ່ ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່   ທີ່່�  ຈະ ເຊ່� ອ ວ� າ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ແມ� ນກຳາລງັເກດ່ ຂ່ນ້ຢູ່່� .’179

ຢູ່ໃນປະເທດ ທ່ີນໍາໃຊ້ ຮູບແບບຕາມ 'ສາເຫດ (causation)’ (ນ້ັນກໍຄື ການກະທໍາຜິດ ຂອງ ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ ແມ່ນຜົນໂດຍກົງ ຈາກການຖືກຄ້າມະນຸດ): ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ນຳາໃຊ ້ຮ່ັບແບບຕົ້າມ ສົ່າເຫດ (causation), 
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຄວນຮັບັປັະກນັວ� າ ຄວາມເຊ່� ອມໂຍງກນັ ລະຫວ� າງ ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແມ� ນເປັັນທີ່່�

ເຂ່າ້ໃຈ ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ຜິ� ານທີ່າງ ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັຂຳມ້່ນ ກ� ຽວກບັ ບດ່ບາດ ທີ່່� ຕົ້ຳ� ເນ່� ອງ ຊ່� ງມຄ່ວາມຢູ່າ້ນກວ່ 
ແລະ ມມ່ນ່ທີ່ນິ, ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ຄຳາສົ່ບັຕົ້� າງໆ ເຊັ� ນ ‘ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່’ ຫຸ ່‘ຜິນ່ໄດຮ້ັບັໂດຍກງ່’ ແລະ ‘ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັ’ ແມ� ນເປັັນທີ່່� ເຂ່າ້ໃຈ ຢູ່� າງຊດັເຈນ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. ຄຳາຖາມທີ່່� ອາດຈະເກດ່ຂ່ນ້ໃນໄລຍະສົ່ັນ້ໆ ແມ� ນກ� ຽວກບັ
ວ� າ ແມ� ນຫຸບ່ຳ ແລະ ເມ່� ອໃດ ທີ່່� ຊ� ອງທີ່າງເວລາ ຫຸ ່ການປັ� ຽນແປັງສົ່ະພາບການ ຈະແຍກການເຊ່� ອມໂຍງກນັ ລະຫວ� າງ 
ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກ� າວຫາ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂອງບຸກຄນ່ໜ່່� ງ. ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງບຳ�

ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານເຊ່� ອມໂຍງກນັ ‘ໂດຍກງ່ ແລະ ທີ່ນັທີ່’່, ແຕົ້� ໃຫຮ້ັບັຮ່ັວ້� າ ການເຊ່� ອມໂຍງ ອາດຈະຍງັມຢູ່່່� ລະຫວ� າງ 
ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາ, ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຍອ້ນຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ແລະ ບນັຫາການບບ່ບງັຄບັ 
ທີ່່� ມຢູ່່� າງຕົ້ຳ� ເນ່� ອງ.180 ໃນທີ່າງກງ່ກນັຂາ້ມ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຍງັຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະ
ກະທີ່ຳາຜິດິ ໂດຍທີ່່� ບຳ� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຄາ້ມະນຸດແລະ ດັ� ງນັນ້ ຈ ່� ງບຳ� ນອນຢູ່່� ໃນຂອບເຂດ ຂອງການປ່ັກປັອ້ງ ຈາກ
ການລງ່ໂທີ່ດ.  

177  ໃຫ້ເບີ່ງ ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ, ມາດຕາ 3(a) ແລະ ACTIP 2(a). ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເຫດວ່າ ການການ ໃນການພິສູດຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຂອງ
ພວກຄ້າມະນຸດ, ການຍິນຍອມ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເມື່ອໜື່ງໃນວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ໃນກໍລະນີ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່. 
(ມາດຕາ 3(b) ຂອງ ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ; ແລະ ມາດຕາ 2(b) ຂອງ ACTIP) ແລະ ທຸກຄັ້ງ ຢູ່ໃນກໍລະນີ ຂອງເດັກນ້ອຍ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີ ອົງປະກອບ ຂອງວິທີການ (ມາດຕາ 3(c) of the ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ແລະ ມາດຕາ 2(c) of ACTIP).
178  ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ບນັຫາ ການຕົ້ອບສົ່ະໜ່ອງຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ ໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່
ມາຈາກ ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາ ທີ່່� ຖກ່ກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ� ມປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 
10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 60.
179  ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ບົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, 
ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45 (6 ເມສາ 2020) [36]
180  ທ່ານ Ryszard Piotrowicz, ພວກເຮົາ ສາມາດ ຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ ອອກຫຼາຍປານໃດ? La Strada, 21 ເມສາ 2021, https://
www.lastradainternທີi່onal.org/blog/how-far-can-we-extend-the-non-punishment-principle/
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ບຳ� ວ� າຈະຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ເອກະສົ່ານຄຳາແນະນຳາ ທີ່່� ຄດັຕົ້ດິມາພອ້ມກດ່ໝາຍ, ພ່ນ້ຖານ ທີ່່� ບດ່ບນັຍດັກດ່ໝາຍ ແລະ 
ການປັອ້ງກນັສົ່າມາດຖກ່ຮັຽກຮັອ້ງໄດ ້ຄວນຈະຖກ່ອະທີ່ບິາຍໃຫ ້ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍຜິ� ານທີ່າງຄຳາແນະນຳາທີ່່�
ຈະແຈງ້ ແລະ ສົ່າມາດເຂ່າ້ເຖງິໄດ.້ ລດັຄວນພດັທີ່ະນາ ແລະ ເຜິຍ່ແຜິ� ຄຳາແນະນຳາ, ລວມທີ່ງັຜິ� ານທີ່າງກດິຈະກຳາການ
ຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ສົ່າ້ງຄວາມອາດສົ່າມາດ, ເພ່� ອແຈງ້ໃຫເ້ຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາໄດຮ່້ັກ້� ຽວກບັບດ່
ບນັຍດັ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ວ� າມນັເວ່າ້ເຖງ່ຫຍງັ ແລະ ມຄ່ວາມໝາຍແນວໃດ, ແລະ 
ອະທີ່ບິາຍຢູ່� າງຈະແຈງ້ກ� ຽວກບັວທິີ່ກ່ານນຳາເອາ່ຫຸກັຖານມາກຳານດ່ວ� າການກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍມຄ່ວາມ
ເຊ່� ອມໂຍງ ຫຸ ່ບຳ� ເຊ່� ອມໂຍງກບັການຄາ້ມະນຸດ.    

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 18: ຈັດຝ່ຶກອົບຮົມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ
ຂະແໜງຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ໃນການນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງທົ່ວໄປ ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດ ເນື່ອງຈາກຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຈາກການຄ້າມະນຸດ�

ໂດຍສົ່ະເພາະ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ບຳ� ລວມເອາ່ ບດ່ບນັຍດັ ທີ່່� ເວ່າ້ສົ່ະເພາະເຖງ່ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນນຕິົ້ກິຳາ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຕົ້ອ້ງອງ່ໃສົ່�  ການປັອ້ງກນັທີ່່� ວໄປັ ທີ່່�
ຖກ່ກຳານດ່ໄວ ້ ຢູ່່� ໃນນຕິົ້ກິຳາທີ່າງອາຍາຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ການ ປັອ້ງ ກນັທີ່່�  ອາດ ຈະ ກ� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ປັອ້ງ ກນັ ຜ່ິ ້ໄດຮ້ັບັ ເຄາະ
ຮັາ້ຍ  ຈາກການ ຄາ້ ມະນຸດ  ລວມມ ່ ການ ຂ່� ມ ຂ່� , ການກກັຂງັ, ຄວາມ ຈຳາ ເປັັນ ແລະ ການ ປັອ້ງ ກນັ ຕົ້ວ່ເອງ.

ມາດຕົ້ະຖານທີ່່� ເຄັ� ງຄດັ ໃນການນຳາໃຊ ້ ການປັອ້ງກນັທີ່່� ວໄປັ ຕົ້ຳ� ກບັ ‘ການຂ່� ມຂ່� ’ ແລະ ‘ຄວາມຈຳາເປັັນ’ ອາດຈະບຳ�
ສົ່າມາດ ກວມເອາ່ ຄວາມສົ່ະຫຸບັສົ່ບັຊອ້ນ ຂອງ ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ພສ່ິົ່ດວ� າ ເປັັນອຸປັະສົ່ກັ ຕົ້ຳ�  ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.181 
ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ມນັອາດຈະເວ່າ້ເຖງ່ສົ່ະເພາະ ສົ່ະຖານະການ ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລງ່ມປ່ັະຕົ້ບິດັ ຍອ້ນຖກ່ຂ່� ມຂ່�  ແບບ
ຮັາ້ຍແຮັງ ຫຸ ່ໃກຈ້ະເກດ່ຂ່ນ້ແລວ້, ແຕົ້� ບຳ� ໄດເ້ວ່າ້ເຖງ່ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ລະອຽດອ� ອນຂ່ນ້ ທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດນຳາໃຊ ້ເພ່� ອບບ່ບງັຄບັ 
ແລະ ຫຸອກລວງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງຕົ້ນ່, ຊ່� ງຂ່ນ້ກບັວ� າ ການປັອ້ງກນັການຂ່� ມເຫງັ ຈະຖກ່ສົ່ະແດງອອກ ແລະ ຕົ້່
ຄວາມໝາຍແນວໃດ. ພາລະ ຂອງການພສ່ິົ່ດ ອາດຈະຢູ່່� ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຈະພສ່ິົ່ດ ການປັອ້ງກນັ ດວ້ຍການ
ນຳາເອາ່ຫຸກັຖານ ກ� ຽວກບັການຂ່� ມຂ່� ເຂ່າ້ມາ.182 ດັ� ງນັນ້, ການປັອ້ງກນັເຫຸ ່� ານ່ ້ແມ� ນຈະມຂ່ຳຈ້ຳາກດັ ຫຸາຍກ� ວາ ຫຸກັການ
ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ມຄ່ວາມກວາ້ງຂວາງຫຸາຍກວ� າ.183 ຍອ້ນແນວນັນ້, ການ ປັອ້ງ ກນັ ທີ່່� ວ ໄປັ  ຄວນຈະຖກ່ຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ 
ຢູ່� າງ ກວາ້ງ ຂວາງ  ຢູ່່� ໃນ ສົ່ະພາບ ເງ ່�ອນໄຂ ຂອງການ ຄາ້ ມະນຸດ,  ເພ່� ອ ຮັບັປັະກນັວ� າ ມກ່ານລວມເອາ່  ຮ່ັບ ແບບການ ບບ່
ບງັ ຄບັ  ທີ່່� ມຄ່ວາມລະອຽດອ� ອນ (ລວມທີ່ງັ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ທີ່ງັໝດ່ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ໄວ ້ຢູ່່� ໃນຄຳານຍິາມ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ 
ໃນມາດຕົ້າ 3 ຂອງ ອະນຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ມາດຕົ້າ 2(a) ຂອງ ACTIP).184 ໃນກຳລະນຂ່ອງ
ເດກັນອ້ຍ, ການປັອ້ງກນັຕົ້າມກດ່ໝາຍ ຄວນມຜ່ິນ່ນຳາໃຊກ້ບັເດກັນອ້ຍທຸີ່ກຄນ່ ໂດຍບຳ� ສົ່ນ່ວ� າ ໄດນ້ຳາໃຊ ້«ວທິີ່ກ່ານ» 
ໃດໜ່່� ງ ຫຸ ່ບຳ ໃນການຄາ້ມະນຸດ .

ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຄວນໄດຮ້ັບັການສົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ ໂດຍມກ່ານຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ຄຳາແນະ
ນຳາ ກ� ຽວກບັ ວທິີ່ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ນຳາໃຊ ້ການປັອ້ງກນັທີ່່� ວໄປັ ໃນການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. ມນັເປັັນສົ່ິ� ງສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ທີ່່� ການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ແລະ ຄຳາແນະນຳາ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ຈະຖກ່
ສົ່ະໜ່ອງໃຫແ້ກ�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດເທີ່່� ານັນ້, ແຕົ້� ກຳຍງັສົ່ະໜ່ອງໃຫ ້ ບຸກຄນ່ທີ່່� ວໄປັ ທີ່່�
ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ປັອ້ງກນັຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະ
ກະທີ່ຳາ.  

181  ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ທີ່່� ເປັັນເພດຍງິ ທີ່່� ຕົ້ກ່
ເປັັນຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະກດ່ໝາຍຄະດ ່(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020) 6, 76-93
182  ທີ່� ານ Christine Anchan, ”ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຄວາມຜິດ: ການຂະຫຍາຍ ”ທ່າເຮືອທີ່ປອດໄປ  ສໍາລັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າ
ມະນຸດ ເພື່ອບໍລິການທາງເພດ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່”” ທ່ານ William ແລະ Mary, ວາລະສານ ກ່ຽວກັບ ເຊື້ອຊາດ,  ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງສັງຄົມ, 
ສະບັບທ ີ23 (2016-2017) ພະຈິກ 2016, 127-128
183  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ ລາຍ ງານ ພິ ເສດ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄ້າ ມະນຸດ  ຊີ້ໃຫ້ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ລະຫວ່າງ  ການ ປ້ອງ ກັນ ການ ຂົ່ມ ເຫັງ  ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນ  ກົດໝາຍ Rome 
ຂອງ  ສານ ອາຍາ ສາກົນ,  ແລະ ຜົນການ ນໍາ ໃຊ້ ຂອງມັນ ໃນ ຄະດີ  ໄອ ຍະ ການ v ທ່ານ Dominic Ongwen ກັບ  ຫຼັກການການ ບໍ່ ລົງ ໂທດ  ທີ່ ກວ້າງຂື້ນ. ໃຫ້ເບີ່ງ ການ
ຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Siobhán 
Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021) ວັກ 51.
184  ໃຫ້ເບີ່ງ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, 
ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກ 58



1263. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 19: ຮັບປະກັນວ່າພາລະການພິສູດຫຼັກຖານເປັນຂອງພາກລັດ ບໍ່
ແມ່ນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຂຳ ້ກຳານດ່ ວ� າດວ້ຍ ການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ອາດ ຈະ ຖກ່ ຮັ� າງ ຂ່ນ້ ໃນລກັສົ່ະນະ ທີ່່�  ເອາ່ ພາລະ ໃນການ ພສ່ິົ່ດ ໄປັໄວນ້ຳາ  ຈຳາເລຍ່ທີ່່�

ເປັັນ ຜ່ິ ້ໄດຮ້ັບັເຄາະ ຮັາ້ຍ  ເພ່� ອ ນຳາ ເອາ່ ຫຸກັ ຖານ ມາ ພສ່ິົ່ດ ວ� າ  ຕົ້ນ່ເອງໄດ ້ຕົ້ກ່ ເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ.  ແຕົ້�   
ສົ່ິ� ງດັ� ງກ� າວ ນ່ ້ ອາດມຄ່ວາມຫຍຸງ້ ຍາກ ທີ່່�  ຈະ ບນັລຸ ໄດ,້  ໂດຍ ສົ່ະ ເພາະ ແມ� ນ ຢູ່່�  ໃນ ປັະເທີ່ດ ບ� ອນ ທີ່່�  ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ທີ່າງ ອາຍາ 
ບຳ�  ຖກ່ ຮັບັ ຮ່ັ ້ວ� າ  ເປັັນ ຮ່ັບ ແບບ ການ ຄາ້ ມະນຸດ ຢູ່່�  ໃນ ກດ່ໝາຍ ພາຍ ໃນ.185 ການເອາ່ ພາລະໃນການພສ່ິົ່ດ ໄປັໄວນຳາຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນຍງັຂດັກບັ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດທ່ີ່່� ສຸົ່ດ ໃນການຮັບັປັະກນັວ� າ ພາລະດັ� ງກ� າວ ແມ� ນຈະຕົ້ອ້ງຢູ່່� ນຳາລດັ 
ຊ່� ງສົ່ອດຄ� ອງກບັ ພນັທີ່ະຂອງລດັ ໃນການກຳານດ່ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຢູ່� າງຈງິຈງັ.

ຍອ້ນແນວ ນັນ້ , ການ ປັ� ຽນ ແປັງ ນດິຕົ້ກິຳາ  ອາດ ຈະ ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫ ້ຮັບັປັະກນັ ວ� າ  ພາລະ ໃນການພສ່ິົ່ດ  ແມ� ນຈະຕົ້ອ້ງ ຢູ່່�  ນຳາ
ລດັທຸີ່ກຄັງ້  ເພ່� ອ ພສ່ິົ່ດ ໃຫ ້ເຫນັ ວ� າ  ການ ປັອ້ງ ກນັທີ່າງກດ່ໝາຍ  ບຳ�  ມຜ່ິນ່ ນຳາ ໃຊ,້ ເພາະວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ມເ່ຈດຕົ້ະນາ
ທີ່າງອາຍາທີ່່� ຈຳາເປັັນ ແລະ ເຈດຕົ້ະນາທີ່າງອາຍາ ກຳບຳ� ໄດທ້ີ່ຳາລາຍ ຈາກ ການນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ.186 
ກ� ຽວ ກບັ ມາດ ຕົ້ະ ຖານໃນການພສ່ິົ່ດ ທີ່່� ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້,່ ຄຳາ ແນະ ນຳາ  ທີ່່�  ອອກ ໃຫ ້ ກຸ� ມທີ່່� ເຮັດັວຽກ  ກ� ຽວ ກບັ ການ ຄາ້
ມະນຸດ  ໄດກ້ຳານດ່ ອອກ ວ� າ: 

ບຳ� ຄວນຮັຽກຮັອ້ງໃຫຜ່້ິທ້ີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາ ພສ່ິົ່ດການເກດ່ຂ່ນ້ ຂອງການປັອ້ງກນັ ນອກເໜ່ອ່
ຈາກ ຄວາມສົ່ງ່ໃສົ່ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ຫຸ ່ ແມ� ນກະທີ່ັງ້ ຄວາມສົ່ມ່ດຸນ ຂອງຄວາມເປັັນ
ໄປັໄດ,້ ເນ່� ອງຈາກວ� າ ການເຮັດັເຊັ� ນນັນ້ອາດຈະເປັັນການລະເມດ່ ການສົ່ມ່ມຸດຖານ 
ຄວາມບຳລສຸິົ່ດ. ເມ່� ອການປັອ້ງກນັ ໄດກ້າຍເປັັນບນັຫາ ທີ່່� ຍງັມຊ່ວ່ດິຊວ່າ ໃນການ
ພຈິາລະນາຄະດຢູ່່່� ສົ່ານ, ໄອຍະການຄວນຈະສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ມນັບຳ� ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ.້187 
ນອກເຫນອ່ຈາກຄວາມສົ່ງ່ໃສົ່ ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່.

ຄວນມ ່ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ຈະແຈງ້ ເພ່� ອສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ໃຜິເປັັນຜ່ິແ້ບກຫາບພາລະ ໃນການພສ່ິົ່ດ ເພ່� ອຍກ່ລະດບັການ
ປັອ້ງກນັ. ເຈ ່າ້ໜ່າ້ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຄວນຈະຮັບັຮ່ັວ້� າ ເມ່� ອມກ່ານຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ກ່ານປັອ້ງກນັ, ມນັ
ແມ� ນລດັ (ໄອຍະການ) ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າມນັບຳ� ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ.້ 

ສະເໜີແນະນໍາ 20: ປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ 

ຄວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ອາດສົ່າມາດ ຖກ່ນຳາໃຊໃ້ນທີ່າງທີ່່� ຜິດິ ໂດຍອາຊະຍາກຳາທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ ເພ່� ອ
ຫຸກ່ເວັນ້ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ, ສົ່າມາດຫຸຸດລງ່ໄດ ້ ກຳຕົ້ຳ� ເມ່� ອ ດວ້ຍການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍ ທີ່່� ມຄ່ວາມຊຳານິ
ຊຳານານ ແລະ ຊ່� ສົ່ດັເທີ່່� ານັນ້. ດັ� ງນັນ້, ລດັຕົ້� າງໆ ຄວນສົ່າ້ງຄວາມອາດສົ່າມາດ ໃນດາ້ນຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຢູ່� າງ
ຕົ້ຳ� ເນ່� ອງ ເພ່� ອນຳາໃຊ ້ ການທີ່ດ່ສົ່ອບສົ່າມອງ່ປັະກອບ ເພ່� ອລະບຸວ� າ ບຸກຄນ່ຫນ່� ງ ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ (ຫຸ ່ ສົ່ອງ ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແມ� ນເປັັນເດກັນອ້ຍ), ແລະ  ເພ່� ອກຳານດ່ ຫຸ ່  ພ ິສ່ົ່ດໃຫເ້ຫນັຄວາມຜິດິທີ່່�

185  ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບການຂູດຮີດທາງເພດ ທີ່ເປັນເພດຍິງ ທີ່ຕົກ
ເປັນຈໍາເລີຍ: ການວິເຄາະກົດໝາຍຄະດ ີ(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020) 6, 76-93
186  ການຕັດສິນ ໃນປ ີ2018 ໂດຍ ສານອຸທອນ ແຫ່ງ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ພາລະຂອງການພິສູດ ຄວນຢູ່ນໍາສານສູງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ມັນ
ຄວນຈະຕົກຢູ່ກັບ ໄອຍະການ ທີ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດ ໃນການນໍາໃຊ້ ການປ້ອງກັນທາງກົດໝາຍ ນອກເໜືອ ຄວາມສົງໃສທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ການທີ່ບ່ທີ່ວນ
ຄນ່ແບບເອກະລາດ ຂອງກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການເປັັນຂາ້ທີ່າດ ໃນຍຸກທີ່ນັສົ່ະໄໝ 2015: ບດ່ລາຍງານສົ່ະບບັສຸົ່ດທີ່າ້ຍ (ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ປີ 2019) 
18, ໂດຍອິງໃສ່ MK v R [2018] EWCA Crim 667
187  ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນ
ມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 65.



127 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ວ� າ  ມ ່ການ ເຊ່� ອມໂຍງກນັ  ລະ ຫວ� າງ  ການ ກະ ທີ່ຳາ ຜິດິ  ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ແລະ  ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຂອງ
ຜ່ິກ້� ຽວ. ວທິີ່ກ່ານນ່ ້ແມ� ນຈະໄດຮ້ັບັຂຳມ້່ນ ໂດຍ ຄຳານຍິາມ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ໄດກ້ຳານດ່ໄວ ້ຢູ່່� ໃນອະນຸສົ່ນັຍາການ
ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ACTIP, ແລະ ສົ່ອດຄ� ອງກບັ ລະບບ່ນຕິົ້ກິຳາ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

3�5 ການຕັດສິນໂທດ ແລະ ການລົງໂທດ  

ສະເໜີແນະນໍາ 21: ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕຸລາການມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ກັບຫຼັກການ
ບໍ່ລົງໂທດ ແລະ ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກການດັ່ງກ່າວ�

ເມ່� ອການປ່ັກປັອ້ງ ລວມທີ່ງັ ບດ່ບນັຍດັກດ່ໝາຍ ແລະ ການນຳາໃຊ ້ດ່ນພນິດິ ໃນການສົ່ບ່ສົ່ວນ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ບຳ�

ສົ່າມາດປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດໄ່ດ,້ ອາດຈະມໂ່ອກາດ ຢູ່່� ໃນຂັນ້ຕົ້ອນ ການຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິ (ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ) ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຕົ້່� ມອກ່. 
ສົ່ະມາຊກິຂອງອງ່ການຕຸົ້ລາການ ຫຸ ່ ຄະນະລ່ກຂຸນ ມບ່ດ່ບາດສົ່ຳາຄນັ. ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍເກດ່ຂ່ນ້ ໃນເວລາທີ່່�  ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ 
ບຳ� ຮ່ັກ້� ຽວກບັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ການປັອ້ງກນັທີ່າງກດ່ໝາຍທີ່່� ມຢູ່່່� .188 ຍອ້ນແນວ ນັນ້, ບນັດາ ສົ່ະມາຊກິ  
ຂອງ ອງ່ການ ຕຸົ້ລາການ ຫຸ ່ຄະນະລ່ກຂຸນ ຈຳາເປັັນຈະ ຕົ້ອ້ງ  ໄດ ້ຮັບັແຈງ້ ກ� ຽວກບັ  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ແລະ ຜິນ່
ການນຳາໃຊຂ້ອງມນັ ຕົ້ຳ�   ຜ່ິ ້ກະທີ່ຳາ ຜິດິ  ໃນ ການ ພຈິາລະນາ ຄະດໃ່ນສົ່ານ ຊ່� ງເປັັນຜ່ິ ້ຕົ້ກ່ ເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ  ຂອງ ການ ຄາ້
ມະນຸດ. ມນັເປັັນຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່ສົ່ຳາລບັສົ່ານ ທີ່່� ຈະພຈິາລະນາ ການປັອ້ງກນັທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ທີ່່� ອາດມໃ່ຫແ້ກ�  ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແມ� ນກະທີ່ັງ້ ໃນເວລາທີ່່�  ການປັອ້ງກນັ ຫຸ ່ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ບຳ� ໄດຍ້ກ່ມນັຂ່ນ້ມາ
ກຳຕົ້າມ.189 ນຕິົ້ກິຳາ ອາດຈະຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການປັັບປຸັງ ເພ່� ອຊ່ແ້ຈງ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບນ່.້ 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 22: ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນໂທດສໍາລັບການຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 

ໃນທີ່າງປັະຕົ້ບິດັ, ມທ່ີ່� າອ� ຽງ ທີ່່� ຈະເຮັດັໃຫ ້ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຈຳາກດັແຄບລງ່ ເພ່� ອມາເປັັນການພຈິາລະນາ 
ໃນການວາງໂທີ່ດ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະປ່ັກປັອ້ງ ບຳ� ໃຫມ້ກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ (ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ).190  ແຕົ້�  ການ
ຕົ້ດັ ສົ່ນິ ລງ່ ໂທີ່ດທີ່່� ຖກ່ຜິ� ອນຜິນັ ໄດ ້ເປັັນ ທີ່າງ ເລອ່ກ ສຸົ່ດ ທີ່າ້ຍ  ເມ່� ອ ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ບຳ�  ໄດ ້ຮັບັ ການ ປ່ັກ ປັອ້ງ  ຈາກ ການ
ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ ແລະ  ການ ຕົ້ດັສົ່ນິວ� າໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິ. ເຖ່ງິແມ� ນວ� າ ໄດຮ້ັບັໃຊໂ້ທີ່ດ ເປັັນເວລາດນ່ນານມາແລວ້ກຳຕົ້າມ, 
ປັະສົ່ບ່ການໃນການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ອາດເປັັນອຸປັະສົ່ກັ ຕົ້ຳ� ການ ພ່ນ້ຟ່ັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ການກບັຄນ່ສ່ົ່� ພ່ມ
ລຳາເນາ່. ເມ່� ອມປ່ັະຫວດັຄະດອ່າຍາ - ເຖງ່ແມ� ນວ� າຈະເປັັນການກະທີ່ຳາຜິດິເບາ່ບາງກຳຕົ້າມ - ມນັມຜ່ິນ່ເສົ່ຍ ຕົ້ຳ�  ຄວາມ
ສົ່າມາດ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ ເດນ່ທີ່າງ; ອາດເປັັນຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຕົ້ຳ�  ໂອກາດໃນການຈະມ່
ວຽກເຮັດັງານທີ່ຳາ ແລະ ການສົ່ກ່ສົ່າ; ເຮັດັໃຫບ້ຳ� ສົ່າມາດເຂ່າ້ເຖງິທີ່່� ພກັອາໄສົ່, ຜິນ່ປັະໂຫຍດ ແລະ ແມ� ນກະທີ່ັງ້ ສົ່ດິໃນ
ການເບິ� ງແຍງດ່ແລລ່ກຂອງຕົ້ນ່ເອງ. ດັ� ງນັນ້, ມນັເປັັນສົ່ິ� ງຈຳາເປັັນ ທີ່່� ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັກດ່ໝາຍ ເຂ່າ້ໃຈວ� າ ການຫຸຸດ
ຜິ� ອນໂທີ່ດ ບຳ� ໝາຍຄວາມວ� າ ມນັຈະທີ່ດ່ແທີ່ນ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຕົ້ຳ� ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.  

188  ສໍາລັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊີ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ໃຫ້ເບີ່ງ ທ່ານ Ofer, Nogah, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ ຢູ່ໃນ 
ປະເທດອັງກິດ: ເປັນຫຍັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປົກປ້ອງ ຈາກການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ? ວາລະສົ່ານ 
ການປັະຕົ້ບິດັສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, 11, 2019, 486”507 ທີ ່492-494.
189  ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນ
ມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 66.
190  ໃຫ້ເບີ່ງ: ຄຳາແນະນຳາ  ທີ່າງດາ້ນນະ ໂຍ ບາຍ  ແລະ  ນ ິຕົ້ ິກຳາ  ຕົ້ຳ�   ການ ຈດັຕົ້ັງ້ປັະ ຕົ້ ິບດັ  ກດ່ບນັຍດັ ວ� າດວ້ຍການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການ
ຄາ້ມະນຸດ (OSCE, 2013) 26, ອີງໃສ່ຄະດີ R v N, R v LE, EWCA Crim 189 (2012), ວັກ 13, 91 ແລະ 113



1283. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ເຖງ່ ແນວ ໃດ ກຳຕົ້າມ, ເມ່� ອ ຜ່ິ ້ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ຖກ່ ຕົ້ດັສົ່ນິ ວ� າກະທີ່ຳາຜິດິ, ສົ່ານ  ອາດ ຈະ ສົ່າມາດໃຫ ້
ການ ຜິ� ອນຜິນັບາງຢູ່� າງແກ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈາກການລງ່ ໂທີ່ດ   ຜິ� ານທີ່າງ  ວທິີ່ ່ການ ລງ່ ໂທີ່ດ ຂອງສົ່ານ. ເມ່� ອບຳ� ມຫຸ່ກັການການ
ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດເກດ່ຂ່ນ້ ຫຸ ່ການເປັັນຈຳາເລຍ່ທີ່່� ວໄປັ ບຳ� ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ,້ ກດ່ລະບຽບ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການແກໄ້ຂການລງ່ໂທີ່ດ 
ຈະເປັັນເຄ່� ອງມທ່ີ່່� ເປັັນປັະໂຫຍດໂດຍສົ່ະເພາະ ເພ່� ອຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ.191 ສົ່ະມາຊກິ ຂອງອງ່ການ
ຕຸົ້ລາການ ຫຸ ່ຄະນະລ່ກຂຸນ ອາດຈະມກ່ານນຳາໃຊກ້ດ່ລະບຽບ ທີ່່� ອະນຸຍາດໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ບຳ�  ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເຖງ່ແມ� ນວ� າ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ແລວ້ກຳຕົ້າມ. ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນ, 
ກດ່ລະບຽບທີ່່� ວໄປັ ສົ່າມາດມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ ້ເພ່� ອສົ່ະທີ່ອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມຜິດິ ຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຢູ່່� ໃນການລງ່ໂທີ່ດ. 
ກຸ� ມປັະສົ່ານງານລະຫວ� າງອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ ເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ICAT) ເນັນ້ໜ່ກັວ� າ ເມ່� ອຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່
ຄ່ນ້ພບ່ວ� າ ມຄ່ວາມຜິດິໃນຂຳຫ້າອາຊະຍາກຳາ ແລະ ແມ� ນແຕົ້� ຢູ່່� ໃນກຳລະນ ່ ເມ່� ອການເປັັນຈຳາເລຍ່ບຳ� ເກດ່ຂ່ນ້, ການ
ລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ວາງອອກ ທຸີ່ກຄັງ້ຄວນສົ່ະທີ່ອ້ນໃຫເ້ຫນັລະດບັຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຂອງຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ຄວາມ ຮັາ້ຍ ແຮັງ ຂອງ ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ ທີ່່�  ໄດ ້ກະ ທີ່ຳາ .192 

ໃນ ການ ກຳານດ່  ລະດບັຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ຄວາມຜິດິ ຢູ່່�  ໃນ ສົ່ະຖານະການ ດັ� ງກ� າວ, ມນັ  ສົ່ມ່ ເຫດ ສົ່ມ່ ຜິນ່  ທີ່່� ຈະ
ສົ່ນັນຖິານວ� າ  ຍ່� ງຄວາມເຊ່� ອມໂຍງ  ລະຫວ� າງ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ  ແລະ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ມຄ່ວາມເຂັມ້ ແຂງຂ່ນ້ເທີ່່� າໃດ, ຍ່� ງ
ເຮັດັໃຫຄ້ນ່ໆໜ່່� ງ ຄວນຈະຖກ່ປັະນາມໜ່ອ້ຍລງ່ເທີ່່� ານັນ້. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນທີ່າງປັະຕົ້ບິດັ, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າອາດຈະ
ມປ່ັະສົ່ບ່ການກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດກບັຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດທີ່່� ຮຸັນແຮັງ ຕົ້ຳ�

ບຸກຄນ່ ໂດຍອງ່ໃສົ່� ພ່ນ້ຖານທີ່່�  ຜ່ິກ້� ຽວ ‘ຄວນຈະຮ່ັຈ້ກັ’.193 ດັ� ງນັນ້, ຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິ ້
ພພິາກສົ່າ ຄວນໄດຮ້ັບັການຝ່່ກອບ່ຮັມ່ ເພ່� ອສຸົ່ມໃສົ່�  ການພຈິາລະນາ ຄວາມຮັບັຜິດິຊອບຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ເພ່� ອ
ສົ່ອບສົ່ວນ ຄວາມລຳາອຽງຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້ຳ� ກບັການສົ່ມ່ມຸດຖານ ກ� ຽວກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 23: ພິຈາລະນາ ການຟື້ນຟູຄວາມຍຸຕິທໍາ ແທນທີ່ຈະເປັນ
ແກ້ແຄ້ນທາງຄວາມຍຸຕິທໍາ ສໍາລັບຜູ້ກະທໍາຜິດ-ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ແມ� ນມຕ່ົ້ວ່ແບບໄວແ້ລວ້ ສົ່ຳາລບັທີ່າງເລອ່ກ ໃນການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ແລະ ການກກັຂງັ ສົ່ຳາລບັຜ່ິທ້ີ່່�

ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິບາງປັະເພດ. ເປ່ັາ້ ໝາຍ ຢູ່່�  ໃນ ນ່ ້ ແມ� ນ ເພ່� ອ ສົ່ະ ເໜ່ ່ໃຫນ້ຳາໃຊ ້ ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ການ ຟ່ັນ້ ຟ່ັໃຫກ້ບັ
ສ່ົ່� ສົ່ະພາບເດມ່ ຫຸາຍກວ� າຈະເປັັນຄວາມ ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ ທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ການລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ການທີ່ດ່ແທີ່ນ, ແລະ  ເພ່� ອ ຫນັ  ຜ່ິ ້ກະ
ທີ່ຳາ ຜິດິ ບາງ ປັະ ເພດອອກ ຈາກຂະ ບວນ ການ ຍຸ ຕົ້ ິທີ່ຳາ ທີ່າງ ອາ ຍາໄປັ ສ່ົ່�  ການ ປ່ັກ ປັອ້ງ ແລະ ການ ຊ� ວຍ ເຫຸອ່  ແທີ່ນ. ຕົ້ວ່
ແບບດັ� ງກ� າວໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊໂ້ດຍມຜ່ິນ່ສົ່ຳາເລດັໃນລະດບັໜ່່� ງ, ດວ້ຍວທິີ່ກ່ານສົ່ານທີ່່� ປັະຈຳາຢູ່່� ຊຸມຊນ່ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນການ
ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈຳານວນໜ່່� ງຈາກການຄາ້ມະນຸດສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດບາງປັະເພດ, ໂດຍ
ສົ່ະເພາະຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ (ໃຫເ້ບິ� ງຫອ້ງ 11 ຂາ້ງລຸ� ມນ່)້. ປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆຄວນພຈິາລະນາຂອບເຂດ
ທີ່່� ສົ່ານ ແລະ ຂະບວນການຂອງສົ່ານສົ່າມາດຖກ່ປັະເມນ່ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຫຸາຍກວ� າລງ່ໂທີ່ດຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ເປັັນຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.

191  ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນ
ມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 46.
192  ICAT ແມ່ນເປັນເວທີສົນທະນານະໂຍບາຍ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ 2017, ໂດຍອີງ ຕາມ ມະຕິ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ 61/180, ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 25 
ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຈາກ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່  ເພື່ອ ປັບປຸງ ການ ປະສານ ງານ  ລະຫວ່າງ  ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ  ແລະ  ອົງການ ສາກົນ ອື່ນໆ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຕອບ ໂຕ້  ການ ຄ້າ ມະນຸດ. 
193  ສໍານັກງານ  ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ  ອາດຊະຍາ ກໍາ  ຂອງອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນເພດຍງ່ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດິທີ່າງເພດ 
ໃນນາມເປັັນຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະກດ່ໝາຍຄະດ ່(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, ປີີ 2020) 7.



129 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ຫ້ອງທີ 11: ສານການຄ້າມະນຸດ ທ່ີປະຈໍາຢູ່ຊຸມຊົນ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຕົ້ວ່ແບບສົ່ານທີ່່� ປັະຈຳາຢູ່່� ໃນຊຸມຊນ່ ໂດຍທີ່່� ວໄປັແມ� ນຖກ່ນຳາໃຊກ້ບັ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດມ້ປ່ັະສົ່ບ່ການ ຢູ່່� ໃນອຸດ
ສົ່າຫະກຳາ ການບຳລກິານທີ່າງເພດ. ເຂາ່ເຈ ່າ້ຮັບັຟັັງ ແລະ ຕົ້ດັສົ່ນິຄະດກ່� ຽວກບັການຄາ້ປັະເວນ ່ ແລະ 
ການຢູ່່ນຖາ້ກວກັລ່ກຄາ້ ແລະ ໃຫທ້ີ່າງເລອ່ກໃນການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ, ແລະ ອາດຈະຊ� ວຍກຳາ
ນດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ໃຫກ້ານສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ານບາງບ� ອນອາດຈະ
ໃຊຊ້່� ທີ່່� ເປັັນພາສົ່າ ‘ການຄາ້ບຳລກິານທີ່າງເພດ’ ຫຸ ່ ‘ການຄາ້ມະນຸດ’, ເຊັ� ນ ສົ່ານແຊກແຊງການຄາ້ປັະ
ເວນ ່ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ແຫ� ງ ນະຄອນຊກ່າໂກ,້ ສົ່ານຫຸຸດຜິ� ອນການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ແລະ ການ
ຄາ້ມະນຸດ (RESET) ຢູ່່� ໃນເມອ່ງແຊະເຄຣ່ເມນັໂຕົ້, ລດັຄາລຟິັຳເນຍ ແລະ ສົ່ານແຊກແຊງການຄາ້
ມະນຸດ (HTIC) ໃນເມອ່ງຄຣນ່, ນະຄອນນວິຢັູ່ອກ.194 ເຖງ່ແນວໃດກຳຕົ້າມ, ຊ່� ຂອງສົ່ານອ່� ນໆ ແນະ
ນຳາໃຫເ້ນັນ້ໜ່ກັ ຍກ່ໃຫເ້ຫນັ ການເຄ່� ອນໄຫວ ແລະ ການປັ� ຽນພດ່ຕົ້ກິຳາ ຂອງ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະ ຮັາ້ຍ ຫຸາຍກວ� າ ຜ່ິ ້ຄາ້ ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາ ເຊັ� ນວ� າ, ສົ່ານປັ� ຽນແປັງການປັະພດ່ ເພ່� ອປັ� ຽນແປັງ
ນໃິສົ່ (CATCH) ຢູ່່� ໃນເມອ່ງແຟັຣງັລນິ,  ລດັໂອໄຮັໂອ; ສົ່ານປັະສົ່ບ່ຄວາມສົ່ຳາເລດັ ຜິ� ານທີ່າງ ການ
ບນັລຸ ແລະ ຄວາມສົ່າມາດໃນການປັັບຕົ້ວ່ (STAR) ໃນເມອ່ງລອັດແອນເຈວລດ່, ລດັຄາລຟ່ັຳເນຍ; 
ແລະ ສົ່ານບນັລຸຄວາມເປັັນເອກະລາດ ຜິ� ານທີ່າງ ການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດວ້ຍຕົ້ນ່ເອງ (RISE) ໃນ
ເມອ່ງຕົ້າຣນັ,  ລດັເທີ່ກັຊດັ. 

ສົ່ານດັ� ງກ� າວ ປັະກອບດວ້ຍ ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ທີ່່� ຖກ່ມອບໝາຍ ແລະ ໄອຍະການ ທີ່່� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດໃຫກ້ຳາ
ນດ່ວ� າ ຈຳາເລຍ່ມສ່ົ່ດິໄດຮ້ັບັທີ່າງເລອ່ກ ໃນການຈຳາຄຸກ ຫຸ ່ບຳ, ລວມທີ່ງັ ທີ່ະນາຍຄວາມຝ່� າຍຈຳາເລຍ່ ທີ່່�

ໄດອຸ້ທີ່ດິຕົ້ນ່ ແລະ ຜ່ິໃ້ຫບ້ຳລກິານ ເພ່� ອຊ� ວຍຈຳາເລຍ່.195 ສົ່ານ ໄດ ້ສົ່ະ ແດງ ໃຫ ້ເຫນັ  ຄວາມ ສົ່ຳາ ເລດັ  ໃນ ການ
ຫຸຸດ ຜິ� ອນ  ການ ກຳ�  ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ  ຂອງ ປັະ ຊາ ຊນ່ ສົ່ຳາລບັ ປັະ ເພດ ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ ປັະເພດໃດໜ່່� ງ - ລວມ ທີ່ງັ 
ຜ່ິ ້ທີ່່�  ອາດ ຈະ ຖກ່ ຄາ້ ມະ ນຸດ ໃນຈຳານວນດັ� ງກ� າວ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ມຂ່ຳຈ້ຳາກດັຫຸາຍຢູ່� າງ ສົ່ຳາລບັ ສົ່ານ
ດັ� ງກ� າວ ໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ. 

