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ຄູ່່� ມືອືາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ແມື� ນຂື້ຽນໂດ້ຍ ທ� ານ ນາງ ເຈນີ ເຈນີ ລ ີ(Chen Chen Lee). ເຊິ� ງເປັົນ
ໂຄູ່ງການຂື້ອງຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການສຳ່� ງເສຳມີື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທແິມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ (ACWC) ພາຍໃຕ ້
ໂຄູ່ງການໄລຍະຍາວ່ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການເພີ� ມືຄູ່ວ່າມືອາດ້ສຳາມືາດ້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ດ້ວ້່ຍການ
ໃຊວ້່ທິກີານທີ� ເນັນ້ໃສຳ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ການຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືລະອຽດ້ອ� ອນດ້າ້ນເພດ້ຍງິ-ຊາຍ (“ໂຄູ່ງການ”) ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໂດ້ຍແຜູ້ນງານອາຊຽນ-ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ASEAN-ACT).

ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຂື້ອບໍ່ໃຈມືາຍງັ ທ� ານ ນາງ ສຳຣ ິດ້ນັຕ ິອນັວ່າ (Sri Danty Anwar), (ຕາງໜ້າ້
ດ້າ້ນການສຳ່� ງເສຳມີືສຳດິ້ທແິມື� ຍງິຂື້ອງອນິໂດ້ເນເຊຍ ປົະຈາ່ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ສ່ຳາລບັໍ່ການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງໂຄູ່ງການ ແລະ ຄູ່່� ມື ື
ອາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ. ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຂື້ອບໍ່ໃຈເປັົນພເິສຳດ້ ມືາຍງັສຳະມືາຊກິຄູ່ະນະເຮັດັ້ວ່ຽກດ້າ້ນວ່ຊິາການ: 
ທ� ານ ນາງ ສຳຣ ິດ້ນັຕ ິອນັວ່າ (Sri Danty Anwar,ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ອນິໂດ້ເນເຊຍ), ທ� ານ ນາງ ຍນັຕ ິກສຸ່ຳມືາວ່າດ້
ນ ີ(Yanti Kusumawardhani, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ອນິໂດ້ເນເຊຍ), ສຳາດ້ສຳະດ້າຈານ ລ່ເດ້ຊຕິາ ໂສຳເບໍ່ຣເວ່ກາ-ຊານ 
(Lourdesita Sobrevega-Chan, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຟີີລບິໍ່ປິົນ), ດ້ຣ. ຣດັ້ຊະດ້າ ໄຊຍະຄຸູ່ບໍ່ຕາ (Ratchada 
Jayagupta, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ປົະເທດ້ໄທ), ທ� ານ ວ່ນັໄຊ ໂຣດ້ຈະນະວ່ງ່ (Wanchai Roujanavong, ຄູ່ະນະ
ກາ່ມືາທກິານ ACWC ປົະເທດ້ໄທ). ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຂື້ອບໍ່ໃຈມືາຍງັ ຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືທຸກທ� ານທີ� ໄດ້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລື
ລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ໄດ້ຈ້ດັ້ຂື້້ນ້ໃນປົະເທດ້ກາ່ປ່ົເຈຍ, ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ສຳປົປົ ລາວ່, ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ໄທ ແລະ ຫັວ່ຽດ້ນາມື. 

ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຂື້ອບໍ່ໃຈມືາຍງັທມີືງານຂື້ອງແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ທີ� ໄດ້ປ້ົະກອບໍ່ສຳ� ວ່ນເຂື້່າ້
ໃນການພດັ້ທະນາຄູ່່� ມືອືາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ, ໂດ້ຍສຳະເພາະ ທ� ານ ນາງ ນຣ່່ ຄູ່ວ່່ເຣຍ (Nurul Qoiriah), ຜູ່້ ້
ອ່ານວ່ຍການວ່ຽກງານຄູ່ວ່າມືສຳະເໝພີາບໍ່, ສຳດິ້ທຜ່ິູ້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຄູ່ວ່າມືພກິານ ແລະ ການຮັວ່ມືເອາ່ທຸກຄູ່ນ່ໃນສຳງັຄູ່ມ່ື. ພະແນກ
ຄູ່ວ່າມືທຸກຍາກ, ການລບ້ໍ່ລາ້ງ ແລະ ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ສ່ຳານກັງານເລຂື້າທກິານອາຊຽນ ຍງັໄດ້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ອນັລ່າ້ຄູ່� າ ໃນ
ການເຮັດັ້ໃຫັຄູ່້່� ມືນືີສ່້ຳາເລດັ້ຜູ້ນ່.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່ານ່າໂດ້ຍ ACWC

ຂື້າ້ພະເຈ່າ້ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຊມ່ືເຊຍີມືາຍງັ ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການສຳ່� ງເສຳມີື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ຂື້ອງແມື� ຍງິ ແລະ 
ເດ້ກັນອ້ຍ (ACWC) ທີ� ໄດ້ສ່້ຳາເລດັ້ ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້: ການປ່ົກປົອ້ງ
ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຮ່ັສ້ຳກືພາກພ່ມືໃຈເປັົນຢ� າງຍິ� ງຕ່� ກບັໍ່ຂ່ື້ລ້ເິລີ� ມືດ້ັ� ງກ� າວ່ 
ຊ້� ງເປັົນຂື້ດີ້ໝາຍສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຍກ່ສ່ຳງບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຂື້ອງແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍອາຊຽນ ໃນການຕາ້ນກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

ໃນຊຸມືປີົຜູ້� ານມືາ, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຍງັຄູ່ງ່ສຳບືໍ່ຕ່� ເລັ� ງລດັ້ຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືແບໍ່ບໍ່ຮັວ່ມືໝ່� ຂື້ອງອາຊຽນໃນການຢັບໍ່ຢັງ້
ທຸກຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງການໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍໃນພາກພືນ້ ໂດ້ຍຜູ້� ານການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ແຜູ້ນດ່້າເນນີງານ
ຂື້ອງພາກພືນ້ອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍ ການລບ່ໍ່ລາ້ງການໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ກບັໍ່ແມື� ຍງິ  (RPA EVAW) ຢ� າງຕັງ້ໜ້າ້ ຕັງ້ແຕ� ປີົ 2016. 
ນອກນັນ້, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຍງັໃຫັຄູ່້່າໝັນ້ສຳນັຍາຢ� າງໜ້ກັແໜ້ນ້ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການປົະຕບິໍ່ດັ້ພນັທະຂື້ອງອາ
ຊຽນໃຫັປ້ົະກດ່້ຜູ້ນ່ເປັົນຈງິ ຕາມືສຳນ່ທສິຳນັຍາອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ 
(ACTIP) ຫັືງັຈາກໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮັອງໃນປີົ 2015. ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ສຳບືໍ່ຕ່� ຊີນ້າ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ແຜູ້ນດ່້າເນນີງານ RPA 
EVAW ແລະ ຈະເຮັດັ້ວ່ຽກປົະສຳານສຳມ່ືທບ່ໍ່ກບັໍ່ອງ່ກອນຕ� າງໆລະດ້ບັໍ່ຂື້ະແໜ້ງການທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຈດັ້ຕັງ້
ປົະຕບິໍ່ດັ້ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ໃນທ່� ວ່ອາຊຽນຢ� າງເຕມັືຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່. 

ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າ ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຍອມືຮັບັໍ່ຈາກ ອງ່ການສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ ວ່� າເປັົນໜ້້� ງ
ໃນມືາດ້ຕະຖານສ່ຳງສຸຳດ້ໃນການປ່ົກປົອ້ງ, ປົາບໍ່ປົາມື ແລະ ການຮັ� ວ່ມືມືໃືນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ເຊິ� ງໃນບໍ່າງຂື້ງ່ເຂື້ດ້ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່
ການພຈິາລະນາວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ຫັືາຍກວ່� າ ອະນຸສຳນັຍາວ່� າດ້ວ້່ຍ ການປົອ້ງກນັ, ການປົາບໍ່ປົາມື ແລະ ລງ່ໂທດ້ຕ່� ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, 
ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ (2000), ໂດ້ຍສຳະໜ້ນັສຳະໜ້ນ່ແກ�  ສຳນ່ທສິຳນັຍາຂື້ອງສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນ
ອາຊະຍາກາ່ຂື້າ້ມືຊາດ້ທີ� ມືກີານຈດັ້ຕັງ້. 

ຕ່� ກບັໍ່ສຳີ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ,້ ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ໄດ້ເ້ຫັນັຄຸູ່ນຄູ່� າຂື້ອງການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຂື້ອງລດັ້ຖະບໍ່ານອດ່້ສຳະຕຣາລ ີ ທີ� ໄດ້ ້
ໃຫັທ້ນ້ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແຜູ້ນງານອາຊຽນ-ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີ ເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ASEAN-ACT) ໃນການເລັ� ງລດັ້ຄູ່ວ່າມື
ພະຍາຍາມືຂື້ອງອາຊຽນ ໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ອນັສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ອາຊຽນໄດ້ບ້ໍ່ນັລຸຜູ້ນ່ໃນຊຸມືປີົຜູ້� ານມືາ, ໂດ້ຍ
ສຳະເພາະໃຫັກ້ານຊີນ້າ່ໃນລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ ເພື� ອແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ສຳິ� ງ
ດ້ັ� ງກ� າວ່ ແມື� ນລວ່ມືເຖງິເອາ່ ‘ຄູ່່າແນະນາ່ຂື້ອງ ASEAN ກ� ຽວ່ກບັໍ່ ການເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ແມື� ຍງິທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍເອາ່ໃຈໃສຳ�  ດ້າ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ’ ແລະ ‘ຄູ່່າແນະນາ່ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນໃ່ນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນພາກພືນ້’.  