194  ທ່ານ Teresa C. Kulig ແລະ ທ່ານ Leah C. Butler (ປີ 2019) ຈາກ ” ໂສເພນີ” ໄປເປັນ ”ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ”: ການເກີດຂຶ້ນ ແລະ 
ສະຖານະພາບ ຂອງ ສານການຄ້າມະນຸດທາງເພດ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, 14:3, 299-321 ທີ ່309.
195  ການສົ່ະສົ່າງ: ການຊອກຫາ ຂຳແ້ກໄ້ຂທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ສົ່ຳາລບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ, ຄຼີນິກ
ສິດທິມະນຸດ ຂອງແມ່ຍິງສາກົນ (IWHRC) ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນະຄອນນິວຢັອກ, ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ, ພຶດສະພາ 2015, 29 



1303. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ສົ່ານເຫຸ ່� ານ່ ້ ໄດຖ້ກ່ວຈິານ ຍອ້ນ ລວມວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ ເຂ່າ້ກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຜ່ິໃ້ຫ ້
ບຳລກິານທີ່າງເພດ ເຂ່າ້ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຍງັບຳ� ມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງ ໃນ
ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເຂາ່ໃນຮ່ັບແບບ ການຂ່ດຮັດ່ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນການບຳລກິານທີ່າງເພດ. ຢູ່່� ໃນ
ບາງຄະດ,່ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະກບັຜ່ິຍ້ງິ ແລະ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຊ້າຍ, ຫຸ ່ສົ່ະເພາະກບັເດກັນອ້ຍ ແລະ ບຳ�

ແມ� ນຜ່ິໃ້ຫຍ� , ຊ່� ງສົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັ ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ທີ່່� ບຳ� ພຽງພຳ ກ� ຽວກບັ ການດຳາເນນ່ ‘ວທິີ່ກ່ານ’ ທີ່່�

ຖກ່ນຳາໃຊ ້ໂດຍ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອທີ່ຳາລາຍ ຄວາມຍນິຍອມ ແລະ ຄວາມເປັັນອດິສົ່ະຫຸະ ຂອງຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.196 ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມຄ່ວາມກງັວນ່ວ� າ ຢູ່່� ໃນບາງຄະດ,່ ວທິີ່ກ່ານ ແມ� ນເປັັນການ
ບບ່ບງັຄບັ, ຊ່� ງໃນນັນ້,  ຄນ່ທີ່່� ປັະກອບອາຊບ່ ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາໃຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ ແມ� ນຈະໄດຮ້ັບັ 
ທີ່າງເລອ່ກ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ຕົ້ກ່ລງ່ເຫນັດ ່ທີ່່� ຈະເຂ່າ້ຮັ� ວມ ໃນໂຄງການບຳລກິານ, ຊ່� ງບາງອນັ 
ແມ� ນໄດກ້ານສົ່ະໜ່ອງຈາກ ຫຸ ່ ພວ່ພນັກບັ ກຸ� ມສົ່າສົ່ະຫນາ.197 ວທິີ່ກ່ານບບ່ບງັຄບັ ສົ່ຳາລບັ ຄວາມຍຸ
ຕົ້ທິີ່ຳາທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ການ ຟ່ັນ້ ຟ່ັໃຫກ້ບັສ່ົ່� ສົ່ະພາບເດມ່ (Restorative Justice) ບຳ� ໄດເ້ຕົ້ມ່ເຕົ້ມັ ຫຸກັການ
ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ທີ່່� ບຳ� ຄວນມເ່ງ ່�ອນໄຂ; ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ຄວນຖກ່ຂ່� ມຂ່�  ດວ້ຍການ
ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ. ຍິ� ງໄປັກວ� ານັນ້, ສົ່ານເຫຸ ່� ານ່ ້ອາດຈະມອງຂາ້ມ ຄນ່ທີ່່� ມກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດກ� ອນໜ່າ້ນ່,້ ຊ່� ງ
ເປັັນການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ຄວາມແບ� ງແຍກ ລະຫວ� າງຄຳາວ� າ ‘ຜິດິ’ ແລະ ‘ບຳລສຸິົ່ດ’, ເຊັ� ນວ� າ ‘[a] ການ
ຮັອ້ງຂຳ ການຍກ່ເວັນ້ ເບ່� ງເໝອ່ນກບັວ� າ ຈະເຮັດັໃຫ ້ຕົ້ວ່ແທີ່ນສົ່� ວນບຸກຄນ່ ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັໜ່ອ້ຍກວ� າ
ທີ່່� ຄວນຈະເປັັນ ເພ່� ອໃຫໄ້ດຕ້ົ້າມ ຂຳໂ້ຕົ້ຖ້ຽງທີ່່� ວ� າ ບຸກຄນ່ໄດຖ້ກ່ບບ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ຖກ່ຫລອກລວງ ໃຫເ້ຂ່າ້
ໄປັໃນ ກດິຈະກຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ.198 ອກ່ເທີ່່� ອຫນ່� ງ, ຄວາມເຂ່າ້ໃຈຜິດິ ກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ‘ທີ່່�

ເໝາະສົ່ມ່ (ideal)’ ແລະ ‘ທີ່່� ສົ່ມ່ຄວນ (deserving)’ ປັະກດ່ຂ່ນ້ ເພ່� ອສົ່າ້ງຄວາມທີ່າ້ທີ່າຍ ຕົ້ຳ�  ການ
ຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ. 

196  ທີ່� ານ Christine Anchan, ”ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຄວາມຜິດ: ການຂະຫຍາຍ ”ທ່າເຮືອທີ່ປອດໄພ” ໄປຫາ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກການຄ້າມະນຸດເພື່ອບໍລິການທາງເພດ ທີ່ເປັນຜູ້ຫໃຫຍ່” ທ່ານ William ແລະ ທ່ານ Mary ວາລະສານເຊື້ອຊາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ສະບັບທ ີ23 (2016-2017) ພະຈິກ 2016, 123-125; ທ່ານ Dempsey, Michelle Madden, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອການບຳລກິານທີ່າງເພດ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ, ບົດທົບທວນກົດໝາຍອາຍາຂອງອາເມລິການ, 2015, ສະບັບທ ີ
52:207, 223-224
197  ທ່ານ Teresa C. Kulig & ທ່ານ Leah C. Butler (2019) ຈາກ ”ໂສເພນີ” ໄປເປັນ “ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ”: ການເກດ່ຂ່ນ້ ແລະ 
ສົ່ະຖານະພາບ ຂອງ ສົ່ານການຄາ້ມະນຸດທີ່າງເພດ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, 14:3, 299-321 ທີ ່305.
198  ທ່ານ Sabrina Balgamwalla, ເລື່ອງເລົ່າການຄ້າມະນຸດ: ການກຳານດ່ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການປັັບປຸັງຫຸຳ� ຫຸອມ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຜ່ິ ້
ກະທີ່ຳາຜິດິ, ແລະ ຜ່ິກ້່ໄ້ພ ໃນສົ່ງ່ຄາມການຄາ້ມະນຸດ, ບົດທົບທວນກົດໝາຍ Denver Law ສະບັບທ ີ94:1, ມັງກອນ 2016, 28
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ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່່� ເນັນ້ໃສົ່� ການ ຟ່ັນ້ ຟ່ັໃຫກ້ບັສ່ົ່� ສົ່ະພາບເດມ່ (Restorative Justice) ແມ� ນມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ໂດຍ
ສົ່ະເພາະ ໃນການປ່ັກປັອ້ງ ເດກັທີ່່� ກຳ� ອາດຊະຍາກຳາ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ສົ່ຳາລບັອນັທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ສົ່ະ
ເພາະ  ກບັ  ເດກັນອ້ຍ  ທີ່່�  ຖກ່ ຄາ້ ມະນຸດ  ເຂ່າ້ ໄປັ ໃນ ການ ປັະ ທີ່ະ ກນັ  ດວ້ຍ ອາວຸດ  ແລະ ການ ກຳ�  ການ ຮັາ້ຍ  ທີ່່�  ມ ່ຄວາມ ສົ່� ຽງ
ຫຸຳ� ແຫຸມ ທີ່່�  ຈະ ຖກ່ ລງ່ ໂທີ່ດ, ມະຕົ້ ິຕົ້ກ່ລງ່ ຂອງ ສົ່ະພາ ຄວາມ ໝັນ້ຄງ່  ສົ່ະບບັ ເລກທີ່ ່2388 (2017) ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫ ້
ປັະ ເທີ່ດ ສົ່ະມາຊກິ  ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ ເດກັນອ້ຍ  ທີ່່�  ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ; ມະຕົ້ຕິົ້ກ່ລງ່ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່ 2427 
(2018) ກ� າວເຖງິ ການປັະຕົ້ບິດັ ກບັເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ ກຸ� ມປັະກອບອາວຸດ ທີ່່� ບຳ� ຂ່ນ້ກບັລດັ, ລວມທີ່ງັ ຜ່ິທ້ີ່່�

ກະທີ່ຳາການກຳ� ການຮັາ້ຍ, ແລະ ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫມ້ກ່ານສົ່າ້ງຕົ້ັງ້ ຂັນ້ຕົ້ອນການປັະຕົ້ບິດັງານ ທີ່່� ເປັັນມາດຕົ້ະຖານ ເພ່� ອ
ຮັບັປັະກນັ ການປັະຕົ້ບິດັ ທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້. ມາດຕົ້ະການ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນທີ່າງຕຸົ້ລາການ ແມ� ນຍງັຖກ່ແນະນຳາໃຫ ້
ສຸົ່ມໃສົ່�  ການຟ່ັນ້ຟ່ັ ແລະ ການເຊ່� ອມໂຍງກນັຄນ່ໃໝ�  ຂອງຕົ້ວ່ເດກັນອ້ຍ ໃນນາມເປັັນທີ່າງເລອ່ກ ຂອງການດຳາເນນ່
ຄະດ,່ ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນ ສົ່ຳາລບັຂະບວນການທີ່່� ດທ່ີ່່� ສຸົ່ດ ຕົ້ຳ�  ເດກັນອ້ຍໝດ່ທຸີ່ກຄນ່ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ ກຳາລງັ ແລະ ກຸ� ມ
ປັະກອບອາວຸດ. ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແມ� ນມຄ່ວາມເອາ່ຈງິເອາ່ຈງັເທີ່່� າກບັ ຂະບວນການທີ່່� ດທ່ີ່່� ສຸົ່ດ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນເລ່� ອງ
ນ່.້199

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 24: ປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຈາກການຖືກ
ລົງໂທດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ໂທດປະຫານຊີວິ

ບາງປັະເທີ່ດ ກຳານດ່ການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງຮັ� າງກາຍ ເຊັ� ນ: ການຂຽ້ນຕົ້ດ່ວ້ຍໄມແ້ສົ່ ້ແລະ ການຕົ້ດ່ວ້ຍເຊອ່ກ ສົ່ຳາລບັການ
ກະທີ່ຳາຜິດິບາງຢູ່� າງ, ລວມທີ່ງັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະກະທີ່ຳາ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່
ມາຈາກ ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຢູ່່� ບາງບ� ອນ, ສົ່່� ງດັ� ງກ� າວນ່ ້ ອາດຈະລວມເຖງິ ການລະເມດ່ການເຂ່າ້ອອກ
ເມອ່ງ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຍງັອາດຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະປັະເຊນ່ກບັ ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດປັະຫານ
ຊວ່ດິ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເຮັດັ ຍອ້ນຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ອນັທີ່່� ຈງິແລວ້, ໃນເວລາທີ່່� ບດ່ສົ່ກ່ສົ່ານ່ ້ ໄດຖ້ກ່
ຂຽນ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ກຳາລງັລຳຖາ້ການລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້
ໄດເ້ຮັດັ ອນັເປັັນຜິນ່ມາຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. (ໃຫເ້ບ່� ງ ຫອ້ງ 5). 

ເມ່� ອການລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ຖກ່ວາງໄວ ້ພາຍຫຸງັ ການພຈິາລະນາຄະດໃ່ນສົ່ານ ບຳ� ມຄ່ວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ທີ່ງັສົ່ດິຕົ້ຳ�  ການ
ພຈິາລະນາຄະດໃ່ນສົ່ານ ຢູ່� າງເປັັນທີ່ຳາ (ມາດຕົ້າ 14, ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່າກນ່ ວ� າດວ້ຍ ສົ່ດິທີ່ພິນ່ລະເຮັອ່ນ ແລະ ທີ່າງ
ດາ້ນການເມອ່ງ (ICCPR) ແລະ ສົ່ດິທີ່ໃິນການມຊ່ວ່ດິ (ມາດຕົ້າ 6, ICCPR; ມາດຕົ້າ 20 ຖະແຫຸງການ ສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດ ຂອງອາຊຽນ) ແມ� ນຖກ່ລະເມດ່.200 ສົ່່� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ແລະ ຈຳາເປັັນ ແມ� ນວ� າ, ໃນກຳລະນຂ່ອງເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຂດັ
ກບັກດ່ໝາຍ, ມາດຕົ້າ 37 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍສົ່ດິທີ່ຂິອງເດກັ (CRC) ລະບຸວ� າ ‘ຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ມກ່ານ ການ
ລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ຫຸ ່ເຂ່າ້ຄຸກຕົ້ະຫຸອດຊວ່ດິ ໂດຍບຳ� ມຄ່ວາມເປັັນໄປັໄດທ້ີ່່� ຈະຖກ່ປັ� ອຍຕົ້ວ່ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ 
ທີ່່� ບຸກຄນ່ ທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 18 ປ່ັ ໄດກ້ະທີ່ຳາ.  ການປັະຕົ້ບິດັຕົ້າມ ພນັທີ່ະສົ່ດິທີ່ມິະນຸດເຫຸ ່� ານ່ ້ແມ� ນເປັັນສົ່່� ງທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ 
ແລະ ຈຳາເປັັນ ສົ່ຳາລບັປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ໃນການເຂ່າ້ເຖງິ ກຳລະນ ່ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ 
ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ.

ການ ວາງ ໂທີ່ດ ປັະ ຫານ ຊ ່ວດິ  ຫຸຸດ ຜິ� ອນ  ຄວາມອາດ ສົ່າ ມາດ ທີ່າງດາ້ນຄວາມ ຍຸ ຕົ້ ິທີ່ຳາ ທີ່າງ ອາ ຍາ  ຂອງ ລດັ  ຕົ້ຳ�   ການ ຄາ້
ມະ ນຸດ  ໃນ ວທິີ່ທ່ີ່າງ ທີ່່�  ສົ່ຳາ ຄນັ. ກ� ອນອ່� ນໝດ່, ຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ເຮັດັໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ຢູ່າກສົ່ະແຫວງຫາ ການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ແລະ ບຳ� ຢູ່າກສົ່ະແດງຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ຂອງຕົ້ນ່ເອງ ແລະ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດຂອງຕົ້ນ່ ຕົ້ຳ�  ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� . ອນັທີ່ສ່ົ່ອງ

199  ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ 
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021) ວັກ 39.
200  ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ແມ່ນເປັນສີ່ງທີ່ຫ້າມ ສໍາລັບປະເທດພາຄີຂອງ ອະນຸສົ່ນັຍາ ທີ່າງເລອ່ກທີ່ສ່ົ່ອງ ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່າກນ່ ວ� າດວ້ຍ ສົ່ດິທີ່ທິີ່າງດາ້ນ
ການເມອ່ງ ແລະ ສົ່ດິທີ່ພິນ່ລະເຮັອ່ນ (ICCPR), ທີ່່� ເລງັໃສົ່�   ການ ຍກ່ ເລກ່  ການ ລງ່ ໂທີ່ດ ປັະ ຫານ ຊ ່ວດິ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຮອງ ເອົາ ໃນ ປີ 1989 . ຢູ່ໃນ ພາກ ພື້ນ ອາ ຊຽນ, ມີມີ ແຕ່ 
ປະເທດ ຟີ ລິບ ປິນ ເທົ່າ ນັ້ນ  ທີ່ ເປັນ ພາ ຄີ  ຂອງ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ນີ້.



1323. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ແມ� ນວ� າ, ມນັຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນກຳາມ ່ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ, ເນ່� ອງຈາກວ� າ ຫຸກັຖານທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ຕົ້ຳ� ກບັ ພວກຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນ
ຖກ່ລບ່ລາ້ງຢູ່� າງແທີ່ຈ້ງິ. ອນັທີ່ສ່ົ່າມ ແມ� ນວ� າ, ມນັຈຳາກດັໂອກາດ ສົ່ຳາລບັ ການຊ� ວຍເຫຸອ່ກນັ ທີ່າງກດ່ໝາຍ, ການສົ່່� ງ
ຜ່ິຮ້ັາ້ຍຂາ້ມແດນ ແລະ ຮ່ັບແບບອ່� ນໆ ຂອງການຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່ ທີ່່� ອາດຈະຖກ່ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫປ້ັະເຊນ່ໜ່າ້ກບັ ການຄາ້
ມະນຸດຂາ້ມປັະເທີ່ດ ຢູ່� າງປັະສົ່ບ່ຜິນ່ສົ່ຳາເລດັ. ອນັ ທີ່ ່ສົ່່� ແມ� ນວ� າ, ມນັເຮັດັໃຫເ້ກດ່ອຸປັະສົ່ກັ  ແກ�   ບນັດາ ອງ່ການ ຈດັ ຕົ້ັງ້
ສົ່າກນ່  ແລະ ບນັດາປັະເທີ່ດ ທີ່່�  ໃຫ ້ທີ່ນ່ ຊ� ວຍ ເຫຸອ່  ທີ່່� ກຳາລງັເຮັດັວຽກຊ� ວຍເຫຸອ່ ປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ໃນການ ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້
ແຂງ ແກ�   ລະບບ່ ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ ທີ່າງ ອາຍາ ຂອງ ປັະເທີ່ດນັນ້ໆ  ແລະ ອາດ ຈະ ຮັຽກຮັອ້ງ ໃຫ ້ເຂາ່ ເຈ ່າ້  ຫຸຸດ ຜິ� ອນ ຫຸ ່ ຖອນ ການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ອອກຈາກປັະເທີ່ດນັນ້ໆ.201 ເມ່� ອການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງຮັ� າງກາຍ ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດປັະຫານຊວ່ດິ ຖກ່
ວາງໄວ ້ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ປັະເທີ່ດຕົ້� າງໆ ຄວນມຄ່ວາມໂປັ� ງໃສົ່ ກ� ຽວກບັວ� າ ຫຸກັການການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດ ໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາ ຫຸ ່ບຳ ແລະ ແນວໃດ ແລະ ເປັັນຫຍງັຈ່� ງບຳ� ມຜ່ິນ່ນຳາໃຊ.້

3�6 ການຢຽວຢາ ພາຍຫັຼງການຕັດສິນໂທດ

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ 25: ສຶກສາໂອກາດໃນການອອກກົດໝາຍ ເພື່ອລຶບລ້າງປະຫວັດ
ອາຊະຍາກໍາຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ� 

ເມ່� ອການປ່ັກປັອ້ງ ໃນທີ່່� ວລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ບຳ� ສົ່າມາດປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ, ຜິນ່ໄດ ້
ຮັບັ ອາດຈະແມ� ນວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ, ເຂ່າ້ຄຸກ, ມມ່ນ່ທີ່ນິຄນ່ອກ່ ແລະ ການຟ່ັນ້ຕົ້ວ່ ແລະ ການລວມຕົ້ວ່ 
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນຄວາມສົ່� ຽງ.202 ເຖງິແມ� ນວ� າ ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິຂະໜ່າດທີ່່� ນອ້ຍຫຸາຍ ກຳ
ສົ່າມາດມຜ່ິນ່ກະທີ່ບ່ອນັຍາວນານ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ພາຍຫຸງັທີ່່�  ຖກ່ ຕົ້ດັສົ່ນິ ລງ່ ໂທີ່ດ  ເປັັນ ເວລາ ດນ່ ນານ, ປັະຫວດັ
ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ  ສົ່າມາດ ເປັັນອຸປັະສົ່ກັ ຕົ້ຳ�  ຄວາມ ສົ່າມາດ ຂອງ ບຸກຄນ່ ໜ່່� ງ ໃນ ການ ເຂ່າ້ ເຖງິ ການ ສົ່ກ່ສົ່າ, ວຽກ ເຮັດັ ງານ
ທີ່ຳາ, ທີ່່�  ພກັ, ການ ກ່ ້ຢູ່່ມ ເງນິ, ວ ່ຊາ ການເຂ່າ້ອອກ ເມອ່ງ  ແລະ ການ ປ່ັກປັອ້ງ ,  ປັະກນັ ສົ່ງັຄມ່, ໃບ ອະນຸຍາດ,  ແລະ  ແມ ້
ແຕົ້�   ການເບ່� ງແຍງຮັກັສົ່າ ລ່ກຂອງ ເຂາ່ ເຈ ່າ້.203  ດັ� ງນັນ້, ການລບ່ລາ້ງ ປັະຫວດັ (ບນັທີ່ກ່) ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່າມາດເປັັນສົ່� ວນຫນ່� ງ ເພ່� ອຫຸກ່ເວັນ້ຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ ທີ່າງລບ່ ໃນໄລຍະຍາວ.204

ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ນຕິົ້ກິຳາ ມໄ່ວເ້ພ່� ອອະນຸຍາດໃຫພ້ຈິາລະນາຍກ່ເລກ່ ຂຳມ້່ນປັະຫວດັທີ່າງອາຊະຍາກຳາ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ (ໃນກຳລະນ ່ຍງັບຳ� ທີ່ນັມກ່ານລງ່ຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິ), ຫຸ ່ລບ່ລາ້ງ (ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຍງັຄງ່ຢູ່່�  ແຕົ້� ໄດເ້ອາ່ອອກຈາກ 
ຂຳມ້່ນປັະຫວດັທີ່າງອາຊະຍາກຳາ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ) ຫຸ ່ມກ່ານປ່ັກປິັດໄວ ້(ໃນກຳລະນ ່ຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດຍງັຢູ່່� , ແຕົ້� ຖາ້
ຢູ່າກເຂ່າ້ເຖງ່, ຕົ້ອ້ງໄດຂ້ຳຄຳາສົ່ັ� ງຂອງສົ່ານ).205 ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈຳານວນຫຸາຍ, ຜິນ່ມາຈາກ ການທີ່່�  ບນັທີ່ກ່ຄະດ່
ອາຍາ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຍກ່ເລກ່, ລບ່ອອກ ຫຸ ່ປິັດ (ປ່ັກປິັດ) ແມ� ນວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຮ້ັບັການປ່ັດປັ� ອຍ ຈາກມນ່ທີ່ນິ 
ຂອງການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດໃນອະດດ່ ທີ່່� ຈຳາກດັໂອກາດ ໃນຊວ່ດິຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຫລງັຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ. 

201  ຊຸດເຄ່� ອງມ ່ຂອງ UNODC ສົ່ຳາລບັລວມເອາ່ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ຄວາມສົ່ະເໝພ່າບຍງິຊາຍ ເຂ່າ້ໃສົ່� ໃນ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ເພ່� ອແກໄ້ຂ 
ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບໄປັມາຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ (UNODC, 2021) ໜ້າ 75 
202  ບົດລາຍງານ ຂອງ ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, Joy Ngozi Ezeilo, 6 ມິຖຸນາ 2012, ເອກະສານ 
ຂອງ UN A/HRC/20/18, [7]
203  ໃຫ້ເບີ່ງອື່ນໆອີກ, ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາ
ຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າ
ມະນຸດ, ນະຄອນວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 48; ການລບ່
ປັະຫວດັ: ໃຫເ້ບ່� ງ ການແກໄ້ຂທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ ຂອງກະສົ່ດັ ສົ່ຳາລບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ, ຄຼີກນິກສິດທິມະນຸດ ຂອງ
ແມ່ຍິງສາກົນ (IWHRC) ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍນິວຢັອກ, ພຶດສະພາ 2015, 15-16, 21-25; ທ່ານ Christine Anchan, 
”ການປົກປ້ອງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ກະທໍາຜິດ: ການຂະຫຍາຍ ”ທ່າເຮືອທີ່ປອດໄພ ໄປຫາ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່”” ທ່ານ William & ທ່ານ 
Mary ວາລະສານ ເຊື້ອຊາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ສະບັບທ ີ23 (2016-2017) ພະຈິກ 2016, 127-128; ຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ 
ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ (ກຸ່ມ Warnath, ນະຄອນວໍຊີງຕັນ ດີຊ,ີ ປີ 2021) 
204  ກຸ່ມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ,  ການບໍ່ລົງໂທດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ການຄ້າມະນຸດ (ICAT, ສັງລວມບັນຫາຫຍໍ້ 
8/2020) 4
205  ໃຫ້ເບີ່ງຕົວຢ່າງ, ການສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ພາຍຫຸງັມກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັ ຜ່ິລ້ອດຊວ່ດິ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ຄຳາແນະນຳາ ສົ່ຳາລບັໄອຍະການ (ສະມາຄົມ
ທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ອາເມລິກາ, ປີ 2016) ໜ້າ 9



133 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

 ໃນ ຂະນະ ທີ່່�   ກດ່ໝາຍ ດັ� ງກ� າວ  ເປັັນ ວທິີ່ິກ່ານ ແກ ້ໄຂ  ທີ່່�  ສົ່ຳາຄນັ ເພ່� ອ ໃຫ ້ຜ່ິ ້ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ສົ່າມາດ ດຳາ
ເນນ່ ຊວ່ດິ ຕົ້ຳ�  ໄປັ,  ແຕົ້�  ຍງັ ບຳ�  ພຽງພຳ  ທີ່່�  ຈະ ຍດ່ໝັນ້  ຫຸກັການ ການບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ  ໃນ ພາກ ປັະຕົ້ບິດັ; ຄວາມເສົ່ຍຫາຍ ອາດຈະ
ເກດ່ຂ່ນ້ແລວ້ໂດຍການຈບັກຸມ, ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ແລະ ການຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ການຍກ່ເລກ່ 
ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຍງັສົ່າມາດໄປັບາງທີ່າງ ເພ່� ອຟ່ັນ້ຟ່ັ ຄວາມສົ່ດັທີ່າ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນລະບບ່ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເຄຍ່
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຄກ່ບັອາຊະຍາກຳາ.206 ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ມ ່ສົ່ດິ ໄດ ້ຮັບັ ການ ແກ ້ໄຂ  ຢູ່� າງ ມ ່ປັະສົ່ດິທີ່ ິຜິນ່  ແລະ ມ ່ຜິນ່
ບງັຄບັ ໃຊ ້ສົ່ຳາລບັ ທຸີ່ກ ການ ລະ ເມດ່  ສົ່ດິ ຂອງ ຕົ້ນ່  ທີ່ງັ ຢູ່່� ໃນ ກດ່ໝາຍ ສົ່າກນ່,  ແລະ  ໂດຍ ອງ່ ຕົ້າມ ມາດຕົ້າ 5 ຂອງ ຖະ ແຫຸ
ງການ ອາ ຊຽນ ກ� ຽວ ກບັ ສົ່ດິທີ່ ິມະນຸດ. ລດັ ຄວນພຈິາລະນາ ສົ່ະເໜ່ນ່ຕິົ້ກິຳາ ເພ່� ອອະນຸຍາດໃຫ ້ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ຍກ່ເລກ່, ລບ່ລາ້ງ ຫຸ ່ປ່ັກປິັດໄວ,້ ຫຸກ່ຳານດ່ນຕິົ້ກິຳາທີ່່� ມຢູ່່່� ແລວ້ ແລະ ປັັບປຸັງ ການ
ຈດັຕົ້ັງ້ ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ.

ຫ້ອງທີ 12: ຄໍາແນະນໍາທ່ີເປັນຕົວແບບທ່ີດີສໍາລັບກົດໝາຍ vacatur 

ການສົ່ກ່ສົ່າ ທີ່່� ດຳາເນນ່ຢູ່່� ໃນ ສົ່ະຫະລດັອາເມລກິານ ໄດມ້າຮັອດ ຊຸດຄຳາແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ
ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ທີ່່� ດທ່ີ່່� ສຸົ່ດ ສົ່ຳາລບັກດ່ໝາຍ vacatur, ລວມທີ່ງັ ສົ່ິ� ງທີ່່� ກຳານດ່ໄວຂ້າ້ງລຸ� ມນ່.້207

ກົດໝາຍ Vacatur ຄວນ���

ນຳາໃຊ ້ຄຳານຍິາມ ແບບກວາ້ງຂວາງ ກ� ຽວກບັ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ

ນຳາໃຊ ້ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ທີ່່� ຫຸາກຫຸາຍກວາ້ງຂວາງ 
ສົ່ຳາລບັ ການກະທີ່ຳາ ທີ່່� ຫຸາກຫຸາຍກວາ້ງຂວາງ

ລວມມບ່ດ່ບນັຍດັ ກ� ຽວກບັ ການຮັກັສົ່າຄວາມລບັ 
ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ

ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫກ້ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຖກ່ລບ່ລາ້ງ ຢູ່� າງມ່
ປັະສົ່ດິທີ່ພິາບ

ກຳານດ່ໃຫມ້ ່ດ່ນພນິດິ ຂອງອງ່ການຕຸົ້ລາການ ຫຸ ່
ຄະນະລ່ກຂຸນ ເພ່� ອດຳາເນນ່ການເພ່� ມຕົ້່� ມ ໃນການ

ຍກ່ເລກ່ ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ

ກຳານດ່ ການສົ່ະໜ່ອງທີ່ນ່ ສົ່ຳາລບັ ການ
ສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ທີ່າງດາ້ນນຕິົ້ກິຳາ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ

ຮັາ້ຍ ທີ່່� ພະຍາຍາມໃຫກ້ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຂອງ
ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຍກ່ເລກ່

ກົດໝາຍ Vacatur ຄວນ���

ບຳ�  ຮັຽກຮັອ້ງໃຫມ້ ່ການພສ່ິົ່ດ ທີ່່�
ບຳ� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ຫຸ ່ຫຸກັຖານ

ຢູ່່ນຍນັ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ 
ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້

ບຳ�  ໃຫມ້ເ່ງ ່�ອນໄຂກ� ຽວກບັ ການ
ຮັ� ວມມ ່ກ� ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊ ້

ກດ່ໝາຍ

ບຳ�  ກຳານດ່ຂຳຈ້ຳາກດັເວລາ ທີ່່� ບຳ�
ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ສົ່ຳາລບັການ
ຊອກຫາ ການຍກ່ເລກ່ ການ

ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ

206  ການລບ່ປັະຫວດັ: ໃຫ້ເບີ່ງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງກະສັດ ສໍາລັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ, ຄຼີກນິກສິດທິ
ມະນຸດ ຂອງແມ່ຍິງສາກົນ (IWHRC) ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍນິວຢັອກ, ພຶດສະພາ 2015, 26-27
207  ການລົບປະຫວັດ: ໃຫ້ເບີ່ງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງກະສັດ ສໍາລັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ, ຄຼີກນິກສິດທິ
ມະນຸດ ຂອງແມ່ຍິງສາກົນ (IWHRC) ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ City ຂອງ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍນິວຢັອກ, ພຶດສະພາ 2015, 31-32



1343. ຄໍໍາແນະນໍາ  

ສະເໜີແນະນໍາ 26: ກໍານົດ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ຄ້າມະນຸດ ທີ່ປະເຊີນກັບການລົບລ້າງຄໍາຕັດສິນ�

ສົ່ຳາລບັ  ການ ຕົ້ດັສົ່ນິ ໂທີ່ດ ທີ່່� ຈະຖກ່ຍກ່ເລກ່ໄດ,້ ຜ່ິ ້ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ ຈະຕົ້ອ້ງ ຍ່� ນຄຳາສົ່ະເໜ່ ່ໄປັຫາ ສົ່ານ  ເພ່� ອ ໃຫລ້ບ່ລາ້ງ 
ຄຳາ ຕົ້ດັສົ່ນິ ລງ່ ໂທີ່ດ,  ແລະ ຖາ້ ຫາກ ປັະສົ່ບ່ ຜິນ່ສົ່ຳາ ເລດັ, ແມ� ນໝາຍຄວາມວ� າ ສົ່ານ ຮັບັ ຮ່ັ ້ເຖງິ ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດທີ່່�

ຜິດິພາດ ແລະ ກຳຖອນ ຄຳາ ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ.208 ຢູ່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ, ຜິນ່ຂອງການຖອນຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດນ່ ້ຈະເປັັນການໃຫ ້
ສົ່ດິແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໂດຍລະບຸວ� າ ຜ່ິກ້� ຽວບຳ� ໄດຖ້ກ່ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ ຫຸ ່ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ. ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນ, ການຕົ້ັງ້
ຂຳກ້� າວຫາ ອາດຈະຖກ່ລບ່ລາ້ງ ອອກຈາກ ບນັທີ່ກ່ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ແຕົ້� ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ແມ� ນຍງັຄງ່ຢູ່່� ເໝອ່ນ
ເດມ່.209 

ມ ່ຂຳ ້ຈຳາ ກດັ ສົ່ຳາລບັ  ກດ່ ໝາຍ vacatur . ບາງອນັ ອາດຈະນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະກບັ ການເລອ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິ (ເຊັ� ນ: 
ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ-ການຄາ້ປັະເວນ)່ ແລະ ບຳ� ໄດກ້ບັ ອາຊະຍາກຳາອ່� ນໆ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ອາດຈະໄດກ້ະທີ່ຳາເປັັນ ຍອ້ນເປັັນຜິນ່ມາຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ, ສົ່ະນັນ້ ບາງທີ່ ່ອາດຈະບຳ� ລວມເອາ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນຮ່ັບແບບການຂ່ດຮັບ່ທີ່ງັໝດ່ ທີ່່� ບຳ� ແມ� ນທີ່າງເພດ. ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳຕົ້າມ, ໃນບາງກຳລະນ,່ 
ສົ່ານໄດຈ້ດັກບັ ການຕົ້ຄ່ວາມໝາຍ ກດ່ໝາຍ vacatur ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ.210 ການພສ່ິົ່ດວ� າ ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ມ່
ຄວາມຜິດິພາດ ແມ� ນເປັັນພາລະໜ່າ້ທີ່່� ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງພສ່ິົ່ດວ� າ ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ໄດເ້ປັັນຜິນ່ມາຈາກ 
ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.211 ເມ່� ອສົ່ງັເກດເບ່� ງສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ແລະ ໂອກາດເຫຸ ່� ານ່,້ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ 
ຄວນທີ່ຳາຄວາມຄຸນ້ເຄຍ່ກບັ ບນັດາທີ່າງເລອ່ກຕົ້� າງໆ ທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນກດ່ໝາຍ, ສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະນຳາໃຊ,້ ແລະ ຂະບວນການ ໃນການນຳາໃຊທ້ີ່າງເລອ່ກນ່.້ ຜ່ິ ້ມ ່ສົ່� ວນ ກ� ຽວຂອ້ງ ໃນການ
ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ຄວນ ກຳານດ່  ແລະ ແກໄ້ຂ  ນຕິົ້ ິກຳາ, ລະບຽບ ການ  ແລະ ອຸປັະສົ່ກັ ອ່� ນໆ  ທີ່່�  ຜ່ິ ້ເຄາະ ຮັາ້ຍ ໄດ ້ປັະ
ເຊນ່   ໃນ ການເຮັດັ ໃຫ ້ບນັທີ່ກ່ ທີ່າງ ອາຍາ ຂອງ ເຂາ່ ເຈ ່າ້  ໄດຖ້ກ່ ຍກ່ ເລກ່ ຫຸ ່  ລບ່ ລາ້ງ. ຄວນຈດັສົ່ນັທີ່ນ່ໃຫພ້ຽງພຳ ເພ່� ອໃຫ ້
ສົ່ານ ສົ່າມາດປັະຕົ້ບິດັ ກດ່ໝາຍ vacatur ໄດ,້  ລວມທີ່ງັ ສົ່ະໜ່ອງການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງດາ້ນນຕິົ້ກິຳາ ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນ 
ພາລະທີ່່� ບຳ� ເໝາະສົ່ມ່ ແກ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.212 ຄວນພຈິາລະນາ ການກຳາຈດັອຸປັະສົ່ກັຕົ້� າງໆ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບາງ
ຄນ່ ອາດຈະມ ່ໃນເວລາເຂ່າ້ເຖງິ ວທິີ່ກ່ານແກໄ້ຂ, ລວມທີ່ງັໂດຍການຮັບັປັະກນັວ� າ ການແກໄ້ຂຫຸງັການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ 
ແມ� ນເປັັນຜິນ່ດກ່ບັເດກັ ແລະ ສົ່າມາດເຂ່າ້ເຖງິເດກັນອ້ຍ ແລະໄວໜຸ່� ມໄດ,້ ແລະ ມກ່ານຄຳານງ່ເຖງ່ ຄວາມພກິານ ທີ່່�

ສົ່ອດຄ� ອງກບັບດ່ບນັຍດັຂອງກດ່ໝາຍພາຍໃນ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການ ເຂ່າ້ ເຖງິ  ລະບບ່ຄວາມ ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ  ແລະ  ການ ແກ ້
ໄຂ ທີ່່�  ມ ່ປັະສົ່ດິທີ່ ິພາບ.

208  ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນ
ມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 50.
209  ສັງລວມຫຍໍ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ: ການຍົກເລີກ ຄໍາຕັດສິນໂທດ (Polaris, ປິ 2015) 1
210  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນຄະດີ New York v. G.M. 32 Misc. 3d 274 (ສານອາຍາ ຂອງນະຄອນນິວຢັອກ, ເມືອງຄຣີນ, ເມສາ 29, 2011), ສານ ໄດ້
ຍົກເລີກ ຂໍ້ຫາ ສໍາລັບ ການບຸກລຸກ ແລະ ການຄອບຄອງ ສານທີ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ, ພ້ອມກັບ ຂໍ້ຫາໂສເພນີ ທີ່ກໍານົດວ່າ ການຕັ້ງຂໍ້ຫາເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໄດ້ເປັນຜົນມາຈາກ 
ການຖືກຄ້າມະນຸດ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສານ ອອກຄໍາສັ່ງ ລົງມືປະຕິບັດເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້ສະພາບການ. ຄະດີ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖີງຢູ່ໃນ 
ສັງລວມຫຍໍ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ: ການຍົກເລີກ ຄໍາຕັດສິນໂທດ (Polaris, ປິ 2015) 1
211  ສັງລວມຫຍໍ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ: ການຍົກເລີກ ຄໍາຕັດສິນໂທດ (Polaris, ປິ 2015) 1
212  ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ 
Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021) ວັກ 50.
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ຫ້ອງທີ 13: ກົດໝາຍ Vacatur ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ທ່ີມີໂທດທາງອາຍາ 

ໃນປ່ັ 2016, ເອກອກັຄະລດັຖະທີ່ດ່ພເິສົ່ດ ຂອງ ສົ່ະຫາລດັອາເມລກິານ ປັະຈຳາ ສົ່ຳານກັງານ
ຕົ້ດິຕົ້າມ ແລະ ຕົ້າ້ນ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່�  ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ຂອງ ສົ່ະຫາລດັອາເມລກິາ 
ໄດປ້ັະກອບສົ່� ວນ ບາງທີ່ດັສົ່ະນະ ຕົ້ຳ� ກບັ ໂຄງການ CNN Freedom Project, ຕົ້ຳ� ກບັ
ຄຸນຄ� າ ຂອງ ກດ່ໝາຍ Vacatur. 

 ໃນ ຂະນະ ທີ່່�   ຄວາມ ພະຍາຍາມ  ຂອງ ລດັຖະບານ ຈະ ບຳ�  ສົ່າມາດ ແກ ້ໄຂມນ່ທີ່ນິໃຫກ້ບັມາຄນ່ສ່ົ່
ສົ່ະພາບເດມ່ໄດ ້ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ມາຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ , ພວກເຮັາ່ ສົ່າມາດເລ່� ມຕົ້່ນ້ ດວ້ຍ ການ
ປັັບປຸັງກດ່ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮັາ່ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດຖ້ກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະ
ທີ່ຳາ ໃນເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້. ຖາ້ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ, ພວກເຮັາ່ ຕົ້ອ້ງມລ່ະບບ່ໜ່່� ງ
ໄວ ້ສົ່ຳາລບ່ຍກ່ເລກ່, ຫຸ ່ລບ່ລາ້ງ ບນັທີ່ກ່ຄະດອ່າຊະຍາກຳາ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້
ມະນຸດ. ໃນ ປ່ັ 2010, ນວິຢູ່ອກ  ໄດ ້ກາຍ ເປັັນ ລດັ ທີ່ຳາ ອດິ  ທີ່່� ຜິ� ານກດ່ໝາຍ ທີ່່� ອະນຸຍາດໃຫ ້ຜ່ິ ້
ລອດຊວ່ດິຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ ຍກ່ເລກ່ການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຄວາມຜິດິໃນການ
ຄາ້ປັະເວລາ. ໃນປ່ັ 2013, ກດ່ໝາຍ ຂອງລດັຟຸັຳຣດ່າ້ ໄດໄ້ປັໄກກວ� ານັນ້ອກ່, ທີ່່� ກຳານດ່ ການ
ລບ່ລາ້ງ «ທຸີ່ກຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຄວາມຜິດິ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ໃນຂະນະທີ່່�  ... ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.» ກດ່ໝາຍ Vacatur  ກຳານດ່ໃຫ ້  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  
ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ບຳ�  ພຽງ ແຕົ້�  ມ ່ໂອກາດ ແກ ້ໄຂ  ຄວາມ ບຳ�  ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ ໃນ ອະດດ່ ເທີ່່� າ ນັນ້, ແຕົ້ກຳ ຍງັ
ຊ� ວຍ ໃຫ ້ເຂາ່ ເຈ ່າ້  ຟ່ັນ້ ຟ່ັ ຊວ່ດິຂອງເຂາ່  ອກ່ ດວ້ຍ.213

213  ທີ່� ານ Susan Coppedge, “ຢຸູ່ດການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ”, ໂຄງການ CNN Freedom 17 
March 2016 ມຢູ່່່� ທີ່່� : https://edition.cnn.com/2016/03/17/opinions/coppedge-freedom-project-new-
lives/index.html 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄວາມຜິດທ່ີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ກະທໍາຜິດ
ທາງອາຍາ

ເອກະສົ່ານຊອ້ນທີ່າ້ຍສົ່ະບບັນ່ ້ກຳານດ່ ລາຍຊ່� ຕົ້ວ່ຢູ່� າງການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ບຳ� ໝດ່ພຽງເທີ່່� ານ່ ້ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ.214 

ການ ກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຂ້ົາອອກ ເມືອງ ແລະ  ກ່ຽວ ກັບ ເອ ກະ ສານ 

ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດທີ່່� ມທ່ີ່� າອ� ຽງທີ່່� ເຂັມ້ແຂງ ທີ່່� ຈະກຳານດ່ໃຫມ້ຄ່ວາມຜິດິທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັ ການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ ແບບໄປັໆ
ມາໆ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ທີ່່� ໄປັໆມາໆ, ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ກຳຍງັຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ເຊັ� ນ
ດຽວກນັ.215 ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ອາດກວມເອາ່ ການ
ອອກເດນ່ທີ່າງໂດຍບຳ� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດ, ການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ, ການພກັເຊາ່ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ການສົ່ຳໂ້ກງ ຫຸ ່
ປັອມແປັງເອກະສົ່ານ, ການຄອບຄອງ ຫຸ ່ ນຳາໃຊເ້ອກະສົ່ານປັອມ, ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ພາກພ່ນ້ອາ
ຊຽນ ໄດຖ້ກ່ຊ່ວ້� າ ເປັັນພາກພ່ນ້ທີ່່� ມກ່ານລວມ ລະບຽບການ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ ເຂາ່
ເປັັນລະບຽບການດຽວ, ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ໃຫມ້ ່ຄວາມສົ່� ຽງສ່ົ່ງ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ເນລະເທີ່ດອອກ
ນອກປັະເທີ່ດ ໃນນາມເປັັນ ເປັັນຜ່ິເ້ຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ແບບໄປັໆມາໆ. ດັ� ງທີ່່� ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າໜ່່� ງ ໃນປ່ັ 2021 ທີ່່� ໃຫຂ້ຳສ້ົ່ງັເກດ
ວ� າ:

ກດ່ໝາຍ ອາຍາ ພາຍ ໃນ ປັະ ເທີ່ດ  ແລະ ນຕິົ້ກິຳາ ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນ ບນັດາ ປັະ ເທີ່ດ
ສົ່ະມາຊກິ ອາ ຊຽນ  ແມ� ນ ມ ່ຄວາມ ແຕົ້ກ ຕົ້� າງ ກນັ  ຢູ່� າງ ຫຸວງ ຫຸາຍ. ຂອບເຂດ ຂອງການ
ຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນບຳ� ຊດັເຈນ, ໂດຍທີ່່� ມນ່ຕິົ້ກິຳາພາຍໃນບາງສົ່ະບບັ ທີ່່� ກຳານດ່ບຳ� ຈະແຈງ້ 
ລະຫວ� າງ ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບເຄ່� ອນຍາ້ຍ. ສົ່ະນັນ້, ການ ລງ່ມປ່ັະຕົ້ບິດັ 
ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດ ໂດຍທີ່່� ວໄປັ  ແມ� ນ ຕົ້ດິ ພນັ ກບັ ແລະ ນອນນຢູ່່� ໃນ  ລະບຽບ ການ
ການ ເຂ່າ້ອອກ ເມອ່ງ,  ໂດຍ ສົ່ະ ເພາະ  ແມ� ນຢູ່່� ໃນບນັດາ ປັະ ເທີ່ດ ທີ່່�  ຮັບັ ເອາ່ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ
ເຂ່າ້ ເມອ່ງ.216

214  ຜູ້ລາຍງານພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ແນະນໍາວ່າ ປະເທດຕ່າງໆ ”ຮັບຮອງເອົາ ບັນຊີລາຍຊື່ການກະທໍາຜິດ ແບບປາຍເປີດ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມັກ
ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ທີ່ຄວນຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃນຄໍາແນະນໍາ ທີ່ຖືກຕີແຜ່ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ 
ແລະ ບຸກຄົນທັງໝົດ ທີ່ອາດຈະພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ.” ໃຫ້ເບີ່ງ: ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ 
ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/47/34 (17 ພຶດສະພາ 2021), ວັກ. 
54(c).
215  ບດ່ລາຍງານ ຂອງ ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ທີ່� ານ Maria Grazia Giammarinaro, 6 ເມສາ 
2020, ເອກະສານ ຂອງ UN A/HRC/44/45, 35.
216  ທ່ານ Marija Jovanović, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ການລັກລອບທົ່ວໄປພາຍໃນພາກພື້ນ: EU ແລະ ASEAN ກໍານົດຄືນ ລະບອບການຄ້າມະນຸດໂລກ, 
ວາລະສານກົດໝາຍສາກົນ ແຫ່ງອາເມລິກາ, 2021, ສະບັບທ.ີ XX, 1, 19
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ສົ່່� ງດຽວກນັນ່ ້ ແມ� ນເປັັນຄວາມຈງ່ ຢູ່່� ໃນພາກພ່ນ້ອ່� ນໆ. ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍສົ່ນັຊາດໄນຈເ່ຣຍ ທີ່່� ພວ່ພນັໃນ
ການຂາຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່� ເອຣ່ບ່ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ’ ຫຸ ່ ເປັັນ ‘ອາ
ຊະຍາກອນ’ ຫຸ ່‘ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ທີ່່� ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ’ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດປັາຍທີ່າງ ແລະ ໃນເວລາທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ກບັຄນ່ໄປັປັະເທີ່ດ
ໄນຈເ່ຣຍ. ຄວາມເປັັນຈງິດັ� ງກ� າວ ແມ� ນຍງັບຳ� ຈະແຈງ້ ລະຫວ� າງ ຫຸກັການດາ້ນມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ ເພ່� ອຊ� ວຍເຫຸອ່ກອບ
ກ່ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັ ກຳຄຳານງ່ເຖງ່ຜິນ່ປັະໂຫຍດ ໃນການດຳາເນນ່ຄະດ ່
ເພ່� ອທີ່ບັມາ້ງເຄອ່ຂ� າຍ «ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍເພ່� ອຜິນ່ປັະໂຫຍດທີ່າງເສົ່ດຖະກດິ» ທີ່່� ລະເມດ່ ກດ່ໝາຍການເຂ່າ້ອອກ
ເມອ່ງ. ຖາ້ເຮັາ່ອງ່ໃສົ່� ຫຸງັການທີ່ຳາອດິ ຈະໄດມ້ກ່ານກຳານດ່ຕົ້ວ່ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັ ຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ກ� າວຫາວ� າ ເປັັນ
ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ແລະ ໄດກ້ບັຄນ່ ສ່ົ່� ປັະເທີ່ດຕົ້່ນ້ທີ່າງ ຂອງຕົ້ນ່, ໃນຂະນະທີ່່�  ຖາ້ອງ່ໃສົ່� ຫຸກັການທີ່ສ່ົ່ອງ ຜ່ິກ້� ຽວ ຈະ’ຖກ່
ເນລະເທີ່ດ’, ເຖງິແມ� ນວ� າ ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງ ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ສົ່ຳາລບັບຸກຄນ່ດັ� ງກ� າວ ອາດບຳ� ແມ� ນປັະເດນັ.217 

ອາດຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຍອ້ນມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການ
ແຕົ້� ງງານແບບປັອມແປັງ ເພ່� ອອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກໃຫແ້ກ� ການເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ ແບບໄປັໆມາໆ. ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ຢູ່່� ໃນ
ເອຣ່ບ່ ໄດມ້ກ່ຳລະນຂ່ອງປັະຊາຊນ່, ຊ່� ງປ່ັກກະຕົ້ແິລວ້ ແມ� ນເປັັນເພດຍງິ, ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ, ລກັພາຕົ້ວ່ ຫຸ ່ຂນ່ສົ່່� ງ ແລະ 
ບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານກບັ ຄນ່ຂອງປັະເທີ່ດທີ່ສ່ົ່າມ ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຮ້ັບັສົ່ະຖານະພາບ ໃນສົ່ະຫະພາບ
ເອຣ່ບ່. ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຈະໄດຮ້ັບັເງນິ ສົ່ຳາລບັການຈດັການເລ່ອ້ງນ່.້  ແມ� ຍງິ ຈຳານວນ ຫຸາຍ  ທີ່່�  ເຂ່າ້ ຮັ� ວມ ການ ຈດັ ຕົ້ັງ້ ດັ� ງກ� າວ 
ມ ່ລາຍ ງານ ວ� າ  ມ ່ຄວາມ ພກິານ ທີ່າງ ຈດິ, ແມ� ນຕົ້ກ່ ເປັັນ ເຫຍ່� ອ  ຂອງ ການ ລ� ວງ ລະ ເມດ່ ທີ່າງ ເພດ  ແລະ  ຖກ່ ຄວບ ຄຸມ ຢູ່� າງ
ເຄັ� ງ ຄດັ.218  

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂສເພນີ 

ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ກຳານດ່ໃຫ ້ ການຄາ້ປັະເວນ ່ ມຄ່ວາມຜິດິທີ່າງອາຍາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່າມາດ
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັການເຄ່� ອນໄຫວກດິຈາະກຳາຕົ້� າງໆ ເຊັ� ນ: ການຊກັຊວນ ແລະ ການຢູ່່ນຖາ້ກວກັລ່ກຄາ້ ໃຫ ້
ໃຊບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ.219 ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ທີ່່� ມກ່ານຄວບຄຸມການຄາ້ປັະເວນ,່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ຍອ້ນດຳາເນນ່ການ ນອກຈາກທີ່່� ກຳານດ່ໄວໃ້ນ ຂຳກ້ຳານດ່ຂອງລະບຽບການ.220 ການລວມເຂ່າ້ກນັ 
ລະຫວ� າງ ການຄາ້ປັະເວນແ່ບບບຳ� ໄດບ້ງັຄບັ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ໃນການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໄກສ້ົ່່� ງຜິນ່ 
ໃຫເ້ກດ່ຄວາມສົ່ບັສົ່ນ່ ຢູ່� າງໃຫຍ� ຫຸວງ ກ� ຽວກບັວ� າ ໃຜິທີ່່� ແມ� ນ ແລະ ໃຜິທີ່່� ບຳ� ແມ� ນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.221 GAATW 
ສົ່ະເໜ່ຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ທີ່່� ຖກ່ເປ່ັດເຜິຍ່ໂດຍ ອງ່ການຜ່ິໃ້ຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ 
(ປັະເທີ່ດອາຟັຣກິາໃຕົ້)້ ແລະ ຫຸາຍໆກຳລະນ ່ ຈາກປັະເທີ່ດອນິເດຍ ເມ່� ອແມ� ຍງິໄວຫນຸ� ມ ໄດຖ້ກ່ສົ່່� ງໄປັຮັາ້ນຜ່ິສ້ົ່າວ 
ແລະ ອງ່ການຜ່ິໃ້ຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ ສົ່າມາດກຳານດ່ໄດວ້� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດມ້າຮັອດສົ່ະຖານທີ່່�  ຜິ� ານທີ່າງ ການຄາ້ມະນຸດ.222 
ໄດມ້ກ່ານລາຍງານວ� າ ໄດມ້ກ່ານລວມແບບດຽວກນັ  ຢູ່່�  ໃນ ຢູ່່ ໂຣບ, ເມ່� ອ ຜ່ິໃ້ຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດທີ່່� ເປັັນຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ 
ໄດຮ້ັບັຜິນ່ກະທີ່ບ່.223  

ຄວາມກງັວນ່ ກ� ຽວກບັການນຳາໃຊ ້ອະນຸສົ່ນັຍາການຄາ້ມະນຸດ ໃນທີ່າງທີ່່� ຜິດິ ໃນລກັສົ່ະນະທີ່່� ແບ� ງ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ
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223  ຈາກ ຄວາມອ� ອນແອ ໄປັສ່ົ່�  ຄວາມສົ່າມາດໃນການປັັບຕົ້ວ່: ການຈດັຕົ້ັງ້ ຂອງ ຜ່ິເ້ຮັດັວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ ໃນການຈບ່ການຂ່ດຮັດ່ (ຄະນະກໍາມະການ
ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ຂອງຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິການທາງເພດ ໃນເອີຣົບ, ພຶດສະພາ 2021) 8
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ມະນຸດ ເປັັນເວລາດນ່ນານ. ໂດຍສົ່ະເພາະ, ການທີ່ຳາການ ‘ບຸກໂຈມຕົ້ ່ແລະ ກອບກ່’້ ທີ່່� ຖກ່ດຳາເນນ່ ພາຍໃຕົ້ຂ້ຳອ້າ້ງວ� າ 
‘ເປັັນການຊ� ວຍກອບກ່ຊ້� ວຍເຫຸອ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ’ ໄດຖ້ກ່ວພິາກວຈິານ ຢູ່� າງກວາ້ງຂວາງ ວ� າພາ
ໃຫເ້ກດ່ຄວາມອນັຕົ້ະລາຍ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ກບັຄນ່ ທີ່່� ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານທີ່່� , ທີ່່� ສົ່ດິຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ລ� ວງລະເມດ່ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ຜ່ິອ້່� ນໆ ທີ່່� ໄດເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການບຸກໂຈມຕົ້,່  ລວມທີ່ງັ ແຕົ້� ບຳ� ພຽງແຕົ້� ,  ຜ່ິທ້ີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອ 
ຂອງການຄາ້ມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່່�  ໄດສ້ົ່າ້ງຄວາມຄບ່ໜ່າ້ ທີ່່� ມຄ່ວາມສົ່ຳາຄນັ ຕົ້ຳ�  ການເສົ່ມ່ສົ່າ້ງຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ກ� ຽວກບັ 
ການນຳາໃຊວ້ທິີ່ກ່ານ ແລະ ຄວາມສົ່ະຫຸບັສົ່ບັຊອ້ນ ຂອງການຍນິຍອມ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການ ການຄາ້ມະນຸດ, ການນຳາ
ໃຊກ້ອບວຽກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໃນທີ່າງທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ ເຮັດັໃຫມ້ກ່ານສົ່ບ່ຕົ້ຳ�  ສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ທີ່າງລບ່ ຕົ້ຳ�  ກຸ� ມຄນ່ທີ່່� ຖກ່
ມອງຂາ້ມ, ລວມທີ່ງັຜ່ິທ້ີ່່� ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່າຫະກຳາການໃຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ.224 ຜິນ່ໄດຮ້ັບັອນັໜ່່� ງ ທີ່່� ມ່
ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງກນັບຳ� ພຳເທີ່່� າໃດ ກ� ຽວກບັ ບນັຫາເຫຸ ່� ານ່ ້ ແມ� ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການ
ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຍອ້ນມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່ະຫະກຳາໃຫບ້ຳລກິານທີ່າງເພດ, ໂດຍ
ສົ່ະເພາະ ເມ່� ອວທິີ່ກ່ານທີ່່� ມຄ່ວາມລະອຽດອ� ອນຫຸາຍຂ່ນ້ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ ໂດຍ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເພ່� ອເອາ່ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄປັໄວ ້
ແລະ ປັະໄວທ້ີ່່� ນ ັນ້.  ໃນ ບາງ ກຳລະນ,່ ແມ� ນແຕົ້�  ເດກັນອ້ຍ ກຳ ຍງັ ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ສົ່ຳາລບັ ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ  ກ� ຽວ ກບັ ການ
ເປັັນ ໂສົ່ ເພນ.່ 

ກໍລະນີສຶກສາ: ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ທ່ີຖືກຈັບຍ້ອນ
ຄ້າປະເວນີ

ຂອ້ຍອາຍຸ 13 ປ່ັ ແລະ ຢູ່່� ຕົ້າມຖະໜ່ນ່ຫນ່ທີ່າງຂອງ D.C. ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດຂອງຂອ້ຍໄດ ້
ໃຫໄ້ວລຸນ້ຍງິອາຍຸ 16 ປ່ັ ຄນ່ໜ່່� ງ ສົ່ະແດງໃຫຂ້ອ້ຍຮ່ັວ້� າ ຈະເຮັດັແນວໃດເມ່� ອມຜ່່ິຊ້າຍ
ມາຊ່ຕ້ົ້ວ່ຂອ້ຍ ເພ່� ອເອາ່ຂ່ນ້ລດ່ໄປັນຳາ. ມນັແມ� ນຄນ່ທີ່ສ່ົ່າມ ຂອງພວກເຂາ່ ທີ່່� ຂາຍຕົ້ວ່
ຂອ້ຍ ໃນຕົ້ວ່ເມອ່ງ ຊ່� ງຂັນ້ກນັກບັ ທີ່ຳານຽບຂາວ. ຂອ້ຍຮ່ັສ້ົ່ກ່ໜ່າວ, ຫວິ ແລະ ບຳ� ຮ່ັວ້� າ
ຈະເຮັດັຫຍງັ. ຫຸງັຈາກນັນ້, ຕົ້ຳາຫຸວດໄດປ້ັະກດ່ຕົ້ວ່,” […] “ລດ່ຕົ້ຳາຫຸວດ ຢູ່່� ທີ່່� ວທຸີ່ກ
ແຫ� ງ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຫາ້ຄນ່ ໄດເ້ລ່� ມຖາມຂອ້ຍ. ຂອ້ຍຮ່ັສ້ົ່ກ່ຢູ່າ້ນ. ຂອ້ຍ  ພະ ຍາ ຍາມ
ເວ່າ້ ຕົ້ວ່ະ ເຈ່າ້ ໜ່າ້ ທີ່່�  ຕົ້ຳາ ຫຸວດ ຍງິ  ແລະ  ເວ່າ້ ວ� າ  ຂອ້ຍອາຍຸ 18 ປ່ັ . ມຫຸ່າຍກດ່ລະບຽບ ໃນ
ເວລາທີ່່� ທີ່� ານຖກ່ຄາ້ບຳລກິານທີ່າງເພດ ແລະ ການເວ່າ້ຕົ້ວ່ະກ� ຽວກບັອາຍຸຂອງເຈ່າ້ ແມ� ນ
ຫນ່� ງໃນນັນ້. ການລະເມດ່ກດ່ລະບຽບ ອາດຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດດວ້ຍການຖກ່ຂຽ້ນຕົ້,່ ຫຸ ່
ຮັາ້ຍແຮັງກວ� າເກ່� າ. ໃນນາມເປັັນເດກັນອ້ຍ, ຂອ້ຍຄດິວ� າ ການຈບັກຸມແມ� ນບຳ� ໂຫດຮັາ້ຍ
ເທີ່່� າການຖກ່ທຸີ່ບຕົ້.່” […] “ເປັັນເວລາຫຸາຍຊ່� ວໂມງ, ທີ່່� ຂອ້ຍ ຢູ່່� ທີ່� າມກາງການຖກ່
ຕົ້ກັເຕົ້ອ່ນກ� ຽວກບັຄວາມຜິດິ ຊ່� ງວ� າຂອ້ຍໄດຖ້ກ່ສົ່ອບສົ່ວນ ຕົ້ະຫຸອດ ແລະ ລວມທີ່ງັ
ໄດຖ້ກ່ຖາມ ກ� ຽວກບັ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຂອງຂອ້ຍ. ຂອ້ຍຮ່ັສ້ົ່ກ່ ຢູ່າ້ນ ຫຸາຍ ຈ່� ນບຳ� ຢູ່າກ ເວ່າ້ . 
ຕົ້ຳາຫຸວດ ໄດຈ້ບັຂອ້ຍໃນຂຳຫ້າຄາ້ປັະເວນ ່ແລະ ໄດສ້ົ່່� ງຂອ້ຍໄປັບ� ອນກກັຂງັ. ມນັເຮັດັໃຫ ້
ຂອ້ຍອບັອາຍ. ທີ່ງັໝດ່ນ່ ້ສົ່ຳາລບັເດກັ ຍງິຜ່ິ ້ອ່� ນໆ ແມ� ນຢູ່່� ທີ່່� ນ ັນ້ ຍອ້ນຂຳຫ້າ ເລກັໆ ນອ້ຍໆ  
ເຊັ� ນ  ການໜ່ຮ່ັຽນ ແລະ ຢູ່່�  ທີ່່�  ນັນ້  ຂາ້ ພະ ເຈ່າ້  ຖກ່ ຈບັ ໃນຂຳຫ້າ ຄາ້ ປັະ ເວ ນ.່” […] “ແມ� ນ
ແຕົ້� ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ກຳບຳ� ໄດແ້ນມເບິ� ງຂອ້ຍເລຍ່ ໃນຂະນະທີ່່� ລາວກຳານດ່ວ� າ ຂອ້ຍຄວນຖກ່
ສົ່່� ງໄປັສົ່ະຖານທີ່່�  ເພ່� ອກກັໄວສ້ົ່ຳາລບັການພ່ນ້ຟ່ັຮັກັສົ່າ. ຂອ້ຍ ຢູ່າກຖາມລາວວ� າ ເປັັນ
ຫຍງັ ຈ່� ງຕົ້ອ້ງແມ� ນຂອ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ກກັຕົ້ວ່ ເມ່� ອຜ່ິຊ້າຍ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ� ທີ່ງັໝດ່ເຫຸ ່� ານ່ ້ ທີ່່� ມ່
ເພດສົ່ຳາພນັກບັເດກັນອ້ຍ ຈ່� ງຍ� າງໜ່ ່ແບບອດິສົ່ະຫຸະ?225

224  ໃຫ້ເບີ່ງຕົວຢ່າງ, ຊນ່ ແລະ ແລ� ນ: ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຈາກ ນະໂຍບາຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ ກ� ຽວກບັ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ຂອງຜ່ິເ້ຮັດັວຽກບຳລກິານ
ທີ່າງເພດ ໃນປັະເທີ່ດໄທີ່ (ທິມງານ RatS-W, Empower, ປີ 2012).
225  ທ່ານ Ashley Lowe, ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ ”ໄວເດັກທີ່ຖືກຈັບ: ການເດີນທາງ ຂອງ Ashley Lowe ໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ຖືກ
ຂູດຮີດທາງເພດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຄຸກ, ໂດຍ Andrea Powell, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ, ທ່ານ Karana Rising ກັບ ທ່ານ Ashley Lowe, ຜູ້ນໍາ ຂອງຜູ້ລອດ
ຊີວິດ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການສະຫນັບສະຫນູນ, ທ່ານ Karana Rising, https://www.dressember.org/blog/ashleylowejourney 
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ການສົ່ມ່ມຸດຖານບດ່ບາດຍງິຊາຍ ແມ� ນເປັັນສົ່່� ງທີ່່� ຊ� ວຍ ບຳາບດັຮັກັສົ່າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ຊ່� ງ
ສົ່າມາດສົ່່� ງຜິນ່ ເຮັດັໃຫເ້ພດຍງິ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິ ບນ່ພ່ນ້ຖານ ຄວາມຄາດຫວງັ ກ� ຽວກບັວ� າ ມນັໝາຍເຖງ່ຫຍງັ ຄຳາວ� າ ເດກັ
ຍງິ ຫຸ ່ແມ� ຍງິ ‘ທີ່່� ດ’່ ຫຸ ່‘ບຳ� ດ’່. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ນແມ� ຍງິ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ 
ອາດຈະຖກ່ຈບັຍອ້ນ ທີ່ດັສົ່ະນະກ� ຽວກບັຂຳຈ້ຳາກດັທີ່າງດາ້ນຄວາມອດິສົ່ະຫຸະພາບ ຂອງຜ່ິທ້ີ່່� ຢູ່່� ໃນການປ່ັກຄອງຂອງ
ຜ່ິໃ້ຫຍ� ທີ່່� ວ� າ  ການຈບັກຸມ ແລະ ການເຂ່າ້ຄຸກ ແມ� ນເປັັນຜິນ່ປັະໂຫຍດສ່ົ່ງສຸົ່ດ ຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ.226 ຂະບວນການ
ປັ� ຽນແປັງ ທີ່າງດາ້ນບດ່ບາດຍງິ-ຊາຍນ່ ້ອາດຍງັຈະດຳາເນນ່ໄປັ ເພ່� ອສົ່່� ງຜິນ່ໃຫ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນເພດຊາຍ ຖກ່
ປັະຕົ້ບິດັສົ່ະເໝອ່ນ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸາຍກວ� າທີ່່� ຈະເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ໃນກຳລະນຂ່ອງຜ່ິຊ້າຍ ທີ່່�

ຕົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ໃນຮ່ັບແບບຂອງການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ການສົ່ມ່ມຸດຖານ ອາດຈະແມ� ນວ� າ 
ເດກັຊາຍບຳ� ແມ� ນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ,  ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຍອ້ນວ� າເດກັຊາຍ ‘ຕົ້ອ້ງການ
ທີ່າງເພດ’.227

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ 

ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະໃຊຢູ້່າເສົ່ບຕົ້ດິ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນ
ຍອ້ນ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໄດວ້າງເປ່ັາ້ໝາຍ ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນບ� ອນເພິ� ງພາອາໄສົ່ ຫຸ ່ເປັັນຍອ້ນໄດສ້ົ່າ້ງ ທີ່່� ເພິ� ງພາອາໄສົ່ດັ� ງກ� າວ 
ທີ່່� ເປັັນວທິີ່ກ່ານຄວບຄຸມ. ເມ່� ອຂະບວນການປັ� ຽນແປັງເຫຸ ່� ານ່ ້ບຳ� ເປັັນທີ່່� ເຂ່າ້ໃຈ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງ 
ຕົ້ຳ� ການຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັການນຳາໃຊຢູ້່າເສົ່ບຕົ້ດິ; ຢູ່່� ໃນ ຫຸາຍ ປັະ ເທີ່ດ  ລວມ ທີ່ງັ  ພາກ ພ່ນ້ ອາ ຊຽນ, ການ ລງ່
ໂທີ່ດ ອາດ ຈະ ຮັາ້ຍ ແຮັງ ຫຸາຍ. 

ການປູກຢາເສບຕິດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ປ່ັກຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຢູ່່� ໃນ
ບາງປັະເທີ່ດ ເຖງິວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ກຳຕົ້າມ. ຜິນ່ອອກ
ມາ ແມ� ນວ� າ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະມຸດ ທີ່່� ໄດປ່້ັກຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນຂຳຫ້າກະທີ່ຳາຜິດິ 
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ໃນຂະນະທີ່່�  ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນຂຳຫ້າຄາ້ມະນຸດ ເຂ່າ້ໃນການປ່ັກຢູ່າ
ເສົ່ບຕົ້ດິ.228 

226  ທ່ານ Sabrina Balgamwalla, ເລ່� ອງເລ່� າການຄາ້ມະນຸດ: ການໃຫແ້ນວຄວາມຄດິ ແລະ ການຖາຍທີ່ອດ ຈາກ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ແລະ ຜ່ິ ້
ກອບກ່ຊ້� ວຍເຫຸອ່ ໃນສົ່ງ່ຄາມ ການຄາ້ມະນຸດ, ບົດທົບທວນກົດໝາຍ Denver  ສະບັບທ ີ94:1, ມັງກອນ 2016, 33-34
227  ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7 ໂມງແລງ ET, 30 
ເມສາ 2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
228  ໃຫ້ເບີ່ງຕົວຢ່າງ, ທ່ານ ປ.ອ Patrick Burland, ຄນ່ຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ? ການກວດສົ່ອບ ການລງ່ໂທີ່ດຄນ່ຫວຽດນາມ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອ
ການປ່ັກກນັຊາ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ, ປີ 2016.
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ກໍລະນີສຶກສາ: ການລົງໂທດທາງອາຍາ ຕ່ໍ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ສໍາ
ລັບ ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ

ທີ່� ານ Son Van Trinh (39) ແລະ ຄອບຄວ່ຂອງລາວ ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນຄວາມລຳາບາກ ທີ່າງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ມຄ່ວາມຫຍຸງ້ຍາກ ທີ່່� ຈະຊອກຫາອາຫານມາກນິ. ພອ້ມກບັຄອບຄວ່, ລາວໄດ ້
ຕົ້ດັສົ່ນິໃຈ ດວ້ຍຄວາມລຳບາກ ທີ່່� ຈະໜ່ອ່ອກຈາກ ປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ ເພ່� ອໄປັຊອກຫາວຽກ
ເຮັດັງານທີ່ຳາ ແລະ ຊອກຫາວທິີ່ລ່ຽ້ງຄອບຄວ່. ລາວໄດຈ້� າຍເງນິຈຳານວນ 25,000 ປັອນ ເພ່� ອ
ລກັລອບລ່ໃ້ນທີ່າ້ຍລດ່ບນັທຸີ່ກ ທີ່່� ແລ� ນຜິ� ານ ເຊດັສົ່ເ໌ນຍ ແລະ ເຂ່າ້ໄປັໃນປັະເທີ່ດຝ່ຣັ� ງ ກ� ອນທີ່່�
ຈະໄປັຮັອດປັະເທີ່ດອງັກດິ. ລາວ ໄດຖ້ກ່ພາຕົ້ວ່ໄປັເຮັອ່ນຫຸງັໃຫຍ�  ຢູ່່� ທີ່່� ເມອ່ງແລງັເກເິຊຍ ຊ່� ງ
ເປັັນບ� ອນທີ່່� ລາວໄດຖ້ກ່ບອກວ� າ ລາວຈະຕົ້ອ້ງຮັບັຜິດິຊອບພດ່ ຈຳານວນ 319 ຕົ້່ນ້ ແລະ ໄດ ້
ຮັບັພຽງແຕົ້� ເຊ່� ອນອນໜ່່� ງອນັ ທີ່່� ປ່ັຢູ່່� ເທີ່ງິພ່ນ້ ເພ່� ອນອນ ແລະ ໄດຮ້ັບັອາຫານຈຳານວນໜ່່� ງ. ເມ່� ອ
ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດໄດບຸ້ກໂຈມຕົ້ເ່ຂ່າ້ໄປັໃນເຮັອ່ນຫຸງັນັນ້, ລາວໄດຢູ່້່� ໃນສົ່ະພາບ ທີ່່� ຢູ່າ້ນກວ່ ແລະ 
ສົ່ບັສົ່ນ່, ລາວບຳ� ຮ່ັວ້� າ ລາວຢູ່່� ປັະເທີ່ດໃດ. ລາວຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າວ� າ ໄດກ້ະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ 
ແລະ ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິຈຳາຄຸກ 16 ເດອ່ນ. ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ, ໃນເວລາຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດຜ່ິກ້� ຽວ ໄດກ້� າວວ� າ 
‘ເຈ ່າ້ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຊ່� ງອາດຈະຍອ້ນຖກ່ກດ່ດນັ ແລະ ຖກ່ບບ່ບງັຄບັ, ແຕົ້� ບາງທີ່ ່ມນັເປັັນສົ່ດິ 
ທີ່່� ຈະຕົ້ອ້ງເວ່າ້ວ� າ ເຈ ່າ້ໄດມ້ສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຜິ� ານທີ່າງ ການທີ່່� ບຳ� ຮ່ັຫ້ຍງັເລຍ່ ແລະ ການຂ່ດຮັດ່.’

ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນ: ຄດັມາຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: 
ການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄວາ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່(Anti-Slavery International, ປ່ັ 2014) 29 
ທີ່່� ກ� າວເຖງ່ ໜ່ງັສົ່ພ່ມິ Lancashire Evening Post, ລງ່ວນັທີ່ ່18 ທີ່ນັວາ 2013, ຜ່ິປ່້ັກກນັຊາ ຖກ່ກກັຂງັ 
ຫຸງັຈາກມປ່ັາກສົ່ຽງ). ມຢູ່່່� ທີ່່� ; lep.co.uk/news/local/cannabis-farmer-gets-locked-up-after-

bust-1-6323095  
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ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ – ທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ�  ແລະ ເດກັນອ້ຍ – ໄດຖ້ກ່ຂ່ດຮັດ່ ໃຫປ່້ັກກນັຊາ (cannabis). 
ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມກ່ານລາຍງານ ກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ໄດພ້ວ່ພນັກບັ ການຜິະລດິຢູ່າບາ້ (crystal meth).229  
ການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄວາ້ ທີ່່� ໄດດ້ຳາເນນ່ໃນປ່ັ 2014 ໄດສ້ົ່ະແດງໃຫເ້ຫນັວ� າ ໃນບນັດາຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຄ່ນ້ພບ່ວ� າ ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃຫປ່້ັກ
ກນັຊາ ໃນປັະເທີ່ດອງັກດິ ໃນປ່ັ 2011 ຫາ 2012, 96% ແມ� ນມາຈາກ ປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ, ໃນນັນ້ 81% ແມ� ນ
ເປັັນເດກັນອ້ຍ.230 ໃນປ່ັ 2016, ເດກັນອ້ຍຈຳານວນ 142 ຄນ່ ທີ່່� ອາດຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ໄດລ້າຍງານວ� າ ເປັັນການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງອາຊະຍາກຳາ ຢູ່່� ປັະເທີ່ດອງັກດິ, 71 ຄນ່ (50%) ໄດຖ້ກ່ຂ່ດຮັດ່ ໂດຍອາ້ງວ� າມ່
ຜິນ່ປັະໂຫຍດ, 29 (21%) ສົ່ຳາລບັ ການປ່ັກຊາ, ໃນນັນ້ 25 ຄນ່ ເປັັນຄນ່ຫວຽດນາມ.231 ມຄ່ວາມກງັວນ່ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ
ວ� າ ຜ່ິທ້ີ່່� ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການປ່ັກຊາ ໄດຖ້ກ່ປັະຕົ້ບິດັເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸາຍກ� ວາເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ກງ່ກນັຂາ້ມ
ກບັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ລວມທີ່ງັຢູ່່� ໃນອງັກດິ, ໄອແລນ, ເນເທີ່ແ່ລນ.232 ການສົ່ກ່ສົ່າໜ່່� ງ ໃນເອຣ່ບ່ ຍງັພບ່ວ� າ 
ໃນເວລາທີ່່� ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ກຳາລງັດຳາເນນ່ «ສົ່ງ່ຄາມກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ» ບນັຫາການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ເກດ່ຂ່ນ້ ໂດຍບຳ� ໄດຕ້ົ້ັງ້ໃຈ.233 ບນັຫາການລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ໄດເ້ພ່� ມຂ່ນ້ຢູ່� າງໂດດເດັ� ນ ຜິ� ານທີ່າງ ຄຳາຕົ້ດັສົ່ນິທີ່່�

ສົ່ຳາຄນັ ຂອງສົ່ານສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແຫ� ງ ເອຣ່ບ່ ລະຫວ� າງ V.C.L ແລະ A.N. v ປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລາດຊະອານາຈກັ [ຜິນ່
ນຳາໃຊເ້ລກທີ່.່ 77587/12 ແລະ 74603/12] ຊ່� ງໄດເ້ວ່າ້ຢູ່່� ໃນຫອ້ງ 4. 

229  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ 
ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານການເປັນທາດ, ປີ 2014) 64
230  ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານ
ການເປັນທາດ, 2014) 18
231  ອົງການ Unicef, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກໍາ: ເດກັທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນ ປັະເທີ່ດອງັກດິ (Unicef, ປີ 2017) 3
232  ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານ
ການເປັນທາດ, 2014) 5-6; ທ່ານ Ofer, Nogah, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການການບໍ່ລົງໂທດ ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ: ເປັນຫຍັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການ
ຄ້າມະນຸດ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປົກປ້ອງ ຈາກການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ? ວາລະສານຫຼັກການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ, 11, 2019, 
486”507 ທີ ່489.
233  ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານ
ການເປັນທາດ, 2014) 9



142ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ
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ທີ່າ້ວໄຮັ ອາຍຸ 15 ປ່ັ ເກດ່ໃຫຍ� ຢູ່່� ໃນໝ່� ບາ້ນແຫ� ງໜ່່� ງ ໃນປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ ແລະ ບຳ� ໄດໄ້ປັ
ໂຮັງຮັຽນ. ເມ່� ອພຳ� ຂອງລາວເສົ່ຍຊວ່ດິ, ທີ່າ້ວໄຮັ ໄດພ້ະຍາຍາມຫາເງນິ ຢູ່່� ນະຄອນຫຸວງ ດວ້ຍ
ການຂາຍຕຸົ້ກກະຕົ້າຢູ່າງ ເພ່� ອນຳາໄປັຜິະລດິຄນ່. ມຜ່່ິຊ້າຍຄນ່ຫນ່� ງ ໄດເ້ຂ່າ້ມາຫາລາວ ແລະ ໄດ ້
ເວ່າ້ວ� າ ລາວ ອາດສົ່າມາດຫາເງນິໄດຫຸ້າຍ ໃນເອຣ່ບ່. ທີ່າ້ວໄຮັ ຈະຕົ້ອ້ງຫາເງນິຫຸາຍພນັໂດລາ 
ເພ່� ອຈ� າຍໃຫຕ້ົ້ວ່ແທີ່ນ ທີ່່� ຈະພາລາວໄປັ. ແມ� ຂອງລາວ ໄດກ້່ຢູ່້່ມເງນິ ໂດບເອາ່ເຮັອ່ນຂອງຕົ້ນ່
ໄປັຈຳາ ແລະ ລຸງກຳ� ຕົ້່� ມໃສົ່� ສົ່� ວນທີ່່� ເຫຸອ່.

ຫຸງັຈາກໃຊເ້ວລາ 14 ເດອ່ນ ຂອງການເດນ່ທີ່າງ, ທີ່າ້ວໄຮັ ໄດຖ້ກ່ຖິມ້ຢູ່່� ທີ່່�  ສົ່ະຖານບ່ຳລກິານ ໃນ
ປັະເທີ່ດອງັກດິ. ຢູ່່� ບ� ອນນ່ເ້ອງ ລາວໄດພ້ບ່ກບັຄນ່ຫວຽດນາມອກ່ຄນ່ໜ່່� ງ ຊ່� ວ� າ ກງ່ ທີ່່� ໄດຂ້ບັລດ່
ພາລາວໄປັເຮັອ່ນຫຸງັໜ່່� ງ ຢູ່່� ທີ່່� ສົ່ະກອັດແລນ. ເຂາ່ໄດບ້ອກ ທີ່າ້ວໄຮັ ວ� າ ຕົ້ອນນ່ ້ລາວໄດເ້ປັັນໜ່່້
ຕົ້່� ມ ສົ່ຳາລບັ ຄ� າເດນ່ທີ່າງ ບວກກບັ ດອກເບຍ້. ລາວຈະຕົ້ອ້ງຫດ່ນ ້ຳາຕົ້່ນ້ກນັຊາ ເພ່� ອຊຳາລະຫນ່ ້
ສົ່ນິຂອງລາວ ແລະ ສົ່າມາດສົ່່� ງເງນິໄປັໃຫແ້ມ�  ແລະ ເອ່ອ້ຍ ຂອງລາວ. ທີ່າ້ວໄຮັ ໄດຖ້າມວ� າ ເປັັນ
ຫຍງັ ລາວຈ່� ງບຳ� ສົ່າມາດເຮັດັວຽກໃນຮັາ້ນອາຫານໄດ,້ ຕົ້າມທີ່່� ໄດສ້ົ່ນັຍາ, ແຕົ້�  ກຸງໄດເ້ວ່າ້ວ� າ ນ່ ້
ແມ� ນເປັັນພຽງທີ່າງເລອ່ກດຽວ ຂອງລາວ.

ກຸງ ປັ� ອຍໃຫ ້ທີ່າ້ວໄຮັ ຢູ່່� ຄນ່ດຽວ ຢູ່່� ໃນເຮັອ່ນ ໂດຍມຄ່ຳາແນະນຳາ ແລະ ໄດລ້ອັກປັະຕ່ົ້ ຈາກ
ພາຍນອກ. ທີ່າ້ວກຸງ ກບັຄນ່ໄປັເຮັອ່ນ ທຸີ່ກໆສົ່ອງສົ່າມວນັ ດວ້ຍອາຫານ ແລະ ນ ້ຳາຈຳານວນໜ່່� ງ. 
ທີ່າ້ວໄຮັ ໄດຖ້າມທີ່າ້ວກຸງວ� າ ລາວສົ່າມາດກບັບາ້ນໄດບ້ຳ, ແຕົ້�  ທີ່າ້ວກຸງ ຕົ້ລ່າວ ແລະ ໄດເ້ວ່າ້ວ� າ 
ລາວໄປັໃສົ່ບຳ� ໄດ,້ ຖາ້ບຳ� ດັ� ງນັນ້, ຕົ້ຳາຫຸວດຈະຈບັ ແລະ ຕົ້ລ່າວ.

ສົ່າມເດອ່ນຕົ້ຳ� ມາ, ຕົ້ຳາຫຸວດ ໄດບຸ້ກເຂ່າ້ໄປັໃນເຮັອ່ນ. ທີ່າ້ວໄຮັໄດຖ້ກ່ຈບັ ແລະ ຖກ່ສົ່່� ງໄປັຢູ່່� ໃນ
ການຄຸມ້ຄອງດ່ແລ. ເມ່� ອຖກ່ຖາມຄຳາຖາມ, ລາວສົ່ບັສົ່ນ່ ແລະ ຢູ່າ້ນເກນ່ໄປັ ທີ່່� ຈະບອກພວກ
ທຸີ່ກຢູ່� າງ ແກ�  ຕົ້ຳາຫຸວດ. ທີ່ະນາຍຄວາມຄນ່ໜ່່� ງ ໄດແ້ນະນຳາໃຫລ້າວຍອມຮັບັຜິດິ. ທີ່າ້ວໄຮັ ໄດ ້
ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໃຫເ້ຂ່າ້ຄຸກ ເປັັນເວລາ 24 ເດອ່ນ ໃນຄຸມຂງັຂອງຜ່ິໃ້ຫຍ�  ແລະ ໄດບ້ອກວ� າລາວ ຈະ
ຖກ່ເນລະເທີ່ດອອກນອກປັະເທີ່ດ ຫຸງັຈາກທີ່່� ລາວໄດປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້າມ ການລງ່ໂທີ່ດ ຂອງລາວ.

ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນ: ຄດັມາຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: 

ການສົ່ກ່ສົ່າຄ່ນ້ຄວາ້ລາຍລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ດ ່(Anti-Slavery International, ປ່ັ 2014) 17  



143 ການຈັັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັັດຫຼັັັກການບັ່�ລົົງໂທດຜູ້້�ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈັາກການຄ້າມະນຸດໃນລົັດສະມາຊິິກອາຊິຽນ

ການຂົນສ່ົງ/ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ຂ່ດຮັດ່ໃຫຜ່້ິສ້ົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, 
ຊ່� ງມກັຈະເຮັດັດວ້ຍວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ອນັຕົ້ະລາຍສຸົ່ດຂດ່ ເມ່� ອເອາ່ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິເຊ່� ອງໄວໃ້ນຮັ� າງກາຍ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້.234 ການ
ລກັລອບ ຄາ້ ເດກັນອ້ຍ  ເພ່� ອໃຫໄ້ປັ ຂນ່ ສົ່່� ງ ຫຸ ່ ແຈກຢູ່າຍ ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ໄດເ້ປັັນສົ່່� ງທີ່່� ຖກ່ບນັທີ່ກ່ໄວໃ້ນເອກະສົ່ານ ເປັັນ
ຢູ່� າງດ.່ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລາດຊະອານາຈກັ, ຄະດກ່� ຽວກບັ ການຂນ່ສົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ລະຫວ� າງເມອ່ງ ແມ� ນກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັ ການຂ່ດຮັດ່ເດກັນອ້ຍທີ່່� ມຄ່ວາມອ� ອນແອ, ລວມທີ່ງັເດກັນອ້ຍທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຂນ່ສົ່່� ງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ໄປັທີ່່� ວ
ປັະເທີ່ດ.235 ປັະກດ່ ການອນັ ດຽວ ກນັ ນ່ ້  ໄດ ້ເກດ່ ຂ່ນ້ ລະຫວ� າງ ປັະ ເທີ່ດ,  ໂດຍທີ່່�  ເດກັນອ້ຍ ຖກ່ຈາ້ງ ໃຫ ້ລກັລອບ ຄາ້ ຢູ່າ
ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ຢູ່່� ຕົ້າມ ເສົ່ັນ້ທີ່າງ ອບ່ ພະຍບ່ ຈາກ ຕົ້າ ເວນັ ອອກ ກາງ  ໄປັຫາ  ເອຣ່ບ່.236

ປັະຊາຊນ່ຈຳານວນຫຸາຍ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ດວ້ຍວທິີ່ນ່່ ້ຖກ່ຈບັ ແລະ ດຳາເນນ່ຄະດ ່ໃນຂຳຫ້າລກັລອບຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ຫຸາຍ
ກວ� າທີ່່� ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ ແລະ ປັະຕົ້ບິດັວ� າ ເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຢູ່່� ໃນບາງກຳລະນ,່ ຄວາມ
ບຳ� ເຕົ້ມັໃຈທີ່່� ຈະປັະຕົ້ບິດັຕົ້ຳ� ຄນ່ໃຫເ້ປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະເປັັນຍອ້ນ ຄວາມຮັາ້ຍແຮັງ ຂອງການກະທີ່ຳາຜິດິ, ເຊັ� ນ
ດຽວກນັກບັ ການຜິ� ານຂອງເວລາ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ. ມນັຍງັສົ່າມາດ ມຄ່ວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ທີ່່� ຈະພສ່ິົ່ດ ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຄວາມໜ່າ້ເຊ່� ອຖ ່ຂອງບຸກຄນ່.237 ປັະກດ່ ການ ນ່ ້ ເກດ່ ຂ່ນ້ ຢູ່່�  ຫຸາຍ ແຫ� ງ  
ຂອງ ໂລກ,  ແລະ  ສົ່່� ງ ຜິນ່ ສົ່ະທີ່ອ້ນ ເຖງິ  ພນ່ລະ ເມອ່ງ  ຂອງ ບນັດາ ປັະ ເທີ່ດ ສົ່ະມາຊກິ ອາ ຊຽນ. 