ພວ່ກເຮັາ່ຍງັໃຫັຄູ້່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັ ໃນການປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ການຄູ່ວ່າມືເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ ແລະ ການຟືີນ້
ຟ່ີກຽດ້ສຳກັສຳຂີື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ ສຳາ້ງຊວີ່ດິ້ໃໝ� ໃຫັແ້ກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເພື� ອ
ໃຫັປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ໄດ້ເ້ຊັ� ນນັນ້, ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ໄດ້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລມິືະສຳດິ້ໃນການສຳາ້ງຂື້ດີ້ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ 
ໃນການໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່, ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເຫັນັອກ່ເຫັນັໃຈ, ຮັອບໍ່
ດ້າ້ນ ແລະ ບ່ໍ່� ມືກີານຕດັ້ສຳນິເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ຄູ່່ານາ່ໂດ້ຍ ACWCIII



ຄູ່່� ມືອືາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ແມື� ນຜູ້ນ່ງານອນັໃຫັ� ຍຫັືວ່ງຈາກການຮັ� ວ່ມືມືທືີ� ເຂື້ັມ້ື
ແຂື້ງກບັໍ່ແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ໃນການປັົບໍ່ປຸົງການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນອາຊຕີາເວ່ນັອອກຊ� ຽງໃຕ ້ ໂດ້ຍຜູ້� ານການນາ່
ໃຊວ້່ທິກີານທີ� ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ ແລະ ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ໃນທຸກຂື້ັນ້ຕອນຂື້ອງການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍກງ່.  ເຊິ� ງມືຈີດຸ້ປົະສຳງ່ເພື� ອຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າອດິ້ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຈາກທງັ 
ລດັ້ຖະບໍ່ານ ແລະ ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ບ່ໍ່� ສຳງັກດັ້ລດັ້ຖະບໍ່ານ ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ຕ້ດິ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍໄດ້ເ້ອາ່ໃຈໃສຳ� ໃນ
ການພຈິາລະນາ ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແກໄ້ຂື້ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ ແລະ ສຳດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງ ໃນເວ່ລາດ່້າເນນີການໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ການເຮັດັ້
ວ່ຽກກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

ຄູ່່� ມືດື້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ແມື� ນສຳະທອ້ນໃຫັເ້ຫັນັເຖງິຄູ່ວ່າມືເປັົນຈງິ ແລະ ສຳິ� ງທາ້ທາຍທີ� ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໄດ້ປ້ົະເຊນີ ໃນການໃຫັກ້ານ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ໃຫັຂ່້ື້ສ້ຳະເໜ້ແີນະນ່າມືາດ້ຕະການພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ເພື� ອປົອ້ງກນັ 
ແລະ ຫຸືັດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍທີ� ເກດີ້ຂື້ືນ້ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ອ້ື� ນໆ. ໃນຂື້ະະນະທີ� ຄູ່່� ມື ືນ້ ີ ້ ອາດ້ບ່ໍ່� ໄດ້ກ້ວ່ມືເອາ່ທຸກ
ຄູ່ວ່າມືສຳະຫືັບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນຂື້ອງສຳະຖານະການໃນແຕ� ລະປົະເທດ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ, ຄູ່່� ມືດື້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ກ່� ໄດ້ຮ້ັວ່ບໍ່ຮັວ່ມືເອາ່ຄູ່ວ່າມືເປັົນ
ເອກະພາບໍ່ຢ� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ງາມືເປັົນຈງິໃນພາກພືນ້ອາຊຕີາເວ່ນັອອກຊ� ຽງໃຕ,້ ໂດ້ຍອງີໃສຳ� ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ແລະ 
ກອບໍ່ວ່ຽກງານອື� ນໆຂື້ອງອາຊຽນ. ຂື້າ້ພະເຈ່າ້ ຫັວ່ງັຢ� າງຍິ� ງວ່� າ ຄູ່່� ມືນືີຈ້ະເຮັດັ້ໜ້າ້ທີ�  ເປັົນຂ່ື້ມ້ື່ນອາ້ງອງີທີ� ເປັົນປົະໂຫັຍດ້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ ້
ປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິທງັໝດ່້ ໃນການປົະຕບິໍ່ດັ້ໜ້າ້ທີ� ປົະຈາ່ວ່ນັ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ເປັົນແມື� ຍງິທຸກ
ຄູ່ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປົະຕບິໍ່ດັ້ຕາມືສຳດິ້ທຂິື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ. 

 

ທິ່ານ ນາງ ຮັ່ ເນິມືິຕາ  (Hou Nirmita)
ຮັອັງລັດ້ຖືະມືົນຕີກະຊວ່ງພົວ່ພັນແມື�ຍິງ

ຜູ້່�ຕາງໜ້້າດ້້ານການສຳົ�ງເສຳີມືສຳິດ້ທິິແມື�ຍິງຂອັງກ່າປົ່ເຈຍ ປົະຈ່າຄູ່ະນະກ່າມືາທິິການ ACWC
ປົະທິານຄູ່ະນະກ່າມືາທິິການ ACWC

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້

IV



ຄູ່່າເຫັັນຈາກເອັກອັັກຄູ່ະລັດ້ຖືະທິ່ດ້ອັົດ້
ສຳະຕຣາລີ ປົະຈ່າອັາຊຽນ

ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີມືປີົະຫັວ່ດັ້ສຳາດ້ໃນການຮັ� ວ່ມືມືອືນັຍາວ່ນານ ແລະ ເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ ຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ອາຊຽນ ແລະ ລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນໃນການ
ປັົບໍ່ປຸົງການຕອບໍ່ໂຕກ້ານຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ແຜູ້ນງານອາຊຽນ-ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ASEAN-ACT) ໄດ້ສ້ຳບືໍ່ຕ່� ຄູ່ວ່າມື
ໝາຍໝັນ້ຂື້ອງອດ່້ສຳະຕຣາລ ີ ໃນການແກໄ້ຂື້ບໍ່ນັຫັາການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນອາຊຕີາເວ່ນັອອກສຳ� ຽງໄຕ ້ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຈດັ້ຕັງ້
ປົະຕບິໍ່ດັ້ ສຳນ່ທສິຳນັຍາອາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ (ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP). 
ແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ມືຈີດຸ້ສຸຳມືທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ສຳ່� ງເສຳມີືຄູ່ວ່າມື
ສຳະເໝພີາບໍ່ຍງິ-ຊາຍ, ຄູ່ວ່າມືພກິານ ແລະ ການລວ່ມືເອາ່ທຸກຄູ່ນ່ໃນສຳງັຄູ່ມ່ື. ດ້ວ້່ຍເຫັດ້ນີ,້ ແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ຈິ� ງມືຄີູ່ວ່າມື
ຮັ� ວ່ມືມືຢື� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງກບັໍ່ພາກສຳ� ວ່ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຂື້ອງລດັ້ຖະບໍ່ານ ແລະ ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ສຳາກນ່ທີ� ບ່ໍ່� ສຳງັກດັ້ລດັ້ຖະບໍ່ານໃນພາກ
ພືນ້ ເພື� ອສຳ່� ງເສຳມີື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັລະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ເປັົນຜູ້ນ່ງານຂື້ອງຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືຈາກການຮັ� ວ່ມືມື ື ທີ�

ນາ່ພາໂດ້ຍ ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ໂດ້ຍການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຂື້ອງແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT. ເຊິ� ງມືຈີດຸ້ປົະສຳງ່ເພື� ອເປັົນ
ແຫັື� ງຂ່ື້ມ້ື່ນໃນພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າອດິ້ໃນຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ເພື� ອຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຕ່� ກບັໍ່ໄພອນັຕະລາຍ 
ໃນທຸກຂື້ັນ້ຕອນການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ເນື� ອງຈາກຄູ່ວ່າມືສຳະຫັືບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, 
ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ຈາກກດິ້ຈະກາ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ໄພອນັຕະລາຍເກດີ້ຂື້້ນ້ໃນຫັືາຍຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ ແລະ ສຳາມືາດ້
ເກດີ້ຂື້້ນ້ບ່ໍ່� ສຳະເພາະແຕ� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເທ່� ານັນ້ ແຕ� ຍງັລວ່ມືເຖງິ ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ໃ້ຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ 
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຄູ່່� ມືນືີ ້ ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ� ຫັືາກຫັືາຍ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ການສຳະເໜ້ວີ່ທິກີານ ແລະ ເຄູ່ື� ອງມືສ່ືຳາລບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ດ້� ານໜ້າ້ທີ� ສຳາ
ມືາດ້ນາ່ໃຊ ້ເພື� ອຮັອງຮັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເປັົນມືາທີ� ຫັືາກຫັືາຍ ແລະ ປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 

ຂື້າ້ພະເຈ່າ້ ຂ່ື້ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຊມ່ືເຊຍີ ແລະ ຍນິດ້ຕ່ີ� ກບັໍ່ ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ແລະ ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານອາຊຽນຂື້ອງພວ່ກເຮັາ່ ໃນ
ການພດັ້ທະນາຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີໃ້ຫັສ່້ຳາເລດັ້ຜູ້ນ່. ເຊິ� ງໄດ້ສ້ຳະທອ້ນໃຫັເ້ຫັນັເຖງິຄູ່ວ່າມືໝາຍໝັນ້ຮັ� ວ່ມືກນັຂື້ອງພວ່ກເຮັາ່ ໃນການເຊື� ອມື
ສຳານເອາ່ວ່ທິກີານທີ� ຖເືອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ, ການຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຮັວ່ມືເອາ່ທຸກຄູ່ນ່ໃນສຳງັຄູ່ມ່ື 
ເຂື້່າ້ໃນການເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ການປ້ົກສຳາຫັາລຢື� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງທີ� ໄດ້ຈ້ດັ້ຂື້້ນ້ໃນລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ຮັ� ວ່ມື
ກບັໍ່ຫັກ່ປົະເທດ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ ແລະ ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືພດັ້ທະນາອື� ນໆທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ໄດ້ເ້ປັົນການຊ� ວ່ຍເຮັດັ້ໃຫັຄູ່້່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ ເປັົນຜູ້ນ່ງານ
ຂື້ອງອາຊຽນຢ� າງແທຈ້ງິ. ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີຫັວ່ງັວ່� າຈະໄດ້ຮ້ັ� ວ່ມືມືຢື� າງຕ່� ເນື� ອງກບັໍ່ ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ແລະ ອາຊຽນ ໃນ
ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ຢ� າງມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ໃນປີົຕ່� ໄໆປົ.