ສ່ົ່ນ ຍຸຕົ້ ິທີ່ຳາ ຮັງ່ ກງ່  ໄດ ້ລາຍ ງານ ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ແລະ ຜ່ິທ້ີ່່� ອາດຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ   ຂອງ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ໄດ ້ຖກ່ ຕົ້ດັສົ່ນິ
ໂທີ່ດ  ແລະ ເຂ່າ້ ຄຸກ ສົ່ຳາລບັ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ທີ່່�  ກ� ຽວຂອ້ງ ກບັ  ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ໃນ ຮັງ່ ກງ່. ບດ່ລາຍງານ ຂອງສ່ົ່ນ, ບຳ� ຢຸູ່ດ
ຢູ່່� ນ່:້ ຮັງ່ກງ່ເປັັນສົ່ະຖານທີ່່� ຜິ� ານ ສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ ໄດບ້ນັທີ່ກ່ ກຳລະນ ່ ຂອງ ແມ� ຍງິ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ຖາມ ໂດຍແຟັນ
ຂອງນາງ (ທີ່່� ນາງຄດິວ� າເປັັນນກັທຸີ່ລະກດິ) ໃຫເ້ອາ່ເຄ່� ອງນຸ� ງ ຈາກກວາງໂຈວຂອງຈນ່ ໄປັຫາ ກວ່ລາລຳາເປ່ັ, ມາເລເຊຍ. 
ຜິ� ານ ທີ່າງ ຮັງ່ ກງ່, ໂດຍບຳ�  ຮ່ັ ້ວ� າ ສົ່ິ� ງ ຂອງ ທີ່່�  ນາງ ຖ ່ ແມ� ນ ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ. ຍງັມກ່ານລາຍງານອກ່ຫຸາຍໆເຫດການ ກ� ຽວກບັການ
ຫຸອກລວງ, ບງັຄບັ ຫຸ ່ຂ່� ມຂ່� ຄນ່ ໃຫເ້ຂາ່ໄປັໃນການຄາ້ຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຜິ� ານຮັງ່ກງ່ ຈາກ ອາເມລກິາໃຕົ້ ້ຫຸ ່ອາຟັຣກິາ ໄປັຫາ
ຈນ່, ໂດຍ ການສົ່າ້ງສົ່າຍພວ່ພນັມດິຕົ້ະພາບ ຖາ້ແມ� ນຜ່ິຊ້າຍ ແລະ ດວ້ຍການສົ່າ້ງຄວາມສົ່ຳາພນັຮັກັ ຖາ້ແມ� ນຜ່ິຍ້ງິ.238 
ບດ່ລາຍ ງານ  ຍງັ ໄດເ້ວ່າ້ເຖງ່ ຜ່ິ ້ຍງິ ຈາກ ຈນ່ ແຜິ� ນດນິ ໃຫຍ�  ຖກ່ ຫຸອກ ລວງ ໃຫ ້ຄາ້ ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ໄປັ ມາ ເລ ເຊຍ.  ໃນ ກຳລະນ່
ທີ່ງັ ໝດ່ ນ່,້  ຄນ່ທີ່່� ຕົ້ກ່ເປັັນເຫຍ່� ອ  ບຳ�  ໄດ ້ຖກ່ ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ວ� າ ອາດຈະ ເປັັນ ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ, 
ເຂາ່ເຈ ່າ້ພດັ ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ ໃນຂຳຫາ ຄາ້ ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ ແທີ່ນ.239

ຢູ່່�  ຫຸາຍ ພາກ ພ່ນ້  ລວມທີ່ງັ ອາ ຊຽນ, ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຢູ່� າງ ຕົ້ັງ້ໜ່າ້  ເພ່� ອ ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ຢູ່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ໄດ ້ສົ່່� ງ ຜິນ່ ໃຫ ້ມ່
ຄວາມ ສົ່� ຽງ ສ່ົ່ງ  ທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ຈະ ຖກ່ ລງ່ ໂທີ່ດ  ດວ້ຍການປັະຫານຊວ່ດິ. ໂດຍສົ່ະເພາະ, 
ໃນກຳລະນປັ່ັດຈບຸນັ ຂອງ ນາງ Mary Jane Veloso ທີ່່� ລຳຖາ້ການປັະຫານຊວ່ດິ ໃນຂຳຫ້າຄາ້ຂາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ 
ໃນປັະເທີ່ດອນິໂດເນເຊຍ, ເຖງິແມ� ນວ� າ ນາງໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັ
ຈດຸປັະສົ່ງ່ດັ� ງກ� າວ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ຂອງ ຟ່ັລບິປິັນ, ເມ່� ອຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຂອງຜ່ິກ້� ຽວ ຖກ່ກກັຂງັ (ໃຫເ້ບ່� ງຫອ້ງ 5). 

234  ຢາເສບຕິດ ອາດຈະຖືກຄ້າ ດ້ວຍການສ່ືສານທາງວາຈາ ຫຼື ປາກເປົ່າ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍດ້ວຍວິທີອື່ນ. ໃນກໍລະນີ ຢູ່ ແອັດສະປາຍ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ມີຢາເສບຕິດ
ເຊື່ອງຢູ່ໃນເຕົ້ານົມທຽມ. ທ່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່ານ N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບການຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ປະສົບ ໃນທາງຜ່ານ ໄປສູ່ ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ, ບົດທົບທວນສາກົນ ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, 2019, ສະບັບທ.ີ 25(1) 3”18, ທີ ່9.
235  ຄວາມຮຸັນແຮັງລະຫວ� າງເມອ່ງ, ການຂ່ດຮັດ່ ແລະ ການສົ່ະໜ່ອງຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ປ່ັ 2017: ບດ່ລາຍງານຫຍຳແ້ຫ� ງຊາດ (ອົງການຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກໍາແຫ່ງຊາດ, 
ພະຈິກ 2017) 15
236  ທ່ານ Healy, Claire., ສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຊງ ໃນການສົ່ບ່ຕົ້ຳ� : ຄວາມສົ່າມາດໃນການພ່ນ້ຕົ້ວ່ ແລະ ຄວາມສົ່� ຽງ ຕົ້ຳ�  ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຂ່ດຮັດ່ອ່� ນໆ 
ຂອງບນັດາຄນ່ທີ່່� ເດນ່ທີ່າງ ຕົ້າມເສົ່ັນ້ທີ່າງຂອງການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ໄປັເອຣ່ບ່ (ICMPD, 2019), ໜ້າ210-212
237  ທ່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່ານ N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບການຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປະສົບ ໃນທາງ
ຜ່ານ ໄປສູ່ ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ, ບດ່ທີ່ບ່ທີ່ວນສົ່າກນ່ ກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 2019, ສະບັບທ.ີ 25(1) 3”18, ທີ ່10.
238  ສູນຍຸຕິທໍາປະເທດຮົງກົງ, ບຳ� ຢຸູ່ດຢູ່່� ນ່:້ ຮັງ່ກງ່ ເປັັນບ� ອນຜິ� ານ ສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ (ມັງກອນ 2019) ໜ້າ10, 14.
239  ສູນຍຸຕິທໍາປະເທດຮົງກົງ, ການຍ່� ນ ສົ່ຳາລບັ ກຸ� ມປັະຕົ້ບິດັງານ ກ� ຽວກບັ ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າ ຂອງ ການກກັຂງັຕົ້າມອຳາເພໃ່ຈ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍບາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ 
(ມີນາ,  2020)
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ການຄາດຕະກໍາ (ແບບມີເຈດຈໍານົງ) ແລະ ການຄາດຕະກໍາ (ບ່ໍມີເຈດຈໍານົງ)

ມກ່ຳລະນ ່ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່ບອກໃຫທ້ີ່ຳາຮັາ້ຍຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອ່� ນ ຊ່� ງເປັັນວທິີ່ກ່ານຄວບຄຸມ, ຊ່� ງຕົ້ຳ� ມາ ຜ່ິຄ້າ້
ມະນຸດ ອາດຈະຍກ່ລະດບັມາເປັັນຮ່ັບແບບ ການບບ່ບງັຄບັ, ເຊັ� ນ ດວ້ຍການຂ່� ມຂ່�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ບຳ�
ສົ່າມາດໄປັຫາຕົ້ຳາຫຸວດໄດ.້240 ມສ່ົ່ະຖານະການ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຖກ່ໃຊກ້ຳາລງັ ຫຸ ່ບງັຄບັ ໃຫກ້ຳ
ທີ່ຳາອາດຊະຍາກຳາ ທີ່່� ມຄ່ວາມຮຸັນແຮັງ ຫຸ ່ແມກ້ະທີ່ັງ້ເຖງ່ຂັນ້ການຂາ້ຄນ່, ໂດຍທີ່່� ຜ່ິກ້� ຽວບຳ� ຢູ່າກເຮັດັເຊັ� ນນັນ້. ໃນ ບາງ ກຳ
ລະ ນ,່ ເດກັ ນອ້ຍ ກຳ ຍງັ ຖກ່ບອກໃຫ ້ເຂ່າ້ ຮັ� ວມ  ໃນ ການ ຄາດ ຕົ້ະ ກຳາ.241

ກໍລະນີສຶກສາ: ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ຖືກຕັດສິນໂທດ ວ່າເປັນຄາດຕະກໍາ

ສົ່ານອາຍາສົ່າກນ່ ໄດຕ້ົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ໃນວນັທີ່ ່4 ກຸມພາ 2021 ໃນຄະດ ່ລະຫວ� າງ ໄອຍະການ 
v ທີ່� ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, ທີ່່� ພບ່ວ� າ Ongwen ມຄ່ວາມຜິດິ ໃນ
ຂຳຫ້າກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຕົ້າ້ນຄວາມເປັັນມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳາສົ່ງ່ຄາມ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຢູ່່�
ທີ່າງພາກເໜ່ອ່ ຂອງປັະເທີ່ດອ່ກນັດາ ລະຫວ� າງ ວນັທີ່ ່ 1 ກຳລະກດ່ 2002 ຫາ ວນັທີ່ ່ 31 
ທີ່ນັວາ ປ່ັ 2005. ອາດຊະຍາກຳາ ທີ່່�  Ongwen ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ປັະກອບມ ່ການຄາດຕົ້ະກຳາ, 
ການບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານ, ການທີ່ຳລະມານ, ການຂ່� ມຂນ່, ການເປັັນຂາ້ທີ່າດທີ່າງເພດ ແລະ ການ
ເຮັດັໃຫເ້ປັັນທີ່າດ, ແລະ ການເກນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 15 ປ່ັ ເປັັນທີ່ະຫານເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນ 
ການເຮັດັສົ່ງ່ຄາມ. ໃນວນັ ທີ່ ່6 ພດ່ ສົ່ະ ພາ 2021, ICC ໄດ ້ຕົ້ດັ ສົ່ນິ ລງ່ ໂທີ່ດ ໃຫ ້Ongwen  ເຂ່າ້
ຄຸກເປັັນເວລາ 25 ປ່ັ. Ongwen ໄດຖ້ກ່ລກັພາຕົ້ວ່ໄປັ ໂດຍ ກອງກຳາລງັ LRA  (Lord’s 
Resistance Army) ໃນປ່ັ 1987 ຊ່� ງຜ່ິກ້� ຽວມອ່າຍຸປັະມານ 9 ປ່ັ, ແຕົ້� ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ�
ຕົ້າມ, ໄດຄ້່ນ້ພບ່ວ� າ ລາວ ໄດກ້ຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຕົ້າມທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າວ� າ ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ� ທີ່່� ມຄ່ວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບເຕົ້ມັທີ່່�  ແລະ ເປັັນຜ່ິບ້ນັຊາການ ຂອງ ກອງກຳາລງັ LRA. ໃນ ວນັ ທີ່ ່21 ພດ່ສົ່ະພາ 
2021, ສົ່ະພາ ຝ່� າຍຈຳາເລຍ່   ຂອງ  Ongwen  ໄດ ້ຍ່� ນ ແຈງ້ ການ  ກ� ຽວ ກບັ ຄວາມ ຕົ້ັງ້ ໃຈ ຂອງ ຕົ້ນ່ 
ທີ່່�  ຈະ ຂຳ ອຸທີ່ອນ  ຄຳາ ຕົ້ດັສົ່ນິ  ຈາກການພຈິາລະນາຄະດໃ່ນ ສົ່ານ. ໃນບນັດາເຫດຜິນ່ທີ່ງັຫຸາຍ ສົ່ຳາ
ລບັການອຸທີ່ອນ, ຈຳາເລຍ່ໄດຍ້່� ນວ� າ ສົ່ານໄດມ້ຄ່ວາມຜິດິພາດ ໃນການບຳ� ສົ່ນ່ໃຈຫຸກັຖານ ຂອງ 
ການລກັພາຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ເອງຫນ,່  ການປ່ັກຝັ່ງຈດິສົ່ຳານກ່ ແລະ ປັະສົ່ບ່ການຕົ້� າງໆ ຂອງ Ongwen 
ທີ່່� ເປັັນທີ່ະຫານເດກັນອ້ຍ ຢູ່່� ໃນກອງກຳາລງັ LRA.242

ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າ ປ່ັ 2020 ຂອງ ອງ່ການ UNODC ທີ່່� ມຫ່ວ່ຂຳຊ້ ່� ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຖກ່
ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໃນຖານະເປັັນຈຳາເລຍ່: ບດ່ວເິຄາະກດ່ໝາຍທີ່່� ອງິໃສົ່� ຄະດ ່ໄດວ້ເິຄາະ 53 ຄະດ ່ຈາກ 16 ປັະເທີ່ດ, 
ໂດຍເນັນ້ໃສົ່� ເອຣ່ບ່. ໄດຄ້່ນ້ພບ່ວ� າ ພວກຄາ້ມະນຸດ ນຳາໃຊ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ເອງ ຈາກການດຳາເນນ່
ຄະດ ່ໂດຍນຳາໃຊ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລງ່ມກ່ະທີ່ຳາ ເຊັ� ນ ການຮັບັເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຄນ່ໃໝ� , ການຄວບຄຸມ, ການລວບລວມ 
ການດຳາເນນ່ການຕົ້� າງໆ ນບັຕົ້ັງ້ແຕົ້�  ການຂ່ດຮັດ່ ແລະ ການໂຄສົ່ະນາການບຳລກິານ. ຈຳາເລຍ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈຳາ
ນວນຫຸາຍ ຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ແຕົ້� ຖກ່ຜິກັດນັໃຫປ້ັະຕົ້ບິດັບດ່ບາດການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນ ການ
ຂ່ດຮັດ່ຕົ້ນ່ເອງ, ຮັບັປັະກນັ ໃຫຖ້ກ່ໃຈ ແລະ ເປັັນທີ່່� ໂປັດປັານ ຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ� ມທ່ີ່າງເລອ່ກອ່� ນ ນອກເຫນອ່
ຈາກການປັະຕົ້ບິດັບດ່ບາດເຫຸ ່� ານ່.້ ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ໃນຄະດ ່ ທີ່່� ຖກ່ຊກັຖາມ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ຂອງການສົ່ກ່ສົ່າ
ນັນ້,  ໄດພ້ບ່ວ� າ ສົ່ານບຳ� ໄດປ່້ັກສົ່າຫາລ ່ກ� ຽວກບັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ບຳ� ໄດຮ້ັບັຮ່ັຈ້ຳາເລຍ່ວ� າເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 
ຫຸ ່ ປັະຕົ້ເິສົ່ດການນຳາໃຊຫຸ້ກັການ ແບບງ�າຍໆ, ຊ່� ງສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ການດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້, ມກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ 
ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ; ຜິນ່ໄດຮ້ັບັທີ່່� ເທີ່່� າກບັ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ອງເທີ່່� າ.243

240  ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember & ທ່ານ Karana Rising, 4pm PT / 7 ໂມງແລງ 
ET, 30 ເມສາ 2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
241  ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ  ປີ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້າ50. ຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິການ, ມີຄະດີບາງອັນທີ່ມີ
ປະຫວັດລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ ວ່າເປັນອາຊະຍາກອນ, ລວມມີ ທ່ານ Cyntoya Brown, ທ່ານ Jessica & Jordan Hampton 
ແລະ ທ່ານ Tiffany Simpson.
242 ໄອຍະການ v ທີ່� ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen
243  ສໍານັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເປັນເພດຍີງ ສໍາລັບຖືກຂູດຮີດທາງເພດ 
ໃນນາມເປັນຈໍາເລີຍ: ບົດວິເຄາະກົດໝາຍຄະດ ີ(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020).
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ການກ່ໍການຮ້າຍ, ລັດທິໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຂໍຂັດແຍ່ງ ທ່ີມີການໃຊ້ກໍາລັງອາວຸດ

ຄນ່ອາດຈະຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ໃຫເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຢູ່່� ໃນ ຂຳຂ້ດັແຍ� ງທີ່່� ໃຊກ້ຳາລງັອາວຸດ 
ແລະ ການກຳ� ການຮັາ້ຍ, ຊ່� ງອາດຈະມບ່ດ່ບາດ ໃນການສ່ົ່ຮ້ັບ່ ຫຸ ່ບດ່ບາດທີ່່� ບຳ� ກ� ຽວກບັການສ່ົ່ຮ້ັບ່, ເຊັ� ນ: ເປັັນພຳ� ຄວ່, 
ຄນ່ເຜິ່າ້ປັະຕ່ົ້, ຫຸ ່ ແມກ້ະທີ່ັງ້ເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ຢູ່່� ແນວໜ່າ້. ການ ຮັບັ  ເຂ່າ້ ສ່ົ່�   ການ ກຳ�  ການ ຮັາ້ຍ  ທີ່່� ມກ່ານໃຊ ້ກຳາລງັ  ອາວຸດ, ລດັທີ່ິ
ຫວ່ ຮຸັນ ແຮັງ  ແລະ ການ ປັະ ທີ່ະ ກນັ ດວ້ຍ ກຳາລງັ ອາວຸດ  ສົ່າມາດ ສົ່່� ງ ຜິນ່ ໃຫ ້ເກດ່  ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ຫຸາຍ ຮ່ັບ ແບບ, ນບັຕົ້ັງ້ແຕົ້�  
ການ ບງັຄບັ ໃຫ ້ແຕົ້� ງງານ  ແລະ ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ທີ່າງ ເພດ  ຈນ່ໄປັ ເຖງິ ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ທີ່າງ ອາຍາ  ຢູ່່� ໃນ ການ ປັະ ທີ່ະ ກນັ ດວ້ຍ
ກຳາລງັ ອາວຸດ, ລວມທີ່ງັ ການ ກຳ�  ການ ຮັາ້ຍ, ອາດຊະຍາ ກຳາ ສົ່ງ່ຄາມ  ແລະ ອາດຊະຍາ ກຳາ  ຕົ້າ້ນ ຄວາມເປັັາມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ .244 
ສົ່ະຖານະການ ຂອງເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບນັຈເຸຂ່າ້ຮັ� ວມ ໃນຂຳຂ້ດັແຍ� ງ ທີ່່� ມກ່ານນຳາໃຊກ້ຳາລງັອາວຸດ ເກອ່ບທຸີ່ກຄັງ້ ແມ� ນກຳ
ໃຫເ້ກດ່ການຄາ້ມະນຸດ (ທີ່່� ຕົ້ອ້ງການພຽງແຕົ້�  ການລງ່ມປ່ັະຕົ້ບິດັ ແລະ ຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການຂ່ດຮັດ່). ເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຖກ່
ບນັຈເຸຂ່າ້ຮັ� ວມໃນຂຳຂ້ດັແຍ� ງ ທີ່່� ມກ່ານນຳາໃຊກ້ຳາລງັອາວຸດ ຄວນຖກ່ຮັບັຮ່ັ ້ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍສົ່າກນ່ ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ຈາກການລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະ ກດ່ໝາຍມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ ຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ; ການທີ່່� ບຳ� ສົ່າມາດ ຮັບັຮ່ັເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ 
ໃນລກັສົ່ະນະນັນ້ ສົ່າມາດສົ່່� ງຜິນ່ ເຮັດັໃຫບ້ຳ� ສົ່າມາດປ່ັກປັອ້ງໄດ.້ ຢູ່່� ໃນ ບາງ ກຳ ລະ ນ,່ ຄນ່ທີ່່�  ຖກ່ ຂ່ດ ຮັດ່ ໃນນາມ ເປັັນ
ທີ່ະ ຫານ ເດກັ ນອ້ຍ ແມ� ນຫຸຸດພ່ນ້ ໄປັສ່ົ່�   ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ຜ່ິ ້ອ່� ນ. ເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ໃນສົ່ະພາບການເຫຸ ່� ານ່ ້ຄວນຈະ
ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ຊ່� ງຕົ້່ນ້ຕົ້ຳ ແມ� ນໃຫເ້ປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ຖວ່� າເປັັນການລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ 
ແລະ ກດ່ໝາຍມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ ຢູ່� າງຮັາ້ຍແຮັງ, ແຕົ້� ສົ່� ວນຫຸາຍແລວ້ ເຂາ່ເຈ ່າ້ມກັຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາແທີ່ນ. ເມ່� ອບຳ�
ຮັບັຮ່ັ ້ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ເຂາ່ເຈ ່າ້ຈະຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນຄວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດຍ່ອ້ນມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ
ກບັ ກຸ� ມກຳ� ການຮັາ້ຍ ແລະ ກຸ� ມຂດັແຍ� ງທີ່່� ປັະກອບອາວຸດ, ແລະ ອາດຈະຖກ່ປັະຕົ້ບິດັວ� າ ເປັັນໄພຂ່� ມຂ່� ຕົ້ຳ�  ຄວາມໝັນ້
ຄງ່ ຫຸາຍກວ� າ ທີ່່� ຈະຖກ່ສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ໄປັຫາເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງ.245  

ກໍລະນີສຶກສາ: ການຕັດສິນໂທດ ທ່ານ Dominic Ongwen ໂດຍສານອາຍາສາກົນ

ສົ່ານອາຍາສົ່າກນ່ ໄດຕ້ົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ໃນວນັທີ່ ່4 ກຸມພາ 2021 ໃນຄະດ ່ລະຫວ� າງ ໄອຍະການ 
v ທີ່� ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, ທີ່່� ພບ່ວ� າ Ongwen ມຄ່ວາມຜິດິ ໃນ
ຂຳຫ້າກຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຕົ້າ້ນຄວາມເປັັນມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ ແລະ ອາດຊະຍາກຳາສົ່ງ່ຄາມ ທີ່່� ໄດກ້ະທີ່ຳາ ຢູ່່�
ທີ່າງພາກເໜ່ອ່ ຂອງປັະເທີ່ດອ່ກນັດາ ລະຫວ� າງ ວນັທີ່ ່ 1 ກຳລະກດ່ 2002 ຫາ ວນັທີ່ ່ 31 
ທີ່ນັວາ ປ່ັ 2005. ອາດຊະຍາກຳາ ທີ່່�  Ongwen ຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ປັະກອບມ ່ການຄາດຕົ້ະກຳາ, 
ການບງັຄບັໃຫແ້ຕົ້� ງງານ, ການທີ່ຳລະມານ, ການຂ່� ມຂນ່, ການເປັັນຂາ້ທີ່າດທີ່າງເພດ ແລະ ການ
ເຮັດັໃຫເ້ປັັນທີ່າດ, ແລະ ການເກນເດກັນອ້ຍອາຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າ 15 ປ່ັ ເປັັນທີ່ະຫານເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນ 
ການເຮັດັສົ່ງ່ຄາມ. ໃນວນັ ທີ່ ່6 ພດ່ ສົ່ະ ພາ 2021, ICC ໄດ ້ຕົ້ດັ ສົ່ນິ ລງ່ ໂທີ່ດ ໃຫ ້Ongwen  ເຂ່າ້
ຄຸກເປັັນເວລາ 25 ປ່ັ. Ongwen ໄດຖ້ກ່ລກັພາຕົ້ວ່ໄປັ ໂດຍ ກອງກຳາລງັ LRA  (Lord’s 
Resistance Army) ໃນປ່ັ 1987 ຊ່� ງຜ່ິກ້� ຽວມອ່າຍຸປັະມານ 9 ປ່ັ, ແຕົ້� ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ�
ຕົ້າມ, ໄດຄ້່ນ້ພບ່ວ� າ ລາວ ໄດກ້ຳ� ອາຊະຍາກຳາ ຕົ້າມທີ່່� ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳຫ້າວ� າ ເປັັນຜ່ິໃ້ຫຍ� ທີ່່� ມຄ່ວາມ
ຮັບັຜິດິຊອບເຕົ້ມັທີ່່�  ແລະ ເປັັນຜ່ິບ້ນັຊາການ ຂອງ ກອງກຳາລງັ LRA. ໃນ ວນັ ທີ່ ່21 ພດ່ສົ່ະພາ 
2021, ສົ່ະພາ ຝ່� າຍຈຳາເລຍ່   ຂອງ  Ongwen  ໄດ ້ຍ່� ນ ແຈງ້ ການ  ກ� ຽວ ກບັ ຄວາມ ຕົ້ັງ້ ໃຈ ຂອງ ຕົ້ນ່ 
ທີ່່�  ຈະ ຂຳ ອຸທີ່ອນ  ຄຳາ ຕົ້ດັສົ່ນິ  ຈາກການພຈິາລະນາຄະດໃ່ນ ສົ່ານ. ໃນບນັດາເຫດຜິນ່ທີ່ງັຫຸາຍ ສົ່ຳາ
ລບັການອຸທີ່ອນ, ຈຳາເລຍ່ໄດຍ້່� ນວ� າ ສົ່ານໄດມ້ຄ່ວາມຜິດິພາດ ໃນການບຳ� ສົ່ນ່ໃຈຫຸກັຖານ ຂອງ 
ການລກັພາຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ເອງຫນ,່  ການປ່ັກຝັ່ງຈດິສົ່ຳານກ່ ແລະ ປັະສົ່ບ່ການຕົ້� າງໆ ຂອງ Ongwen 
ທີ່່� ເປັັນທີ່ະຫານເດກັນອ້ຍ ຢູ່່� ໃນກອງກຳາລງັ LRA.246

244  ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ  ປີ 2020 (UNODC, 2021) ໜ້າ50
245  ໃຫ້ເບີ່ງ ການຕົ້ຳສ່້ົ່ ້ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບການທີ່່� ມຂ່ຳຂ້ດັແຍ� ງ  (UNODC, ປີ 2018). 
246 ໄອຍະການ v ທີ່� ານ Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen



146ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ

ການຄ່ນ້ຄວາ້ ທີ່່� ລງ່ເລກິໃສົ່�  ການຄາ້ມະນຸດໂດຍ ກຸ� ມ ISIS ໄດເ້ປ່ັດເຜິຍ່ ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ເປັັນລະບບ່ ທີ່່� ແນໃສົ່�  ບຸກຄນ່
ສົ່ະເພາະແລະ ການຮັບັເຂາ່ເຈ ່າ້ ເຂ່າ້ໄປັໃນ ການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ການເປັັນທີ່າດພາຍໃນ, ແຮັງງານທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ 
ແລະ ການຂ່ດຮັດ່ຮ່ັບແບບອ່� ນໆ ລວມທີ່ງັການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການກຳ� ການຮັາ້ຍ. ການຄ່ນ້ຄວາ້ ທີ່່� ດຳາເນນ່ໂດຍ 
Reprieve ທີ່່� ລງ່ເລກິ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເປັັນພນ່ລະເມອ່ງອງັກດິ ໂດຍ ກຸ� ມ ISIS ໄດພ້ບ່ວ� າ ແມ� ຍງິອງັກດິ
ສົ່� ວນໃຫຍ�  ທີ່່� ຖກ່ກກັຂງັ ຢູ່່� ໃນພາກຕົ້າເວນັອອກສົ່ຽງເຫນອ່ ຂອງປັະເທີ່ດຊເ່ຣຍ (63%) ແມ� ນຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.247 
ໃນບາງກຳລະນ,່ ແທີ່ນທີ່່� ຈະຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ວ� າຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ອຳານາດການປ່ັກຄອງ 
ຂອງລດັ ທີ່່� ຮັບັຜິດິຊອບ ຈະກດ່ກັນ້ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຈາກການເປັັນພນ່ລະເມອ່ງຂອງປັະເທີ່ດ, ປັະຕົ້ເິສົ່ດການຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງ
ກງ່ສຸົ່ນ, ປັະຕົ້ເິສົ່ດສົ່ດິທີ່່� ຈະກບັຄນ່ປັະເທີ່ດຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ຫຸ ່ກກັຂງັເຂາ່ເຈ ່າ້ ຢູ່� າງບຳ� ມກ່ຳານດ່ ບນ່ພ່ນ້ຖານ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດ ້
ເລອ່ກ ‘ດວ້ຍຄວາມສົ່ະໝກັໃຈຂອງຕົ້ນ່ເອງ’ ເພ່� ອເຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການກະທີ່ຳາ, ຊ່� ງອາດຈະບຳ� ແມ� ນປັະເດນັ. ສົ່� ວນທີ່່� ສົ່ຳາ
ຄນັ ຂອງຜ່ິໄ້ດຮ້ັບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ ແມ� ນເດກັນອ້ຍ.248

ການຄ້າມະນຸດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ຍອ້ນການກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນການຄາ້ມະນຸດ. ໃນບາງ
ກຳລະນ,່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ໃນການຮັບັ ຫຸ ່ ຄວບຄຸມ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອ່� ນໆ, ຊ່� ງເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ອາດຈະເຮັດັເພ່� ອໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງ ຫຸ ່ໄດຮ້ັບັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ມຄ່ວາມຮຸັນແຮັງໜ່ອ້ຍລງ່ ຈາກ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່�

ມອ່ຳານາດຫຸາຍກວ� າ.249 ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ມກ່ຳລະນ ່ຂອງ ແມ� ຍງິ  ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ຊ່� ງ
ເປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຈ້� າຍຄນ່ໜ່່ສ້ົ່ນິ ແລະ ຕົ້ຳ� ມາກຳກາຍເປັັນ ແມ� ເລ່າ້/ຜ່ິທ້ີ່່� ຮັບັຜິດິຊອບຮັາ້ນບນັເທີ່ງ່. ແມ� ນແຕົ້� ບາງຄນ່ ຍງັຖກ່
ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນນາມຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຍອ້ນພາຜ່ິຍ້ງິຄນ່ອ່� ນໆ ໄປັເຮັດັວຽກຢູ່່� ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ໃນອຸດສົ່ະຫະກຳາໃຫບ້ຳລກິານ
ທີ່າງເພດ ໂດຍບຳ� ໃຊວ້ທິີ່ກ່ານໃດໆ (ເຊັ� ນ: ການບງັຄບັ, ການສົ່ຳໂ້ກງ ຫຸ ່ການບບ່ບງັຄບັ).250

ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າ ປ່ັ 2020 ຂອງ ອງ່ການ UNODC ທີ່່� ມຫ່ວ່ຂຳຊ້ ່� ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຖກ່
ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ໃນຖານະເປັັນຈຳາເລຍ່: ບດ່ວເິຄາະກດ່ໝາຍທີ່່� ອງິໃສົ່� ຄະດ ່ໄດວ້ເິຄາະ 53 ຄະດ ່ຈາກ 16 ປັະເທີ່ດ, 
ໂດຍເນັນ້ໃສົ່� ເອຣ່ບ່. ໄດຄ້່ນ້ພບ່ວ� າ ພວກຄາ້ມະນຸດ ນຳາໃຊ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອປັອ້ງກນັຕົ້ນ່ເອງ ຈາກການດຳາເນນ່
ຄະດ ່ໂດຍນຳາໃຊ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ລງ່ມກ່ະທີ່ຳາ ເຊັ� ນ ການຮັບັເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຄນ່ໃໝ� , ການຄວບຄຸມ, ການລວບລວມ 
ການດຳາເນນ່ການຕົ້� າງໆ ນບັຕົ້ັງ້ແຕົ້�  ການຂ່ດຮັດ່ ແລະ ການໂຄສົ່ະນາການບຳລກິານ. ຈຳາເລຍ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈຳາ
ນວນຫຸາຍ ຍງັສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ, ແຕົ້� ຖກ່ຜິກັດນັໃຫປ້ັະຕົ້ບິດັບດ່ບາດການຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອຫຸຸດຜິ� ອນ ການ
ຂ່ດຮັດ່ຕົ້ນ່ເອງ, ຮັບັປັະກນັ ໃຫຖ້ກ່ໃຈ ແລະ ເປັັນທີ່່� ໂປັດປັານ ຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຫຸ ່ບຳ� ມທ່ີ່າງເລອ່ກອ່� ນ ນອກເຫນອ່
ຈາກການປັະຕົ້ບິດັບດ່ບາດເຫຸ ່� ານ່.້ ເຖງ່ຢູ່� າງໃດກຳ� ຕົ້າມ, ໃນຄະດ ່ ທີ່່� ຖກ່ຊກັຖາມ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ຂອງການສົ່ກ່ສົ່າ
ນັນ້, ໄດພ້ບ່ວ� າ ສົ່ານບຳ� ໄດປ່້ັກສົ່າຫາລ ່ກ� ຽວກບັ ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ, ບຳ� ໄດຮ້ັບັຮ່ັຈ້ຳາເລຍ່ວ� າເປັັນ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 
ຫຸ ່ ປັະຕົ້ເິສົ່ດການນຳາໃຊຫຸ້ກັການ ແບບງ�າຍໆ, ຊ່� ງສົ່່� ງຜິນ່ເຮັດັໃຫເ້ກດ່ການດຳາເນນ່ຄະດເ່ຂາ່ເຈ ່າ້, ມກ່ານຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ 
ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ; ຜິນ່ໄດຮ້ັບັທີ່່� ເທີ່່� າກບັ ເຂາ່ເຈ ່າ້ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍສົ່ອງເທີ່່� າ.251 
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(Reprieve, 2021) 11
248 ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ເພ່� ອເຂ່າ້ຮັ� ວມກຸ� ມ ISIS: ຄອບຄວ່ຄນ່ອງັກດິ ທີ່່� ຖກ່ກກັຂງັໃນປັະເທີ່ດຊເ່ຣຍ ຫຸງັຈາກຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ໄປັປັະເທີ່ດສົ່າດສົ່ະໜ່າອດິສົ່ະລາມ 
(Reprieve, 2021). Also ໃຫ້ເບີ່ງ ທ່ານ Maya Foa, ຫົວໜ້າບໍລິຫານຮ່ວມ, Reprieve, ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຫຼັກການບໍ່ລົງໂທດ ຕໍ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ, ຊື່ງເປັນງານໜື່ງທີ່ຈັດຂຶ້ນຄູ່ກັບ ວາລະກອງປະຊຸມ ຂອງ ສະພາສິດທິມະນຸດ 30 ມິຖຸນາ 2021, 13:00 ” 14:30 CET. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ 
ໃນຟາຍເອກະສານ. ໃຫ້ເບີ່ງຕື່ມ ທ່ານ Maya Foa, Shamima Begum ແມ� ນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ – ແລະ ສົ່ະຫະລາຊະອານາຈກັ ຄວນ
ຈະປັະຕົ້ບິດັເຊັ� ນນັນ້ກບັຜ່ິກ້� ຽວ, ໜ່ງັສົ່ພ່ມິ Guardian 27 ກຸມພາ 2021 (ໄດ້ເຂົ້າເບີ່ງ ໃນວັນທ ີ31 ສີງຫາ 2021) ມີຢູ່ທີ:່ https://www.theguardian.
com/commentisfree/2021/feb/26/shamima-begum-trafficking-uk-citizenship-rights. 
249 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການຕອບສະໜອງຄວາມຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ ທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກະທໍາຜິດ ຍ້ອນເປັນຜົນ
ມາຈາກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຄ້າມະນຸດ: ເອກະສານຄວາມເປັນມາ ທີ່ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ກອງເລຂາ ຂອງ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ, ນະຄອນ
ວຽນນາ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ 2020, ເອກະສານ ຂອງ UN CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 ມິຖຸນາ 2020), ວັກ 8.
250 ຄ່� ມຫ່ຍຳ ້ກ� ຽວກບັ ຄວາມເສົ່ຍຫາຍດາ້ນຊບັສົ່ນິ ຂອງກດ່ໝາຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ມາດຕົ້ະການ ກ� ຽວກບັ ຜ່ິເ້ຮັດັວຽກບຳລກິານທີ່າງເພດ (ຄະນະກໍາມະ
ການສາກົນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ຂອງຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິການທາງເພດ ໃນເອີຣົບ, 2019) 33.
251  ສໍານັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເປັນເພດຍີງ ສໍາລັບຖືກຂູດຮີດທາງເພດ 
ໃນນາມເປັນຈໍາເລີຍ: ບົດວິເຄາະກົດໝາຍຄະດີ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນະຄອນວຽນນາ, 2020).
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ກໍລະນີສຶກສາ: ນາງ Tiffany Simpson – ຖືກຕັດສີນໂທດຄ້າມະນຸດ

ນາງ Tiffany Simpson  ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃຫ ້ເຂ່າ້ຄຸກ ເປັັນເວລາ 30 ປ່ັ  ໃນ ລດັຈຳເຈຍ, 
ປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ. ນາງ Tiffany ໄດຖ້ກ່ ຄາ້ມະນຸດ  ຕົ້ອນ ທີ່່�  ນາງ ມ ່ອາ ຍຸ 17 ປ່ັ, ຖກ່
ທຸີ່ບ ຕົ້,່ ແທີ່ງ, ມຢູ່່າ ເສົ່ບ ຕົ້ດິ  ແລະ ຖກ່ ການ ບງັ ຄບັຄາ້ ເດກັ ນອ້ຍຄນ່ ອ່� ນໆ. ນາງໄດຖ້ພ່າກບັຜ່ິຄ້າ້
ມະນຸດ ຂອງນາງ. ແທີ່ນ ທີ່່�  ຈະ ຖກ່ ປັະ ຕົ້ ິບດັ  ໃນ ຖາ ນະ ເປັັນ ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະ
ນຸດ, ນາງ ໄດ ້ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະ ດ ່  ໂດຍ ຫອ້ງ ການ ໄອ ຍະ ການ ເມອ່ງ ຂອງລດັຈຳຳເຈຍໃຕົ້ ້ ແລະ  ປັ� ຽນ
ດວ້ຍ ການ ກະ ທີ່ຳາ ຜິດິ  ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ  ການ ຄາ້ ມະ ນຸດທີ່່� ເປັັນ ໄວ ໜຸ່� ມ. ໃນການດຳາເນນ່ຄະດ ່ຂອງ
ນາງ, ນາງ Tiffany ບຳ� ສົ່າມາດເວ່າ້ເພ່� ອຕົ້ນ່ເອງໄດ.້ ດັ� ງທີ່່� ຜ່ິຕ້ົ້� າງໜ່າ້ທີ່າງດາ້ນກດ່ໝາຍ ຂອງນາງ 
ໄດອ້ະທີ່ບິາຍ ຄ:່

ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນເກດ່ຂ່ນ້, ແຕົ້� ໃນອະດ,່ ໄດ ້
ເກດ່ຂ່ນ້ ຍອ້ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຢູ່່� ພາຍໃຕົ້ ້ການຄວບຄຸມ ຂອງພວກຄາ້ມະນຸດ ມກັຈະບຳ�
ສົ່າມາດເວ່າ້ ຫຸ ່ຊ� ວຍຕົ້ນ່ເອງໄດ,້ ຊ່� ງຖກ່ຜ່ິກມດັດວ້ຍ ຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ແລະ ການຄວບຄຸມອນັ
ດຽວ ທີ່່� ເກດ່ຈາກ ການຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ທີ່່� ບງັຄບັເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃຫກ້ະທີ່ຳາ ອາ
ຊະຍາກຳາ. ຍອ້ນມນ່ທີ່ນິ  ທີ່່�  ນາງ ໄດປ້ັະສົ່ບ່ ແລະ  ຄວາມ ຢູ່າ້ນ ກວ່ ທີ່່�  ນາງ ມ ່  ຕົ້ຳ�   ພວກ ຄາ້ ມະນຸດ, 
ນາງ Tiffany ບຳ�  ໄດ ້ຮັບັ ຮ່ັ ້ວ� າ  ຕົ້ນ່ ເອງ ເປັັນ ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ອາ ຊະ ຍາ ກຳາ  ແລະ  ໄດ ້ຮັບັ ໂທີ່ດ
ສົ່ອງ ຂຳ ້ຫາ. ນາງ Tiffany ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ ໃຫເ້ຂ່າ້ຄຸກ 30 ປ່ັ ໂດຍມ ່ 20 ໃຫຊ້ດ່ໃຊ.້ ນາງ 
Tiffany ໄດປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້າມການລງ່ໂທີ່ດດັ� ງກ� າວ ເປັັນເວລາເກ່າ້ປ່ັ. ອງ່ຕົ້າມກດ່ໝາຍ, ຕົ້າມ
ກດ່ໝາຍ, ນາງງ Tiffany ບຳ� ສົ່າມາດສົ່າ້ງເຈດຕົ້ະນາ, ທີ່່� ເອ່ນ້ວ� າ ເຈດຕົ້ະນາ (mens rea), 
ເພ່� ອກຳອາຊະຍາກຳາ ໃນການຄາ້ຄນ່ອ່� ນ, ເພາະວ� າ ນາງໄດຖ້ກ່ບງັຄບັ ໃຫເ້ຮັດັແນວນັນ້ ຍອ້ນ
ຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ຕົ້ຳ�  ຄວາມປັອດໄພຂອງຕົ້ນ່ເອງ ແລະ ແມ� ເຖ່າ້ ຂອງນາງ. ໃນແງ�ຂອງສົ່ນິທີ່ຳາ, 
ນາງ Tiffany ຄວນໄດຮ້ັບັການບຳລກິານ ເພ່� ອຊ� ວຍເຫຸອ່ ໃນການຟ່ັນ້ຟ່ັຂອງນາງ, ບຳ� ຄວນຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັອາຊະຍາກຳາ ຂອງຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຕົ້ຳ�  ນາງແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຄນ່ອ່� ນໆ.252

ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນ: ທີ່� ານ Susan Coppedge (ອະດດ່ ເອກອກັຄະລດັຖະທີ່ດ່ພເິສົ່ດ, ທີ່່� ປ່ັກສົ່າອາວຸໂສົ່ ກບັ ທີ່� ານ 
Krevolin & Horst, ແລະ ທີ່ະນາຍຄວາມ ຂອງ ນາງ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງ ຂອງ
ການປິັ� ນປ່ັວ ແກ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ເວບັໄຊ law.com, 18 ກຸມພາ 2021

ການລັກລອບເອົາຄ້ົນເຂ້ົາເມີອງຜິດກົດໝາຍ

ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ອາດ ຈະ ເລ່� ມ ການ ເດນ່ ທີ່າງ  ໃນ ຖານະ ເປັັນຜ່ິລ້ກັລອບເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ  ທີ່່�

ຈ� າຍ ເງນິ ຄ� າ ຜິ� ານທີ່າງ  ໄປັ ຫາ ປັະ ເທີ່ດ ອ່� ນ. ໃນກຳລະນທ່ີ່່�  ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ດຳາເນນ່ການ ລກັລອບທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍໃດໜ່່� ງ 
ເຊັ� ນ: ຂບັລດ່ລກັລອບຂນ່ສົ່່� ງເຄ່� ອງ ຫຸ ່ຂບັເຮັອ່ ເພ່� ອຮັບັຄ� າຈາ້ງລກັລອບຂນ່ເຄ່� ອງ ຫຸ ່ ເພ່� ອແລກປັ� ຽນກບັສົ່� ວນຫຸຸດ, 
ຜິນ່ໄດຮ້ັບັ ອາດຈະແມ� ນວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດແມ� ນຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນຖານະເປັັນຜ່ິລ້ກັລອບຄນ່
ເຂ່າ້ເມອ່ຜິດິກດ່ໝາຍ. ຄວາມສົ່� ຽງສົ່ະເພາະ ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັວ� າເກດ່ຂ່ນ້ກບັເດກັນອ້ຍ, ລວມທີ່ງັການດຳາເນນ່ຄະດ ່
ເດກັນອ້ຍສົ່ນັຊາດອນິໂດເນເຊຍ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິລກັລອບຂນ່ສົ່່� ງ ໂດຍທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ມບ່ດ່ບາດ ໃນການຂນ່ສົ່່� ງຄນ່ 

252  ທ່ານ Susan Coppedge (ອະດີດ ເອກ ອັກຄະ ລັດຖະທູດພິເສດ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິການ, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ກັບ ທ່ານ Krevolin ແລະ Horst, 
ແລະ ທະນາຍຄວາມ ສໍາລັບ Tiffany Simpson), ຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແມ� ນເປັັນສົ່� ວນໜ່່� ງ ຂອງການຮັກັສົ່າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ ການຄາ້ມະນຸດ, law.com, 18 
ກຸມພາ 2021, https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?slretu
rn=20210405034616 ໄດ້ເຂົ້າເບີ່ງ ໃນວັນທ ີ5 ພຶດສະພາ 2021.



148ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ

ໄປັອດ່ສົ່ະຕົ້າລ.່253 ຄວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ ແທີ່ນ ສົ່ຳາລບັການ
ກະທີ່ຳາຜິດິ ໃນການລກັລອບຂນ່ສົ່່� ງ ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ແມ� ນມຄ່ວາມຮັາ້ຍແຮັງຂ່ນ້ ຢູ່່� ໃນປັະເທີ່ດ ບ� ອນທີ່່� ໄດລ້ວມສົ່ອງ
ປັະເພດອາດຊະຍາກຳາ ເຂ່າ້ກນັ ແລະ ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປັະຕົ້ບິດັຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາ ຂາດຄວາມອາດສົ່າມາດໃນການໃຈ ້
ແຍກ ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງ. 

ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ ແລະ ການປອມແປງເອກະລັກ

ການສ້ໍໂກງ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊ ້ ໂດຍຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ເພ່� ອເຮັດັການສົ່ຳໂ້ກງ ດາ້ນສົ່ະຫວດັດກ່ານ / ຜິນ່
ປັະໂຫຍດ, ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ເມ່� ອຄນ່ພກິານຖກ່ກຳານດ່ຂ່ນ້ ເພ່� ອຮັຽກຮັອ້ງຜິນ່ປັະໂຫຍດ ທີ່່� ຖກ່ເກບັຮັກັສົ່າໄວ ້ໂດຍຜ່ິຄ້າ້
ມະນຸດ.254 ນອກຈາກນັນ້ ຍງັ ມ ່ກຳລະນ ່ ທີ່່�  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ ການ ຄາ້ ມະນຸດ ໄດຮ້ັບັມອບ ຕົ້ວ່ ຕົ້ນ່  ຂອງ  ຜ່ິ ້ອ່� ນ  ໃນ
ຊ� ວງໄລຍະ  ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ສົ່ຳາລບັ ຈດຸປັະສົ່ງ່ ອ່� ນ,  ແລະ  ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່  ໃນ ຂຳ ້ຫາ ສົ່ຳ ້ໂກງ ຕົ້ວ່ ຕົ້ນ່.255 ການ
ສົ່ຳໂ້ກງບດັເຄຣດດິ ກຳມລ່າຍງານເຊັ� ນກນັ.256 ພວກຄາ້ມະນຸດ ຍງັອາດຈະໃຊ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການສົ່ຳໂ້ກງພາສົ່,່ ສົ່່� ງ
ຜິນ່ເຮັດັໃຫ ້ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍປັະເຊນ່ກບັ ການສົ່ບ່ສົ່ວນທີ່າງແພ� ງ ແລະ ທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັການສົ່ບ່ສົ່ວນພາສົ່ອ່າກອນ 
ຊ່� ງບາງຄັງ້ ເປັັນເວລາຫຸາຍປ່ັ ຫຸງັຈາກ ເຂາ່ເຈ ່າ້ ໄດຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ. ໃນທີ່າງປັະຕົ້ບິດັ, ມນັສົ່າມາດເປັັນສົ່່� ງທີ່່� ຫຍຸງ້ຍາກ 
ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຈະຮັຽກຮັອ້ງ ການຂ່� ມເຫງັ ຢູ່່� ໃນສົ່ະຖານະການເຫຸ ່� ານ່.້  

ກໍລະນີສຶກສາ: ນາງ Rebekah

ຢູ່່� ໃນຄະດໜ່່່� ງ ທີ່່� ໜ່າ້ເສົ່ຍດາຍ ໃນປັະເທີ່ດສົ່ະຫະລດັອາເມລກິາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້
ມະນຸດ, ນາງ Rebekah, ໄດເ້ປັັນຜ່ິທ້ີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ຈາກ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດທີ່່� ມກັໃຊຄ້ວາມ
ຮຸັນແຮັງ. ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ຂອງນາງ ໄດຊ້່ເ້ຮັອ່ນ ແລະ ລດ່ ເປັັນຊ່� ຂອງນາງ, ແລະ ໃຫນ້າງເປ່ັດບນັຊ່
ທີ່ະນາຄານ ພາຍໃຕົ້ຊ້່�  ແລະ ເລກປັະກນັສົ່ງັຄມ່ປັອມ ເພ່� ອໃຫຕ້ົ້ນ່ເອງຫຸກ່ລຽ້ງ ຈາກການກຳາໄລ 
ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ. ລາວ ບຳ�  ໄດ ້ອະນຸຍາດ ໃຫ ້ນາງ  ຍ່� ນ ໃບແຈງ້ອາກອນ  ສົ່ຳາລບັ ລາຍ ຮັບັ ທີ່່� ໄດ ້ຝ່າກ ເຂ່າ້
ບນັຊ ່ເຫຸ ່� າ ນ່.້ ຕົ້ຳ� ມາ ນາງ Rebekah ໄດຖ້ກ່ກ� າວຟັອ້ງ ໃນຂຳຫ້າກຳ� ອາຊະຍາກຳາທີ່າງການເງນິ ທີ່່�

ນາງຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ, ແລະ ໄດຖ້ກ່ຄວບຄຸມ ບຳ� ໃຫຮ້ັ� ວມມກ່ບັເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ບຳ� ໄດເ້ປ່ັດເຜິຍ່ 
ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຂອງ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ໃນອາຊະຍາກຳາເຫຸ ່� ານ່.້ ນາງ ໄດ ້ສົ່າລະພາບຜິດິ  ໃນ ຂຳ ້ຫາ
ຫລບ່ ໜ່ ່ພາສົ່ ່  ແລະ  ຖກ່ ຕົ້ດັສົ່ນິ ໃຫເ້ຂ່າ້ ຄຸກ ເປັັນເວລາ 13  ເດອ່ນ. ຫຸງັ ຈາກ   ນາງ ຖກ່ ປັ� ອຍ ຕົ້ວ່
ອອກ ຈາກ ຄຸກ ແລວ້, ຜ່ິ ້ຄາ້ ມະນຸດ  ໄດ ້ບງັຄບັ ໃຫ ້ນາງ  ຍ່� ນ ໃບ ແຈງ້ ພາສົ່ ່ຄນ່  ເຮັດັ ໃຫ ້ນາງ ເປັັນ ໜ່່ ້

ອາກອນ  ຫຸາຍ ກວ� າ 1/4 ຂອງ ເງນິຫຸາຍ ລາ້ນ ໂດ ລາ ສົ່ະຫະລດັ.257 

253 ທ່ານ Palmer, W., & Missbach, A. (2017). ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ພາຍໃນ ການດໍາເນີນການລັກລອບໄປມາ ຂອງຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍ: ແມ່ນ ”ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ” 
ຫຼື ”ຜູ້ກະທໍາຜິດ” ເປັນຜູ້ຂົນສົ່ງທີ່ມີອາຍຸຕໍາກວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ? ວາລະສົ່ານການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ພາຍໃນ ອາຊ ່ແລະ ປັາຊຟິ່ັກ, 26(3), 287-307. 
254 ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານການ
ເປັນທາດ, 2014) 72.
255 ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 
2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
256 ທ່ານ Carolina Villacampa ແລະ ທ່ານ N”ria Torres, ການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບການຂູດຮີດທາງອາຍາ: ຜົນກະທົບທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປະສົບ ໃນທາງຜ່ານ 
ໄປສູ່ ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ, ບດ່ທີ່ບ່ທີ່ວນສົ່າກນ່ ກ� ຽວກບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 2019, ສະບັບທ.ີ 25(1) 3”18, ທີ ່4
257 ຄຳາແນະນຳາ ຂອງຜ່ິສ້ົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ຕົ້ຳ�  ບນັຫາພາສົ່ອ່າກອນ ທີ່່� ສົ່່� ງຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, (ສູນນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ທ່ານ 
Ropes & Gray LLP, ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Baltimore, ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ, 2019) 4
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ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ທາງອອນລາຍ / ໂທລະສັບ: ມກ່ຳລະນ ່ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ຈາກ ອາຊຕ່ົ້າເວນັອອກ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ຂອງ ການຕົ້ວ່ະຍວ່ະຫຸອກລວງ ທີ່່� ສ່ົ່ນໂທີ່ລະສົ່ບັ, ຊ່� ງຖກ່
ບອກໃຫໂ້ກງເງນິ ຄນ່ທີ່່� ຮັັ� ງມ ່ໃນຂະນະທີ່່� ໃຫໃ້ຊຊ້ວ່ດິຢູ່່� ໃນສົ່ະພາບ ທີ່່� ຕົ້ຳ� າກວ� າມະນຸດທີ່່� ວໄປັ ແລະ ບຳ� ໄດຮ້ັບັຄ� າຕົ້ອບ
ແທີ່ນໃດໆ; ຊ່� ງເປັັນກດິຈະກຳາລບັ ທີ່່� ໄດສ້ົ່ງັເກດເຫນັ ທີ່ງັ ຢູ່່�  ໃນ  ປັະເທີ່ດອດ່ ສົ່ະ ຕົ້າ ລ ່ ແລະ  ເອ ່ຣບ່  ແລະ  ອາດ ຈະ ເກດ່
ຂ່ນ້ ຢູ່່�  ບ� ອນ ອ່� ນໆ ອກ່.258

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ອາດກະທີ່ຳາຜິດິ 
ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ, ບຳ� ວ� າຈະເປັັນການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແບບໄປັໆມາໆ ຈາກຈດຸຕົ້່ນ້ກຳາເນດ່ ໄປັຫາ ຈດຸ
ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່, ຫຸ ່ ໃນຊ� ວງໄລຍະການຂ່ດຮັດ່, ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ເຊັ� ນ ເມ່� ອຜ່ິບ້ງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ຂ່� ມຂ່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ເພ່� ອຜິນ່
ປັະໂຫຍດທີ່າງການເງນິ ຫຸ ່ດາ້ນວດັຖຸອ່� ນໆ ລວມທີ່ງັ ການບຳລກິານທີ່າງເພດ. ຢູ່່� ໃນບາງກຳລະນ,່ ການໃຫສ້ົ່ນິບນ່ ຈະ
ຖກ່ບງັຄບັ ຜິ� ານທີ່າງ ການຂ່� ມຂ່�  ກ� ຽວກບັການລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການເຮັດັວຽກ ຫຸ ່ກດິຈະກຳາ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້
ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນນັນ້.259 

ການກະທໍາຜິດອ່ືນໆ

ການລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ (Petty crimes): ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ໃນຂຳຫ້າ ຂ່ລ້ກັ,260 ການ
ເກບັເງນິເພ່� ອການກຸສົ່ນ່ ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ແລະ ເພ່� ອການຂ່ດຮັດ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ຢູ່່� ໃນອາຊະຍາກຳາລກັເລກັຂະໂມຍນອ້ຍ 
ລວມທີ່ງັ ການລກັເງນິໃນຖງ່ສົ່່ງ້ຖງ່ເສົ່່ອ້, ການດງ່ກະເປ່ັາ, ການລກັເຄ່� ອງໃນຮັາ້ນຄາ້, ການລກັຈາກຕ່ົ້ເ້ອທີ່ເ່ອມັ ແລະ 
ການລກັຂະໂມຍ ດວ້ຍກນ່ອຸບາຍຕົ້� າງໆ. ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດກ້� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ  ການ ລກັເງນິໃນຖງ່ສົ່່ງ້ເສົ່່ອ້ ແລະ ການ ຂາຍ ສົ່ນິຄາ້
ປັອມ  ໃນ ບນັດາ ປັະ ເທີ່ດທີ່່� ລວມມ ່  ອງັກດິ  ແມ� ນເປັັນ ຄນ່ ທີ່່� ມາ ຈາກ ບນັດາ ກຸ� ມຊນ່ ເຜິ່� າ ທີ່່� ຖກ່ມອງຂາ້ມ, ຕົ້່ນ້ຕົ້ຳ ແມ� ນ
ຄນ່ Roma. ເຈ່າ້ ໜ່າ້  ທີ່່�  ຝ່ຣັ� ງ  ໄດ ້ມາ້ງ ເຄອ່ ຂ� າຍ ອາດ ຊະ ຍາ ກຳາ  ທີ່່�  ມ ່ການ ຈດັ ຕົ້ັງ້ ລະດບັສ່ົ່ງ  ທີ່່� ໄດ ້ກ� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ  ການ
ຂ່ດ ຮັດ່ ເດກັ ນອ້ຍ ຫຸາຍກວ� າ 2,000 ຄນ່ ໃນ ການ ລກັ ຂະ ໂມຍ, ທີ່່� ດຳາ ເນນ່ ງານ  ຢູ່່� ທີ່່� ວ ພາກ ໃຕົ້ ້ ຂອງ ປັະ ເທີ່ດ ຝ່ຣັ� ງ, 
ແອດັສົ່ະປັາຍ, ອ ່ຕົ້າ ລ ່ ແລະ  ອ່� ນໆ.261 ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການລກັໂລຫະໄປັຂາຍ (ໂດຍທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຖກ່
ບອກໃຫຊ້ອກຫາໂລຫະ ທີ່່� ພວກຄາ້ມະນຸດ ຈະເອາ່ໄປັຂາຍຕົ້ຳ� ມາ) ໄດຖ້ກ່ລາຍງານວ� າ ມຢູ່່່� ໃນເອຣ່ບ່.262 

ການຂໍທານ: ການຂຳທີ່ານ ອາດຈະມຢູ່່່� ໃນບາງປັະເທີ່ດ ຊ່� ງບຳ� ໄດຖ້ກ່ລະບຸວ� າ ເປັັນການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ ບຳ� ຖກ່ຮັບັຮ່ັ ້
ວ� າເປັັນບນັຫາການຄາ້ມະນຸດ, ຊ່� ງໝາຍຄວາມວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັໃຫໄ້ປັຂຳທີ່ານ 
ອາດຈະບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ໄດ.້ ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ໃນປັະເທີ່ດໂຮັນລງັ, ການຂຳທີ່ານ ໄດຖ້ກ່ພຈິາລະນາ ເປັັນບນັຫາ ຂອງ 
ຄວາມເປັັນລະບຽບຮັຽບຮັອ້ຍ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະ, ໂດຍຜ່ິທ້ີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ ຖກ່ປັະຕົ້ບິດັວ� າເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸາຍກວ� າ
ທີ່່� ຈະກຳານດ່ວ� າ ເຂາ່ເຈ ່າ້ອາດຈະເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ຢູ່່� ບ� ອນອ່� ນໆໃນເອຣ່ບ່ (ເຊັ� ນ ປັະເທີ່ດ 
ໂຣມນັນ ່ ແລະ ບຸງກາລ)່ ການຂຳທີ່ານ ຖກ່ກຳານດ່ເປັັນຄວາມຜິດິທີ່າງອາຊະຍາ, ເຮັດັໃຫ ້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ເຂ່າ້ໄປັຢູ່່� ໃນຂະບວນການຂຳທີ່ານ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ.່ ການຂ່ດຮັດ່ເດກັນອ້ຍ ໃນການ
ຂຳທີ່ານ, ສົ່າມາດເປັັນອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ມກ່ຳາໄລສ່ົ່ງ ແລະ ມຄ່ວາມສົ່� ຽງຕົ້ຳ� າ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ, ຜ່ິທ້ີ່່� ໃຊປ້ັະໂຫຍດ ຈາກ
ອາຍຸ ຂອງຄວາມຮັບັຜິດິຊອບ ທີ່າງອາຍາ (ຊ່� ງອາດຈະເປັັນສົ່ບິ ຫຸ ່ ແປັດປ່ັ) ຊ່� ງໝາຍຄວາມວ� າ ເດກັນອ້ຍບຳ� ສົ່າມາດ
ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໄ່ດ,້ ແລະ ດັ� ງນັນ້ຈ ່� ງສົ່າມາດ ເຄ່� ອນຍາ້ຍໄປັທີ່່� ວເອຣ່ບ່ ເພ່� ອສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ການຂ່ດຮັດ່.263

ການຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະຖກ່ສົ່ອບສົ່ວນ ໂດຍຕົ້ຳາຫຸວດ ທີ່່� ຕົ້ອ້ງການຊອກຮ່ັ ້ກ� ຽວກບັ
ພວກຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ອາດຊະຍາກຳາອ່� ນໆ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດພ້ວ່ພນັ. ໃນບາງກຳລະນ,່ ສົ່ນັຊາດຕົ້ະຍານການຢູ່່� ລອດ ຂອງ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ປັອ້ງກນັບຳ� ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ຮັ� ວມມກ່ບັຕົ້ຳາຫຸວດ ຍອ້ນຄວາມຢູ່າ້ນກວ່ ຕົ້ຳ�  ຄວາມປັອດໄພຂອງຕົ້ນ່ ຖາ້

258 ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ  2020 (UNODC, 2021) ໜ້າ51
259 ໃຫ້ເບີ່ງ: ການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ ເປັັນຕົ້ວ່ອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ ແກ�  ການລກັລອບໄປັມາ ຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ ໃນບາຫຸ.່ ຂະບວນການລະດບັ
ພາກພ່ນ້ ທີ່່� ເນັນ້ໜ່ກັໃສົ່�  ອາຊຕ່ົ້າເວນັອອກສົ່� ຽງໃຕົ້ ້(UNODC ແລະ RSO, 2021) ໜ້າ10, 33, 35-36.
260 ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 
2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
261 ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ  2020 (UNODC, 2021) ໜ້າ50
262 ຍົກຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການ
ປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານການເປັນທາດ, 2014) ໜ້າ5, 15, 64, 73, 89.
263 ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັກດິຈະກຳາອາຊະຍາກຳາ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ແລະ ການຂຳທີ່ານ ໃນເອຣ່ບ່: ບດ່ສົ່ກ່ສົ່າລະອຽດ ແລະ ຫຸກັການປັະຕົ້ບິດັ (ອົງການສາກົນ ຕ້ານການ
ເປັນທາດ, 2014) ໜ້າ6, 22, 61, 64.
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ເຂາ່ເຈ ່າ້ ຖກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າ ໄດຊ້� ວຍເຫຸອ່ຕົ້ຳາຫຸວດ.264 ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະມຄ່ວາມສົ່� ຽງ ຕົ້ຳ�  ການຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່
ພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍພາຍໃນປັະເທີ່ດ ລວມທີ່ງັ ກດ່ໝາຍການຄາ້ມະນຸດ. ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ໃນປັະເທີ່ດສົ່ງິກະໂປັ, ກດ່ໝາຍ 
ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່24 ປ່ັ 2014 ວ� າດວ້ຍ ການຄາ້ມະນຸດ ໄດຫ້າ້ມການຂດັຂວາງ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຕົ້ຳາຫຸວດ ຫຸ ່ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັ
ໃຊກ້ດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 17); ຂຳ ້ຄວາມ , ຂຳ ້ມ່ນ ຂ� າວ ສົ່ານ  ແລະ  ອ່� ນໆ ທີ່່�  ຜິດິ (ມາດຕົ້າ 20), ທີ່ງັ ສົ່ອງ ເປັັນ ການ ກະ ທີ່ຳາ
ຜິດິ  ທີ່່�  ເຮັດັໃຫຖ້ກ່ ປັັບ ໃໝ ສ່ົ່ງ ສຸົ່ດເຖງ່ $10,000 ແລະ/ຫຸ ່ເຂ່າ້ ຄຸກ  ບຳ�  ເກນ່ 12 ເດອ່ນ. ຢູ່່� ໃນ ຫຸາຍປັະເທີ່ດ, ຄນ່ ສົ່າມາດ
ຖກ່ ຈບັ ແລະ ຖກ່ບອກໃຫປ້ັະກດ່ ຕົ້ວ່  ໃນ ສົ່ານ ໃນຖານະ ເປັັນ ພະຍານ. 

ການໝ່ີນປະໝາດ / ການໃສ່ຮ້າຍ: ແຫຸ� ງຂຳມ້່ນ ລວມທີ່ງັຈາກ ບດ່ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ ຂອງ ສົ່ະຫະລດັ
ອາເມລກິາ ສົ່ະບບັ ປ່ັ 2020 ສົ່ງັເກດວ� າ ນາຍຈາ້ງທີ່່� ຂ່ດຮັດ່ ໄດໃ້ຊກ້ດ່ໝາຍການຫມິ� ນປັະຫມາດ ເພ່� ອນຳາເອາ່ ຂຳ ້
ກ� າວຫາທີ່າງອາຍາ ຕົ້ຳ� ສ່ົ່ກ້ບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍແລະ ຜ່ິສ້ົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ເພ່� ອໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ບຳ� ເວ່າ້ຈ ່� ມຫຍງັ 
ຕົ້ຳ�  ສົ່ະພາບເງ ່�ອນໄຂ ຂອງ ການຈາ້ງງານ. ບດ່ລາຍງານ ຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຈາກປັະເທີ່ດໄທີ່ ທີ່່� ບຳລສິົ່ດັໜ່່� ງ ໄດດ້ຳາເນນ່ການ
ຮັອ້ງທຸີ່ກ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິສ້ົ່ະຫນບັສົ່ະຫນນ່ສົ່ດິ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດກ້� າວຫາ ໃຫສ້ົ່າທີ່າລະນະຮ່ັ ້ ກ� ຽວກບັເງ ່�ອນໄຂການເຮັດັວຽກ ທີ່່� ຊ່ໃ້ຫ ້
ເຫນັເຖງິ ການບງັຄບັໃຊແ້ຮັງງານ, ເຖງິແມ� ນວ� າ ການປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິລ້າຍງານ (whistle-blower) ໄດມ້ຢູ່່່� ໃນ ກດ່ໝາຍ 
ວ� າດວ້ຍ ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ກຳຕົ້າມ. ຕົ້ວ່ຢູ່� າງອກ່ອນັນ່� ງ ແມ� ນຂອງປັະເທີ່ດມຽນມາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  
ຮັຽກຄ� າຈາ້ງ ຄນ່ງານຂອງໂຮັງງານ ສົ່ຳາລບັ ການສົ່ບ່ຕົ້ຳ� ປັະທີ່ວ້ງ ຫຸງັຈາກຖກ່ບງັຄບັໃຫເ້ຮັດັວຽກລ� ວງເວລາ ຢູ່່� ໃນ 
ໂຮັງງານຂອງຄນ່ຈນ່.265  

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຖືພາແທນຜູ້ອ່ືນ: ເມ່� ອຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ໃຫຖ້ພ່າ
ແທີ່ນຜ່ິອ້່� ນ, ແລະ ການຖພ່າແທີ່ນ ແບບຂ່ດຮັດ່ ແມ� ນບຳ� ໄດຖ້ກ່ຮັບັຮ່ັວ້� າ ເປັັນຮ່ັບແບບ ການຂ່ດຮັດ່, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ອາດຈະຍງັບຳ� ຖກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່, ໃນຄວາມເປັັນຈງ່ ແມ� ນປັະເຊນ່ກບັ ການຖກ່ກຳານດ່ໃຫມ້ຄ່ວາມຜິດິທີ່າງອາຊະຍາ ສົ່ຳາ
ລບັການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຖພ່າແທີ່ນຜ່ິອ້່� ນ ເພ່� ອທຸີ່ລະກດິ ຫຸ ່ເຕົ້ກັໂນໂລຢູ່່ການຈະເລນ່ພນັ.

ການຂາຍອາໄວຍະວະ / ການຄ້າອາໄວຍະວະ: ຢູ່່� ໃນຫຸາຍປັະເທີ່ດ, ການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ ເພ່� ອເອາ່
ອະໄວຍະວະອອກ ແມ� ນບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ ແລະ ຕົ້ອບໂຕົ້ ຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ. ແທີ່ນທີ່່� ຈະເປັັນເຊັ� ນນັນ້, ພາກສົ່� ວນທີ່່�
ກ� ຽວຂອ້ງ ລວມທີ່ງັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການເອາ່ອະໄວຍະວະ
ອອກ, ອາດຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນຂຳຫ້າຂາຍ ຫຸ ່ ຄາ້ອະໄວຍະວະ. ການ ສົ່ກ່ສົ່າ ໃນປັັດຈບຸນັ  ໄດ ້ພບ່ ເຫນັ  ສົ່ະຖານະ
ການ  ທີ່່�  ບຳ� ຢູ່່ນຍນັ ເປັັນ ທີ່າງ ການ  ກ� ຽວກບັ ຜ່ິ ້ຊາຍ ທີ່່� ມາ ຈາກ ປັະ ເທີ່ດ ທຸີ່ກ ຍາກ  ທີ່່�  ເດນ່ທີ່າງ ຂາ້ມ ແດນ  ລວມທີ່ງັ ໃນ ພາກ
ພ່ນ້ ອາ ຊຽນ ເພ່� ອ ໄປັ ຂາຍ ໝາກ ໄຂ� ຫຸງັ  ຂອງຕົ້ນ່ ຊ່� ງ ຕົ້ຳ�  ມາ ຖກ່ ກຳານດ່ວ� າກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາ  ຍາ ພາຍໃຕົ້ ້ ກດ່ໝາຍ ວ� າ ດວ້ຍ
ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ທີ່່� ພວ່ພນັກບັ  ການ ເອາ່ ອະໄວຍະວະອອກ.

ການກະທໍາຜິດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະມົງ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ທ່ີບ່ໍຖືກລາຍງານ ແລະ ບ່ໍຖືກຄວບຄຸມ
ຈາກລະບຽບກົດໝາຍ (IUU): ບຸກຄນ່ ທີ່່� ຖກ່ຂ່ດຮັດ່ ຢູ່່� ໃນອຸດສົ່ະຫະກຳາ ການປັະມງ່ ແມ� ນມຄ່ວາມສົ່� ຽງສ່ົ່ງ 
ທີ່່� ຈະຖກ່ກຳານດ່ວ� າມຄ່ວາມຜິດິ ທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ກະທີ່ຳາ ໃນໄລຍະຖກ່ຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັ ການປັະມງ່ຜິດິ
ກດ່ໝາຍ, ການລກັລອບລ� າຫຸຈ່ບັ, ການລກັລອບຂນ່ສົ່່� ງ ແລະ ການລກັລອບເຂ່າ້ໃນດນິແດນ ຂອງປັະເທີ່ດ.266 ຜ່ິ ້
ທີ່່�  ຖກ່ ຄາ້ມະນຸດ ເຂ່າ້ໄປັ ໃນ ອຸດ ສົ່າ ຫະ ກຳາ ການ ປັະ ມງ່  ອາດ ຈະ ຖກ່ ດຳາ ເນນ່ ຄະ ດ ່ ແລະ  ລງ່ ໂທີ່ດ  ສົ່ຳາ ລບັ ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ 
ກ� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ປັະມງ່ IUU.267 ການສົ່ກ່ສົ່າໃນປັັດຈບຸນັ ໄດເ້ປ່ັດເຜິຍ່ ຄວາມເປັັນຫ� ວງ ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັ ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດເ້ຂ່າ້ໄປັສ່ົ່�  ອຸດສົ່າຫະກຳາການປັະມງ່ ໃນທີ່່� ວພາກພ່ນ້ອາຊຽນ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ນເປັັນ
ພນ່ລະເມອ່ງ ທີ່່� ມາຈາກ ປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ຟ່ັລບິປິັນ ທີ່່� ຕົ້ກ່ຢູ່່� ໃນການລງ່ໂທີ່ດ ແລະ ຖກ່ປັັບ
ໃໝ ຍອ້ນການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ມສ່ົ່� ວນພວ່ພນັກບັ ການປັະມງ່ ແບບ IUU ໃນປັະເທີ່ດອ່� ນໆ, ລວມທີ່ງັ ບຳ� ພຽງແຕົ້� ຢູ່່� ໃນ
ອາຊ,່ ແຕົ້� ຍງັຢູ່່� ໃນພາກພ່ນ້ອ່� ນໆ ລວມທີ່ງັປັາຊຟິ່ັກ. ແທີ່ ້ຈງິ ແລວ້, ພນ່ລະ ເມອ່ງ  ຂອງ ບນັດາ ປັະ ເທີ່ດ ອາ ຊຽນ  ທີ່່� ໄດ ້
ຖກ່   ຄາ້ ມະນຸດ ເຂ່າ້ໄປັໃນອຸດສົ່ະຫາກຳາການປັະມງ່ ໄດຖ້ກ່ສົ່່� ງໄປັ ຫຸາຍ ພາກ ພ່ນ້  ໃນ ໂລກ. ໃນບາງກຳລະນ,່ ບຸກຄນ່ເຫຸ ່� າ
ນ່ ້ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ໂດຍອງ່ການ NGO ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແຕົ້� ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ 
ໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ.  

264 ການສົນທະນາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຍຸຕິທໍາ ຂອງ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ທ່ານ Dressember ແລະ ທ່ານ Karana Rising, 7ໂມງແລງ ET, 30 ເມສາ 
2021. ເອກະສານບັນທຶກ ຂອງຜູ້ຂຽນ. 
265 2020 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ: ປະເທດພະມ້າ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງປະເທດສະຫາລັດ, 2020) 
266 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ສະບັບປີ 2021: ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງປະເທດສະຫາລັດ, 2021) 
267 ທ່ານ Sallie Yea, ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການເປັັນຂາ້ທີ່າດສົ່ະໄໝໃໝ�  ໃນອາຊ,ີ ABC Big Ideas, 10 ພຶດສະພາ 2021
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ເຄື່ອງມືໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບການປຶກສາ
ຫາລື ແບບໂຕະມົນ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບໂຕະມົນ ການບ່ໍລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ 
ໃນກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ: ແບບຟັອມນ່ໄ້ດຖ້ກ່ອອກແບບເພ່� ອໃຫທ້ີ່ມ່ງານຂອງ AACT ເພ່� ອ
ໃຊໃ້ນການຈດັກອງປັະຊຸມປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ ກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ. ແບບຟັອມນ່ຈ້ະຖກ່ນຳາໃຊສ້ົ່ຳາ
ລບັ: 

 � ໂດຍຜ່ິອ້ຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ ເພ່� ອອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກໃນການປ່ັກສົ່າຫາແບບໂຕົ້ະມນ່

 � ໂດຍຜ່ິບ້ນັທີ່ກ່ກອງປັະຊຸມ ເພ່� ອບນັທີ່ກ່ການສົ່ນ່ທີ່ະນາປ່ັກສົ່າຫາລ:່ ຜ່ິບ້ນັທີ່ກ່ກອງປັະຊຸມຈະຕົ້ອ້ງບນັທີ່ກ່ໃສົ່�
ແບບຟັອມອນັໜ່່� ງ ສົ່ຳາລບັການປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່ໃນແຕົ້� ລະຄັງ້. 

ແບບຟັອມນ່ຈ້ະບຳ� ຖກ່ແບ� ງປັັນໃຫແ້ກ� ແຂກຖກ່ເຊນ່/ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມໃນການປ່ັກສົ່າຫາລແ່ບບໂຕົ້ະມນ່.

ເພ່ືອໃຫ້ທີມງານພາຍໃນປະເທດ ດໍາເນີນການລ່ວງໜ້າກ່ອນກອງປະຊຸມ ແລະ ກວດສອບໃນລະຫວ່າງ:

ວັນທີ/ເວລາ/ສະຖານທ່ີການຈັດການປຶກສາຫາລືແບບໂຕະມົນ

ວນັທີ່:່

ເວລາ:

ສົ່ະຖານທີ່່� :

ທີມງານ ASEAN-ACT ຢູ່ກອງປະຊຸມການປຶກສາລືແບບໂຕະມົນ

ຊ່� ຜ່ິອ້ຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກ:

ຊ່� ຜ່ິບ້ນັທີ່ກ່ກອງປັະຊຸມ:

ຊ່� ຜ່ິແ້ປັພາສົ່າ:

ທີ່ມ່ານອ່� ນໆຂອງ AACT:

ຈຳານວນຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່:

ຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາລືແບບໂຕະມົນ

ລດັຖະບານ/ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່່� ບຳ� ສົ່ງັກດັລດັຖະບານ:

ຈຳານວນຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ / ເພດ: ຈຳານວນຜ່ິຊ້າຍ: 
ຈຳານວນຜ່ິຊ້ງິ: 
ຈຳານວນຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມທີ່ງັໝດ່: 

ບດ່ບາດຂອງຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ (ກະລຸນາລະບຸ):  

[ຕົວຢ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ພະນັກງານໄອຍະ

ການ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ພິພາກສາ, ຜູ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຜູ້ອື່ນໆ.]
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ: 

ຄວາມເປັນມາ: ອາຊຽນ-ອດ່ສົ່ະຕົ້າລເ່ພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ASEAN-ACT)  ກຳາລງັຮັ� າງເອກະສົ່ານໃນຫວ່ຂຳ ້
‘ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດໃນບນັດາປັະເທີ່ດສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ’. 
ເອກະ ສົ່ານນ່ໄ້ດຖ້ກ່ກະກຽມໂດຍ ມາຣກິາ ແມກັອາດຳາ (Marika McAdam), ທີ່່� ປ່ັກສົ່າດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກດ່ໝາຍ ລະຫວ� າງປັະເທີ່ດຂອງ ASEAN-ACT. ການລາຍງານບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່,້ ພວກເຮັາ່ປັາຖະໜ່າທີ່່� ຈະເອາ່ຂຳມ້່ນ 
ແລະ ປັະສົ່ບ່ການແບບເລກິເຊິ� ງຈາກຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິຈາກລດັຖະບານ ແລະ ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່່� ບຳ� ສົ່ງັກດັລດັຖະບານ
ໃນທີ່່� ວປັະເທີ່ດສົ່ະມາຊກິອາຊຽນ. 

ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຈາກການປັະບດັກດິຈະ
ກຳາທີ່່� ບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ ເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ຫຸກັການນ່ ້ ບຳ� ໄດຄ້ວບຄຸມທຸີ່ກໆການກະທີ່ຳາ
ຜິດິທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດອາດຈະໄດກ້ະທີ່ຳາ,   ແຕົ້� ກຳບຳ� ໄດໝ້າຍຄວາມວ� າຈະຖກ່ຍກ່ເວັນ້ຈາກການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ
ທີ່່� ຮັາ້ຍແຮັງ. ຫຸກັການນ່ ້ ໄດກ້ຳາຖກ່ກຳານດ່ໄວໃ້ນມາຕົ້າ 14(7) ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາອາຊຽນວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ (2015). “ແຕົ້� ລະລດັພາຄ ່ ໂດຍອງ່ຕົ້າມກດ່ໝາຍພາຍໃນ, ກດ່
ລະບຽບ, ນຕິົ້ກິຳາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕົ້� າງໆ ແລະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຈະພຈິາລະນາ ບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ແລະ ທີ່າງບຳລຫິານຈາກການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍຂອງພວກເຂາ່ຖາ້ຫາກ
ວ� າການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ.” ນອກຈາກນັນ້, ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຍງັໄດກ້ຳານດ່ໃນຄ່� ມຂ່ອງ 
ACWC ທີ່່� ຄຳານງ່ເຖງິຄວາມລະອຽດອ� ອນດາ້ນເພດໃນການຈດັການກບັແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
(ພາກທີ່ ່III, 3.6.1) ແລະ ພາກທີ່ ່1,  C2 ຂອງຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິຂອງອາຊຽນໃນການຕົ້ອບໂຕົ້ທ້ີ່າງ
ດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຕົ້ຳ� ກບັການຄາ້ມະນຸດ. (2007). ນອກຈາກນັນ້, ບນັດາປັະເທີ່ດສົ່� ວນໃຫຍ�
ໃນພາກພ່ນ້ອາຊຽນມກ່ດ່ໝາຍສົ່ະເພາະທີ່່� ກຳານດ່ຫຸກັການ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື: ໃນການສົ່ນ່ທີ່ະນານ່,້ ພວກເຮັາ່ ຕົ້ອ້ງການຖາມທີ່� ານບາງຄຳາຖາມໃນຫວ່ຂຳຕ້ົ້� າງ
ຕົ້� າງດັ� ງນ່:້ 

 � ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ ແລະ ການນຳາໃຊຫຸ້ກັການ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ

 � ການດຳາເນນ່ຄະດກ່ບັຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ໃນຄວາມຜິດິທີ່່� ກະທີ່ຳາໃນເວລາຖກ່ຄາ້ມະນຸດ

 � ບດ່ບາດຂອງກດ່ໝາຍໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະ ການລງ່ໂທີ່ດ 

 � ຄຳາແນະນຳາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສົ່ນັຍາສົ່ອງຝ່� າຍ ແລະ ພາກພ່ນ້ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 

 � ສົ່ິ� ງທີ່າ້ທີ່າຍ ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ແບບທີ່່� ດໃ່ນການຍດ່ໝັນ້ ແລະ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ

ແນ� ນອນທີ່່� ສຸົ່ດວ� າທີ່� ານ ສົ່າມາດເລອ່ກທີ່່� ຈະບຳ� ຕົ້ອບຄຳາຖາມໃດໜ່່� ງກຳໄດ ້ ແລະ ບຳ� ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງຕົ້ອບຄຳາຖາມທີ່່� ທີ່� ານບຳ�

ຢູ່າກຕົ້ອບ. ພວກເຮັາ່ຄາດຄະເນເວລາໃນການສົ່ນ່ທີ່ະນາສ່ົ່ງສຸົ່ດປັະມານ 2�5 ຊ່ົວໂມງ� 

ການຮັກສາຄວາມລັບ: ພວກເຮັາ່ຈະສົ່ງັລວມເອາ່ບນັຊລ່າຍຊ່� ອງ່ກອນ ແລະ ໜ່� ວຍງານທີ່່� ພວກເຮັາ່ໄດປ່້ັກສົ່າຫາລ່
ເຂ່າ້ໃນບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ນ່ ້ ແຕົ້� ຈະບຳ� ອາ້ງເຖງິຄຳາເຫນັໃດໆຕົ້ຳ� ບຸກຄນ່ ຫຸ ່ ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ທີ່່� ຂ່ນ້ກບັຢູ່່� ໃນບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້. ທຸີ່ກ
ການຈດ່ບນັທີ່ກ່ໃນການປ່ັກສົ່າຫາລ ່ຈະຖກ່ນຳາໃຊສ້ົ່ະເພາະຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງບດ່ລາຍງານໃນບດ່ຄ່ນ້ຄວ້ານ່ເ້ທີ່່� ານັນ້ ແລະ 
ຈະບຳ� ຖກ່ແລກປັ� ຽນ/ແບ� ງປັັນ ນອກເໜ່ອ່ຈາກທີ່ມ່ງານຂອງແຜິນງານອາຊຽນ-ອດ່ສົ່ະຕົ້າລເ່ພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ.  

ຄໍາຖາມ: ທີ່� ານມຄ່ຳາຖາມໃດ ກ� ອນທີ່່� ພວກເຮັາ່ຈະເລ່� ມບຳ� ?
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ພາກທີ 1: ຄໍາຖາມທ່ົວໄປ (20 ນາທີ)

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ: ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ຄວນຈະຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ໄດຮ້ັບັໂທີ່ດຈາກຄວາມຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາອນັເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນໂດຍກງ່ຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່
ເປັັນຜິນ່ມາຈາກທີ່່� ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ບງັຄບັໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ກະທີ່ຳາ. 

ຈາກທັດສະນະຂອງທ່ານ���

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 1: ທີ່� ານຄດິວ� າຫຸກັການນ່ ້ ມຄ່ວາມ
ເຂ່າ້ໃຈດ ່ແລະ ໄດນ້ຳາໃຊໃ້ນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານບຳ� ? 

 � ຍອ້ນຫຍງັ ຫຸ ່ຍອ້ນຫຍງັຈິ� ງບຳ� ມເ່ຂ່າ້ໃຈ ແລະ ນຳາໃຊ?້

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 2:  ຕົ້ຳ� ກບັຄວາມສົ່າມາດໃນການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ທີ່� ານມບ່ດ່ບາດສົ່ະເພາະອນັໃດ ໃນການຍກ່ສ່ົ່ງ 
ແລະ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານ?  

ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

[ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ, ພະນກັງານ
ໄອຍະການ, ທີ່ະນາຍຄວາມ, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�

ຊາຍແດນ/ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກ ເມອ່ງ/ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດ
ກາດາ້ນແຮັງງານ, ຜ່ິໃ້ຫກ້ານສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ/ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ອ່� ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ]

ໝາຍເຫດ: ໜ່່� ງແຖວຕົ້ຳ� ໜ່່� ງຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມ

ບົດບາດໃນການຍົກສູງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫັຼກການບ່ໍ
ລົງໂທດ: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່1: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່2: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່3: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່4: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່5: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່6: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່7: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່8: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່9: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່10: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່11: 

ຜ່ິເ້ຂ່າ້ຮັ� ວມຜ່ິທ້ີ່ ່12: 
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ພາກທີ 2� ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນພາກປະຕິບັດ (40 ນາທີ)

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍອາດຈະກະທີ່ຳາຜິດິໃນຊ� ວງເວລາທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ. ການ
ກະທີ່ຳາຜິດິ ລວມມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິດາ້ນເອກະສົ່ານ ຫຸ ່ ການເຂ່າ້ອອກ-ເມອ່ງ ບ� ອນທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄດຖ້ກ່ຄາ້ຂາ້ມ
ຊາຍແດນ. ໃນເວລາທີ່່� ຂ່ດຮັດ່, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະກະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວຂອ້ງກບັການເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງ
ຕົ້າມກດ່ໝາຍ ໂດຍສົ່ະເພາະບ� ອນທີ່່� ການຄາ້ໂສົ່ເພນເ່ປັັນສົ່ິ� ງທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ. ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ເພ່� ອຈດຸປັະສົ່ງ່ໃນການຕົ້ດັອະໄວຍະວະຂອງຮັ� າງກາຍ ອາດຈະຖກ່ຕົ້ດັສົ່ນິລງ່ໂທີ່ດສົ່ະຖານການຄາ້ອະໄວຍະວະຂອງ
ຮັ� າງກາຍ ແທີ່ນທີ່່� ຈະຖກ່ປ່ັກປັອ້ງໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ແລະ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ໃຫເ້ຂ່າ້ສ່ົ່� ການກະທີ່ຳາຜິດິ
ທີ່າງອາຍາ (ເຊັ� ນ ການປ່ັກຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ, ການຜິະລດິຢູ່າສ່ົ່ບທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ, ການລກັກະເປ່ັາເງນິ, ການລກັຊບັ ແລະ 
ການຂາຍສົ່ນິຄາ້ປັອມ ແລະ ການສົ່ຳໂ້ກງຜິນ່ປັະໂຫຍດ) ເຊິ� ງມຄ່ວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງອາຍາ ເນ່� ອງຈາກ
ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກະໄດທ້ີ່ຳາ ຍອ້ນພວກເຂາ່ຖກ່ຄາ້ມະນຸດນັນ້.

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 3: ທີ່� ານຮ່ັບ້ຳ� ວ� າ ມສ່ົ່ະຖານະການໃດແດ� ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຫຸ ່ ສົ່ນັນຖິານວ� າຖກ່ຄາ້ມະນຸດນັນ້ ຜ່ິທ້ີ່່� ບຳ�
ໄດຮ້ັບັການກຳຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການ
ກະທີ່ຳາຜິດິຕົ້� າງໆລຸ� ມນ່?້ ກະລຸນາອະທີ່ບິາຍສົ່ະຖານະການນັນ້ ໂດຍສົ່ງັເຂບ:

ການກະທໍາຜິດ ຕົວຢ່າງໃນພາກປະຕິບັດ

ການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ

ການອອກເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ

ການອາໄສົ່ຢູ່່� ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ

ການເຮັດັວຽກໂດຍບຳ� ຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍ

(ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການເປັັນໂສົ່ເພນ ່/ ອ່� ນໆ)

ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ 

ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການສົ່ຳລ້າດບງັຫຸວງ 

ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການໃສົ່� ຮັາ້ຍ/ການ
ໝິ� ນປັະໝາດ

ການຂາຍອະໄວຍະວະ/ການຄາ້ອະໄວຍະວະຂອງ
ຮັ� າງກາຍ

ການກະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັການຖພ່າແອບແຝ່ງ

ການປ່ັກຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ຫຸ ່ການຄາ້ຂາຍຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ

ການກະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັການຄາ້ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງການ
ຄາ້ຂາຍສົ່ິ� ງຜິດິກດ່ໝາຍອ່� ນໆ)

ອາຊະຍາກຳາທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການກຳ� ການຮັາ້ຍ/ຂຳ ້
ຂດັແຍ� ງດາ້ນອາວຸດ

ອາຊະຍາກຳາທີ່າງອາຍາ ທີ່່� ເລກັນອ້ຍ

ອ່� ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
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ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 4: ທີ່� ານຮ່ັບ້ຳ� ວ� າ ມສ່ົ່ະຖານະການໃດແດ� ທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຜ່ິທ້ີ່່� ໄດຮ້ັບັການກຳຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ
ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດຖ້ກ່ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້ຳ� ກບັການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາໃນເວລາທີ່່�

ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ? ການກະທີ່ຳາຜິດິໃດ? ກະລຸນາອະທີ່ບິາຍສົ່ະຖານະການນັນ້ ໂດຍສົ່ງັເຂບ:

ການກະທໍາຜິດ ຕົວຢ່າງໃນພາກປະຕິບັດ

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 5: ທີ່� ານມຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງທີ່່� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໄດປ້ັະສົ່ບ່ພບ່ພຳກ້ບັສົ່ະຖານະການນ່ໃ້ນປັະເທີ່ດ
ຂອງທີ່� ານບຳ� ? ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເຫຸ ່� ານ່ໄ້ດ ້ ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ ຫຸ ່ ບຳ� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ບຳ� ? ກະລຸນາ
ອະທີ່ບິາຍສົ່ະຖານະການນັນ້ ໂດຍສົ່ງັເຂບ.