ພະນະທິ່ານ ວ່ິວ່ ນັນເຄູ່ວ່ິດ້ 

ເອັກອັັກຄູ່ະລັດ້ຖືະທິ່ດ້ອັົດ້ສຳະຕຣາລີ ປົະຈ່າອັາຊຽນ 

ຄູ່່າເຫັນັຈາກເອກອກັຄູ່ະລດັ້ຖະທດ່້ອດ່້ສຳະຕຣາລ ີປົະຈາ່ອາຊຽນV



ການນ່າໃຊ�ຄູ່່�ມືືນີ�

ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຕາ້ນ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືກັຈະ
ເປັົນຈດຸ້ທ່າອດິ້ໃນການຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຍງັ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການໃນການປ່ົກປົອ້ງໄລຍະຍາວ່, ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ສ່ຳນພກັເຊາ່, ການກອບໍ່ກ່ ້ແລະ ການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນືຂື້ອງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ແລະ ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຍດ້້ໝັນ້ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

ເອັກະສຳານອັື�ນໆທິີ�
ເປົນັປົະໂຫັຍດ້
ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ ບ່ໍ່� ໄດ້ສ້ຳາ້ງຂື້້ນ້ເພື� ອເປັົນວ່ທິກີານ
ອນັດ້ຽວ່ ໃນການຫັືກີລຽ້ງໄພອນັຕະລາຍ 
ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ, ແຕ� ມືນັ
ໄດ້ສ້ຳະເໜ້ ີ ຄູ່່າແນະນາ່ ແລະ ຂ່ື້ແ້ນະນາ່. 
ນອກຈາກນັນ້ ຄູ່ວ່ນຈະອ� ານຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ເອ
ກະສຳານອື� ນໆ ທີ� ໄດ້ໃ້ຫັຄູ່້່າແນະນາ່ ຫັື ື ຄູ່່າ
ແນະນາ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການເຮັັດ້ວ່ຽກກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ືກ
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ລາຍການ
ເອກະສຳານທີ� ເປັົນປົະໂຫັຍດ້ ໄດ້ລ້ະບຸໍ່ໄວ່ໃ້ນ
ທາ້ຍຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ.້ ພວ່ກເຮັາ່ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັ ້
ຜູ່້ນ້າ່ໃຊ ້ພຈິາລະນາຂ່ື້ມ້ື່ນເສຳມີືທີ� ຈາ່ເປັົນເຫັື ່� າ
ນີ ້ ໃນຄູ່່� ມືນືີ ້ ແລະ ນາ່ໃຊຂ່້ື້ມ້ື່ນເຫັື ່� ານີ ້ ຕາມື
ຄູ່ວ່າມືຈາ່ເປັົນ.  

ສຳ່າລັບໍ່ໃຜູ້
ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ ແມື� ນສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານ
ໜ້າ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ ຜູ່້ທ້ີ� ໃຫັກ້ານ
ປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ໂດ້ຍກງ່ ເຊິ� ງລວ່ມືມື:ີ

 ● ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ (ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�
ຕ່າຫືັວ່ດ້, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ, 
ພະນກັງານໄອຍະການ, ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ພາສຳ,ີ 
ໜ້� ວ່ຍງານລບັໍ່, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ລາດ້ຕະເວ່ນ
ຊາຍແດ້ນ, ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ກວ່ດ້ຄູ່ນ່ເຂື້່າ້-ອອກ
ເມືອືງ); 

 ● ຜູ່້ນ້າ່ໃຊອ້ື� ນໆເຊັ� ນ: ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ, 
ໜ້� ວ່ຍງານປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ 
ພະຍານ/ຜູ່້ປ້ົະສຳານງານ, ຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ, ເຈ ່າ້ 
ໜ້າ້ທີ� ດ້າ້ນການແພດ້ ແລະ ສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ນກັ
ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ/ຈດິ້ຕະແພດ້, ຜູ່້ຈ້ດັ້ການ 
ສ່ຳນພກັເຊາ່, ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ທາງສຳງັຄູ່ມ່ື, 

ທະນາຍຄູ່ວ່າມື/ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ 
/ອາສຳາສຳະໝກັ (paralegal) ອງ່ການ
ຈດັ້ຕັງ້ສຳາກນ່ທີ� ບ່ໍ່� ສຳງັກດັ້ລດັ້ຖະບໍ່ານ, ສ່ຳນ

 

ກາງສຳະຫັະພນັແມື� ຍງິ, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ກວ່ດ້
ສຳອບໍ່ດ້າ້ນແຮັງງານ ແລະ ຜູ່້ອ້ື� ນໆ. 

ນອກຈາກນີ ້ ຍງັສຳາມືາດ້ໃຊເ້ປັົນເອກະສຳານ
ອາ້ງອງີສ່ຳາລບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕຸລາການ ໃນການ
ຕດັ້ສຳນິຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ (TIP), ຜູ່້ສ້ຳາ້ງ
ນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ຜູ່້ຈ້ດັ້ການແຜູ້ນງານ ທີ� ມືີ
ສຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການອອກແບໍ່ບໍ່ ແລະ ຈດັ້ຕັງ້
ປົະຕບິໍ່ດັ້ແຜູ້ນງານ ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ 
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ແຜູ້ນງານສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

ວ່ທິິກີານນາ່ໃຊ�
ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ ມືຈີດຸ້ປົະສຳງ່ສຳາ້ງຂື້້ນ້ເພື� ອເປັົນ
ແຫັື� ງຂ່ື້ມ້ື່ນໃນພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ເພື� ອນາ່
ໃຊໃ້ນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງອາຊຽນ. ເຊີ� ງຖກືອອກ
ແບໍ່ບໍ່ ເພື� ອຊ� ວ່ຍທ� ານໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈ 
ແລະ ນາ່ໃຊຫ້ັືກັການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ 
ໃນລະຫັວ່� າງການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍກງ່. ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ 
ຄູ່ວ່ນນາ່ໃຊຄູ່້່� ມືນືີເ້ຂື້່າ້ໃນການປົະເມືນີ ຫັື ື
ຄູ່າດ້ຄູ່ະເນກດິ້ຈະກາ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຫັື ື ການ
ປົະຕບິໍ່ດັ້ ເພື� ອຫັືກີລຽ້ງ ຫັື ື ຫັືຸດ້ຜູ້� ອນໄພ
ອນັຕະລາຍ ທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຕ້ັງ້ໃຈ ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນໆ
ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ. 

ຄູ່່�ມືື ໄດ້້ກໍໍານົົດ້ໄພອັັນົຕະລາຍທ່ີ່�ອັາດ້ຈະເກ່ໍດ້ຂ້ຶ້�ນົ
ກັໍບຜູ້່້ຖືືກໍເຄູ່າະຮ້້າຍຈາກໍກໍານົຄູ້່າມືະນຸົດ້ ໃນົ 5 
ຂົຶ້ງເຂຶ້ດ້ຫັັຼັກໍ: i) ກໍານົກໍໍານົົດ້ຕົວຜູ້່້ຖືືກໍເຄູ່າະຮ້້າຍ; 
ii) ກໍານົກໍອັບກ້່ໍ, ກໍານົສະທ້ີ່ອັນົຄືູ່ນົ ແລະ ກໍານົ
ພັກໍເຊົົາ; iii) ກໍານົສົ�ງກັໍບ ແລະ ກໍານົກັໍບຄືູ່ນົສ່�
ສັງຄົູ່ມື; iv) ກໍານົຮັ້ກໍສາສຸຂຶ້ະພາບ ແລະ ຈິດ້ໃຈ 
ແລະ v) ຂຶ້ະບວນົກໍານົຍຸຕິທໍີ່າທີ່າງອັາຍາ.  

ຊຸົດ້ຄູ່່�ມືື ກໍານົບໍ�ເຮັ້ດ້ໄພອັັນົຕະລາຍ ໄດ້້ໃຫ້ຼັ
ກໍານົແນົະນໍົາທ່ີ່�ສອັດ້ຄູ່່ອັງກັໍບໄພອັັນົຕະລາຍ
ທ່ີ່�ໄດ້້ກໍໍານົົດ້ໄວ້ໃນົແຕ�ລະຂົຶ້ງເຂຶ້ດ້. ຄູ່່�ມືືນ່ົ�ຮັ້ບຮ້່້
ເຖິືງທ້ີ່ນົສະໜັັບສະໜ່ັນົ, ຊັົບພະຍາກໍອັນົ ແລະ 
ຂໍຶ້�ຈໍາກັໍດ້ຫັຼັາຍປະກໍານົທ່ີ່�ຜູ້່້ຕອັບໂຕ້ດ່້ານົໜ້ັາໄດ້້
ພົບພໍ� ໃນົກໍານົດໍ້າເນ່ົນົວຽກໍງານົຂຶ້ອັງເຂົຶ້າເຈົ�າ. 
ເນືົ�ອັງຈາກໍຄູ່່�ມືືນ່ົ� ໄດ້້ຄູ່ວບຄຸູ່ມືໃນົທົີ່�ວອັາຊົຽນົ
ທັີ່ງໝົົດ້, ຜູ້່້ອ່ັານົ ຄູ່ວນົຈະຄໍູ່ານ້ົງວ່າ ຄໍູ່າແນົະ
ນໍົາ ຕໍ�ກັໍບໄພອັັນົຕະລາຍບາງອັັນົ ອັາດ້ຈະມ່ື
ຄູ່ວາມືກ່ໍຽວຂ້ຶ້ອັງໃນົເຂຶ້ດ້ອັາໍນົາດ້ຂຶ້ອັງສານົໃດ້
ໜ້ັ�ງ ຫັຼັາຍກໍວ່າເຂຶ້ດ້ອໍັານົາດ້ຂຶ້ອັງສານົອືັ�ນົໆ. 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີໄ້ດ້ສ້ຳາ້ງຂື້້ນ້ຈາກ ຄູ່່� ມືກືານບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ໄດ້ ້
ພດັ້ທະນາຂື້້ນ້ໂດ້ຍແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ໃນເດ້ອືນ ພດ້້ສຳະພາ 2021 ສ່ຳາລບັໍ່ພະນກັງານແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ແລະ 
ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ. ເຊິ� ງໄດ້ຖ້ກືພດັ້ທະນາຂື້້ນ້ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານ ການທບ່ໍ່ທວ່ນເອກະສຳານທີ� ມືຢ່ີ�  ທີ� ໄດ້ພ້ມິືເຜູ້ຍີແຜູ້�  ໂດ້ຍໜ້� ວ່ຍງານຕ� າງໆຂື້ອງ
ອງ່ການສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້, ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ສຳາກນ່, ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ສຳາກນ່ທີ� ບ່ໍ່� ສຳງັກດັ້ລດັ້ຖະບໍ່ານ ແລະ ຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານ ແລະ ອື� ນໆ. 
ລາຍການສຳື� ສຳິ� ງພມິືທີ� ໄດ້ມ້ືກີານແນະນາ່ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ໄດ້ຄູ້່ດັ້ຕດິ້ໃນເອກະສຳານຊອ້ນທາ້ຍ. 