ການຈບັຕົ້ວ່

ກກັຕົ້ວ່ໃນໜ່� ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ 
ຫຸ ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ

ກກັຕົ້ວ່ໃນສ່ົ່ນພກັເຊາ່ ຫຸ ່ບ� ອນເບິ� ງແຍງ
ດ່ແລ

ການຖກ່ສົ່່� ງຕົ້ວ່ກບັ/ບງັຄບັໃຫກ້ບັຄນ່

ຖກ່ປັັບໃໝການເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ/ລງ່ໂທີ່ດ

ບຳ� ຕົ້ຳ� ໃບອະນຸຍາດພກັເຊາ່/ໃບອະນຸດຍາດ
ເຮັດັວຽກ

ການຖອນສົ່ນັຊາດ 

ອ່� ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
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ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 6: ໃນກຳລະນໃ່ດແດ� , ຖາ້ມ,່ ທີ່� ານຄດິວ� າປັະເພດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດລຸ� ມນ່ ້ມລ່ກັສົ່ະນະສົ່ະເພາະທີ່່� ໄດ ້
ຮັບັຜິນ່ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ຄວາມສົ່� ຽງທີ່່� ຈະຖກ່ລງ່ໂທີ່ດຍອ້ນການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ພວກເຂາ່ໄດກ້ະທີ່ຳາ ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນມາຈາກ
ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ?

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເພດຊາຍ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍເພດຍງິ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນຍງິຮັກັ
ຍງິ (Lesbian), ຊາຍຮັກັຊາຍ 
(Gay), ຜ່ິທ້ີ່່� ຮັກັທີ່ງັເພດຍງິ ແລະ 
ເພດຊາຍ (Bisexual), ບຸກຄນ່
ຂາ້ມເພດ ຈາກເພດຍງິໄປັເປັັນເພດ
ຊາຍ ຫຸ ່ຈາກເພດຊາຍ ໄປັເປັັນເພດ
ຍງິ (transgender), ບຸກຄນ່ທີ່່� ມ່
ສົ່ອງເພດຄເ່ພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ 
(intersex), ບຸກຄນ່ທີ່່� ພຳໃຈຕົ້ຳ� ກບັ
ເພດໃດເພດໜ່່� ງໂດຍບຳ� ຈຳາກດັເລ່� ອງ
ເພດ (queer)

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ເປັັນເດກັ

ພນ່ລະເມອ່ງຂອງປັະເທີ່ດ

ບຸກຄນ່ທີ່່່� ບຳ� ແມ� ນພນ່ລະເມອ່ງຂອງ
ປັະເທີ່ດ

ພນ່ລະເມອ່ງທີ່່� ບຳ� ມເ່ອກະສົ່ານ (ບຳ� ມ່
ເອກະສົ່ານຖກ່ຕົ້ອ້ງ)

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນຮ່ັບແບບຂອງ
ການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ

ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ແມ� ນຮ່ັບແບບ
ການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ

ອ່� ນໆ (ກະລຸນາລະບຸ)
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ພາກທີ 3: ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍລົງໂທດ (40 ນາທີ)

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ: ສົນທິສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (2015) ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ “ແຕົ້� ລະລດັພາຄ ່ ໂດຍອງ່ຕົ້າມກດ່ໝາຍພາຍໃນ, 
ກດ່ລະບຽບ, ນຕິົ້ກິຳາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕົ້� າງ ແລະ ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ ຈະພຈິາລະນາບຳ� ໃຫຜ່້ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດມຄ່ວາມຮັບັຜິດິຊອບທີ່າງອາຍາ ແລະ ທີ່າງບຳລຫິານ ຈາກການກະທີ່ຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍຂອງພວກເຂາ່ ຖາ້
ຫາກວ� າການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວກ� ຽວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນຸດ.” (ມາດຕົ້າ 14(7)).  

 ໃນ ລະດບັ ຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດບຣູິ ໄນ ດາ ຣູິ ຊາ ລາມ  ຫຸກັການ ການບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ ແມ� ນນອນຢູ່່�  ໃນ ມາດຕົ້າ 47 ຂອງ ຄຳາ ສົ່ັ� ງ
ວ� າດວ້ຍ ການຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ຂອງ  ບຣ່ ໄນ ດາ ຣ່ ຊາ ລາມ (ປ່ັ 2019),  ໂດຍ ລະບຸ ວ� າ ຜ່ິ ້ຖກ່ ຄາ້ ມະນຸດ  ຈະ ບຳ�  ຕົ້ອ້ງ ຮັບັ
ຜິດິ  ຕົ້ຳ�   ການ ດຳາ ເນນ່ ຄະດ ່ທີ່າງ ອາຍາ  ກ� ຽວ ກບັ  ການ ເຂ່າ້ ເມອ່ງ ຜິດິ ກດ່ໝາຍ, ການ ຢູ່່�  ອາ ໄສົ່ ທີ່່�  ຜິດິ ກດ່ໝາຍ  ແລະ ການ
ຈດັ ຊ່ ້ຫຸ ່ ການ ຄອບ ຄອງ  ເອກະສົ່ານ ການ ເດນ່ ທີ່າງ ຫຸ ່  ເອກະສົ່ານກຳານດ່ ຕົ້ວ່ ຕົ້ນ່ປັອມ ອນັ ເປັັນ ຜິນ່ ສົ່ະທີ່ອ້ນ ໂດຍ ກງ່ 
ຈາກ  ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ດາ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດ.

 ໃນ ລະດບັ ຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດກໍາປູ ເຈຍ ມາດຕົ້າ 44 ຂອງ ກດ່ໝາຍ  ວ� າ ດວ້ຍ ການ ປັາບ ປັາມ ການ ຄາ້ ມະນຸດ  ແລະ ການ
ຂ່ດ ຮັດ່ ທີ່າງ ເພດ (2008) ປັອ້ງກນັບຳ� ໃຫມ້ ່ການ ລງ່ ໂທີ່ດບຸກຄນ່ ທີ່່� ມ ່ອາຍຸ ຕົ້ຳ� າ ກວ� າ 15 ປ່ັ,  ສົ່ຳາລບັ ບາງການກະທີ່ຳາຜິດິ 
ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ໄວ ້ລວມທີ່ງັ ການມເ່ພດສົ່ຳາພນັກບັ ເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າສົ່ບິຫາ້ປ່ັ (ມາດຕົ້າ 42) ແລະ ການ
ກະທີ່ຳາທີ່່� ຫຍາບຄາຍ ຕົ້ຳ�  ເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ມອ່າຍຸຕົ້ຳ� າກວ� າສົ່ບິຫາ້ປ່ັ (ມາດຕົ້າ 43). 

ໃນລະດບັຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມາດຕົ້າ 18 ຂອງ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ ຂອງ ອນິໂດເນເຊຍ 
ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່21 (ປ່ັ 2007) ວ� າດວ້ຍ ການລບ່ລາ້ງ ກດ່ໝາຍອາຍາ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ລະບຸວ� າ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍ ທີ່່� ກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ ພາຍໃຕົ້ກ້ານບງັຄບັ ຈາກ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຕົ້ຳ�  ກດ່ໝາຍອາຍາ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ�

ຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ�  ຂຳກ້� າວຫາທີ່າງອາຍາ.’

ໃນລະດບັຊາດ, ກດ່ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕົ້າ 39(7) ຂອງ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 
(2015) ໄດກ້ຳານດ່ສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໄວວ້� າ ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ແລະ ບຳ� ຖກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານເປັັນ
ໂສົ່ເພນ,່ ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ”. ນອກນັນ້, ມາດຕົ້າ 25(6) ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການພດັທີ່ະນາ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງ
ແມ� ຍງິ (2004) ໃນ ສົ່ປັປັ ລາວ ໄດກ້ຳານດ່ໄວວ້� າ ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍມສ່ົ່ດິທີ່່�  “ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ແລະ 
ບຳ� ຖກ່ກກັຂງັໃນສົ່ະຖານການກະທີ່ຳາຜິດິກ� ຽວກບັການຄາ້ແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ການເປັັນໂສົ່ເພນ ່ ຫຸ ່ ການເຂ່າ້-
ອອກເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ.”

ໃນລະດບັຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດມາເລເຊຍ, ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຕົ້າ້ນການລກັລອບ 
ຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ (ປ່ັ 2007), ກຳານດ່ໄວ ້ ຢູ່່� ໃນມາດຕົ້າ 25 ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະຕົ້ອ້ງບຳ�

ຮັບັຜິດິຊອບ ຕົ້ຳ�  ການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການເຂ່າ້ເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ, ການຢູ່່� ອາໄສົ່ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ 
ແລະ ການຈດັຊ່ ້ຫຸ ່ການຄອບຄອງ ເອກະສົ່ານເດນ່ທີ່າງ ຫຸ ່ເອກະສົ່ານຢັູ່ງ້ຢູ່່ນຕົ້ວ່ຕົ້ນ່ປັອມ, ເມ່� ອການກະທີ່ຳາດັ� ງກ� າວ 
ເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຜ່ິກ້� ຽວມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງ.

ໃນລະດບັຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດພະມ້າ, ພາກທີ່ ່V ຂອງ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ປ່ັ 2005) ທີ່່�

ປ່ັກປັອ້ງ ສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ກຳານດ່ວ� າ ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ຈາກສ່ົ່ນກາງ ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ການ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິ ພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ແລະ ຈະກຳານດ່ກຳານດ່ວ� າ ມນັເໝາະສົ່ມ່ ຫຸ ່ບຳ�  ທີ່່� ຈະດຳາເນນ່ການ ຕົ້ຳ�  ເຂາ່ເຈ ່າ້ ສົ່ຳາລບັ ທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ 
ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ມາຈາກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.
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ໃນລະດບັຊາດ, ຢູ່່� ປະເທດຟີລິບປິນ: 

 � ມາດຕົ້າທີ່ ່ 17 ຂອງ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍສົ່າທີ່າລະນະ, ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່ 9208 (ປ່ັ 2003) ຊ່� ງຖກ່ປັັບປຸັງໂດຍ 
RA 10364 (ປ່ັ 2012) ກຳານດ່ວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັການກະທີ່ຳາຜິດິກດ່ໝາຍທີ່່� ເປັັນ
ຜິນ່ໂດຍກງ່ ຫຸ,່ ຫຸ ່ ເປັັນ ເຫດ ການ  ຫຸ ່ ກ� ຽວ ກບັ, ການຖກ່ ຄາ້ ມະ ນຸດ, ຫຸ ່ ໃນ ການ ເຊ່� ອ ຟັັງ ຄຳາ ສົ່ັ� ງ  ທີ່່�  ສົ່ັ� ງ ໂດຍ ຜ່ິ ້ຄາ້
ມະນຸດ. ມາດຕົ້າດັ� ງກ� າວນັນ້ ຍງັປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັຈດຸປັະສົ່ງ່ຂອງການຄາ້ປັະ
ເວນ ່ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ການປັັບໃໝ ຫຸ ່ໂທີ່ດອ່� ນໆ ພາຍໃຕົ້ ້ກດ່ໝາຍອາຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ. 

 � ມາດຕົ້າ 88 ຂອງ ກດ່ລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການ ສົ່ະບບັປັັບປຸັງ ທີ່່� ຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ກດ່ໝາຍສົ່າທີ່າລະນະ 
ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່9208, ທີ່່� ຖກ່ບບັປັັບປຸັງໂດຍ ກດ່ໝາຍສົ່າທີ່າລະນະ, ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່ 10364, ກຳານດ່ ວ� າ “ການ
ປັອ້ງ ກນັ  ຕົ້າ້ນ ການ ຟັອ້ງ ຮັອ້ງ  ຕົ້ຳ�   ການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ກດ່ໝາຍ  ທີ່່�  ໄດ ້ກະທີ່ຳາ  ທີ່່� ພວ່ພນັ ກບັ ການ ຄາ້ ມະນຸດ ຫຸ ່ ຕົ້າມ ຄຳາ
ສົ່ັ� ງ ໂດຍ ກງ່  ຂອງ ພວກ ຄາ້ ມະນຸດ” ທີ່່�  ກ� າວ ວ� າ “ຄວາມ ຍນິ ຍອມ  ຂອງ ຜ່ິ ້ຖກ່ ຄາ້ ມະນຸດ  ຕົ້ຳ�   ການ ຂ່ດ ຮັດ່ ດວ້ຍຄວາມ
ຕົ້ັງ້ໃຈ ແມ� ນ ບຳ�  ກ� ຽວຂອ້ງກນັ. ຜ່ິ ້ຖກ່ ຄາ້ ມະນຸດ  ຈະ ບຳ�  ໄດ ້ຮັບັ ການ ລງ່ ໂທີ່ດ  ຍອ້ນ ການ ກະທີ່ຳາ ທີ່່�  ຜິດິ ກດ່ໝາຍ  ທີ່່�  ໄດ ້
ກະທີ່ຳາ  ທີ່່� ເປັັນຜິນ່ໂດຍ ກງ່ມາ ຈາກ, ຫຸ ່  ເປັັນ ເຫດການ  ຫຸ ່  ກ� ຽວ ກບັ  ການ ຖກ່ ຄາ້ ມະນຸດ, ຫຸ ່ ຢູ່່� ໃນການເຊ່� ອຟັັງ 
ຕົ້າມຄຳາສົ່ັ� ງທີ່່� ສົ່ັ� ງ ໂດຍ ຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການກະທີ່ຳາທີ່່� ເວ່າ້ມາ.” ມາດຕົ້າ 89 ສົ່ະເໜ່ຕ່ົ້່� ມວ� າ ‘ການ
ປ່ັກປັອ້ງ ການຟັອ້ງຮັອ້ງ ຕົ້າມມາດຕົ້າ 202 ຂອງປັະມວນກດ່ໝາຍອາຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ’ ລະບຸວ� າ ‘ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ປັະ
ເວນ ່ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດ,່ ປັັບໃໝ ຫຸ ່ ລງ່ໂທີ່ດ ພາບໃຕົ້ຂ້ຳກ້ຳານດ່ໃນມາດຕົ້າ 202 ຂອງ ປັະມວນກດ່ໝາຍ
ອາຍາສົ່ະບບັປັັບປຸັງ..’

ໃນປະເທດສິງກະໂປ, ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ 2014 (ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່45 ຂອງ ປ່ັ 
2014) ບຳ� ມຂ່ຳບ້ງັຄບັສົ່ະເພາະໃດນ່� ງ ເພ່� ອປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈາກການລງ່ໂທີ່ດ ຫຸ ່ການ
ດຳາເນນ່ຄະດ.່

ຢູ່່� ປະເທດໄທ, ມາດຕົ້າ 41 ຂອງ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ຂອງ ໄທີ່ ສົ່ະບບັປ່ັ ພ.ສົ່. 2551 
(2008) ລະບຸວ� າ ການດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ ບຳ� ສົ່າມາດດຳາເນນ່ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້ເມອ່ງ ຫຸ ່ພກັເຊາ່ຢູ່� າງ
ຜິດິກດ່ໝາຍ, ການສົ່ະໜ່ອງຂຳມ້່ນປັອມ, ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເອກະສົ່ານ, ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັການຄາ້ປັະເວນ,່ ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານ ໂດຍບຳ� ໄດຮ້ັບັອະນຸຍາດ ເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ ຈາກ 
ລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ. ໄທີ່ຍງັໄດລ້ງ່ນາມໃນອະນຸສົ່ນັຍາ ILO ໃນປ່ັ 2014 ຂອງ ສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍ ແຮັງງານ
ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ, ຊ່� ງກຳານດ່ວ� າ ໂດຍອງິຕົ້າມຫຸກັການພ່ນ້ຖານ ຂອງ ລະບບ່ນຕິົ້ກິຳາ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ບນັດາສົ່ະມາຊກິ ຈະ
ຕົ້ອ້ງ ‘ນຳາໃຊມ້າດຕົ້ະການ ທີ່່� ຈຳາເປັັນ ເພ່� ອຮັບັປັະກນັວ� າ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ທີ່່� ມສ່ົ່ດິອຳານາດ ມສ່ົ່ດິ ທີ່່� ຈະບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຫຸ ່
ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ແຮັງງານທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ ສົ່ຳາລບັ ການທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ ມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມໃນກດິຈະກຳາ
ທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ຖກ່ບງັຄບັໃຫກ້ະທີ່ຳາ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ຈາກການຖກ່ບງັຄບັ ຫຸ ່ແຮັງງານທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ.’

ຢູ່່� ປະເທດຫວຽດນາມ ບຳ� ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ ກ� ຽວກບັ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່� ໃນກດ່ໝາຍສົ່ະບບັເລກທີ່ ່ 66/2011/QH12 
ວ� າດວ້ຍ ການປັອ້ງກນັ, ສົ່ະກດັກັນ້ການຄາ້ມະນຸດ. ເຊັ� ນດຽວກນັ, ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແມ� ນມຢູ່່່� ໃນ ດຳາລດັ 
62/2012/ND-CP ລງ່ວນັທີ່ ່ 13 ສົ່ງິຫາ 2012 ທີ່່� ກຳານດ່ ພ່ນ້ຖານການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຄວາມປັອດໄພ ຂອງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ຍາດພ່� ນອ້ງ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້, ແລະ ດຳາລດັສົ່ະບບັ
ເລກທີ່ ່09/2013. /ND-CP ກຳານດ່ລາຍລະອຽດ ໃນຫຸາຍມາດຕົ້າ ຂອງກດ່ໝາຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ.
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ຕ່ໍກັບກົດໝາຍທ່ີມີຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, ໃນມຸມມອງຂອງທ່ານ

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 7: ກດ່ໝາຍມປ່ັະໂຫຍດໃນການປ່ັກປັອ້ງ
ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດຈາກການລງ່ໂທີ່ດບຳ� ? 

 � ຍອ້ນຫຍງັ ຫຸ ່ ບຳ� ມປ່ັະໂຫຍດ/ປ່ັກປັອ້ງຍອ້ນ
ຫຍງັ?

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 8: ກດ່ໝາຍນ່ ້ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊໃ້ນພາກ
ປັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິ ໃນລະດບັໃດ? 

 � ທີ່� ານສົ່າມາດໃຫຕ້ົ້ວ່ຢູ່� າງໄດບ້ຳ� ວ� າ ມນັຖກ່ນຳາໃຊ ້
ຢູ່່� ໃນ ແລະ ຖກ່ນຳາໃຊແ້ນວໃດ?

 � ຄະດ່ການຄາ້ມະນຸດປັະເພດໃດທີ່່� ຖ່ກນຳາໃຊ ້
ແລະ ການກະທີ່ຳາຜິດິປັະເພດໃດ? 

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 9: ໃນການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍນ່,້ ຜ່ິຖ້ກ່
ຄາ້ມະນຸດ ຈຳາເປັັນຕົ້ອ້ງໄດຮ້ັບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ
ເປັັນທີ່າງການໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດບຳ� ? 

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 10: ກດ່ໝາຍເຫຸ ່� ານ່ ້ ມບ່ດ່ບາດແນວ
ໃດໃນຂັນ້ຕົ້ອນການສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ?

 � ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນ-ສົ່ອບສົ່ວນ ມສ່ົ່ດິພຈິາລະ
ນາກຳານດ່ ຫຸ ່ບຳ� ກຳານດ່ ການປັ� ຽນແປັງບຳ� ? 

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 11: ກດ່ໝາຍເຫຸ ່� ານ່ ້ ມບ່ດ່ບາດແນວ
ໃດໃນຂັນ້ຕົ້ອນການດຳາເນນ່ຄະດ?່ 

 � ພະນັກງານໄອຍະການມ່ສົ່ິດພິຈາລະນາທີ່່�
ຈະດຳາເນນ່ຄະດ ່ຫຸ ່ບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດບ່ຳ� ? 

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 12: ສົ່ານມດຸ່ນພນິດິໃນການພຈິາລະນາ
ຄະດແ່ນວໃດ ກຳລະນທ່ີ່່� ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິຖກ່ຄາ້ມະນຸດ?

 � ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ສົ່າມາດຕົ້ດັສົ່ນິບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ຫຸ ່ ຫຸຸດຜິ� ອນໂທີ່ດ ຫຸ ່ ບຳ� ມກ່ານບນັທີ່ກ່ການ
ຕົ້ດັສົ່ນິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ?
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ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 13 (ສໍາລັບຮູບແບບຕາມ ສາເຫດ 
(Causation)): ໃນການນຳາໃຊກ້ດ່ໝາຍນ່,້ ມນັ
ມກ່ານສົ່າ້ງຄວາມເຊ່� ອມໂຍງແນວໃດລະຫວ� າງ ການ
ກະທີ່ຳາຜິດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ທີ່່� ພວກເຂາ່
ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ?

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 13 (ສໍາລັບຮູບແບບການບັງຄັບ 
(compulsion)): ໃນການນຳາໃຊບ້ດ່ບນັຍດັນ່,້ 
ການເຊ່� ອມໂຍງ ລະຫວ� າງ ການກະທີ່ຳາຜິດິ ຂອງ
ບຸກຄນ່ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການທີ່່� ຜ່ິກ້� ຽວ ຖກ່
ບງັຄບັ ຈາກຜ່ິຄ້າ້ມະນຸດ ແມ� ນເກດ່ຂ່ນ້ໄດແ້ນວໃດ? 

ນອກເໜືອຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ:

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 14: ມຂ່ຳກ້ຳານດ່ອ່� ນໆໃນກດ່ໝາຍ
ປ່ັກຄອງ ຫຸ ່ກດ່ໝາຍອາຍາບຳ�  ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການ
ສົ່່� ງເສົ່ມ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານ? 

ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ: 

ການປ່ັກປັອ້ງໂດຍຖກ່ຕົ້ອ້ງຕົ້າມກດ່ໝາຍໃນ
ກດ່ໝາຍພາຍໃນ

ກດ່ໝາຍທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຍກ່ເລກ່ ຫຸ ່ ລບ່ລາ້ງ
ການບນັທີ່ກ່ການກະທີ່ຳາຜິດິທີ່າງອາຍາ

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 15: ອງ່ຕົ້າມຄວາມຮ່ັຂ້ອງທີ່� ານ, ບນັດາ
ຂຳກ້ຳານດ່ເຫຸ ່� ານ່ ້ ໄດຖ້ກ່ນຳາໃຊຢູ້່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບບຳ�

ໃນການສົ່່� ງເສົ່ມ່ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ? 

ຍອ້ນຫຍງັ ຫຸ ່ບຳ� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຍອ້ນຫຍງັ?

ທີ່� ານສົ່າມາດສົ່ະເໜ່ຕ່ົ້ວ່ຢູ່� າງໃດໜ່່� ງ ໃນການນຳາໃຊ ້
ຫຸກັການເຫຸ ່� ານ່ໄ້ດບ້ຳ� ?
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ພາກທີ 4� ຄໍາແນະນໍາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສັນຍາການຮ່ວມມື (20 ນາທີ)

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ: ມຄ່ຳາແນະນຳາລະດບັພາກພ່ນ້ຈຳານວນໜ່່� ງ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 
ເຊິ� ງລວມມ:່ 

 � ຄ່� ມຂ່ອງ ACWC ທີ່່� ຄຳານງ່ເຖງິຄວາມລະອຽດອ� ອນດາ້ນເພດໃນການຈດັການກບັແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ (ພາກທີ່ ່ III, 3.6.1): “ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ຄວນຈະຖກ່ກກັຂງັ, ຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ຕົ້ຳ�

ອາຊະຍາກຳາໃດ ໜ່່� ງທີ່່� ພວກເຂາ່ອາດຈະໄດກ້ະທີ່ຳາ ອນັເປັັນຜິນ່ໂດຍກງ່ ແລະ ທີ່ນັທີ່ຈ່າກການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ”.

 � ຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັຕົ້ວ່ຈງິຂອງອາຊຽນໃນການຕົ້ອບໂຕົ້ທ້ີ່າງດາ້ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາທີ່າງອາຍາຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບຕົ້ຳ�
ກບັການຄາ້ມະນຸດ. (2007). (ພາກທີ່1່, C2): “ໃນກຳລະນທ່ີ່່� ເປັັນໄປັໄດ,້ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
ບຳ� ຄວນຈະຖກ່ຈບັຕົ້ວ່ ຫຸ ່ດຳາເນນ່ຄະດ ່ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັອາຊາຍະກຳາທີ່່� ພວກເຂາ່ອາດຈະກະທີ່ຳາອນັເປັັນສົ່ະທີ່ອ້ນ
ໂດຍກງ່ຈາກສົ່ະຖານະຂອງພວກເຂາ່ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.”

 � ບດ່ບນັທີ່ກ່ຄວາມເຂ່າ້ໃຈ  COMMIT ວ� າດວ້ຍການຮັ� ວມມເ່ພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດໃນພາກພ່ນ້ລຸ� ມແມ� ນຳາ້
ຂອງ (2004) ເຊິ� ງ ປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ, ປັະເທີ່ດຈນ່, ປັະເທີ່ດລາວ, ປັະເທີ່ດມຽນມາ, ປັະເທີ່ດໄທີ່ ແລະ ປັະເທີ່ດ
ຫວຽດນາມທີ່່� ໃຫຄ້ຳາໝັນ້ວ� າ:  “ຮັບັປັະກນັວ� າຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ໄດກ້ຳານດ່ຕົ້ວ່ວ� າເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ກຳາກກັຕົ້ວ່ໃນສົ່ະຖານທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ໂດຍເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ” (ວກັ
ທີ່ ່16). 

 � ຄ່� ມແ່ນະນຳາຂອງ COMMIT ວ� າດວ້ຍການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ແລະ ການສົ່່� ງຕົ້ຳ�  (ສົ່ຳາລບັປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ, ປັະເທີ່ດຈນ່,
ປັະເທີ່ດລາວ, ປັະເທີ່ດມຽນມາ, ປັະເທີ່ດໄທີ່ ແລະ ປັະເທີ່ດຫວຽດນາມ) ເຊິ� ງກຳານດ່ໄວວ້� າ “ບຳ� ວ� າໃນກຳລະນໃ່ດ
ກຳຕົ້າມ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຈະບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດໃ່ນສົ່ະຖານການລະເມດ່ກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍ
ການກວດຄນ່ເຂ່າ້-ອອກເມອ່ງ ຫຸ ່ ກດິຈະກຳາໃດໜ່່� ງທີ່່� ພວກເຂາ່ອາດຈະມສ່ົ່� ວນກ� ຽວຂອ້ງເຊິ� ງເປັັນຜິນ່ສົ່ະທີ່ອ້ນ
ໂດຍກງ່ຈາກສົ່ະຖານະພາບຂອງພວກເຂາ່ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ; ຫຸ ່ຖກ່ກກັຕົ້ວ່”

ໃນລະດບັຊາດ, ຢູ່່� ປັະເທີ່ດ ບຣູິໄນ ດາຣູິຊາລາມ - ?

 ໃນ ລະດບັ ຊາດ, ຢູ່່� ປັະເທີ່ດ  ກໍາປູ ເຈຍ  ມ ່ເອກະສົ່ານ  ນະ ໂຍບາຍ, ແບບຟັອມບດ່ແນະນຳາ ແລະ ຂັນ້ຕົ້ອນ ຫຸາຍຢູ່� າງ  ທີ່່�

ກ� ຽວຂອ້ງ ກບັ  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ.

 � ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ແບບຟັອມ ແລະ ຂັນ້ຕົ້ອນຕົ້� າງໆ ສົ່ຳາລບັການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້
ມະນຸດ ສົ່ຳາລບັ ການສົ່ະໜ່ອງ ການບຳລກິານທີ່່� ເໝາະສົ່ມ່ (ຄະນະກຳາມະການ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ, 
NCCT, ປ່ັ 2015) ກ� າວຢູ່່� ທີ່່�  2.C, 2: ‘ໃນຊ� ວງໄລຍະ ຂະບວນການ [ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ເບ່ອ້ງຕົ້່ນ້] ຄນ່
ຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ທີ່່� ໄດຖ້ກ່ກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຢູ່� າງເປັັນທີ່າງການ ວ� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈະຕົ້ອ້ງບຳ� ຖກ່ກກັຂງັ ຫຸ ່ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳ ້

ກ� າວຫາວ� າ ເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ/ຫຸ ່ເປັັນໂສົ່ເພນ ່ຜິດິກດ່ໝາຍ. ເຂາ່ ເຈ ່າ້  ຈະ ໄດ ້ຮັບັ ທີ່່�  ພກັ ອາ ໄສົ່  ແລະ ການ ປ່ັກ ປັັກ
ຮັກັ ສົ່າ  ໃນ ຂະ ນະ ທີ່່�  ລຳ ຖາ້  ຂະ ບວນ ການສົ່່� ງ ກບັ ຄນ່ ປັະ ເທີ່ດ  ຢູ່� າງ ເປັັນ ທີ່າງ ການ’.

 � ຂຳຕ້ົ້ກ່ລງ່ ວ� າດວ້ຍ ບດ່ແນະນຳາ ສົ່ຳາລບັການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິ ຂອງເດກັນອ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແຫ� ງ ປັະເທີ່ດ
ລາຊະອານາຈກັກຳາປ່ັເຈຍ (ສົ່ະພາແຫ� ງຊາດກຳາປ່ັເຈຍ ສົ່ຳາລບັເດກັນອ້ຍ, CNCC, ວນັທີ່ ່20 ທີ່ນັວາ ປ່ັ 2007, 
ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່ 107): ມາດຕົ້າ 4, 2.3(a) ເດກັນອ້ຍທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແມ� ນເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການ
ລະເມດ່ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ. ເຂາ່ເຈ ່າ້ ບຳ� ຄວນຖກ່ປັະຕົ້ບິດັວ� າ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຫຸ ່ ຂ່ນ້ກບັ ຫຸ ່ຖກ່ຂ່� ມຂ່�  ດວ້ຍການ
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ຂວຳາ້ບາດທີ່າງອາຍາ ສົ່ຳາລບັທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ສົ່ະຖານະການ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນຖານະເປັັນ
ເດກັນອ້ຍທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ.

 � ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ການຈດັຕົ້ັງ້ປັະຕົ້ບິດັ ກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍ ການສົ່ະກດັກັນ້ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຂ່ດຮັດ່
ທີ່າງເພດ (ການແປັທີ່່� ບຳ� ເປັັນທີ່າງການ ຂອງ UNIAP, ປ່ັ 2008) ບດ່ແນະນຳາທີ່່� ວໄປັ: (4) ໂສົ່ເພນ ່ຈະຕົ້ອ້ງຖກ່
ຖວ່� າ ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຈດັຊ່ໂ້ສົ່ເພນ.່ ໂສົ່ເພນ ່ບຳ� ແມ� ນອາຊະຍາກຳາ; ເພາະສົ່ະນັນ້, ໂສົ່ເພນສ່ົ່� ວນ
ບຸກຄນ່ ຈ່� ງບຳ� ໄດຖ້ກ່ລງ່ໂທີ່ດ ເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ພາຍໃຕົ້ກ້ດ່ໝາຍໃຫມ� . 

 � ປັະເທີ່ດກຳາປ່ັເຈຍ ຍງັມ ່MOU ໄວແ້ລວ້ ກບັໄທີ່ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊ່� ງວ� າໃນນັນ້ ຝ່� າຍຕົ້� າງໆຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ແມ� ນຈະຕົ້ອ້ງຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ, ແລະ ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້-ອອກ ປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ, ຫຸ ່ທຸີ່ກ
ການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.

 ໃນ ລະດບັ ຊາດ,  ຢູ່່�  ປະເທດ ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ, ແຜິນ ປັະຕົ້ບິດັ ງານ ແຫ� ງ ຊາດ  ສົ່ຳາລບັລບ່ລາ້ງ  ການ ຄາ້ ມະນຸດ ສົ່ະບບັ ປ່ັ 
2015-2019  ແມ� ນບຳ� ເວ່າ້ເຖ່ງ່  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ. ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດ ສົ່ະບບັປ່ັ 2020-2024 ຍງັບຳ�

ທີ່ນັມເ່ທີ່່� ອ. ບດ່ແນະນຳາ ການບງັຄບັໃຊກ້ດ່ໝາຍ ແລະ ການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນການ
ຈດັການກບັ ຄະດກ່ານຄາ້ມະນຸດ (ປ່ັ 2009) ທີ່່� ໄດສ້ົ່ຳາ ເລດັ ກບັ ການ ນຳາ ໃຊ ້ກດ່ ໝາຍ ເລກ ທີ່ ່21 ປ່ັ 2007 ຍກ່ ສ່ົ່ງ  ສົ່່� ງ
ທີ່າ້ ທີ່າຍ  ຂອງ ຜ່ິ ້ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ທີ່່�  ອາດ ຈະ ຖກ່ ພ ິຈາ ລະ ນາ ເປັັນ ຜ່ິ ້ກະ ທີ່ຳາ ຜິດິທີ່າງ ອາ ຍາ   ທີ່່�  ກ� ຽວ ຂອ້ງ ກບັ ການ ຄາ້ ມະ
ນຸດ (ຫນາ້ 36 ) ແລະ ເນັນ້ໜ່ກັເຖງິ ຄວາມຈຳາເປັັນຂອງເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່�  ທີ່່� ຕົ້ອ້ງມທ່ີ່ກັສົ່ະສົ່ະເພາະ ເພ່� ອເຂ່າ້ໃຈວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ອາດຈະມກ່ານກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັ ການຄາ້ມະນຸດ (ໜ່າ້ 41). 

ໃນລະດບັຊາດ, ໃນ ສປປ ລາວ, ຄ່� ມແ່ນະນຳາວ� າດວ້ຍການປ່ັກປັອ້ງ, ການຊ� ວຍເຫຸອ່ ແລະ ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳາມະການເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ
ລະດບັຊາດ, 2020), ຍງັບຳ� ໄດກ້� າວເຖງິຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໄວຢູ້່� າງຊດັເຈນ. ເຖງິແນວໃດກຳຕົ້າມ, ພວກເຂາ່ຍງັ
ຍດ່ໝັນ້ຫຸກັການດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ; ສົ່ດິຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນການໄດຮ້ັບັການປ່ັກປັອ້ງ, ການປ່ັກປັອ້ງ ແລະ ການ
ຊ� ວຍເຫຸອ່ ແລະ ການສົ່່� ງຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ເພ່� ອຜິນ່ປັະໂຫຍດສ່ົ່ງສຸົ່ດຂອງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ບນ່ພ່ນ້ຖານການ
ຍນິຍອມ. 

 � MOU ທີ່່� ເຊນັກບັປັະເທີ່ດຈນ່ ສົ່ະບບັປ່ັ 2014 ໄດກ້ຳານດ່ວ� າຄ່� ສົ່ນັຍາ “ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນສົ່ະຖານ
ການເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກ ດນິແດນຂອງຕົ້ນ່ເອງ ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.”

 � MOU ສົ່ະບບັປ່ັ 2017 ລະຫວ� າງປັະເທີ່ດລາວ ແລະ ປັະເທີ່ດໄທີ່ ບຳ� ໄດກ້� າວສົ່ະເພາະເຈາະຈງ່ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້�
ໄດກ້� າວເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງກດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 6) ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນທີ່່� ຈະບຳ� ເຮັດັໃຫພ້ວກ
ເຂາ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍໃນການດຳາເນນ່ຄະດທ່ີ່າງກດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 17).   

 ໃນ ລະດບັ ຊາດ, ຢູ່່�  ປັະເທີ່ດມາ ເລ ເຊຍ  ບຳ�  ມ ່ນະ ໂຍບາຍ ທີ່່�  ຈະ ແຈງ້  ຫຸ ່ ຄຳາແນະ ນຳາ ອ່� ນໆ  ທີ່່� ບງັຄບັໃຊ ້ ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່
ໂທີ່ດ. ຂັນ້ຕົ້ອນການດຳາເນນ່ງານ ທີ່່� ເປັັນມາດຕົ້ະຖານ ໄດຖ້ກ່ພດັທີ່ະນາຂ່ນ້ ໂດຍ ສົ່ະພາຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ 
ຕົ້າ້ນການລກັລອບ ຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ (MAPO) ເພ່� ອສົ່ະໜ່ບັສົ່ະໜ່ນ່ ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. ແຜິນ
ປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດ ວ� າດວ້ຍການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສົ່ະບບັປ່ັ 2016-2020 (MAPO) ຢູ່່ນຢັູ່ນຄຳາໝັນ້ສົ່ນັຍາ 
ຕົ້ຳ� ກບັ ວທິີ່ກ່ານ ທີ່່� ຖເ່ອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ແລະ ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດເປັັນໃຈກາງ ໃນການປັະຕົ້ບິດັ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ  ແລະ  ປັັບປຸັງ ຄຸນ ນະພາ ບ ຫຸ ່  ການ ປ່ັກ ປັັກ ຮັກັສົ່າ  ແລະ ການຟ່ັນ້ ຟ່ັ “  ຜິ� ານທີ່າງ  ການ ສົ່່� ງ ເສົ່ມ່  ແລະ 
ຮັກັສົ່າ ສົ່ດິທີ່ ິມະນຸດ ສົ່າກນ່  ໃນ ທຸີ່ກ ລະດບັ, ໂດຍບຳ� ໃຈແຍກ  ເພດ, ອາຍຸ  ແລະ ສົ່າສົ່ະໜ່າ  ຂອງ  ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ . ແຜິນ
ປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດ ປ່ັ 2021-2025  ໃນປັັດຈບຸນັ ແມ� ນກຳາລງັຈະສົ່ຳາເລດັສົ່ມ່ບ່ນ. 
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ໃນ ລະດບັ ຊາດ, ປະເທດມຽນມາ ມ ່ ແຜິນປັະຕົ້ບິດັງານການ ປ່ັກ ປັອ້ງ  ຜ່ິ ້ຖກ່ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຫຸາຍແຜິນ ໃນສົ່ກ່ ປ່ັ 2017-
2021, ແຕົ້� ບຳ� ມແ່ຜິນໃດ ທີ່່�  ເວ່າ້ ສົ່ະ ເພາະເຈາະຈງ່  ເຖງິ ການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ. ນອກນັນ້, ຍງັມ ່MOU ໄວແ້ລວ້ ຊ່� ງວ� າໃນນັນ້ 
ພາກສົ່� ວນຕົ້� າງໆ ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ຈະຕົ້ອ້ງປັະຕົ້ບິດັກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃຫເ້ປັັນສົ່ະເໝອ່ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ນ, ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະ
ທີ່ຳາຜິດິ ແລະ ຕົ້ກ່ລງ່ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຂຳຫ້າລກັລອບເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກຈາກປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ ຫຸ ່ ທຸີ່ກ
ການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັກບັ ປັະເທີ່ດໄທີ່ (2009, ມາດຕົ້າ 8(a)) 
ແລະ ກບັປັະເທີ່ດຈນ່ (2009, ມາດຕົ້າ 5(1))

ຢູ່່� ໃນປະເທດຟິລິປິນ, 

 � ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັການປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ ິຂອງແມ� ຍງິ ທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ຄະນະກຳາມາການແມ� ຍງິ ແຫ� ງປັະເທີ່ດ
ຟ່ັລບິປິັນ ໂດຍປັະສົ່ານສົ່ມ່ທີ່ບ່ກບັ ສົ່ະພາລະຫວ� າງອງ່ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT) ປ່ັ 2013) ເນັນ້ຫ
ນກັວ� າ ‘ແມ� ຍງິທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ຄວນຖກ່ປັະຕົ້ບິດັ ໃຫເ້ປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນ ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ’ (5.3.8.1. 
1.)

 � ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັລະບບ່ການສົ່່� ງຕົ້ຳ�  ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັຄະດ ່ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ຮັບັຮັອງໂດຍ ສົ່ະພາ
ລະຫວ� າງອງ່ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT) ໃນວນັທີ່ ່02 ມນ່າ 2017 ຜິ� ານມະຕົ້ຕິົ້ກ່ລງ່ ສົ່ະບບັເລກທີ່ ່
006 ຂອງປ່ັ 2017, ລະບຸວ� າ ຜ່ິຖ້ກ່ຄາ້ມະນຸດ ມສ່ົ່ດິທີ່່� ຈະ: ‘ບຳ� ຖກ່ດຳາເນນ່ຄະດອ່າຍາ. (ຫຸ ່ຖກ່ຕົ້ັງ້ຂຳກ້� າວຫາ, 
ຫຸ ່ລງ່ໂທີ່ດ) ສົ່ຳາລບັ ການມສ່ົ່� ວນຮັ� ວມ ຂອງເຂາ່ເຈ ່າ້ ໃນກດິຈະກຳາທີ່່� ຜິດິກດ່ໝາຍ ໃນຊ� ວງໄລຍະ ທີ່່� ເຂາ່ເຈ ່າ້ໄດ ້
ປັະສົ່ບ່ກບັການການຄາ້ມະນຸດ.’

ໃນປະເທດ ສິງກະ ໂປ, ວທິີ່ ່ການ ຕົ້າ້ນ ການ ຄາ້ ມະນຸດແຫ� ງຊາດ  ປ່ັ 2016-2026 ຂອງ ຄະນະຮັບັຜິດິຊອບການຄາ້
ມະນຸດ  ລະຫວ� າງອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ ແຫ� ງປັະເທີ່ດສົ່ງິກະໂປັ ບຳ� ເວ່າ້ເຖງ່ ບນັຫາການ ບຳ�  ລງ່ ໂທີ່ດ. 

ຢູ່່� ໃນປະເທດໄທ 

 � ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທີ່ະສົ່າດ ແລະ ມາດຕົ້ະການແຫ� ງຊາດ ສົ່ະບບັທີ່ສ່ົ່ອງ ເພ່� ອສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ 
ໄລຍະປ່ັ 2017-2021 (ກະຊວງພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງ່ມະນຸດ, ປ່ັ 2017) ແມ� ນບຳ� ເວ່າ້ເຖງ່ 
ຫຸກັການການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ໄດກ້ຳານດ່ເຖງ່ ການສົ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການກຳານດ່ຕົ້ວ່ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ. 

 � ປັະເທີ່ດໄທີ່ຍງັມ ່MOU ໄວແ້ລວ້ ຊ່� ງວ� າໃນນັນ້ ຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ຢູ່່ນຢັູ່ນວ� າ ຈະຕົ້ອ້ງປັະຕົ້ບິດັກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ 
ເປັັນສົ່ະເໝອ່ນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ,  ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ, ແລະ ຕົ້ກ່ລງ່ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ສົ່ຳາລບັການ
ເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກຈາກປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ ແບບຜິດິກດ່ໝາຍ, ຫຸ ່ທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ ຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ, ລວມທີ່ງັປັະເທີ່ດມຽນມາ (2009), ມາດຕົ້າ 8(a)); ແລະ ກບັ ປັະເທີ່ດ ກຳາປ່ັ ເຈຍ (2014) ສົ່ຳາລບັ
ແມ� ຍງິ  ແລະ  ເດກັນອ້ຍ (ມາດຕົ້າ 6)  ແລະ ຫວຽດນາມ (2008) ສົ່ຳາລບັ ແມ� ຍງິ  ແລະ  ເດກັນອ້ຍ (ມາດຕົ້າ 6). 
MOU ປ່ັ 2017 ລະຫວ� າງ ລາວ ແລະ ໄທີ່ ບຳ� ໄດກ້� າວສົ່ະເພາະເຖງິ ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແຕົ້� ເວ່າ້ເຖງິຄວາມຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, 
ການປ່ັກປັອ້ງທີ່າງກດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 6) ແລະ ຄວາມຈຳາເປັັນ ທີ່່� ບຳ� ໃຫເ້ຂາ່ເຈ ່າ້ ຕົ້ກ່ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນການ
ດຳາເນນ່ຄະດຕ່ົ້າມກດ່ໝາຍ (ມາດຕົ້າ 17). 

ຢູ່່� ໃນ ປະເທດຫວຽດນາມ, ມາດຕົ້ະຖານ ຕົ້ຳ� າ ສຸົ່ດ  ໃນ ການ ສົ່ະໜ່ອງ ການ ບຳລກິານ  ໃຫແ້ກ�   ຜ່ິ ້ຖກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ  ຈາກ
ການ ຄາ້ ມະນຸດ (ກະຊວງ ແຮັງ ງານ, ທີ່ະຫານ ເສົ່ຍ ອງ່ຄະ  ແລະ ສົ່ງັຄມ່, 2011)  ແມ� ນບຳ� ເວ່າ້ເຖງ່  ຫຸກັການການ ບຳ�  ລງ່
ໂທີ່ດ. ມ ່MOU ໄວແ້ລວ້ ສົ່ຳາລບັປັະເທີ່ດໄທີ່ (ປ່ັ 2013) ແລະ ກຳາປ່ັເຈຍ (2004) ທີ່່� ຢູ່່ນຍນັວ� າ ຈະຕົ້ອ້ງປັະຕົ້ບິດັ
ກບັ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ໃນຖານະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ບຳ� ແມ� ນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ,  ແລະ ຊ່� ງຢູ່່� ໃນນັນ້, ບນັດາຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ຕົ້ກ່ລງ່
ເຫນັດ ່ບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນແມ� ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ສົ່ຳາລບັການເຂ່າ້-ອອກ ປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ ແບບຜິດິ
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ກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ທຸີ່ກການກະທີ່ຳາຜິດິອ່� ນໆ ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ໂດຍກງ່ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ.  ຢູ່່� ໃນ  MOU  ລະຫວ� າງ  ຝ່� າຍ  ລາວ 
ແລະ ຫວຽດນາມ (ປ່ັ 2010)  ໃຫ ້ຄຳາ ໝັນ້ ສົ່ນັຍາ ທີ່່� ຈະ ຮັບັປັະກນັ ວ� າ  ຜ່ິຖ້ກ່ ເຄາະ ຮັາ້ຍ ‘ ບຳ�  ຖກ່ ກກັ ຂງັ  ແລະ/ຫຸ ່ ຖກ່
ລງ່ໂທີ່ດ ຍອ້ນ ການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ຜິດິ ກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ ທຸີ່ກການ ກະທີ່ຳາ ຜິດິ ດາ້ນ ບຳລຫິານ ອ່� ນໆ ທີ່່�  ກ� ຽວຂອ້ງ.’ ຢູ່່� ໃນ MOU ກບັ 
ຈນ່ (2010) ຝ່� າຍຕົ້� າງໆ ຕົ້ກ່ລງ່ເຫນັດ ່ທີ່່� ຈະບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ເຂ່າ້ ຫຸ ່ອອກ ຈາກປັະເທີ່ດຂອງຕົ້ນ່ ແບບ
ຜິດິກດ່ໝາຍ, ຫຸ ່ການກະທີ່ຳາອ່� ນໆ ທີ່່� ຜິດິກດ່     ໝາຍ ຊ່� ງເປັັນຜິນ່ທີ່່� ເກດ່ຂ່ນ້ທີ່ນັ ຈາກ ການຖກ່ຄາ້ມະນຸດ (ມາດຕົ້າ 
2A).

ຄໍາຖາມທີ 16: ອງ່ຕົ້າມຄວາມຮ່ັຂ້ອງທີ່� ານ, ບນັດາ
ນຕິົ້ກິຳາເຫຸ ່� ານ່ ້ມບ່ດ່ບາດແນວໃດໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການລງ່ໂທີ່ດ? 

ທີ່� ານສົ່າມາດຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໄດບ້ຳ� ວ� າມນັຖກ່ນຳາໃຊແ້ນວໃດ
ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ? 

ຄໍາຖາມຂ້ໍທີ 17: ມຄ່ຳາແນະນຳາ ຫຸ ່ ເອກະສົ່ານດາ້ນ
ນະໂຍບາຍ ທີ່່� ມຢູ່່່� ໃນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານ ທີ່່� ກ� ຽວຂອ້ງ
ກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດອກ່ບຳ� ?

ທີ່� ານສົ່າມາດຍກ່ຕົ້ວ່ຢູ່� າງໄດບ້ຳ� ວ� າມນັຖກ່ນຳາໃຊແ້ນວໃດ
ໃນພາກປັະຕົ້ບິດັ?
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ພາກທີ 5:  ການສະຫຼຸບ/ປິດຄໍາຖາມ (20 ນາທີ)

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ອະທິບາຍ: ພວກເຮັາ່ກຳາລງັຈະສົ່ຳາເລດັການປ່ັກສົ່າຫາລ.່ ໃນເວລາທີ່່� ຍງັເຫຸອ່, ຂາ້ພະເຈ່າ້ 
ຢູ່າກຂຳຂຳມ້່ນ ແລະ ຄຳາແນະນຳາຈາກທີ່� ານ ຕົ້ຳ� ການຍກ່ສ່ົ່ງ ແລະ ນຳາໃຊຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຢູ່� າງມປ່ັະສົ່ດິທີ່ພິາບ.

ຄໍາຖາມທີ 18: ທີ່� ານຄດິວ� າອນັໃດທີ່່� ເປັັນ ສ່ິງ
ທ້າທາຍ ແລະ/ຫຸ ່ ຂຳຈ້ຳາກດັ ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັໃນກດ່ໝາຍ,  
ນະໂຍບາຍ  ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັ ຕົ້ຳ� ກບັຫຸກັການບຳ�

ລງ່ໂທີ່ດໃນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານ?

ຄໍາຖາມທີ 19: ອນັໃດທີ່່� ເປັັນຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ການປະຕິບັດ
ທ່ີເປັນຕົວແບບທ່ີດີ ແລະ ຄຳາແນະນຳາທີ່່� ທີ່� ານມ ່ເພ່� ອ
ໃຫບ້ນັລຸຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ການປັະຕົ້ບິດັ?

ຄໍາຖາມທີ 20: ສຸົ່ດທີ່າ້ຍ, ທີ່� ານມ:່ 

 � ຄຳາເຫນັເພ່� ມເຕົ້ມ່ ກ� ຽວກບັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດໃນປັະເທີ່ດຂອງທີ່� ານ

 � ຄຳາແນະນຳາເພ່� ມເຕົ້ມ່ກ� ຽວກບັເຄ່� ອງມຕ່ົ້� າງໆ (ຕົ້ວ່ຢູ່� າງ ຄະດດ່າ້ນກດ່ໝາຍ, ບດ່ລາຍງານການຄ່ນ້ຄວາ້) ທີ່່� ພວກ
ເຮັາ່ສົ່າມາດສົ່ກ່ສົ່າໄດ ້

 � ຫຸ ່ຄຳາແນະນຳາກ� ຽວກບັຜ່ິຊ້� ຽວຊານ ທີ່່� ພວກເຮັາ່ຄວນຈະປ່ັກສົ່ານຳາ?

ຄຳາເຫນັເພ່� ມເຕົ້ມ່

ຄຳາແນະນຳາຕົ້ຳ� ກບັເຄ່� ອງມ:່ 

ຜ່ິຊ້� ຽວຊານ: 

ຈຸດທ່ີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະເຮັດໃນການປິດການປຶກສາຫາລື: 

 � ຖາ້ທີ່� ານຕົ້ອ້ງການປັະກອບຄຳາເຫນັເພ່� ມເຕົ້ມ່ເປັັນລາຍລກັອກັສົ່ອນ ຫຸ ່ ບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້, ບດ່ລາຍງານ, ຄະດທ່ີ່າງ
ດາ້ນກດ່ໝາຍ ຫຸ ່ເອກະສົ່ານອ່� ນໆ,  ກະລຸນາສົ່່� ງຫາພວກຂາ້ພະເຈ່າ້ ຜິ� ານ: [email]

 � ພວກເຮັາ່ຈະແປັບດ່ບນັທີ່ກ່ເປັັນພາສົ່າອງັກດິ ເພ່� ອສົ່່� ງໃຫກ້ບັຜ່ິເ້ຮັດັບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້. ພວກເຮັາ່ຈະບຳ� ບນັທີ່ກ່ຊ່� ຂອງ
ທີ່� ານເຂ່າ້ໃນບດ່ບນັທີ່ກ່ນັນ້. 

 � ພວກເຮັາ່ຂຳສົ່ະແດງຄວາມຂອບໃຈຕົ້ຳ� ເວລາຂອງທີ່� ານໃນມ່ນ້່ ້ ແລະ ການເສົ່ຍສົ່ະລະເວລາຂອງທີ່� ານ ລວມທີ່ງັ 
ປັະກອບສົ່� ວນດາ້ນຄວາມຊ� ຽວຊານຂອງທີ່� ານຕົ້ຳ� ກບັບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ທີ່່� ສົ່ຳາຄນັນ່.້ 

 � ພວກເຮັາ່ພອ້ມທີ່່� ຈະແບ� ງປັັນບດ່ຄ່ນ້ຄວາ້ສົ່ະບບັສຸົ່ດທີ່າ້ຍກບັທີ່� ານ ພາຍຫຸງັທີ່່� ໄດເ້ຜິຍ່ແຜິ� ແລວ້...
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ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3: ລາຍຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ

ຜ່ິຂ້ຽນ ແລະ ທີ່ມ່ງານ ຂອງແຜິນງານ ASEAN-ACT ຂຳສົ່ະແດງຄວາມຮ່ັບຸ້ນຄຸນ ມາຍງັ ບນັທີ່� ານ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິເ້ຮັດັ
ວຽກຕົ້ວ່ຈງິຕົ້າມລາຍຊ່� ລຸ� ມນ່ ້ສົ່ຳາລບັການປັະກອບສົ່� ວນ ດາ້ນຄວາມຄດິເຫນັ,  ປັະສົ່ບ່ການ ແລະ ວຊິາສົ່ະເພາະ ຂອງ
ທີ່� ານ ຕົ້ຳ� ການສົ່ກ່ສົ່າໃນຄັງ້ນ່.້ 

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ປັອ  ອສັົ່ມາດ ່  (Achmadi, S.H., M.AP), ຮັອງປັະທີ່ານ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ 
ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ເຈໂ່ຮັມ ອາຄນັຕົ້າຣາ (Jerome Alcantara), ຫວ່ໜ່າ້, ສົ່ະຖາບນັຝ່່ກອບ່ຮັມ່ Blas F Ople, ກມ່ຕົ້ຳາ
ຫຸວດກາງ, ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ລລ່ຽນ ດຳລຣ່ ອາເລໂຈ (Lilian Doris S. Alejo), ຜ່ິຊ້� ຽວອາວຸໂສົ່, ໄອຍາການລດັ,  ຫວ່ໜ່າ້ ໜ່� ວຍ
ສົ່ະເພະາກດິຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (DOJTFATIP), ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຟິັລປິິັນ 

 ► ທີ່� ານ ລອນນ ່ປັັນກລາຕົ້ອຸ່ສົ່ ອານສ່ົ່ (Ronny Pancratius Anis, S.E., M.Si), ຮັອງຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານ ສົ່ຳາ
ລບັການປ່ັກປັອ້ງ ເຂດຕົ້າເວນັອອກກາງ 2, ຫວ່ໜ່າ້ ການປ່ັກປັອ້ງ ແລະໃຫສ້ົ່ດິອຳານາດ ຂອງເອຣ່ບ່ ແລະຕົ້າເວນັ
ອອກກາງ,    ໜ່� ວຍງານປ່ັກປັອ້ງແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ຂອງ ອນິໂດເນເຊຍ (BP2MI)

 ► ທີ່� ານ ຊຸດຕົ້ນິນັ ອາຊາກດິ, ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, ອງ່ການ LIFT ສົ່າກນ່ (International), ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ທີ່ດັສົ່ະນາ ບນັນາສົ່ານ, ຫວ່ໜ່າ້ ໜ່� ວຍງານ ປ່ັກປັອ້ງ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ແລະການ
ຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດເດກັ, ປັະຕົ້ບິດັການໄຕົ້ດ້ນິ ຂອງການທີ່າງລດ່ໄຟັ (O.U.R.), ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ມາ ທີ່່� ໂມເຕົ້ ບາຣໂ່ຊ, ຫວ່ໜ່າ້ຜ່ິຊ້່ນ້ຳາລວມ,  TCEU, ຫອ້ງການກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ (BI), ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ຣຸດ ເບນ່າເບ (Ruth P. Bernabe), ຜ່ິຊ້� ວຍໄອຍາການເມອ່ງ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ,  ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ນະລ່ພນ່ ບ່ນຍາບານ, ຜ່ິຊ້� ວຍແຜິນງານອາວຸໂສົ່, ພະແນກອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່, ກມ່ກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ພອນປັະເສົ່ດ່ ບວ່ພນັທີ່ອງ, ພະນກັງານ ວຊິາການ, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອນິທີ່ະນາ ບຸບຜິາສົ່ະຫວນັ, ຜ່ິອ້ຳານວຍການ, ສົ່ະມາຄມ່ ເພ່� ອການພດັທີ່ະນາແມ� ຍງິ ແລະ ການສົ່ກ່ສົ່າ
ດາ້ນກດ່ໝາຍ (ADWLE), ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຄລສ່ົ່ະຕົ້ນ່ນາ ປັວງຊບຸ່ຍ, ຫວ່ໜ່າ້ໂຄງການ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ບນິ ກາວ, ພະນກັງານ, ABAROLI, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ຊເ່ດອອນ ເອວໄຟັລດ ໂກຕົ້ອນ (Gideon Elfred Cauton), ໄອຍາການ,  ອງ່ການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ
ສົ່າກນ່(International Justice Mission), ຟິັລປິິັນ

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ຕົ້ລລ່ງ່ ໄຊຊະນະ, ຫວ່ໜ່າ້(ຫອ້ງການສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ), ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດ,  ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ລດັຕົ້າ ເຈຍ (Ratha Chey), ຫວ່ໜ່າ້ກມ່, ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແລະຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່, ກຳາປ່ັເຈຍ 
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 ► ທີ່� ານ ປັາລ ່ຈບ່ (Phally Chiv), ຫວ່ໜ່າ້, ກມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະປ່ັກປັອງ້ເດກັ, ຕົ້ຳາຫຸວດແຫ� ງຊາດກຳາ
ປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ບ່ນອງັ ຊ່ (Bun Eng Chou), ຫວ່ໜ່າ້ຫອ້ງການ, ກະຊວງພາຍໃນ, ຮັອງປັະທີ່ານຜ່ິປ້ັະຈຳາການ, 
ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ (NCCT), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ນ່ທີ່ຫ່ຽນ ຊ່, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ກມ່ສົ່ງັລວມ, ສົ່ານປັະຊາຊນ່,  ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ມາ ໂຣດາ ຊເ່ນໂຣ (Ma. Roda Cisnero), ພະນກັງານແຜິນງານ, ມ່ນລະນທ່ີ່ອິາຊ,່ ຟິັລປິິັນ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ກິມິອານ ແດງ, ອາຈານ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່ ເລກ 2, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ແອນເຈລາ ມາຣ ່ເດກາເຊຍ(Angela Marie M. De Garcia), ຫອ້ງການຕົ້າ້ນອາສົ່ະຍາກຳາທີ່າງ
ອນິເຕົ້ເ່ນດັ, ກະຊວງ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ,  ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ຈງິກ ່ເດດ່ໂມ (Jinky Dedumo), ຫວ່ໜ່າ້, IACAT, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຟິັລປິິັນ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອານຕິົ້າ ເດວາຍານ ່(Anita Dewayani, S.H., M.H.), ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກການກະກຽມກ� ອນການ
ດຳາເນນ່ນຄະດໃ່ນຊັນ້ສົ່ານ, ພະແນກ ຕົ້າ້ນການກຳ� ການຮັາ້ຍ ແລະອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດ, ສົ່ຳານກັງານ ໄອຍະການ
ສ່ົ່ງສຸົ່ດ (AGO), ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຮັວງ ກວງ ດນິ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ໄອຍາການຮັາໂນຍ້,  ຫຽວດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ວນັ ຕົ້ນ່ ດນິ,  ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ,  ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດ,  ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງ່ບ,  ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວມິນ່ ດນ່,່ ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, ໂຄງການ HUG, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ດນິກວງ ດງ່, ອາຈານ,  ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ໄອຍະການຮັາໂນຍ້,  ຫຽວດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ສົ່ຳາອອຍ ເອກ (Sam-Ol Ek), ຫວ່ໜ່າ້ໂຄງການ, ພະແນກອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ສົ່າກນ່, ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍກ່
ສົ່າກນ່ (IOM), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ຈນ່ ເອນັລເິກ (Jean Enriquez), ຫວ່ໜ່າ້, ສົ່ະມາຄມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແມ� ຍງິ ອາຊປ່ັາຊຟິ່ັກ 
(CATW-AP), ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ບາບາຣາ ເມ ຟັລຳເຣດັ (Barbara Mae P. Flores), ຮັອງໄອຍະການເຂດ (ພາກ XI), ກະຊວງ
ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຟິັລປິິັນ 

 ► ປັອ ອສັົ່ມນິ ຟັລາເຊດັສົ່ະກາ (Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M), ຫວ່ໜ່າ້ຄະນະກດ່ໝາຍ, 
ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ອດັມາຈາຍາ, ຈາກາຕົ້າ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ເຈສົ່ ເກໂຸກລຳໂອ (James Gregorio), ພະນກັງານຊ� ວຍວຽກບຳລຫິານ, ສົ່ະພາລະຫວ� າງອງ່ກອນເພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT), ກອງເລຂາ,  ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຟິັລປິິັນ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິວນັ ກນັ ຮັາ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານປັະເທີ່ດ, ອງ່ການ UNDP, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ຊເ່ວນິ ຫງັ (Chivorn Hang), ຫວ່ໜ່າ້ກອງເລຂາ, ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ 
(NCCT), ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ຮັາລຍິນັໂຕົ້ (Hariyanto), ຫວ່ໜ່າ້, ກຳາມະບານແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ອນິໂດເນເຊຍ (SBMI), 
ອນິໂດເນເຊຍ
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 ► ທີ່� ານ ອານນສິົ່ ຫດິາຍາ (Anis Hidayah), ສົ່ະມາຊກິຄະນະສົ່ະເພາະກດິຂອງຊ� ຽວຊານ ເພ່� ອການລບ່ລາ້ງແກງ້
ອາສົ່ະຍາກອນ ດາ້ນການເຄ່� ອນຍາ້ຍແບບຜິດິກດ່ໝາຍຂອງອງ່ການປ່ັກປັອງ້ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍອນິໂດເນເຊຍ 
(BP2MI), ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ໂສົ່ພນ່ ຮັມິ (Sophorn Him), ຫວ່ໜ່າ້ທີ່ມ່ໃຫກ້ານຊ� ວຍເຫຸອ່ ຂອງສົ່ານ, APLE ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� າ ນາງ ເຮັອ່ງ ນງັ ຮັວງ (Huong Nhung Hoang), ຜ່ິບ້ນັລະຍາຍ, ກມ່ໂຄສົ່ະນາ, ສົ່ະຫະພນັແມ� ຍງິ, 
ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ສົ່ມ່ບ່ນ ໂຫສົ່າກຸນ, ທີ່ະນາຍ, ບຳລສິົ່ດັກດ່ໝາຍຫງ່ວໄິລ, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ຈນັວນັທີ່ອນ ຫຳ, ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, ຫອ້ງການໃຫຄ້ວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ດາ້ນກດ່ໝາຍ ແກ� ແມ� ຍງິ ແລະເດກັ 
(LSCW), ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ວທິີ່ ິຫ່, ຫວ່ໜ່າ້ຫອ້ງການ, ກະຊວງແຮັງງານ ແລະຝ່່ກອບ່ຮັມ່ວຊິາຊບ່,  ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວນັນາລ ່ອນິພາພມ່, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກໃຫຄ້ຳາປ່ັກສົ່າ, ສ່ົ່ນໃຫຄ້ຳາປ່ັກສົ່າ ແລະ ປ່ັກປັອ້ງແມ� ຍງ່-ເດກັນອ້ຍ, 
ສ່ົ່ນກາງສົ່ະຫະພນັແມ� ຍງິ,  ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ສຸົ່ລຍິາວງ່ ອນິສົ່ຊ່ຽງໃໝ� , ພະນກັງານປ່ັກປັອ້ງເດກັ, ສົ່ະມາຄມ່ນຳາ້ໃຈ (NCA), ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ປັອ ລເ່ວຍ ອສ່ົ່ເນຍ ອສ່ົ່ການດານ (Livia Istania DF Iskandar, M.Sc. Psi.), ຮັອງຫວ່ໜ່າ້, ອງ່ການ
ປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ມາລຈິາ ໂຈວາໂນວດ່ (Marija Jovanovic, MJur, MPhil, DPhil (Oxon), ອາຈານກດ່ໝາຍ, 
ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ເອສົ່ເຊສັົ່ (University of Essex), ອງັກດິ

 ► ທີ່� ານ ໂມຫາມດັ ຟັາຍຊານ ໂອຫາມດັ ອບັດ່ນ ກາດ ່(Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir), 
ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ໄອຍະການ, ສົ່ງິກະໂປັ 

 ► ທີ່� ານ ປັາໂທີ່ມໃຈ ຂຽວນວນ (Patomchai Kaewnaul), ທີ່ະນາຍ, ອງ່ການກດ່ໝາຍສົ່າກນ່ (IJM), 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ລງ່ເລດ່ ກນັຕົ້າຈານ, ຫວ່ໜ່າ້, ກຸ� ມຕົ້າ້ນອາສົ່ະຍາກຳາຕົ້ຳ� ເດກັ  ໜ່� ວຍງານ TICAC, ພະແນກ 
ອງ່ການສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ ອາຊະຍາກຳາໄຮັເທີ່ກັ, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວນັນະສົ່າ ແກວ້ນບ່ພະຣດັ, ຫວ່ໜ່າ້, ສ່ົ່ນ ຂອງມ່ນລະນທິີ່ ິປ່ັກປັອ້ງສົ່ດິທີ່ເິດກັ (CPCR), ປັະເທີ່ດ 
ໄທີ່

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ພດັຊະລດັດາໄນ ກາລນິ, ຫວ່ໜ່າ້(ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ), ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ກາຊເ່ວນັ (Karsiwen), ຫວ່ໜ່າ້,  KABAR BUMI, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ນ ນາງ ຈວ່ດິຕົ້າ ກາຍານາ, S.H, M.H., ຫວ່ໜ່າ້ໜ່� ວຍງານຍ� ອຍ ການປັະຕົ້ບິດັ ແລະວໃິຈ, ພະແນກຕົ້າ້ນ
ການກຳ� ການຮັາ້ຍ ແລະອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດ, ສົ່ຳານກັງານ ໄອຍະການປັະຊາຊນ່(AGO), ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ກດິຕົ້ ິກຣ່າເດດ, ທີ່ະນາຍ, ບຳລສິົ່ດິ SR Law, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ປັາລາ ແກວ້ (ພນ່ໂທີ່), ຫວ່ໜ່າ້ຫອ້ງການ, ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ (NCCT), ກຳາ
ປ່ັເຈຍ
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 ► ທີ່� ານ ພທັີ່ ຖາວອນ ແກວ້ພລິາ, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກສົ່ບ່ສົ່ວນ, ກມ່ສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກະຊວງ
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  ສົ່ປັປັ ລາວ      

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວລິດິ ຂນັທີ່ນິຍາວງ່, ຜ່ິອ້ຳານວຍການ  (ສ່ົ່ນພກັເຊາ່ຊ່� ວຄາວ), ອງ່ການແສົ່ງສົ່ະຫວ� າງ,  ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວນັເພນັ ຂຸນທີ່ອງ, ໄອຍະການປັະຊາຊນ່ຜ່ິຊ້� ຽວຊານ, ກມ່ດຳາເນນ່ຄະດຄ່າ້ມະນຸດ, ສົ່ຳານກັງານ ໄອຍະ
ການ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ພງ່ ເລງັ ກຽວ (Phuong Lien Kieu), ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ກມ່ 13, ໄອຍະການປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, 
ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິ ຫງຽນ ຕຸົ້ງັ ກຽວ (Thi Huyen Trang Kieu), ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ກມ່ໃຫຄ້ວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງ
ກດ່ໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ,  ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ວລິາ ກອງ, ຫວ່ໜ່າ້,  ACT ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ງອກ ຮັອນ ລາ (Ngoc Hoan La), ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ພະແນກ 2, ກມ່ພວ່ພນັຕົ້� າງປັະເທີ່ດ, ກະຊວງປັອ້ງກນັ
ຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ລງິ ລາວ (Lin Lao), ຮັອງຫວ່ໜ່າ້, ກມ່ຕົ້າ້ການຄາ້ມະນຸດ ແລະປ່ັກປັອ້ງເດກັ, ຕົ້ຳາຫຸວດແຫ� ງຊາດ ກຳາປ່ັ
ເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຖ ິຫງ່ ລວງລ ່(Thi Hong Luong Le), ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຜິນງານ, ມ່ນທິີ່ ິBlue Dragan Foundation, 
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ແສົ່ງເພດັ ລ� ຽມພະຈນັ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ກມ່, ກະຊວງຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາ,  ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ລເ່ຊເ່ລຍ ໂລຟັລາງໂກ-ລາບລ່າສົ່ (Liceria S. Lofranco-Rabilas), ໄອຍະການເມອ່ງ, OCP 
ເມອ່ງ ເຊບ່ - ສົ່ະມາຊກິ TF ພາກ 7, ກະຊວງຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາ (DOJ), ຟິັລປິິັນ

 ► ສົ່າດສົ່ະດາຈານ ໂລລຕິົ້າ ໂມມານຕົ້າ (Pros Lolita L. Lomanta), ຜ່ິຊ້� ວຍອາວຸໂສົ່ ໄອຍາການແຂວງ (ແຂວງ 
ເຊບ່), ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ (DOJ), ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ແນນຊ ່ລາສົ່ະໂນ (Nancy G. Losano), ທີ່່� ປ່ັກສົ່າແຫ� ງລດັ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ (DOJ), ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ຮັາຍ ເຢັູ່ນ ລວງ (Hai Yen Luong), ຫວ່ໜ່າ້ພາກວຊິາອາຍາວທິີ່ະຍາ  ແລະສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ, ມະຫາ
ວທິີ່ະຍາໄລ ໄອຍະການ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຫວ່ລວ້ນ ລວງ (Hong Loan Luong), ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຜິນງານ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິລ ິລ່, ນກັຈດິຕົ້ະວດິທີ່ະຍາ, ສົ່ະຖາບນັສົ່ກ່ສົ່າມະນຸດ, ຫວຽດນາມ  

 ► ທີ່� ານ ທີ່ງ່ຮ່ັຍ ລ ່ (Tonghuy Ly), ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ກອງເລຂາ, ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ 
(NCCT), ກຳາປ່ັເຈຍ  

 ► ທີ່� ານ ສົ່າລາວຸດ ມາບ (Saravuot Mab), ທີ່ະນາຍ, Chab Dai, ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ມາວນິ ມາບ່ລກັ (Melvin P. Mabulac), ວ� າການຫວ່ໜ່າ້, ສ່ົ່ນປັະຕົ້ບິດັງານແຫ� ງຊາດ BI, ຫອ້ງການ
ກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ລາຊພນ່ ມານເ່ລກັ, ຫວ່ໜ່າ້ກຸ� ມປັະສົ່ານຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ ແລະການປ່ັກປັອ້ງ, ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້



170ເອກະສານຊ້້ອນທ້້າຍ

ມະນຸດ, ກະຊວງພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງ່ຂອງມະນຸດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ຊາ ອມິ ເມ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພະແນກສົ່ດິທີ່ແິມ� ຍງິ ແລະເດກັ, ADHOC, ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ເກລນັດາ ເມໂລດລ່າ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ຊ� ວຍວຽກບຳລຫິານ,  ກອງເລຂາ ຂອງສົ່ະພາລະຫວ� າງອງ່ກອນເພ່� ອ
ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (IACAT), (ກະຊວງຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາ) DOJ, ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຣເ່ບກາ ມເ່ລ,່ ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານພາກພ່ນ້, ອງ່ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະລກັເອາ່ຄນ່ເຂ່າ້ອອກເມອ່ງ, 
ຫອ້ງການ ສົ່ຳາລບັອາຊຕ່ົ້າເວນັອອກສົ່ຽງໄຕົ້ ້ແລະປັາຊຟິ່ັກ, ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາ
ຊະຍາກຳາ (UNODC) 

 ► ທີ່� ານ ໂຊກຊາ ມຳາ, ຫວ່ໜ່າ້, ອງ່ການຊ� ວຍເຫຸອ່ດາ້ນກດ່ໝາຍ ສົ່ຳາລບັແມ� ຍງິ ແລະເດກັນອ້ຍ (LSCW), ກຳາປ່ັ
ເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວລິາວນັ ມສ່ົ່ບ,່ ຜ່ິກ້ຳ� ຕົ້ັງ້ ແລະຫວ່ໜ່າ້, ໂຄງການ HUG, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ເອນ ່ ໂລຟ່ັອາຕ່ົ້ ກາຊຊ່າ (Eny Rofiatul Ngazizah), ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຜິນງານ OIC ແຫ� ງຊາດ CT/
LMHD, ອງ່ການຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍສົ່າກນ່ (IOM), ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ສຸົ່ພດ່ ນວນສົ່ະຫວນັ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້(ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ), ໜ່� ວຍງານ 3, ພະແນກ
ປັາບປັາມອາຊະຍາກຳາ, ໜ່� ວຍສົ່ະເພາະກດິຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ປັະເທີ່ດ ໄທີ່, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດໄທີ່, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ຈດຸດາ ນຸກລາຫາ, ຫວ່ໜ່າ້ ວຽກງານການປ່ັກປັອ້ງພນ່ລະເມອ່ງ ແລະຕົ້ນິບຸິກຄນ່ ອນິໂດເນເຊຍ, ຫວ່ໜ່າ້ 
ພະແນກພທິີ່ກ່ານ ແລະກງ່ສ່ົ່ນ, ກະຊວງຕົ້� າງປັະເທີ່ດ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ໂມຫາເມດັ ນດ່ນິ, ນກັການທີ່ດ່ເລຂາ 1, ກະຊວງຕົ້� າງປັະເທີ່ດ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ດອກ ຫນັ ຫງຽນ, ຮັອງອະທີ່ກິານ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລຕຸົ້ລາການ ຮັາໂນຍ້,  ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ບກິ ຫຽ້ນ ຫງຽນ, ອາຈານ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລຕົ້ຳາຫຸວດ, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຫງ່ ອານ ຫງຽນ, ຫວ່ໜ່າ້ແຜິນງານ, ຄະນະຜ່ິຕ້ົ້າງໜ່າ້ ສົ່ະຫະພາບເອຣ່ບ່ ປັະຈຳາຫວຽດນາມ, 
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຮັາຍ ຫວ່ ຫງຽນ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ພະແນກ 5, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, 
ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ທີ່ນັ ຫວງ ຫງຽນ, ອາຈານ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລໄອຍະການ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ລວ້ນ ຫງຽນ, ອາຈານ ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລໄອຍະການ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ທີ່ນັ ທີ່ງ່ ຫງຽນ, ຫວ່ໜ່າ້ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່ ເລກ 2, ກະຊວງ 
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຫງຽນ ຕົ້ລງັ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ກມ່ສົ່ງັລວມ, ສົ່ານປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິ ຫງ່ ວນັ ຫງຽນ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່, ກະຊວງ ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, 
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິກມິ ຫງຽນ, ກມ່ບຳລຫິານ ແລະກດ່ໝາຍອາຍາ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ,  ຫວຽດນາມ 
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 ► ທີ່� າ ນາງ ທີ່ ິຫງອກ ຫງຽນ, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລໄອຍະການ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິ ມາຍ ອານ ຫງຽນ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ກມ່ປັອງ້ກນັປັະກດ່ການຍຳທ້ີ່ຳທ້ີ່າງສົ່ງັຄມ່, ກະຊວງ
ແຮັງງານ,  ໜ່� ວຍງານຮັບັຜິດິຊອບຄນ່ພກິານ ແລະສົ່ະຫວດັດກ່ານ (MOLISA), ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິມາຍ ຖຸຍ ຫງຽນ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານໂຄງການແຫ� ງຊາດ, ອງ່ການແຮັງງານສົ່າກນ່, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິມນັ ຫງຽນ, ອາຈານ ,  ກມ່ຄວາມສົ່ະເໝພ່າບດາ້ນບດ່ບາດຍງິຊາຍ, ກະຊວງ ແຮັງງານ, ໜ່� ວຍງານ
ຮັບັຜິດິຊອບຄນ່ພກິານ ແລະສົ່ະຫວດັດກ່ານ (MOLISA), ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຫນັ ຫງຽນ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ກມ່ເລກ 13, ໄອຍະການປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທີ່ນັ ຫງຽນ ຫງອຸນັ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ກມ່ກດ່ໝາຍ ແລະບຳລຫິານ ແລະການປັະຕົ້ຮ່ິັບຕຸົ້ລາການ, ກະຊວງ
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທີ່ນັ ຫງຽນ, ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, Pacific Link, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທີ່ນັ ທີ່ ່ຫງຽນ,  ອາຈານ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ກດ່ໝາຍ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທຸີ່ ຮັາ ຫງຽນ, ຄຸມ້ຄອງຄະດ,່ ອງ່ການ Hagar ສົ່າກນ່, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິ ຖ່ຍ ຫນັ ຫ່ງອນັ, ອາຈານ, ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່, ກະຊວງ
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຖ່ຍ ຮັງັ ຫງຽນ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດ ເລກ 2, ກະຊວງ
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຖ່ຍ ຫງອຸນັ, ພະແນກ 5, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ວນັ ຮັວງ ຫງຽນ, ຫວ່ໜ່າ້ ພາກວຊິາກດ່ໝາຍອາຍາ, ມະຫາວະິທີ່ະຍາໄລກດ່ໝາຍ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ວນັ ອາວ ຫງຽນ, ອາຈານ, ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່, ກະຊວງປັອ້ງກນັ
ຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ວນັ ທີ່ດັ ຫງຽນ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້, ກມ່ 2, ໄອຍະການປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ຫວຽດ ດງັ ຫງຽນ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� , ກມ່ກດ່ໝາຍ, ສົ່ານປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ຊວນ ຮັາ ຫງຽນ, Xuan Ha Nguyen, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດ 
ເລກ 2, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ມນ່ທີ່ນ່ ອງ່ມາລ,່ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກດ່ໝາຍ(ຊັນ້ອາຊບ່), ຫອ້ງການຕຸົ້ລາການ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ທີ່ະນາກອນ, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກດ່ໝາຍ, ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍກ່ສົ່າກນ່ (IOM), ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຊ່ກຽດ ປັັນຍານຸວງ່, ຫວ່ໜ່າ້ໂຄງການ, ອງ່ການ ວນິລອກສົ່າກນ່, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຈານຈ່ນິດາ ພາວາດ,່ ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະ, ອງ່ການ LIFT ສົ່າກນ່,  ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ພດິສົ່າລ ່ເພນັ, ຫວ່ໜ່າ້ກມ່, ພະແນກໃຫ� ຍ ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ແລະອາຊະຍາກຳາ, ກະຊວງ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ກຳາປ່ັ
ເຈຍ 
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 ► ທີ່� ານ ໄຮັ ຕົ້ລງັ ຟັາມ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ ພາກວຊິາຕົ້ຳາຫຸວດອາຊະຍາກຳາ, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດ ເລກ 1, 
ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ຊຳາ ອານ ພດັ, ຜ່ິຈ້ດັການແຜິນງານຕົ້າເວນັອອກສົ່ຽງໄຕົ້,້ ອງ່ການ ຮັາກາ ສົ່າກນ່, ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ໄຊສົ່ມ່ພອນ ເພດັຊມ່ພ່, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ສົ່ານປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ (PSC), ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ພຕັົ້ ນາງ ລດັຕົ້ະນງ່ ພຽນມະນ,່ ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ພະແນກເສົ່ນາ, ກມ່ສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ)ເອກ ແກ� ນຈນັ ພມ່ມາຈກັ, ຮັອງກມ່ໃຫຍ� ຕົ້ຳາຫຸວດ,  ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  ສົ່ປັປັ 
ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ພຸດໂບຣາຍ ພມ່, ຫວ່ໜ່າ້ກມ່, ກະຊວງແມ� ຍງິ, ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ສຸົ່ລວິອນໄຊ ພມ່ມາລາ, ພະນກັງານໂຄງການອາວຸໂສົ່, ມ່ນລະນທິີ່ເິອເຊຍ TAF, ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ກງ່ແສົ່ງ ປັ� ຽງປັັນຍາ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານແຜິນງານ, ອງ່ການ ບາ້ນຈດຸສຸົ່ມສົ່າກນ່ (VFI), ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ເພລດັ ພເິຊຍ, ຜ່ິຊ້� ວຍກດ່ໝາຍ, ໜ່� ວຍງານຊ� ວຍເຫຸອ່ທີ່າງກດ່ໝາຍ ສົ່ຳາລບັແມ� ຍງິ ແລະເດກັ 
(LSCW), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ສົ່ຳາການ ປ່ັນ, ເລຂາທີ່ກິານໃຫ� ຍ, ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ (NCCT), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ການຈະນາ ພ່ຂຽວ, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກປ່ັກປັອ້ງແຮັງງານ, ກມ່ປ່ັກປັອ້ງແຮັງງານ ແລະສົ່ະຫວດັດກ່ານ, 
ກະຊວງແຮັງງານ,  ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ສົ່ນັຍາ ພນ່ເພນ່ບ່ນ, ວ� າການຫວ່ໜ່າ້ພະແນກຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາການຄາ້ມະນຸດ 1, ກມ່ສົ່ບ່ສົ່ວນຄະດພ່ເິສົ່ດ, 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວພິາດາ ປັລາສົ່ນັເພງັສົ່ຣິ,ິ ນກັກດ່ໝາຍ, ອງ່ການປັະຕົ້ບິດັການໄຕົ້ດ້ນິທີ່າງລດ່ໄຟັ (O.U.R.), ປັະເທີ່ດ 
ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ຣນ່ນາສົ່ດິ ໂພຸກຊາຍາຈວ່າ, ປັະທີ່ານ, ມ່ນນທິີ່ຣິນ່ນາສົ່ດິ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່ານ ໂສົ່ການ ພລມ່, ຫວ່ໜ່າ້, ກມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະການເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍກບັຄນ່ສ່ົ່� ສົ່ງັຄມ່, ກະຊວງ
ສົ່ງັຄມ່, ນກັຮັບ່ເກ່� າ ແລະຟ່ັນ້ຟ່ັໄວໜຸ່� ມ (MoSVY), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ອາດ ່ ພ່ວນັໂຕົ້ (Adi Purwanto, S.H., M.H.), ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, ໜ່� ວຍງານສົ່ບ່ສົ່ວນ
ສົ່ອບສົ່ວນ, ພະແນກຕົ້ດິຕົ້າມການເຂ່າ້ເມອ່ງ ແລະການດຳາເນນ່ຄະດ,່ MOLHR, ກມ່ກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, 
ກະຊວງກດ່ໝາຍ ແລະສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ມາຣ ່ມເ່ຊວ ມ່ນໂນສົ່ ເກຊນ່, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ປ່ັກປັອ້ງເດກັ, ອງ່ການ UNICEF, SAFERKIDS PH, 
ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ໄຊຊະນະ ລາສົ່ວງ່, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ກມ່ຕົ້ດິຕົ້າມຄະດອ່າຍາ, ອງ່ການໄອຍາການປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວລ່າມນ່ ຣາມງັກຣ່າ, ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ ຈາກ ສົ່ານສ່ົ່ງ, ສົ່ຳານກັງານ ຕຸົ້ລາການ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ເຊເຣ ລກ່ນ່າ ຣນັ, ຮັອງເລຂາທີ່ກິານ ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ (NCCT), ກຳາປ່ັ
ເຈຍ 
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 ► ທີ່� ານ ນາງ ສຸົ່ກນັຍາ ຣດັຕົ້ະນານາກນິ, ຊ� ຽວຊານອາວຸໂສົ່, ກມ່ດຳາເນນ່ຄະດຄ່າ້ມະນຸດ, ຫອ້ງການໄອຍະການ
ປັະຊາຊນ່, ປັະເທີ່ດໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ນາງ ໂດລາຍາ ໂຣຈະນາຫາສົ່ະຕົ້ນ່, ນກັສົ່ງັຄມ່ສົ່ງ່ເຄາະຂັນ້ວຊິາການ, ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ກະຊວງພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງ່ ຂອງມະນຸດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຮັາເຊວ ໂຣຊາສົ່, ເຈ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບຳລຫິານ, ຫອ້ງການສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນແຫ� ງຊາດ (NBI), ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ຈາຕຸົ້ພນ່ ແສົ່ງຫຣິນັ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ກມ່, ກມ່ດຳາເນນ່ຄະດຄ່າ້ມະນຸດ, ຫອ້ງການໄອຍະການປັະຊາຊນ່, 
ປັະເທີ່ດໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຈາລຣ່ດັ ແສົ່ງສຸົ່ວນັ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານແຜິນງານ, ສົ່ະມາຄມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ເຖ່� ອນ (AAT), ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ໂຊນ ່ຊນັ, ນກັກດ່ໝາຍ, Chab Dai, ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ທີ່ເ່ດດ ຊດັຈນັນຣ່າກວງ່, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ (ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນ), ພະແນກສົ່ບ່ສົ່ວນ
ສົ່ອບສົ່ວນ, ຫອ້ງການກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດໄທີ່, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ຄລຊ່ນັຕ່ົ້ດ ຊາເທີ່ນ່ນຸສົ່ (RD Chrisanctus Paschalis Saturnus), ຫວ່ໜ່າ້,  ຄະນະກຳາມະການ 
ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະສົ່ນັຕົ້ພິາບ– ການເບິ� ງແຍງແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະຜ່ິເ້ດນ່ທີ່າງ ຈາກຊນ່ນະບດ່ (KKPMP), ປັັງ
ການ ປິັນນາງ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ວງ່ຕົ້ະວນັ ໄຊຍະວງ່, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານໂຄງການແຫ� ງຊາດ, ອງ່ການແຮັງງານສົ່າກນ່  ILO, ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ທີ່� ານ ຊາໂຣອນັ ເຊກັ (Saroeun Sek), ອງ່ການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາສົ່າກນ່ (IJM), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຄສ່ົ່ຕົ້ນ່າ ເຊວນ່ລາ, ໄອຍາການ, ສົ່ະມາຄມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແມ� ຍງິ-ອາຊປ່ັາຊຟິ່ັກ (CATW-AP), 
ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ປັາປ່ັບ ສົ່ະຢູ່າມຫນັ, ຫວ່ໜ່າ້ແຜິນງານ, ມ່ນນທິີ່ສິົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະການພດັທີ່ະນາ (HRDF), ປັະເທີ່ດ 
ໄທີ່

 ► ທີ່� າ ນຳ ຊດ່ຫາຕົ້າ, ເລຂາທີ່ກິານໃຫ� ຍ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ຈາຄອບ ຊມ່, ຫວ່ໜ່າ້, ອງ່ການຍຸຕົ້ທິີ່ຳາສົ່າກນ່ (IJM), ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ເອເມລ່ນິາ ສົ່ເ່ກເຣຕົ້າ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານ ໃນໜ່� ວຍງານກດ່ໝາຍ, ສົ່ະມາຄມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ 
ອນິໂດເນເຊຍ (JARNAS Anti TPPO), ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ນນັທີ່ະໄຊ ສົ່ງິຫກັ, ພະນກັງານວຊິາການ, ກມ່ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ສົ່ປັປັ 
ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວາດສົ່ະໜ່າ ສົ່ງິທີ່ະວງ່, ພະນກັງານໂຄງການອາວຸໂສົ່, ມ່ນນທິີ່ເິອເຊຍ (TAF), ສົ່ປັປັ ລາວ