ນອກນັນ້ ຍງັໄດ້ຮ້ັວ່ບໍ່ຮັວ່ມືເອາ່ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຈາກກອງປົະຊຸມືວ່ຊິາການລະດ້ບັໍ່ປົະເທດ້ ທີ� ໄດ້ຈ້ດັ້ຂື້້ນ້ໃນຫັກ່ປົະເທດ້ ໃນບໍ່ນັດ້າ
ປົະເທດ້ອາຊຽນ: ກາ່ປ່ົເຈຍ, ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ສຳປົປົ ລາວ່, ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ໄທ ແລະ ຫັວ່ຽດ້ນາມື. ການສ່ຳາພາດ້ແບໍ່ບໍ່ເຄູ່ິ� ງໂຄູ່ງສຳາ້ງ 
(Semi-structured interviews) ຍງັໄດ້ຈ້ດັ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ພາກສຳ� ວ່ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງຈາກມືາເລເຊຍ ແລະ ສຳງິກະໂປົ. 

ມືຄີູ່ະນະເຮັດັ້ວ່ຽກດ້າ້ນວ່ຊິາການ ທີ� ປົະກອບໍ່ດ້ວ້່ຍສຳະມືາຊກິທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຄູ່ດັ້ເລອືກຈາກຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ແລະ ພະ
ນກັ ງານຈາກສ່ຳານກັງານເລຂື້າທກິານອາຊຽນ ເພື� ອເຮັດັ້ໃຫັຄູ່້່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີສ່້ຳາເລດັ້ຜູ້ນ່.1 

ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການພດັ້ທະນາຂື້້ນ້ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານ ແລະ ຄູ່ວ່ບໍ່ຄູ່່� ກບັໍ່ຄູ່່� ມື ື ແລະ ມືາດ້ຕະຖານອາຊຽນທີ� ມືຢ່ີ� ,2 ແລະ 
ອາ້ງອງີເຖງິຄູ່່� ມື ືແລະ ກອບໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກລະຫັວ່� າງປົະເທດ້. ໂດ້ຍມືເີປ່ົາ້ໝາຍ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ສຳນ່ທສິຳນັຍາອາ
ຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ (ACTIP).

1 ຄູ່ະນະເຮັດັ້ວ່ຽກດ້າ້ນວ່ຊິາການ (TWG) ໄດ້ພ້ບ່ໍ່ປົະກນັແບໍ່ບໍ່ເຊິ� ງໜ້າ້ ທີ� ຈາກາຕາ ໃນວ່ນັທ ີ6-7 ມືຖຸິນາ 2022 ເພື� ອປ້ົກສຳາຫັາລ ືແລະ ເຮັດັ້ໃຫັຄູ່້່� ມືສ່ືຳາເລດັ້ຜູ້ນ່. ສຳະມືາຊກິ
ຂື້ອງຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານ ACWC ບໍ່າງທ� ານໄດ້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືກອງປົະຊຸມືທາງອອນລາຍ.

2 ຄູ່່� ມືແືນະນ່າຂື້ອງຄູ່ະນະກ່າມືາທກິານ ACWC ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ແມື� ຍງິທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍເອາ່ໃຈໃສຳ� ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ (2015) 
ແລະ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ ຄູ່່າແນະນ່າ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນພາກພືນ້ (n.d).

ພາກສຳ່ວ່ນທິີ�ກ່ຽວ່ຂ້ອັງ

ທິັງໝົົດ້ 236 ທິ່ານ 
ທິີ�ໄດ້�ປົະກອັບໍ່ສຳ່ວ່ນເຂົ�າໃນຄູ່່�ມືືສຳະບໍ່ັບໍ່ນີ�

60% 40%
ມືາຈາກລັດ້ຖືະບໍ່ານ ມືາຈາກພາກສຳ່ວ່ນທິີ�ບໍ່່�ສຳັງກັດ້ລັດ້ຖືະບໍ່ານ
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ກອັບໍ່ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ິດ້ຫັັັກ ແລະ ຄູ່່ານິຍາມື
ໜ້່ວ່ຍງານ: ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ (ຫັື ື ກຸ� ມື) ໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈເລອືກຢ� າງມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ແລະ ປົ� ຽນທາງເລອືກເຫັື ່� ານັນ້ 
ໄປົສ່ຳ� ຜູ້ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ທີ� ຕອ້ງການ. ໜ້� ວ່ຍງານສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້ວ້່� າເປັົນຂື້ະບໍ່ວ່ນການທີ� ຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ ໄດ້ນ້າ່ໃຊເ້ງນິບ່ໍ່ລຈິາກຂື້ອງ 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ໃຊປ້ົະໂຫັຍດ້ຈາກໂອກາດ້ທາງດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້ ເພື� ອບໍ່ນັລຸຜູ້ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ທີ� ຕອ້ງການ.3 ຕວ່່ຢ� າງ ການເລອືກອາຊບີໍ່ ທີ�

ນກັຮັຽນມືກັຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອດິ້ທພິນ່ ມືາຈາກການຕດັ້ສຳນິໃຈໃນຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແທນທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະເປັົນຜູ່້ເ້ລອືກເອງ. 

ຜູ້ົນປົະໂຫັຍດ້ສຳ່ງສຳຸດ້ຂອັງເດ້ັກ: ມືາດ້ຕາ 3 (1) ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ ວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທເິດ້ກັ (CRC), ເຮັດັ້ໜ້າ້ທີ�

ເປັົນພືນ້ຖານສ່ຳາລບັໍ່ຫັືກັການຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັ. ເຖງິວ່� າຈະບ່ໍ່�ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັໄວ່ຢ້� າງຊດັ້ເຈນ, 
ແຕ� ຫັືກັການດ້ັ� ງກ� າວ່ ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້ວ້່� າເປັົນແນວ່ຄູ່ດິ້ສຳາມືສຳ� ວ່ນ ທີ� ລວ່ມືມືສີຳດິ້ທທີີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ, ສຳດິ້ທຂິື້ັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການຕຄີູ່ວ່າມື  
ໝາຍຫັືກັການຂື້ອງກດ່້ໝາຍ ແລະ ກດ່້ລະບໍ່ຽບໍ່ຂື້ອງຂື້ັນ້ຕອນທີ� ມືເີປ່ົາ້ໝາຍ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ສຳດິ້ທທິງັໝດ່້ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ 
ແລະ ມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ເຊິ� ງຖກືຮັບັໍ່ຮ່ັໃ້ນສຳນ່ທສິຳນັຍາ CRC ແລະ ການພຈິາລະນາຕ່ນ້ຕ່ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັການພດັ້ທະນາແບໍ່ບໍ່ກວ່ມື 
ລວ່ມືຂື້ອງເດ້ກັ.4 

ເດ້ັກ: ມືະນຸດ້ທຸກຄູ່ນ່ທີ� ອາຍຸຕ່� າກວ່� າ 18 ປີົ.5 

ການເບໍ່ິ�ງແຍງຢ່�າງເໝົາະສຳົມືທິາງດ້້ານວ່ັດ້ທິະນະທິ່າ: ໝາຍເຖງິຂ່ື້ກ້າ່ນດ່້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ເອາ່ໃຈໃສຳ� ໃນຫັືາຍ
ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ ຈາກບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືພີືນ້ຖານ ແລະ ມືປີົະສຳບ່ໍ່ການທີ� ຫັືາກຫັືາຍ ແລະ ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືເຈບັໍ່ປົ� ວ່ຍ ແລະ ວ່ທິ ີທີ� ພວ່ກເຂື້າ່ໄດ້ຕ້ອບໍ່
ໂຕຕ່້� ກບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ່້ແລ. ພຈິາລະນາ ແລະ ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື, ວ່ດັ້ທະນະທ່າ, ເສຳດ້ຖະກດິ້, ຊນ່ເຜູ້່� າ ຫັື ືພາສຳາຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.6

ຄູ່ວ່າມືພິການ:  ຄູ່ວ່າມືພກິານແມື� ນແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ທີ� ໄດ້ພ້ດັ້ທະນາຂື້້ນ້ ແລະ ເປັົນຜູ້ນ່ມືາຈາກປົະຕສ່ິຳາພນັລະຫັວ່� າງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືີ
ຄູ່ວ່າມືບໍ່ກ່ຜູ້� ອງ ແລະ ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະຕ ິ ແລະ ສຳິ� ງແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ເປັົນອຸປົະສຳກັ ທີ� ຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນສຳງັຄູ່ມ່ື 
ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ ແລະ ມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືເທ່� າທຽມືກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ.7

ຄູ່ົນພິການ:  ລວ່ມືມືບຸີໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ກ່ຜູ້� ອງທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, ຈດິ້ໃຈ, ສຳະຕປັິົນຍາ ຫັື ືປົະສຳາດ້ສ່ຳາພດັ້ໄລຍະຍາວ່ ເຊິ� ງມືປີົະຕິ
ສ່ຳາພນັກບັໍ່ອຸປົະສຳກັຕ� າງໆ ທີ� ອາດ້ຈະຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນສຳງັຄູ່ມ່ືໄດ້ຢ້� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ ແລະ ມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ບໍ່ນ່
ພືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືເທ່� າທຽມືກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ.8

ເພດ້/ບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ (Gender): ໝາຍເຖງິການກາ່ນດ່້ໂດ້ຍສຳງັຄູ່ມ່ືກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້, ພດ້້ຕກິາ່, ກດິ້ຈະກາ່ ແລະ 
ຄຸູ່ນລກັສຳະນະ ທີ� ພຈິາລະນາວ່� າເປັົນລກັສຳະນະ ແລະ ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັລະຫັວ່� າງຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ. ຄູ່ວ່າມືບ່ໍ່� ເທ່� າທຽມືກນັດ້າ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້
ຍງິ-ຊາຍ ລວ່ມືທງັ ໂອກາດ້, ການເຂື້່າ້ເຖງິ ແລະ ການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືຊບັໍ່ພະຍາກອນ ແລະ ການຕດັ້ສຳນິໃຈນັນ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອດິ້ທພິນ່ມືາຈາກ
ວ່ທິກີານທີ� ສຳງັຄູ່ມ່ືມືທີດັ້ສຳະນະຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍໃນທຸກໄວ່. 

ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ິດ້ດ້ັ�ງເດ້ີມືກ່ຽວ່ກັບໍ່ເພດ້/ບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ: ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່, ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອ, ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະຕ ິ ຫັື ື ສຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານ
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ກຸ� ມືສຳະເພາະຂື້ອງເພດ້ຍງິ ແລະ ເພດ້ຊາຍ. ແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືປ່ົກກະຕຈິະເປັົນແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້າ້ນລບ່ໍ່ ແລະ ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານ ບໍ່ນັທດັ້
ຖານທາງດ້າ້ນເພດ້, ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ ແລະ ການພວ່່ພນັທີ� ສຳມ່ືມຸືດ້ຂື້້ນ້. 