 ► ຮັອຍ້ເອກ ສົ່ງ່ປັາວ ສົ່ະມດິຕົ້,ິ ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ວເິຄາະນະໂຍບາຍ ແລະແຜິນປັະຕົ້ງິານ(ຊັນ້ປັະຕົ້ບິດັງານ), ກອງ
ບນັຊາການ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກະຊວງແຮັງງານ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ວນັນະພາ ສຸົ່ກຄງ່, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກມ່ພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງ່
ຂອງມະນຸດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ໂສົ່ຣາກລາຍ ສົ່ຳສົ່ຣິ,ິ ນກັກດ່ໝາຍ/ນກັຄ່ນ້ຄວາ້, ບຳລສິົ່ດັ SR Law, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່
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 ► ທີ່� ານ ມງິວາລນິ ສົ່ຣິສິົ່ລ່ພ່ງ່, ໄອຍະການປັະຊາຊນ່, ກມ່ດຳາເນນ່ຄະດຄ່າ້ມະນຸດ, ຫອ້ງການໄອຍະການປັະຊາຊນ່, 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ໂພວສ່ົ່ ສຸົ່ບສົ່ຣິສ່ົ່ນັໃຈ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານງານແຜິນງານ, ມ່ນນທິີ່ສິົ່ດິທີ່ມິະນຸດ ແລະການພດັທີ່ະນາ (HRDF), 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ປັອ ຊຸດຮັາມາວາຕົ້ນິງິສົ່ ່S.H., M.Hum., ຈ� າສົ່ານໜຸ່� ມນອ້ຍ ສົ່ຳາລບັຄະດອ່າຍາ, ຫອ້ງການຈ� າສົ່ານ, ສົ່ານສ່ົ່ງ, 
ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ເດວ່ ່ຊຸເກຍໂຕົ້, S.H., M.H., ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າຕຸົ້ລາການ/ ຜ່ິຊ້� ວຍຈ� າສົ່ານ ຂອງຫອ້ງການຈ� າສົ່ານ, ສົ່ານສຸົ່ງ, 
ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ບາກຸສົ່ ຊຸຮັາໂຍໂນ, ຂັນ້ IV - ຫວ່ໜ່າ້ໜ່� ວຍງານ PPNS, ພະແນກໃຫ� ຍກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ເດສົ່ຊຣ່ ິແອນ ຊຸມາລນິງ່, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ບຳລຫິານ V, ກອງເລຂາ ສົ່ະພາລະຫວ� ງອງ່ກອນເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້
ມະນຸດ (IACAT), ກະຊວງ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຟິັລປິິັນ

 ► ທີ່� ານ ໂນໂນ ຊຸມາໂຊໂນ, ຫວ່ໜ່າ້ໂຄງການ SAFE Seas (ທີ່ະເລປັອດໄພ), ອງ່ການ Yayasan PLAN 
ສົ່າກນ່, ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ໂຊກຫາລດິາ ຊນັ, ຫວ່ໜ່າ້ກມ່ອາຍາ, ກມ່ໃຫ� ຍ ຂອງໄອຍະການ ແລະອາຍາ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ປັອ ຫາສົ່ໂຕົ້ ອດັໂມໂຈ ຊ່ໂຣໂຍ M. Krim, ປັະທີ່ານ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 
ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ປັອ ອດິາ ຊ່ຊນັຕົ້,ິ LL.M, ອາຈານ, ວທິີ່ະຍາໄລປັາຣາຍນັກງັ, ຈາວາຕົ້າເວນັອອກ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ສຸົ່ສົ່ລ່ານງິຕົ້ອ່າສົ່, S.H., M.H., ຮັອງປັະທີ່ານ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, 
ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ວາຮັຢູ່່່ ຊຸຊໂ່ລ, S.S., ຜ່ິອ້ຳານວຍການ, ອງ່ການ Migrant CARE, ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອາພຍິາ ຕົ້າຈດ່, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້, ສ່ົ່ນ Stella Maris, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ຳາມາ ຕົ້າຈດິ, ພະນກັງານພາກສົ່ະໜ່າມສ່ົ່ນ Stella Maris ແຂວງລະນອງ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ນາງ ຊນ່ທີ່ຊິາ ຕົ້ງັວຳຣາມງ່ຄຸນ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານໂຄງການແຫ� ງຊາດ, ອງ່ການແຮັງງານສົ່າກນ່ (ILO), ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ພນັຕົ້ ່ ອາຣດິ ທີ່ດັສົ່າພນັ, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ຫອ້ງການຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາການຄາ້ມະນຸດ, ກມ່ສົ່ບ່ສົ່ວນຄະດພ່ເິສົ່ດ, 
ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ຄຳາພອນ ຖາວເຈວ່ງັ, ຮັອງພະແນກ, ກະຊວງ ຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ທີ່ອງພນັ ທີ່ລ່າສົ່ກັ, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ນະຄອນຫຸວງວຽງຈນັ, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ວຽງປັະສົ່ດິ ທີ່ບິພາສຸົ່ດາ, ຜ່ິປ້ັະສົ່ານໂຄງການແຫ� ງຊາດ, ອງ່ການແຮັງງານສົ່າກນ່ (ILO), ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ສົ່ດ່ທີ່າເຣດ ເຕົ້, ຮັອງເລຂາທີ່ກິານ, ຄະນະກຳາມະການແຫ� ງຊາດຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (NCCT), ກຳາປ່ັເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ດນິ ຮັາຍ ຕົ້ລງັ, ອາຈານ, ພາກວຊິາອາຊະຍາກຳາວທິີ່ະຍາ ແລະການສົ່ບ່ສົ່ວນສົ່ອບສົ່ວນອາຊະຍາກຳາ, 
ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ໄອຍາການ ຮັາໂນຍ້, ຫວຽດນາມ 
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 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຮັວງ ຕົ້ລັງ, ເຈາ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຜິນງານ, ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍກ່ສົ່າກນ່ (IOM), ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິຮັວງ ຍນັ ຕົ້ລັງ, ຜ່ິຊ້� ວຍດາ້ນການສົ່່� ສົ່ານ, ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍກ່ສົ່າກນ່ (IOM), ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ດຸຍ ຖຽນ ຕົ້ລນິ, ອາຈານ,  ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່ ເລກ 2, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ເຮັເຊລາ ອຸກ, ຮັອງກມ່ ຮັບັຜິດິຊອບການດຳາເນນ່ຄະດ,່ ກມ່ກວດຄນ່ເຂ່າ້ເມອ່ງ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກຳາປ່ັ
ເຈຍ

 ► ທີ່� ານ ສົ່ມ່ສົ່ະນຸກ ວນັນາພວ່ທີ່ອງ, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ໄອຍະການແຂວງວຽງຈນັ, ສົ່ປັປັ ລາວ  

 ► ທີ່� ານ ນາງ ສົ່ຣິວິນັ ວງ່ກຽດໄພສົ່ານ, ຫວ່ໜ່າ້ໂຄງການ/ຫວ່ໜ່າ້ທີ່ມ່ທີ່ະນາຍ,  ບຳລສິົ່ດັ SR Law, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່

 ► ທີ່� ານ ມນັ ຕົ້ວນ ວ່, ໂຮັງຮັຽນຕົ້ຳາຫຸວດປັະຊາຊນ່ ເລກ 2, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່,  ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທີ່ ່ຮັວງ ວ່, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້, ອງ່ການຊ� ວຍເຫຸອ່ດາ້ນກດ່ໝາຍແຫ� ງຊາດ, ກະຊວງຍຸຕົ້ທິີ່ຳາ, ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ງອກ ບນິ ວ່, ທີ່່� ປ່ັກສົ່າອາວຸໂສົ່, ສົ່ະຖາບນັ ສົ່ກ່ສົ່າປັະຊາກອນ, ຄອບຄວ່ ແລະເດກັ (IPFCS) ພາຍໄຕົ້ ້
ສົ່ະຫະພນັສົ່ະມາຄມ່ ວດິທີ່ະຍາສົ່າດ ແລະເຕົ້ກັໂນໂລຊ,່ ຫວຽດນາມ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອານດັສົ່ະຕົ້າເຊຍ ວນິນສ່ົ່ເຊນັໂກ, ເຈ ່າ້ໜ່າ້ທີ່່� ແຜິນງານ, ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍບ່ສົ່າກນ່ (IOM), 
ຫວຽດນາມ

 ► ທີ່� ານ ຣາດ ່ວາຍຸນນງິກລມັ, ຫວ່ໜ່າ້ ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງ ແລະສົ່ດິອຳານາດ ຂອງພາກພ່ນ້ ເອຣ່ບ່ ແລະຕົ້າເວນັອອກ
ກາງ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍອນິໂດເນເຊຍ (BP2MI), ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ຊຳາລວມ ໄວວະສົ່າ, ນກັພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່, ພະແນກຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ,  ກະຊວງພດັທີ່ະນາສົ່ງັຄມ່ ແລະ 
ຄວາມໝັນ້ຄງ່ຂອງມະນຸດ, ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອາກາຕົ້າ ຊ ່ ວງັເກ, S.H, ສົ່າດສົ່ະດາຈານ, ຫອ້ງການໄອຍະການແຂວງ ຈາວາ ຕົ້າເວນັຕົ້ກ່, 
ອນິໂດເນເຊຍ

 ► (Dr. iur.) ອານໂຕົ້ນອ່ສ່ົ່ PS ວໂິບໂວ, S.H., M.H., ຮັອງປັະທີ່ານ, ອງ່ການປ່ັກປັອ້ງພະຍານ ແລະຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ, ອນິໂດເນເຊຍ 

 ► ທີ່� ານ ເດນນ ່ ດວ ່ ວ່ລນັດາຣ,່ ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ລດັ, ອງ່ການຕົ້າ້ນການກຳ� ການຮັາ້ຍ ແຫ� ງຊາດ, 
ອນິໂດເນເຊຍ

 ► ທີ່� ານ ສົ່ມ່ເພດັ ໄຊຍະສົ່ດິ, ວຊິາການ,  ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ສົ່ປັປັ 
ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ພທັີ່ ຄຳາປັານ ໄຊຍະວງ່, ຫວ່ໜ່າ້ພະແນກ, ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກະຊວງ
ປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ພນັ(ຕົ້ຳາຫຸວດ) ເອກ ລດັສົ່ະໝ ່ ໄຊຍາຄຳາ, ຫວ່ໜ່າ້ກມ່ຕົ້ຳາຫຸວດສົ່ະກດັກັນ້ ແລະ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, , 
ກະຊວງປັອ້ງກນັຄວາມສົ່ະຫງບ່, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ສົ່າຣ ່ຍາ, ຫວ່ໜ່າ້ສ່ົ່ນຄ່ນ້ຄວາ້, ພາກວຊິາສົ່ງັຄມ່ສົ່ກ່ສົ່າ, ມະຫາວທິີ່ະຍາໄລ ລາທີ່ລບ່, ລດັ ວກິໂຕົ້ເລຍ, ອ່ດ່
ສົ່ະຕົ້າລ ່
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 ► ທີ່� ານ ນຍິວ່ ເຮັ ເຢູ່ຍ ຢູ່່ (Nyoua Herr Xia Yee), ຜ່ິພ້ພິາກສົ່າ, ສົ່ານປັະຊາຊນ່ສ່ົ່ງສຸົ່ດ, ສົ່ປັປັ ລາວ 

 ► ທີ່� ານ ຈນັ ນາຣຸມ ເຢັູ່ມ, ຮັອງເລາຂາທີ່ກິານ, ຄະນະກຳາມະການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດແຫ� ງຊາດ (NCCT), ກຳາປ່ັ
ເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ໂຊກເຮັມາຣນິ ໂຢູ່ສົ່, ຮັອງຫວ່ໜ່າ້ກມ່ກງ່ສ່ົ່ນ, ກະຊວງການຕົ້� າງປັະເທີ່ດ ແລະຮັ� ວມມສ່ົ່າກນ່, ກຳາປ່ັເຈຍ 

 ► ທີ່� ານ ນາງ ອາຢູ່່ ຮັານາ ເຊມາ, ຜ່ິຊ້� ວຍໂຄງການ II - ໜ່� ວຍງານຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ, 
ອງ່ການຜ່ິອ້ບ່ພະຍກ່ສົ່າກນ່ (IOM), ອນິໂດເນເຊຍ 

ຜ່ິຂ້ຽນ ຂຳສົ່ະແດງຄວາມຂອບໃຈເພ່� ອນຮັ� ວມງານ ຈາກແຜິນງານ ASEAN-ACT ສົ່ຳາລບັຄວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ ໃນ
ການເຮັດັການສົ່ກ່ສົ່າໃນຄັງ້ນ່,້ ລວມທີ່ງັ ທີ່� ານ ນາງ ດງັ ທີ່ຮິັາ, ທີ່� ານ ນາງ ມະນຈ່ນັ ແກວ້ວລ່ຍ່ະວງ່, ທີ່� ານ ນາງ ຊງ່ 
ນາຍ, ທີ່� ານ ອາສົ່ມສ່ົ່ ສົ່ຄ່ວນ, ທີ່� ານ ນາງ ອາພລິາດ,່ ທີ່� ານ ຖຽງທີ່ອງ ແລະ ທີ່� ານ ນາງ ນຮ່່ັ ກວ່ຣາ ສົ່ຳາລບັຄວາມ
ຊ� ວຍເຫຸອ່ ໃນການອຳານວຍຄວາມສົ່ະດວກການສົ່ນ່ທີ່ະນາຕົ້� າງໆ. ຂຳຂອບໃຈມາຍງັ ທີ່ມ່ງານທີ່່� ໃຫຄ້ວາມຊ� ວຍເຫຸອ່ 
ຂອງ ASEAN-ACT, ລວມທີ່ງັ ທີ່� ານ ເທີ່ດັ ສົ່ນັດາ ອງັ, ທີ່� ານ ພດັສົ່ະດາ ຈນັທີ່ະວງ່, ທີ່� ານ ນາງ ຕົ້ລງັ ທີ່ ່ຫວງ, 
ທີ່� ານ ນາງ ວກິານດາ ເຈລາດທ່ີ່ະພງ່, ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິທີ່ນັ ຮັງັ ເລ, ທີ່� ານ ນາງ ທີ່ ິວນັ ຫງຽນ, ທີ່� ານ ນາງ ດາລນິ ປັາຈາລິ
ໂຕົ້, ທີ່� ານ ນາງ ມາລ ິເພນັ, ທີ່� ານ ນາງ ບກິ ຟ່ັງ ຟັາມ, ທີ່� ານ ນາງ ຈນັທີ່ດິາ ບນັມານວິງ່, ທີ່� ານ ນາງ ເມທີ່ນິ ່ສົ່ງັສຸົ່ວນັ, 
ທີ່� ານ ທີ່ ່ຫງ່ ຕົ້ລັງ ແລະ ທີ່� ານ ວ່ທີ່ ິອນັ. 
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 ► ສົ່ະພາທີ່ະນາຍຄວາມອາເມລກິາ, ການປ່ັກຈດິສົ່ຳານກ່ຫຸງັການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ ສົ່ຳາລບັຜ່ິລ້ອດມາຈາກການຄາ້ມະນຸດ: 
ຄ່� ມ ່ສົ່ຳາລບັໄອຍະການ (ສົ່ະພາທີ່ະນາຍຄວາມອາເມລກິາ, 2016)  

 ► ທີ່� ານ ອານຈນັ, ຄສ່ົ່ຕົ້ນ່ (Anchan, Christine), ‘ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ບຳ� ມຄ່ວາມພອ້ມສົ່ມ່ບ່ນ: 
ຂະຫຍາຍ‘ທີ່່� ພກັທີ່່� ປັອດໄພ ’ ກວມເອາ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍການຄາ້ທີ່າງເພດ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິໃ້ຫ� ຍ’, ວາລະສົ່ານ William 
& Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, ເຫຸ ັມ້ 23 (2016-2017) ພະຈກິ 2016

 ► ອງ່ການຕົ້າ້ນການເຮັດັໃຫເ້ປັັນຂາ້ທີ່າດສົ່າກນ່, Trafficking for Forced Criminal Activities and 
Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (ອງ່ການຕົ້າ້ນການເຮັດັໃຫເ້ປັັນ
ຂາ້ທີ່າດສົ່າກນ່, 2014) 

 ► ບານກມັວາລາ ຊາບລນ່າ (Balgamwalla, Sabrina), ‘ບນັລະຍາຍກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ: ທີ່ຳາຄວາມ
ເຂ່າ້ໃຈ ແລະແກໄ້ຂບນັຫາຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ແລະຜ່ິກ້ອບກ່ ້ ໃນສົ່ງ່ຄາມຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, 
ວາລະສົ່ານ Denver Law Review, Vol 94:1, ມງັກອນ 2016.

 ► ເຊບັກສ່ົ່ ເວນັດ ່(Chapkis, Wendy), ‘ການຄາ້ມະນຸດ, ການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະກດ່ໝາຍ: ປ່ັກປັອ້ງຜ່ິບ້ຳລສຸິົ່ດ, 
ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ, ວາລະສົ່ານ Gender & Society, ເຫຸ ັມ້. 17, ເລກ. 6, ທີ່ນັວາ 2003, 923-937.

 ► ເດມັຊ ່ມແ່ຊວງ ມາເດນັ (Dempsey, Michelle Madden), ‘ຍຸດຕົ້ກິານລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຄ້າ້ປັະເວນ ່ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍຈາການຄາ້ມະນຸດ’, ວາລະສົ່ານ American Criminal Law Review, 2015, ເຫຸ ັມ້ທີ່ ່52:207,

 ► ເດເຮັນັໂນວຊ່ ດາເວ ່ (Deren�inovi�, Davor), ‘ທີ່ດັສົ່ະນະແບບມກ່ານສົ່ມ່ທີ່ຽບ ກ� ຽວກບັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນການຄາ້ມະນຸດ (2014)  46 ວາລະສົ່ານ Annales de la Faculté 
de Droit d’Istanbul 63, 3-20

 ► ເດດັເມເຈ ເວມ່່ນເລນັ ໂກລນິ ແລະລ່ກເອສົ່ເຊ ່ (Dettmeijer-Vermeulen, Corrinne, ແລະ Luuk 
Esser), ‘ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນຖານະເປັັນຜ່ິກ້ະທີ່ຳາຜິດິ: ການປັະສົ່ມ່ປັະສົ່ານ ຂອງຜິນ່
ກະທີ່ບ່ຮັາ້ຍແຮັງ, ການພຈິາລະນາກ� ຽວກບັ ລະບຽບການດາ້ນອາຊະຍາກຳາ ການເຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະກດ່ໝາຍ
ແຮັງງານ ທີ່່� ພວ່ພນັກບັການຄາ້ມະນດ່ ໃນຄະດ ່ຂອງ ດສັົ່ ມຫ່ກັ (Dutch Mehak)’, ວາລະສົ່ານ Journal 
of Trafficking and Human Exploitation, 2017, ເຫຸ ັມ້. 1 Nr. 1, 77-94

 ► ECPAT ສົ່າກນ່, ຜິ� ານສົ່າຍຕົ້າ ຂອງເດກັ: ສົ່ິ� ງກດ່ຂວງ ຕົ້ຳ�  ຂະບວນຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາ ແລະການຢູ່ຽວຢູ່າ ສົ່ຳາລບັ ຜ່ິຖ້ກ່
ເຄາະຮັາ້ຍ ການຂ່ດຮັດ່ທີ່າງເພດ ທີ່່� ເປັັນເດກັ (ECPAT International, 2017)
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 ► Empower, ‘ຕົ້ຳາແລວ້ໜ່:່ ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະການປັະຕົ້ບິດັ ກ� ຽວກບັການຄມ້ະນຸດ ຕົ້ຳ� ສົ່ດິທີ່ິ
ມະນຸດ ຂອງຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່� ປັະເທີ່ດ ໄທີ່ (RATS-W Team, Empower, 2012).

 ► ທີ່� ານ Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, ‘ການ
ຄາ້ມະນຸດ ແລະການສົ່ະເໜ່ໃ່ຫໃ້ຊກ້ານປັະຫານຊວ່ດິອກ່ຄັງ້, 3 ເມສົ່າ 2020, ສົ່ະພາທີ່ະນາຍຄວາມສົ່າກນ່, 
ibanet.org ຄັງ້ວນັທີ່ ່30 ກນັຍາ 2021

 ► ທີ່� ານ Giammarinaro, Maria Grazia., ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ 
ແລະເດກັ, ຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຂອງການປັະຕົ້ບິດັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ພນັທີ່ະໃນການປ່ັກປັອ້ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ (ອງ່ການ
ສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ, ກຸງວຽນ, 30 ກຳລະກດ່ 2020)

 ► ທີ່� ານ Giammarinaro, Maria Grazia., ຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ 
ແລະເດກັ, ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ ແລະເດກັ, ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັການ
ຄມ້ະນຸດ,ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ ແລະເດກັ, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 ເມສົ່າ 2020)

 ► ພນັທີ່ະມດິສົ່າກນ່ ຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ, ລະດມ່ຄນ່ໃໝ� ຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ເພ່� ອ
ການປັ� ຽນແປັງ: ການເປັັນຕົ້ວ່ແທີ່ນໃຫຕ້ົ້ນ່ເອງ, ການລະດມ່ຊຸມຊນ່ ແລະເງ ່�ອນໄຂການເຮັດັວຽກ (GAATW, 
2018).

 ► ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັບນັຫາການຕົ້ອບໂຕົ້ທ້ີ່າງຍຸດຕົ້ທິີ່ຳາອາຍາທີ່່� ແທີ່ດເໝາະ ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ທີ່່� ຖກ່ບງັຄບັ
ໃຫກ້ະທີ່ຳາຜິດິ ຍອ້ນຖກ່ຄາ້ມະນຸດ: ເອກະສົ່ານກ� ຽວກບັຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງເລຂາ ຂອງໜ່� ວຍ
ວຊິາການ ດາ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ກຸງວຽນ ວນັທີ່ ່ 10 ແລະ 11 ກນັຍາ 2020, UN Doc. CTOC/COP/
WG.4/2020/2 (15 ມຖຸ່ນາ 2020).

 ► ສ່ົ່ນກດ່ໝາຍການຄາ້ມະນຸດ, ການດຳາເນນ່ຄະດ ່ໂດຍບຳ� ຄຳານງ່ເຖງິຜິນ່ເສົ່ຍຫຍັງເລຍ່? ຜິນ່ກະທີ່ບ່ ຂອງການອອກ
ຄຳາສົ່ັ� ງຈບັກຸມພະຍານທີ່່� ເປັັນບຸກຄນ່ສົ່ຳາຄນັ ໃນຄະດຄ່າ້ມະນຸດ ຂອງລດັຖະບານກາງ  (HTLC, 2020)

 ► ສ່ົ່ນກດ່ໝາຍການຄາ້ມະນຸດ, ຄ່� ມ ່ຂອງນກັໂຄສົ່ະນາ ກ� ຽວກບັບນັຫາອາກອນ ທີ່່� ກະທີ່ບ່ຕົ້ຳ� ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ (ສ່ົ່ນກດ່ໝາຍການຄາ້ມະນຸດ, ທີ່� ານ Ropes & Gray LLP, ແລະພາກວຊິາກດ່ໝາຍ ຂອງ 
ມະຫາວທິີ່ະຍາ ໄລ ບາຕົ້ມິຳ, 2019)

 ► ຄະນະປັະສົ່ານງານລະຫວ� າງອງ່ກອນເພ່� ອຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ການບຳຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, 
ເອກະສົ່ານຫຍຳ ້8, 2020 (ສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ, ກຸງ ວຽນ 2020)

 ► ຄະນະກຳາມະການສົ່າກນ່ ດາ້ນສົ່ດິທີ່ ິຂອງຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່�  ເອຣ່ບ່, ບດ່ແນະນຳາຫຍຳ ້ກ� ຽວກບັຄວາມ
ເສົ່ຍຫາຍທີ່່� ຫຸ ່ກ້ລຽ້ງບຳ� ໄດ ້ ຂອງກດ່ໝາຍຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະມາດຕົ້ະການ ຕົ້ຳ�  ຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ 
(ICRSWE, 2019)

 ► ຄະນະກຳາມະການສົ່າກນ່ ດາ້ນສົ່ດິທີ່ ິຂອງຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່�  ເອຣ່ບ່, ຈາກຄວາມບອບບາງ ສ່ົ່�  ຄວາມເຂັມ້
ແຂງ: ລະດມ່ຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ເພ່� ອສົ່ິນ້ສຸົ່ດການຂ່ດຮັດ່ (ICRSWE, ພດ່ສົ່ະພາ 2021)

 ► ຄະນະກຳາມະການສົ່າກນ່ ດາ້ນສົ່ດິທີ່ ິຂອງຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດ ຢູ່່�  ເອຣ່ບ່, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍບຳ� ໄດຮ້ັບັບຳລກິານຢູ່� າງ
ພຽງພຳ? ບດ່ລາຍງານຊຸມຊນ່ ກ� ຽວກບັຜ່ິຂ້າຍບຳລກິານທີ່າງເພດເຄ່� ອນຍາ້ຍ ທີ່່� ເປັັນຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກອາຊະຍາກຳາ ຢູ່່�  
ເອຣ່ບ່ (ICRSWE, 2020)

 ► ອງ່ການແຮັງງານສົ່າກນ່ ຄ� າຈດັຫາງານ ແລະລາຍຈ� າຍກ� ຽວຂອ້ງອ່� ນ: ແຮັງງານເຄ່� ອນຍາ້ຍ ຈາກກຳາປ່ັເຈຍ, ສົ່ປັປັ ລາວ 
ແລະມຽນມາ ຈ� າຍເງນິດວ້ຍຫຍງັ ເພ່� ອໄປັເຮັດັວຽກຢູ່່�  ໄທີ່ (ILO, 2020)

 ► ສ່ົ່ນສຸົ່ດທີ່ມິະນຸດຂອງແມ� ຍງິສົ່າກນ່, ຄາຍປ່ັມ: ຊອກຫາການຢູ່ຽວຢູ່າທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ຜິິນ່ ສົ່ຳາລບັຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່່� ຖກ່ລງ່ໂທີ່ດທີ່າງອາຍາ (IWHRC ພາກວຊິາໃນໂຕົ້ເມອ່ງ ຂອງໂຮັງຮັຽນກດ່ໝາຍ ຂອງມະຫາ
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ວທິີ່ະຍາໄລ ນວິຢູ່ອກ, ພດ່ສົ່ະພາ 2015)

 ► ທີ່� ານ Jovanovi�, Marija, ‘ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ການຕົ້ຳ� ສ່ົ່ ້ ເພ່� ອໃຫມ້ບ່ດ່
ແນະນຳາ ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ແລະແທີ່ດເໝະກບັຕົ້ວ່ຈງິ, ວາລະສົ່ານ Journal of Trafficking and Human 
Exploitation, 2017, ເຫຸັມ້ 1 Nr. 1, 41-76

 ► ທີ່� ານ Jovanovi�, Marija, ‘ກດ່ໝາຍສົ່າກນ່ ແລະ ກດ່ເກນຂອງພາກພ່ນ້ ກ� ຽວກບັການຄາ້ເຖ່� ອນ: EU 
ແລະASEAN ນຍິາມ ກດ່ເກນສົ່າກນ່ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ ແນວໃດ, ວາລະສົ່ານ The American Journal 
of International Law, 2021, ເຫຸ ັມ້ XX, 1.

 ► ທີ່� ານ Jovanovi�, Marija, ‘ຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ການຕົ້ຳ� ສ່ົ່ ້ ເພ່� ອໃຫມ້ບ່ດ່ແນະ
ນຳາ ທີ່່� ສົ່ມ່ເຫດສົ່ມ່ຜິນ່ ແລະແທີ່ດເໝະກບັໂຕົ້ຈງິ’ (2017)  1  (1) ວາລະສົ່ານ Journal of Trafficking and 
Human Exploitation 41-76;

 ► ສ່ົ່ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາຫອ້ງກງ່, ບຳ� ຢຸູ່ດຢູ່່� ບ� ອນນ່:້ ຫອ້ງກງ່ ໃນຖານະເປັັນບ� ອນ ສົ່ຳາລບັການຄາ້ມະນຸດ (ມງັກອນ 2019)

 ► ສ່ົ່ນຍຸຕົ້ທິີ່ຳາຫອ້ງກງ່, Submission for the Working Group on Arbitrary Detention’s Study on 
arbitrary detention relating to drug policies (ມນ່າ 2020)

 ► ທີ່� ານ Kulig, Teresa C.  & Leah C. Butler (2019) ‘ຈາກ “ໂສົ່ເພນ”່ ສ່ົ່�  “ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ”: ການຂ່ນ້ ແລະ
ສົ່ະຖານະພາບ ຂອງສົ່ານການຄາ້ມະນຸດທີ່າງເພດ’,  ວາລະສົ່ານ Victims & Offenders, 14:3, 299-321

 ► ອງ່ການ Liberty Asia, ASEAN & ACTIP: ນຳາໃຊກ້ອບກດ່ໝາຍພາກພ່ນ້ ເພ່� ອຕົ້ຳ� ສ່ົ່ກ້ບັອາຊະຍາກຳາສົ່າກນ່ 
(Liberty Asia, 2017)

 ► ທີ່� ານ ນາງ McAdam, Marika, ເອກະສົ່ານຫຍຳ ້ ກ� ຽວກບັຮັ� າງກດ່ໝາຍ ວ� າດວ້ຍແຮັງງານຫວຽດນາມ ພາຍໄຕົ້ ້
ສົ່ນັຍາ ຂອງສົ່າທີ່າລະນະລດັສົ່ງັຄມ່ນຍິມ່ຫວຽດນາມ (ຮັ� າງກດ່ໝາຍ 72): ຄວາມໝາຍຄວາມສົ່ຳາຄນັ ຈາກການຄາ້
ມະນຸດ (ແຜິນງານ ASEAN-ACT, 2020)

 ► ທີ່� ານ ນາງ McAdam, Marika., ອດິສົ່ະຫຸະພາບ ໃນການເຄ່� ອນໄຫວ ຂອງບຸກຄນ່ ທີ່່� ຖກ່ກຳານດ່ ວ� າເປັັນຜ່ິ ້
ຖກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ການວໃິຈກດ່ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະການປັະຕົ້ບິດັ ໃນພາກພ່ນ້ ASEAN 
(ແຜິນງານASEAN-ACT, 2021)

 ► ທີ່� ານ Mullaly, Siobhán., ການປັະຕົ້ບິດັກດ່ເກນບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ: ບດ່ລາຍງານ ຂອງຜ່ິລ້າຍງານພເິສົ່ດ ກ� ຽວກບັ
ການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະ ແມ� ຍງິ ແລະເດກັ, ທີ່� ານ Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 
(17 ພດ່ສົ່ະພາ2021), ສົ່່� ງໃຫ ້ ກອງປັະຊຸມຄັງ້ທີ່ ່ 47 ຂອງສົ່ະພາສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ, 21 ມຖຸ່ນາ ຫາ 9 ກຳລະກດ່ 
2021.

 ► ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ວທິີ່ກ່ານດາ້ນບຳລຫິານ ແລະ
ຕຸົ້ລາການ ຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກຳ� ຂ່ນ້ ໃນຂະບວນການຄາ້ມະນຸດ, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 
(9 ກນັຍາ 2009)

 ► ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ແລະການບຳ� ດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ: ວທິີ່ກ່ານດາ້ນບຳລຫິານ ແລະ
ຕຸົ້ລາການ ຕົ້ຳ� ການກະທີ່ຳາຜິດິ ທີ່່� ກຳ� ຂ່ນ້ ໃນຂະບວນການຄາ້ມະນຸດ, ເອກະສົ່ານຄວາມເປັັນມາ ກະກຽມ ໂດຍກອງ
ເລຂາ, ກຸງວຽນ 27 – 29 ມງັກອນ 2010, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 ກນັຍາ 2010)

 ► ທີ່� ານ ໂອເຟ່ັ ໂນກາ (Ofer, Nogah), ‘ການປັະຕົ້ບິດັຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່�  ອງັກດິ: ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄາ້ມະນຸດ ບຳ� ໄດຮ້ັບັຜິນ່ປັະໂຫຍດການປ່ັກປັອ້ງ ຈາກການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ທີ່່� ສົ່ະໜ່ອງໂດຍກດ່ໝາຍສົ່າກນ່?’ 
ວາລະສົ່ານ Journal of Human Rights Practice, 11, 2019, 486–507



180ເອກະສານອ້າງອີງ

 ► ທີ່� ານ ໂອເຟ່ັ ໂນກາ (Ofer, Nogah), ‘ການດຳາເນນ່ຄະດຜ່່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ຢູ່່�  ອງັກດິ: 
ຄວາມແຕົ້ກຕົ້� າງລະຫວ� າງກດ່ໝາຍ ແລະການປັະຕົ້ບິດັໂຕົ້ຈງິ, ວາລະສົ່ານ University of Oxford, Border 
Criminologies Blog, 11 ກຸມພາ 2019.

 ► ຫອ້ງການຂາ້ຫຸວງໃຫ� ຍດາ້ນສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ,  ການຄາ້ມະນຸດ: ຄຳາເຫນັຮັ� ວມຂອງສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ ກ� ຽວກບັຄຳາ
ສົ່ັ� ງ ຂອງສົ່ະຫະພາບເອຣ່ບ່– ວທິີ່ກ່ານທີ່່� ອງ່ໃສົ່� ສົ່ດິທີ່ມິະນຸດ (ອງ່ການ OHCHR, UNHCR, UNICEF, 
UNODC, UN Women ແລະ ILO, 2011)

 ► ອງ່ການຈດັຕົ້ັງ້ເພ່� ອຄວາມໝັນ້ຄງ່ ແລະການຮັ� ວມມ ່ ຢູ່່�  ເອຣ່ບ່, ຄຳາແນະດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະທີ່າງກດ່ໝາຍ 
ກ� ຽວກບັການປັະຕົ້ບິດັທີ່່� ມປ່ັະສົ່ດິທີ່ຜິິນ່ ບດ່ບນັຍດັບຳ� ລງ່ໂທີ່ດຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ ຈາກການຄາ້ມະນຸດ (OSCE, 
ກຸງວຽນ, 2013)

 ► ທີ່� ານ ພາມເມ ່(Palmer, W., & Missbach, A.) (2017). ‘ການຄາ້ມະນຸດພາຍໃນການລກັລອບເອາ່ຄນ່
ເຂ່າ້ອອກເມອ່ງຜິດິກດ່ໝາຍ:ຜ່ິຂ້ນ່ສົ່່� ງຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍທີ່່� ອາຍຸບຳ� ຮັອດກະສົ່ຽນ ‹ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ› ຫຸ ່ ‹ຜ່ິກ້ະທີ່ຳາ
ຜິດິ›?’, ວາລະສົ່ານ Asian and Pacific Migration Journal, 26(3), 287-307.

 ► ທີ່� ານ ນາງ ລາມານນັ ເຊມລ່າ (Parmanand, Sharmila) (2021). ‘ການຊ� ວຍກອບກ່ ້ໃນຖານະເປັັນຄວາມ
ຮຸັນແຮັງ: ການຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະການຟ່ັນ້ຟ່ັນແມ� ຍງິຟິັລປິິັນທີ່່� ຖກ່ຊ� ວຍກອບກ່ ້ ກາຍເປັັນບນັຫາທີ່າງ
ມະນຸດສົ່ະທີ່ຳາ. ວາລະສົ່ານ Journal of International Women›s Studies, 22(2), 78-91

 ► ທີ່� ານ ປ່ັໂອໂຕຸົ້ວສ່ົ່, ວຊ່ນັ ແລະລລ່ນ່າ (Piotrowicz, Ryszard Wilson and Liliana Sorrentino), 
‘ການຄາ້ມະນຸດ ແລະຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ 2016 (16) 4 Human Rights Law Review 669 – 699. 

 ► ທີ່� ານ ປ່ັໂອໂຕຸົ້ວສ່ົ່, ວຊ່ນັ ແລະລລ່ນ່າ (Piotrowicz, Ryszard Wilson and Liliana Sorrentino), 
‘ທີ່� ານຄດິຫຍງັຢູ່່� ? ກາ້ວໄປັສ່ົ່� ການເພ່ມ້ຂ່ນ້ຂອງການຮັບັຮ່ັຫຸ້ກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້
ມະນຸດ, ວາລະສົ່ານ La Strada Newsletter, ເຫຸ ັມ້ 44, ເມສົ່າ 2017

 ► ທີ່� ານ ປ່ັໂອໂຕຸົ້ວສ່ົ່ (Piotrowicz, Ryszard.), ‘ມາດຕົ້າ 26, ບດ່ບນັຍດັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນ ເອກະສົ່ານຂອງ 
ທີ່� ານ ນາງ ໂຈເລຍ ແລະ ທີ່� ານ ເຮັມ່ສົ່( Julia Planitzer and Helmut Sax (eds.) ຄຳາເຫນັກ� ຽວກບັ
ສົ່ະພາເອຣ່ບ່ ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ສົ່ຳານກັພມິ Edward Elgar, 2020)

 ► ທີ່� ານ ປ່ັໂອໂຕຸົ້ວສ່ົ່ (Piotrowicz, Ryszard.), ‘ບດ່ບນັຍດັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ໃນ ຄຳາເຫນັກ� ຽວກບັສົ່ະພາເອຣ່ບ່ 
ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາຕົ້າ້ນການຄາ້ມະນຸດ (ສົ່ຳານກັພມິ Edward Elgar, 2020) 

 ► ທີ່� ານ ພລາເບສັົ່ ສົ່ນິ(Plambech, Sine.), ‘ລະຫວ� າງ “ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ” ແລະ “ອາດຍາກອນ”: ການກອບ
ກ່,້ ການຜິກັດນັອອກເມອ່ງ ແລະການໃຊຄ້ວາມຮຸັນແຮັງໃນທຸີ່ກມ່ ້ ຕົ້ຳ� ຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍຄນ່ໃນຈເ່ລຍ, ວາລະສົ່ານ 
Social Politics. ເຫຸ ັມ້ 24. No. 3, 2014

 ► ໂປັລາລສ່ົ່ (Polaris), ການຄາ້ມະນຸດໂດຍສົ່ງັເຂບ: ປັະຕົ້ເິສົ່ດການຕົ້ດັສົ່ນິໂທີ່ດ (Polaris, 2015).

 ► ທີ່� ານ Schloenhardt, Andreas & Rebekkah Markey-Towler, “ການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດອາຍາຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ – ຫຸກັການ, ຄຳາສົ່ນັຍາ ແລະທີ່ດັສົ່ະນະ”, ວາລະສົ່ານ Groningen Journal of 
International Law, ເຫຸ ັມ້ 4(1) (2016), 10-38

 ► ອງ່ການ ແບ� ງປັັນຄວາມຫວງັສົ່າກນ່ (Shared Hope International), ການຕົ້ອບໂຕົ້ກ້ບັການຄາ້ມະນຸດທີ່າງ
ເພດ: Victim-Offender Intersectionality, (Shared Hope International, 2020).

 ► ທີ່� ານ Surtees, Rebecca and Laura S. Johnson (2021) ການກຳານດ່ຕົ້ວ່ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄາ້ມະນຸດ: ຄ່� ມສ່ົ່ຳາລບັຜ່ິປ້ັະຕົ້ບິດັໂຕົ້ຈງິ (ຫອ້ງການຊ� ວຍເຫຸອ່ພາກພ່ນ້ ຂອງຂະບວນການບາຫລ ່(RSO) ແລະ 
ສົ່ະຖາບນັເນຊ່ສົ່ (NEXUS Institute), 2021)
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 ► ອງ່ການ Unicef, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍ, ບຳ� ແມ� ນອາສົ່ະຍາກອນ: ເດກັທີ່່� ຖກ່ຄາ້ມະນຸດ ແລະຫຸກັການບຳ� ລງ່ໂທີ່ດ ຢູ່່�  
ອງັກດິ (Unicef, 2017)

 ► ໜ່� ວຍງານບຳລກິານດາ້ນການດຳາເນນ່ຄະດ ່ ຂອງລາສົ່ະອາຈາຈກັອງັກດິ(United Kingdom Crown 
Prosecution Services), ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ການລກັລອບ ຂອງຜ່ິເ້ຄ່� ອນຍາ້ຍ ແລະ
ການເຮັດັໃຫເ້ປັັນຂາ້ທີ່າດ, UK CPS, ປັັບປຸັງວນັທີ່ ່30 ເມສົ່າ 2020

 ► ກະຊວງພາຍໃນອງັກດິ, ການທີ່ບ່ທີ່ວນເອກະລາດ ກ� ຽວກບັກດ່ໝາຍວ� າດວ້ຍການເຮັດັໃຫເ້ປັັນຂາ້ທີ່າດແບບ
ໃໝ�  2015: ບດ່ລາຍງານສົ່ມ່ບ່ນ (ລດັຖະມນ່ຕົ້ກ່ະຊວງພາຍໃນຂອງອງັກດິ, 2019)

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາຊະຍາກຳາ, ຜ່ິຖ້ກ່ເຄາະຮັາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ
ທີ່າງເພດທີ່່� ເປັັນເພດຍງິ ໃນຖານະເປັັນຈຳາເລຍ່: ການວເິຄາະຄະດທ່ີ່າງກດ່ໝາຍ (ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ, ກຸງ
ວຽນ, 2020).

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາຊະຍາກຳາ, ໃບຂ� າວ: ບດ່ບາດຂອງ ‘ຄວາມຍນິຍອມ’ 
ໃນອານຸສົ່ນັຍາ ວ� າດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ (UNODC, 2014) 

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາຊະຍາກຳາ, ບດ່ແນະນຳາ ກ� ຽວກບັ ‘ການສົ່ວຍໃຊ ້
ຄວາມບອບບາງ’ ໃນຖານະເປັັນເຄ່� ອງມ ່ຈາກການຄາ້ມະນຸດ ໃນມາດ 3 ຂອງສົ່ນ່ທີ່ສິົ່ນັຍາສົ່ະຫະປັະຊາຊາດວ� າ
ດວ້ຍການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະເດກັ ທີ່່� ເສົ່ມ່ຕົ້່� ມໃສົ່� ອານຸສົ່ນັຍາສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນອາຊະຍາ
ກຳາຂາ້ມຊາດແບບມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (UNODC, 2012) 

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາຊະຍາກຳາ, ຄ່� ມທ່ີ່າງນຕິົ້ບິນັຍດັ ສົ່ຳາລບັອານຸສົ່ນັຍາ 
ວ� າດວ້ຍການປັອ້ງກນັ, ການປັາບປັາມ ແລະລງ່ໂທີ່ດການຄາ້ມະນຸດ, ໂດຍສົ່ະເພາະແມ� ຍງິ ແລະເດກັ ທີ່່� ເສົ່ມ່
ຕົ້່� ມໃສົ່� ອານຸສົ່ນັຍາສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນອາຊະຍາກຳາຂາ້ມຊາດແບບມກ່ານຈດັຕົ້ັງ້ (ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ, 
ກຸງວຽນ, 2020).

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາຊະຍາກຳາ, ບດ່ບນັຍດັທີ່າງນຕິົ້ບິນັຍດັໂຕົ້ແບບ ຕົ້າ້ນ
ການຄາ້ມະນຸດ (ອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດ, ກຸງວຽນ, 2020).

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາສົ່ະຍາກຳາ, ບດ່ບາດຂອງຄ� າຈດັຫາງານ ແລະການ
ສົ່ວຍໃຊບ້ຳລສິົ່ດັຈດັຫາງານທີ່່� ຫຸອກລວງ ໃນການຄາ້ມະນຸດ (UNODC, 2015)

 ► ຫອ້ງການອງ່ການສົ່ະຫະປັະຊາຊາດຕົ້າ້ນຢູ່າເສົ່ບຕົ້ດິ ແລະອາສົ່ະຍາກຳາ, ເຄ່� ອງມ ່ຂອງອງ່ການ UNODC  ສົ່ຳາ
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