ວ່ິທິີການທິີ�ຄູ່່ານຶງບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ: ວ່ທິກີານທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແມື� ນຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະທາງດ້າ້ນ
ເພດ້ (ຍງິ-ຊາຍ) ຂື້ອງທຸກຄູ່ນ່ຕາມືປົະເພດ້ໄພອນັຕະລາຍ ແລະ ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່. ເຊິ� ງຊ� ວ່ຍໃຫັພ້ວ່ກເຮັາ່ອອກແບໍ່ບໍ່ 
ແລະ ດ່້າເນນີການຕອບໍ່ໂຕ ້ແລະ ສຳະໜ້ອງກດິ້ຈະກາ່ທີ� ເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການເຫັື ່� ານັນ້. ທີ� ໄດ້ເ້ພີ� ມືທະວ່ຄີູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງ

3  ທະນາຄູ່ານໂລກ. (2012). ການສຳ່� ງເສຳມີືໜ້� ວ່ຍງານຂື້ອງແມື� ຍງິ. ຂ່ື້ມ້ື່ນຈາກ ບໍ່ດ່້ລາຍງານການພດັ້ທະນາໂລກ 2012: https://siteresources.worldbank.org/
INTWDR2012/ Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf

4  https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/best-interests-child-bic_en 
5  ເບໍ່ິ� ງທີ� ສຳນ່ທສິຳນັຍາ CRC ມືາດ້ຕາ 1.
6  ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ສຳາກນ່ເພື� ອການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍຖິ� ນຖານ - IOM (2009). ການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່່າແນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່. 

ເຈນວິ່າ: IOM.
7  ຄູ່່ານາ່ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທຂິື້ອງຄູ່ນ່ພກິານ
8  ມືາດ້ຕາ 1 ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທຂິື້ອງຄູ່ນ່ພກິານ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ພວ່ກເຮັາ່ໃນການແກໄ້ຂື້ກບັໍ່ອກັຄູ່ະຕດິ້າ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ, ການໄຈແ້ຍກຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�  ‘ບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ື’9, ສຳ່� ງເສຳມີື
ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຂື້ອງເພດ້ຊາຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ ໃນການແກໄ້ຂື້ບໍ່ນັຫັາການຈາ່ແຍກແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເປັົນຜູ່້ຊ້າຍ 
ແລະ ຄູ່ວ່າມືເປັົນຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ແກໄ້ຂື້ຮັາກເຫັງ ່າ້ຂື້ອງບໍ່ນັຫັາການໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ.10

ການແຈ�ງ ການຂ່ຄູ່ວ່າມືຍິນຍອັມື: ໝາຍເຖງິການຕດັ້ສຳນິໃຈຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ໂດ້ຍສຳະໝກັໃຈ, ຕກ່ລງ່ໃຫັສ່້ຳາພາດ້, ການຮັກັສຳາ, 
ຂື້ັນ້ຕອນ, ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ືກດິ້ຈະກາ່ອື� ນໆທີ� ໄດ້ເ້ຮັດັ້. ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ຊດັ້ເຈນ ແລະ ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້ກ້� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ແລະ ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້
ຂື້ອງກດິ້ຈະກາ່ທີ� ສຳະເໜ້ ີລວ່ມືທງັ ທາງເລອືກທີ� ມືຢ່ີ�  ທີ� ຕອ້ງສຳະໜ້ອງໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ເພື� ອໃຫັພ້ວ່ກເຮັາ່ໄດ້ເ້ຮັດັ້ການ
ຕດັ້ສຳນິໃຈທີ� ຖກືຕອ້ງ. ຄູ່ວ່ນມືຜ່ີູ້ແ້ປົພາສຳາ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ເຂື້່າ້ໃຈຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ໄດ້ມ້ືກີານສຳື� ສຳານອອກມືາ. 

ການທິັບໍ່ຊ້ອັນກັນຂອັງບໍ່ັນຫັາ (Intersectionality): ໝາຍເຖງິວ່ທິກີານເຊື� ອມືໂຍງຄຸູ່ນລກັສຳະນະຂື້ອງແຕ� ລະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ 
ລວ່ມືທງັ ດ້າ້ນເພດ້/ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ, ອາຍຸ ແລະ ຄູ່ວ່າມືພກິານ. ຕວ່່ຢ� າງ, ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ໜ້້� ງ ອາດ້ຈະມືປີົະສຳບ່ໍ່ການໃນການຖກືຈາ່
ແນກຍອ້ນເພດ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືພກິານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ອາດ້ນາ່ໄປົສ່ຳ� ການແຍກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອອກ ຫັື ືຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ເພີ� ມືຂື້້ນ້ ຂື້ອງ
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ ແລະ ຈາ່ເປັົນຕອ້ງໄດ້ພ້ຈິາລະນາຢ� າງຮັອບໍ່ດ້າ້ນ. ການທບັໍ່ຊອ້ນກນັຂື້ອງບໍ່ນັຫັາ ຊີໃ້ຫັເ້ຫັນັເຖງິຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັ ໃນການທີ�

ບ່ໍ່� ເບໍ່ິ� ງລກັສຳະນະໃດ້ໜ້້� ງຢ� າງໂດ້ດ້ດ້� ຽວ່ ແລະ ການນາ່ເອາ່ວ່ທິກີານແບໍ່ບໍ່ກວ່ມືລວ່ມື ໄປົສ່ຳ� ການຮັວ່ມືຕວ່່ຢ່� ໃນສຳງັຄູ່ມ່ື.11

ກຸ�ມືທິີ�ມືີຄູ່ວ່າມືສຳ່ຽງ:  ໝາຍເຖງິກຸ� ມືຄູ່ນ່ທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ເຊິ� ງເປັົນຜູ່້ທ້ີ� ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງສ່ຳງຕ່� ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເນື� ອງຈາກ ປັົດ້ໄຈຕ� າງໆ 
ເຊັ� ນ: ສຳນັຊາດ້, ສຳະຖານະພາບໍ່ການແຕ� ງງານ, ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ, ຊນ່ເຜູ້່� າ, ເຊືອ້ຊາດ້, ອາຍຸ, ຄູ່ວ່າມືພກິານ ຫັລ ືສຳະຖານະພາບໍ່ການ
ເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ການຊົດ້ເຊີຍຄູ່່າເສຳຍຫັາຍ: ວ່ທິກີານທີ� ຊດ່້ເຊຍີຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍບໍ່າງສຳ� ວ່ນທີ� ໄດ້ກ້ະທ່າຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ເພື� ອ
ເປັົນວ່ທິກີານສຳາ້ງທາງສຳງັຄູ່ມ່ື ເພື� ອໃຫັຜູ່້້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ຮັບັໍ່ຜູ້ດິ້ຊອບໍ່, ໃນຂື້ະນະທີ� ມືກີານສຳະເໜ້ຂີື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ສ່້ຳງສຸຳດ້ ສ່ຳາລບັໍ່
ການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນື.12 ມືນັລວ່ມືມື ີການສຳ່� ງຄູ່ນືຊບັໍ່ສຳນິ ຫັື ືການຈ� າຍຄູ່� າເສຳຍຫັາຍ ຫັື ື ໄພອນັຕະລາຍທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້, ການຊດ່້ເຊຍີຄູ່ນືຄູ່� າໃຊ ້
ຈ� າຍທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ ເຊິ� ງເປັົນຜູ້ນ່ມືາຈາກການຕກ່ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ການໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນືດ້າ້ນສຳດິ້ທ.ິ13

ຜູ້່�ສຳະໜ້ອັງການບໍ່່ລິການ: ໝາຍເຖງິບຸໍ່ກຄູ່ນ່/ສຳະຖາບໍ່ນັ/ໜ້� ວ່ຍງານ, ອງ່ການທີ� ໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ລວ່ມືທງັ ແຕ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຈ້າ່ກດັ້ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື, ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ, ການແພດ້, ກດ່້ໝາຍ, ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການດ່້າ
ລງ່ຊວີ່ດິ້, ບ່ໍ່� ວ່� າຈະເປັົນການບ່ໍ່ລກິານຈາກລດັ້ຖະບໍ່ານ ຫັື ືອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ທີ� ບ່ໍ່� ສຳງັກດັ້ລດັ້ຖະບໍ່ານ.14

ການຮັວ່ມືເອັົາທິຸກຄູ່ົນໃນສຳັງຄູ່ົມື: ແມື� ນຂື້ະບໍ່ວ່ນການໃນການປັົບໍ່ປຸົງຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້, ໂອກາດ້ ແລະ ກຽດ້ສຳກັສຳຂີື້ອງຄູ່ນ່, 
ຄູ່ວ່າມືດ້ອ້ຍໂອກາດ້ ຍອ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ເຊືອ້ຊາດ້, ຊນ່ເຜູ້່� າ, ສຳາສຳະໜ້າ, ຄູ່ວ່າມືພກິານ, ຫັລ ືສຳະຖານະພາບໍ່ການ
ເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ທີ� ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນສຳງັຄູ່ມ່ື.15

ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍ ຫັັື ຜູ້່�ລອັດ້ຊີວິ່ດ້ຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້:  ຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີໃ້ຊຄູ່້່າສຳບັໍ່ ‘ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ’ ແທນທີ� ຈະໃຊຄູ່້່າສຳບັໍ່ ‘ຜູ່້ ້
ລອດ້ຊວີ່ດິ້’ ໃນການອາ້ງອງີເຖງິບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້.16 ເຖງິວ່� າທງັສຳອງຄູ່່າສຳບັໍ່ ຈະສຳາມືາດ້ນາ່ໃຊສ້ຳະຫັືບັໍ່ກນັໄດ້,້ ແຕ� ມືນັອາດ້ຈະ
ມືຄີູ່ວ່າມື   ໝາຍສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ໃນເວ່ລານາ່ໃຊໃ້ນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງກດ່້ໝາຍ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ, ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ການໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານ17 ຄູ່່າວ່� າ ‘ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ’ ມືຄີູ່ວ່າມືໝາຍສ່ຳາຄູ່ນັດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ໃນລະບໍ່ບ່ໍ່ຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ 

9 ອາ້ງອງີເຖງິການອະທບິໍ່າຍເຖງິແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນພາກຂື້ອງການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ.້
10 ດ້ດັ້ປັົບໍ່ມືາຈາກຫັອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ລ້າຍງານພເິສຳດ້ OSCE ແລະ ຜູ່້ປ້ົະສຳານງານຮັ� ວ່ມືສ່ຳາລບັໍ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ການນາ່ໃຊວ້່ທິກີານທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ໃນ
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11 ຄູ່່ານຍິາມືນີ ້ດ້ດັ້ປັົບໍ່ມືາຈາກຄູ່່າສຳບັໍ່ທາງອອນລາຍຂື້ອງກອງເລຂື້າ ສຳະວ່ເີດ້ນັ ສ່ຳາລບັໍ່ການວ່ໄິຈເພດ້ພາວ່ະhttps://www.genus.se/en/wordpost/intersectionality/ 
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ກອບໍ່ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ຫັືກັ ແລະ ຄູ່່ານຍິາມື4



ແລະ ອາ້ງເຖງິບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ໄພອນັຕະລາຍ ທີ� ເປັົນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນມືາຈາກການກະທ່າຜູ້ດິ້ທາງອາຍາ. ກດ່້ໝາຍ ທີ� ໃຫັສ້ຳດິ້ສຳະເພາະ
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ແລະ ຖານະທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ໃຊຄູ່້່າວ່� າ ‘ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ’ ແລະ ໜ້� ວ່ຍງານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ໃຊຄູ່້່ານີໃ້ນການປົະຕບິໍ່ດັ້
ວ່ຽກຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ‘ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້’ ຖກືນາ່ໃຊຢ້� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງ ໂດ້ຍອງ່ການທີ� ໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານ ເພື� ອຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ 
ແລະ ຄູ່ວ່າມືກາ້ຫັານທີ� ຈະຂື້າ້ມືຜູ້� ານການຕກ່ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

ວ່ິທິີການທິີ�ເອັົາຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍເປົັນໃຈກາງ: ວ່ທິກີານທີ� ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ ແມື� ນການເນັນ້ໃສຳ� ຢ� າງເປັົນລະບໍ່ບ່ໍ່
ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ແລະ ຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າການໃຫັບ່້ໍ່ລກິານດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເອາ່ໃຈໃສຳ�  ແລະ 
ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ໃນລກັສຳະນະທີ� ບ່ໍ່� ມືກີານຕດັ້ສຳນິ.18

ມືນັໝາຍເຖງິການວ່າງບ່ໍ່ລມິືະສຳດິ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ່� ແຖວ່ໜ້າ້ຂື້ອງການຕອບໍ່ໂຕໃ້ດ້ໜ້້� ງ.19 

ມືນັບ່ໍ່� ມືຄ່ີູ່ານຍິາມືສຳະເພາະໃດ້ໜ້້� ງ ແຕ�  UNHCR ໄດ້ໃ້ຫັຄູ່້່ານຍິາມືວ່� າ: ໃນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ແລະ ການລ� ວ່ງ
ລະເມືດີ້ທາງເພດ້ ແລະ ການຄຸູ່ກຄູ່າມືທາງເພດ້, ວ່ທິກີານເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ ເປັົນວ່ທິກີານທີ� ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ໃຫັບ່້ໍ່ລມິືະສຳດິ້ໃນການຮັບັໍ່ຟັີງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຫັືກີລຽ້ງການຕກ່ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ, ແລະ ເນັນ້ໃສຳ� ຄູ່ວ່າມື
ປົອດ້ໄພ, ສຳດິ້ທ,ິ ຄູ່ວ່າມືເປັົນຢ່� ທີ� ດ້,ີ ການສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ແລະ ທາງເລອືກຢ� າງເປັົນລະບໍ່ບ່ໍ່. ດ້ວ້່ຍເຫັດ້ນັນ້ ຈ ິ� ງເຮັດັ້ໃຫັກ້ານ
ຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືມືາຫັືາຍເທ່� າທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ເອາ່ໃຈໃສຳ�  
ແລະ ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ໃນລກັສຳະນະທີ� ບ່ໍ່� ແມື� ນການຕດັ້ສຳນິ.”20

ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຂື້ອງບໍ່າຫັື ີໄດ້ກ້າ່ນດ່້ວ່ທິກີານເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງວ່� າ: ເປັົນການຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ປັົບໍ່ແຕ� ງການຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງການປ່ົກປົອ້ງຕາມືຄູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ື. ເຊິ� ງຄູ່ວ່ນອງີໃສຳ� ຫັືກັການພືນ້ຖານຂື້ອງ
ຫັືກັການຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ, ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ແລະ ການບ່ໍ່� ຈາ່ແນກ. ທີ� ບ່ໍ່� ຄູ່່ານງ້ວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຈະມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນ
ການຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ຫັື ືບ່ໍ່� .21 

ການເບໍ່ິ�ງແຍງຄູ່ວ່າມືບໍ່ອັບໍ່ຊ່�າທິາງດ້້ານຈິດ້ໃຈ: ການຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຂື້ອງປົະສຳບ່ໍ່ການຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ 
(ໂດ້ຍສຳະເພາະ ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ຫັື ືຈດິ້ໃຈ ທີ� ອາດ້ຈະລວ່ມືເອາ່ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ກ� ອນ ແລະ ໃນລະຫັວ່� າງ ທີ� ໄດ້ປ້ົະສຳບ່ໍ່
ພບ່ໍ່ພ່ຈ້າກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ແທຈ້ງິ) ຂື້ອງຊວີ່ດິ້ ແລະ ພດ້້ຕກິາ່ສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່, ແລະ ຕ່� ກບັໍ່ການຮັບັໍ່ຮ່ັຂ້ື້ອງຕນ່ເອງ ແລະ 
ຮັ� າງກາຍຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.22 ເປັົນການຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິສຳນັຍານ ແລະ ອາການຂື້ອງຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ເຊັ� ນດ້ຽວ່ກບັໍ່ວ່ທິກີານເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ, ແມື� ນເນັນ້ໃສຳ� ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ການ
ຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕ່� ກບັໍ່ນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ ທີ� ອາດ້ຈະເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ.23

18 ຄູ່່� ມືທືາງອເີລກັໂຕຣນກິ ຂື້ອງໜ້� ວ່ຍງານສຳະເພາະກດິ້ຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ວ່ທິກີານທີ� ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ. ຫັອ້ງການສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ອາຊະຍາກາ່, ແຜູ້ນ
ງານ ຫັອ້ງການຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ, ກະຊວ່ງຍຸຕທິ່າຂື້ອງສຳະຫັະລດັ້ອາເມືລກິາ.  https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-
human-trafficking/13-victim-centered-approach/ (ເຂື້່າ້ເບໍ່ິ� ງຂ່ື້ມ້ື່ນວ່ນັທ ີ15 ຕຸລາ 2021)

19 ວ່ທິກີານເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ເປັົນໃຈກາງ. ສ່ຳນຄູ່ວ່າມືຮ່ັທ້າງອອນລາຍຂື້ອງອງ່ການ UN Women ເພື� ອຢຸດ້ຕຄິູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ.  
https://www.endvawnow.org/en/articles/1790-victim-survivor-centred-approach.html (ເຂື້່າ້ເບໍ່ິ� ງຂ່ື້ມ້ື່ນວ່ນັທ ີ15 ຕຸລາ 2021)

20 https://www.unhcr.org/5fdb345e7.pdf 
21 https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-

Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf 
22 ອງ່ການ IOM (2009). ການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່່າແນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ເຈນວິ່າ: IOM.
23 ຄູ່່� ມືທືາງອເີລກັໂຕຣນກິ ຂື້ອງໜ້� ວ່ຍງານສຳະເພາະກດິ້ຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ວ່ທິກີານເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນໃຈກາງ. ຫັອ້ງການສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ອາຊະຍາກາ່, ແຜູ້ນ

ງານ ຫັອ້ງການຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ, ກະຊວ່ງຍຸຕທິ່າຂື້ອງສຳະຫັະລດັ້ອາເມືລກິາ. https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-
victims/41-using-a-trauma-informed-approach/ (ເຂື້່າ້ເບໍ່ິ� ງຂ່ື້ມ້ື່ນວ່ນັທ ີ15 ຕຸລາ 2021)

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການບໍ່່�ເຮັັດ້ໄພອັັນຕະລາຍ ໃນການຕ້ານ
ການຄູ່້າມືະນຸດ້ແມື�ນຫັຍັງ?  

ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ິດ້ຂອັງການ
ບໍ່່�ເຮັັດ້ໄພອັັນຕະລາຍ
ວ່ທິກີານບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າການກະທາ່ທີ� ມືເີຈດ້ຕະນາ
ດ້ ີແມື� ນອອກແບໍ່ບໍ່ມືາເພື� ອຊ� ວ່ຍເຫືັອື ຫັື ືໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍຢຸດ້ສຳາເຫັດ້
ຂື້ອງໄພອນັຕະລາຍ. 

ມືນັຮັຽກຮັອ້ງໃຫັຜູ່້້ຈ້ດັ້ການແຜູ້ນງານ/ໂຄູ່ງການ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້
ຕວ່່ຈງິ ປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ຂ້ື້ອງໄພອນັຕະລາຍ ຕ່� ກບັໍ່ການ
ກະທ່າໃດ້ໜ້້� ງທີ� ໄດ້ສ້ຳະເໜ້.ີ ຄູ່ວ່ນມືກີານພດັ້ທະນາ ການປົະເມືນີ
ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ແລະ ການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງແຜູ້ນການ ໂດ້ຍການປ້ົກສຳາຫັາລື
ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່/ຊຸມືຊນ່ທີ�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ ເພື� ອຊ� ວ່ຍຕດິ້ຕາມື ແລະ 
ຫຸືັດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້. 

ການບໍ່່�ເຮັັດ້ໄພອັັນຕະລາຍ 
ແລະ ການຄູ່້າມືະນຸດ້
ແຜູ້ນງານ ແລະ ກດິ້ຈະກາ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳ� ວ່ນ 
ໃຫັຍ� ແລວ້່ມືເີຈດ້ຕະນາທີ� ດ້ ີ ແລະ ບ່ໍ່�ໄດ້ມ້ືເີຈດ້ຕະນາທີ� ຈະສຳາ້ງ
ຄູ່ວ່າມືເປັົນອນັຕະລາຍຕ່� ກບັໍ່ຊວີ່ດິ້ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ ້
ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື 
ຫືັາຍຄູ່ັງ້ການກະທ່າດ້ັ� ງກ� າວ່ອາດ້ຈະກ່� ໃຫັເ້ກດີ້ໄພອນັຕະລາຍ. 
ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ຮຸັນແຮັງ ແລະ ມືີ
ຄູ່ວ່າມືສຳະຫືັບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ບໍ່າງ
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫືັາຍຄູ່ນ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ມືຄີູ່ວ່າມື
ບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ເພີ� ມືຂື້້ນ້. 

ອນັຕະລາຍມືກັຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ແບໍ່ບໍ່ຄູ່າດ້ບ່ໍ່� ເຖງິ ແລະ ບ່ໍ່� ໄດ້ຕ້ັງ້ໃຈ. 
ມືນັສຳາມືາດ້ເກດີ້ຂື້້ນ້ໄດ້ຫ້ັືາຍຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ - ທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, 
ຈດິ້ໃຈ, ກດ່້ໝາຍ, ເສຳດ້ຖະກດິ້ ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ື. 

ບໍ່າງຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຂື້ອງໄພອນັຕະລາຍນັນ້ ເຫັນັໄດ້ຢ້� າງຊດັ້ເຈນ 
- ຕວ່່ຢ� າງ, ອາຊະຍາກາ່ ແລະ ການກກັຂື້ງັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ສ່ຳາລບັໍ່ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ກດິ້ຈະກ່າທີ� ຜູ້ດິ້
ກດ່້ໝາຍ ເຊັ� ນ ການເປັົນໂສຳເພນ,ີ ການນາ່ໃຊຢ້າເສຳບໍ່ຕດິ້ ແລະ 
ການເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງຢ� າງຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ. 

ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງອື� ນໆອາດ້ຈະບ່ໍ່� ເຫັນັໄດ້ຢ້� າງຊດັ້ເຈນ - ຕວ່່ຢ� າງ, ການ
ສຳະໜ້ອງທີ� ພກັເຊາ່ ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ບໍ່ນ່
ພືນ້ຖານການເຫັນັດ້ຂີື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເພື� ອເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີ
ຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ ຫັື ື ການນາ່ໃຊຂ່້ື້ຄູ້່ວ່າມື 
ແລະ ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ຕັງ້ໃຈ ເພື� ອເນັນ້ຢ່າ້ເຖງິແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີື
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ ທີ� ປົະກອບໍ່ສຳ� ວ່ນພາໃຫັເ້ກດີ້ຄູ່ວ່າມື
ຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ. 

ສຳິ� ງນີຮ້ັຽກຮັອ້ງໃຫັຜູ່້້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ຕອ້ງໄດ້ໂ້ອລ້ມ່ືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍແຕ� ລະຄູ່ນ່ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້່າ້ໃຈເຖງິໄພອນັຕະລາຍ ຈາກ
ມຸືມືມືອງຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ມືນັຍງັຮັຽກຮັອ້ງໃຫັຜູ່້້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ນາ່
ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືາມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຕດັ້ສຳນິໃຈ. 
ການຕດັ້ສຳນິໃຈ ແລະ ການດ່້າເນນີການທີ� ຕດິ້ພນັກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ຄູ່ວ່ນຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແນະນາ່ ຈາກການປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ 
ແລະ ໄພອນັຕະລາຍຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 

ເນື�ອັງຈາກວ່່າຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍແຕ�ລະ
ຄົູ່ນ ມີືເອັກະລັກທິາງດ້້ານສັຳງຄົູ່ມື 
ແລະ ປົະສົຳບໍ່ການຈາກການຖືືກຄູ້່າ
ມືະນຸດ້ ມັືນຈິ�ງບ່ໍ່�ມີືວິ່ທີິການ “ອັັນດ້ຽວ່
ທີິ�ເໝົາະສົຳມືກັບໍ່ທຸິກຄົູ່ນ” ເພື�ອັຫຸັດ້
ຜູ່້ອັນຄູ່ວ່າມືສ່ຳຽງ. ແຕ�ຜູ່້�ປົະຕິບັໍ່ດ້ຕົວ່
ຈິງ ຈ່າເປັົນຕ້ອັງໄດ້�ນ່າໃຊ�ດຸ້ນພິນິດ້
ແລະ ຄູ່ວ່າມືຊ່ຽວ່ຊານຂອັງຕົນເອັງ 
ໃນເວ່ລາເຮັັດ້ວ່ຽກກັບໍ່ຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍ 
ເພື�ອັວິ່ເຄູ່າະ, ປົະເມີືນ ແລະ ຫຸັດ້
ຜູ່້ອັນຄູ່ວ່າມືສ່ຳຽງທີິ�ອັາດ້ຈະເກີດ້ຂຶ�ນ. 

ຄູ່ວ່ນມືກີານພຈິາລະນາພເິສຳດ້ ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືຈາ່ແນກຢ່� ແລວ້່ 
ເຊັ� ນ: ຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ, ກຸ� ມືຄູ່ນ່ຊນ່ເຜູ້່� າ, ຄູ່ນ່ພກິານ, ຜູ່້ ້
ເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍແຮັງງານ ແບໍ່ບໍ່ບ່ໍ່� ປ່ົກກະຕ ິແລະ ຜູ່້ອ້ື� ນໆ.  

ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ແມື� ນຫັຍງັ?  6



ກອັບໍ່ການເຮັັດ້ວ່ຽກລະຫັວ່່າງປົະເທິດ້ 
ເພື�ອັຄູ່ວ່າມືກ້າວ່ໜ້້າ ການບໍ່່�ເຮັັດ້ໄພ
ອັັນຕະລາຍ
ອັານຸສຳັນຍາສຳາກົນວ່່າດ້້ວ່ຍການປົ�ອັງກັນ, ປົາບໍ່ປົາມື ແລະ ລົງໂທິດ້ການຄູ່້າມືະນຸດ້ (2000), ເຊິ� ງຮັບັໍ່ຮ່ັກ້ນັວ່� າເປັົນ 
ອັານຸສຳັນຍາປົາຣາໂມື, ໄດ້ຮ້ັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ ປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ສຳດິ້ທິ
ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ. ມືາດ້ຕາ 6 ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ເຖງິການປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ເອກະລກັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ; ສຳະໜ້ອງຂ່ື້ມ້ື່ນໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຂີື້ອງສຳານ; ຮັບັໍ່ປົະກນັການຟືີນ້ຟ່ີທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, 
ຈດິ້ໃຈ ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ືແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ; ສຳະໜ້ອງຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພດ້າ້ນຮັ� າງກາຍໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຮັຽກຮັອ້ງຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຈາກຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍນັນ້. 

ຫັ້ອັງການຂອັງຄູ່ະນະກ່າມືາທິິການໃຫັຍ່ເພື�ອັສິຳດ້ທິິມືະນຸດ້ (OHCHR) ຄູ່່�ມືື ແລະ ຫັັັກການກ່ຽວ່ກັບໍ່ຂ່�ສຳະເໜ້ີ
ແນະນ່າ ກ່ຽວ່ກັບໍ່ສິຳດ້ທິິມືະນຸດ້ ແລະ ການຄູ່້າມືະນຸດ້ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າການນາ່ໃຊມ້ືາດ້ຕະການຕາ້ນການ
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຈະບ່ໍ່� ມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ທາງດ້າ້ນລບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ ແລະ ກຽດ້ສຳກັສຳຂີື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ລວ່ມືທງັ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ຄູ່່� ມື ື
1); ຮັບັໍ່ປົະກນັການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ໂດ້ຍໄວ່ (ຄູ່່� ມື ື2); ເພື� ອໃຫັກ້ານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍມືກີານຄູ່່ານງ້
ເຖງິສຳດິ້ທ ິແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ຄູ່່� ມື ື5); ເພື� ອຂື້ະຫັຍາຍຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທຸກຄູ່ນ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານຈາ່ແນກ (ຄູ່່� ມື ື 6); ເພື� ອສຳາ້ງມືາດ້ຕະການສຳະເພາະ ສ່ຳາລບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�
ເປັົນເດ້ກັນອ້ຍ (ຄູ່່� ມື ື8). 

ຄູ່່າແນະນ່າຂອັງອົັງການ UNICEF ກ່ຽວ່ກັບໍ່ການປົົກປົ�ອັງຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍທິີ�ເປົັນເດ້ັກ (2006) ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ການ
ກະກຽມືການກບັໍ່ຄູ່ນື ເພື� ອຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືເຈບັໍ່ປົວ່ດ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ/ອາລມ່ື ທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ຕ່� ເດ້ກັ ແລະ ພຈິາລະນາ ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ຈະ
ຖກືສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມື ແລະ ໃນການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ (ວ່ກັທ ີ 9.2); ປົະເທດ້ຕ� າງໆ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�
ເປັົນພະຍານ ສຳາມືາດ້ໃຫັຫ້ັືກັຖານໄດ້ຢ້� າງປົອດ້ໄພ ແລະ ພະຍາຍາມືຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຊ່າ້ສຳອງ ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍມືກັຈະປົະເຊນີໃນຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານ (ວ່ກັທ ີ 10.1) ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ທ້ີ� ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືງານຄູ່່ນ້ຄູ່ວ່າ້ທງັໝດ່້ ຈາກໄພອນັຕະລາຍ
ທາງດ້າ້ນອາລມ່ື ຫັື ືດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ທີ� ອາດ້ຈະເປັົນຜູ້ນ່ມືາຈາກການເຮັດັ້ຄູ່່ນ້ຄູ່ວ່າ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ເດ້ກັ (ວ່ກັທ ີ12.1). 

ຄູ່ວ່າມືຄູ່ິດ້ເຫັັນທິົ�ວ່ໄປົຂອັງ CRC ສຳະບໍ່ັບໍ່ເລກທິີ 13 (2011) ກ່ຽວ່ກັບໍ່ສິຳດ້ທິິຂອັງເດ້ັກທິີ�ຈະມືີອັິດ້ສຳະລະພາບໍ່ຈາກ
ຄູ່ວ່າມືຮັຸນແຮັງທິຸກຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ ໂດ້ຍກາ່ນດ່້ໄວ່ວ້່� າ ສຳດິ້ທຂິື້ອງເດ້ກັຕອ້ງໄດ້ຖ້ກືຮັບັໍ່ຮ່ັ/້ຮັບັໍ່ຟັີງ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ທີ�
ອງີຕາມືຄູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ືຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ຢ� າງເປັົນລະບໍ່ບ່ໍ່ໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຕດັ້ສຳນິໃຈທງັໝດ່້ ແລະ ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ື
ແຂື້ງ ແລະ ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ຕອ້ງເປັົນໃຈກາງໃນການຍຸດ້ທະສຳາດ້ໃນການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການເບໍ່ິ� ງແຍງເດ້ກັ. 
(ພາກທ ີ1.3(e)).  

ຄູ່ວ່າມືຄູ່ິດ້ເຫັັນທິົ�ວ່ໄປົຂອັງ CEDAW ສຳະບໍ່ັບໍ່ເລກທິີ 38 (2020) ວ່່າດ້້ວ່ຍການຄູ່້າມືະນຸດ້ໃນແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກ 
ໃນບໍ່່ລິບໍ່ົດ້ຂອັງການເຄູ່ື�ອັນຍ້າຍແຮັງງານທິົ�ວ່ໂລກ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ກາ່ນດ່້ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງບ່ໍ່� ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ເ້ຂື້່າ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຍຸຕິ
ທ່າ ແລະ ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ (ວ່ກັທ ີ6). 

ສົຳນທິິສຳັນຍາສຳາກົນວ່່າດ້້ວ່ຍສຳິດ້ຂອັງຄູ່ົນພິການ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ຕ່� ຕາ້ນຕ່� ກບັໍ່ແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີື, ອກັຄູ່ະຕ ິ ແລະ ການ
ປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເປັົນໄພອນັຕະລາຍ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ພກິານ ລວ່ມືທງັ ເພດ້ ແລະ ອາຍຸ ໃນທຸກດ້າ້ນຂື້ອງຊວີ່ດິ້ (ມືາດ້ຕາ 
8). 

ຖືະແຫັັງການຂອັງອົັງການສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ ວ່່າດ້້ວ່ຍຫັັັກການພື�ນຖືານຂອັງຄູ່ວ່າມືຍຸຕິທິ່າ ສ່ຳາລັບໍ່ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະ
ຮ້ັາຍຈາກອັາຊະຍາກ່າ ແລະ ການສຳວ່ຍໃຊ�ອ່ັານາດ້ ແນະນາ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກອາຊະຍາກາ່ ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ຖກືປົະຕບິໍ່ດັ້ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເຫັນັອກ່ເຫັນັໃຈ ແລະ ຄູ່ວ່າມືເຄູ່າ່ລບ່ໍ່, ຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ  ແລະ ການຊດ່້ໃຊໂ້ດ້ຍທນັທ,ີ ເພື� ອໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນ, 
ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຟັີງ ແລະ ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ພຈິາລະນາໃນຂື້ັນ້ຕອນທີ� ເໝາະສຳມ່ື, ເພື� ອໃຫັຄູ້່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືຢ� າງ
ເໝາະສຳມ່ື ໃນທຸກຂື້ັນ້ຕອນຂື້ອງກດ່້ໝາຍ.

ຄູ່່�ມືືຂອັງອົັງການ IOM ວ່່າດ້້ວ່ຍການຊ່ວ່ຍເຫືັັອັຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍຈາກການຄູ້່າມືະນຸດ້ໂດ້ຍກົງ (2007) ໄດ້ເ້ນັນ້ໃຫັເ້ຫັນັເຖງິ
ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັຂື້ອງການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານຫືັກັການໃນການເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້.  ເຊິ� ງໄດ້ໃ້ຫັເ້ຫັດ້ຜູ້ນ່ວ່� າ 
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືຄີູ່ວ່າມືຮັບັໍ່ຜູ້ດິ້ຊອບໍ່ດ້າ້ນຈນັຍາທ່າ  ໃນການປົະເມືນີໄພອນັຕະ ລາຍທີ�

ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ສ້ຳະເໜ້ໃີຫັດ່້້າເນນີການຢ� າງຖີ� ຖວ້່ນ ແລະ ເໝາະສຳມ່ື. 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່�ມືື ແລະ ກອັບໍ່ການເຮັັດ້ວ່ຽກຂອັງ  
ອັາຊຽນ ເພື�ອັຄູ່ວ່າມືກ້າວ່ໜ້້າການບໍ່່�
ເຮັັດ້ໄພອັັນຕະລາຍ
ສົຳນທິິສຳັນຍາອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍການຕ້ານການຄູ່້າມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກນ້ອັຍ ກາ່ນດ່້ໃຫັລ້ດັ້
ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (TIP). ມືາດ້ຕາ 14 ການປ່ົກປົອ້ງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ກາ່ນດ່້ໃຫັບ້ໍ່ນັດ້າປົະເທດ້ອາຊຽນ ສຳາ້ງຄູ່່� ມືໃືນຫັືາຍຂື້ງ່ເຂື້ດ້ ລວ່ມືທງັ ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງເໝາະສຳມ່ື, ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພດ້າ້ນຮັ� າງກາຍຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ການປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ການບ່ໍ່� ຖເືປັົນຄູ່ະດ້ອີາຍາສ່ຳາລບັໍ່ການກະທ່າທີ� ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ ທີ� ກະທ່າໂດ້ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ບ່ໍ່� ກກັຂື້ງັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍໃນສຳະຖານທີ� ກກັຂື້ງັ ຫັື ື ຄູ່າ້ຍຄຸູ່ມືຂື້ງັ, ມືຄີູ່� າຊດ່້ເຊຍີສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ ແລະ ການໃຫັກ້ານປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການ
ເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ຈາ່ເປັົນ ແລະ ອື� ນໆ. 

ແຜູ້ນປົະຕິບໍ່ັດ້ງານອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍການຕ້ານການຄູ່້າມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກນ້ອັຍ ໄດ້ຢັ້ງ້ຢືນໃນ
ມືາດ້ຕາ 14 ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ແລະ ໄດ້ແ້ນະນາ່ການບ່ໍ່ລກິານສຳະເພາະ ລວ່ມືທງັ ການບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ແກ� ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ເຖງິການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນືທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, ຈດິ້ໃຈ  ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ື, ຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ໄດ້ຖ້ກືດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີ ເຖງິວ່� າຈະບ່ໍ່� ມືຄ່ີູ່າໃຫັກ້ານຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ການພດັ້ທະນາກນ່ໄກການປ່ົກປົອ້ງທີ� ມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ແລະ 
ເໝາະສຳມ່ື ແກ� ພະຍານໃນຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ອື� ນໆ. 

ແຜູ້ນປົະຕິບໍ່ັດ້ງານໂບໍ່ໂຮັ (ແຜູ້ນງານຫັືາຍພາກສຳ� ວ່ນຂື້ອງອາຊຽນ) ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP 
ແລະ APA. ແມື� ນໄດ້ເ້ນັນ້ໃຫັເ້ຫັນັເຖງິກດິ້ຈະກາ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ທີ� ກມ່ືກຽວ່ກນັ ເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນສຳີ� ຂື້ງ່ເຂື້ດ້ຂື້ອງ APA: i) 
ການປົອ້ງກນັການຄູ່າ້ມືະນຸດ້; ii) ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ; iii) ການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ແລະ ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຊະຍາກາ່ຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ແລະ iv) ການຮັ� ວ່ມືມື ືແລະ ປົະສຳານງານໃນພາກພືນ້ ແລະ ສຳາກນ່. 

ຄູ່່�ມືືອັາຊຽນ ກ່ຽວ່ກັບໍ່ການເຮັັດ້ວ່ຽກກັບໍ່ແມື�ຍິງທິີ�ເປົັນຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້ ໂດ້ຍເອົັາໃຈໃສຳ�
ບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ແ້ນະນາ່ວ່� າ “ກ� ອນທີ� ຈະດ່້າເນນີການໃດ້ໜ້້� ງ ຄູ່ວ່ນທີ� ຈະພຈິາລະນາ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັໃນການຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມື
ສຳ� ຽງໃດ້ໜ້້� ງ ທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ”24   ມືນັຮັຽກຮັອ້ງໃຫັມ້ືກີານຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ແລະ ການຂ່ື້ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມື 
ໃນທຸກຂື້ັນ້ຕອນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຢ� າງມືຄີູ່ວ່າມືໝາຍໃນການ
ວ່າງແຜູ້ນ ແລະ ຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮ່ັ ້ ແລະ ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະ 
ແລະ ຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ຂື້ອງແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ. 

ຄູ່ະນະກ່າມືາທິິການອັາຊຽນວ່່າດ້້ວ່ຍການສົຳ�ງເສີຳມື ແລະ ປົົກປົ�ອັງສຳິດ້ທິິແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກນ້ອັຍ (ACWC) ຄູ່່�ມືື 
ແລະ ຂັ�ນຕອັນໃນລະດ້ັບໍ່ພາກພື�ນ ເພື�ອັແກ�ໄຂຄູ່ວ່າມືຕ້ອັງການອັັນຈ່າເປົັນຂອັງຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າ
ມືະນຸດ້ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ ສຳາ້ງກນ່ໄກ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ເພື� ອອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກໃນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຢ� າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັການ. ມືນັຮັຽກ ຮັອ້ງໃຫັມ້ືກີານປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໂດ້ຍທນັທ ີໂດ້ຍບ່ໍ່� ຂື້້ນ້ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕັງ້ໃຈ
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ. ສຳິ� ງນີລ້ວ່ມືມືກີານປ່ົກປົອ້ງຈາກໄພອນັຕະລາຍເພີ� ມືເຕມີື; 
ການປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່; ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໂດ້ຍທນັທ;ີ ການແກໄ້ຂື້ສຳະຖານະພາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້; ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງຈາກການຖກືກກັຂື້ງັ ແລະ ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້.ີ

ຄູ່່�ມືືອັາຊຽນສ່ຳາລັບໍ່ຜູ້່�ປົະຕິບໍ່ັດ້ຕົວ່ຈິງ: ການຕອັບໍ່ໂຕ�ດ້້ານຍຸຕິທິ່າທິາງອັາຍາ ຕ່�ກັບໍ່ການຄູ່້າມືະນຸດ້ ແນະນາ່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນການ  ຊອກຫັາ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຢຽວ່ຢາ, ໃຫັເ້ຂື້່າ້ເຖງິສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງໃນທນັທ,ີ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ປ່ົກປົອ້ງຈາກການແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້. ມືນັຍງັຮັຽກຮັອ້ງໃຫັກ້ານດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຍາຂື້ອງຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃຫັດ່້້າເນນີການ
ໂດ້ຍໄວ່ທີ� ສຸຳດ້ ເພື� ອຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັ ແລະ ເຄູ່ັ� ງຕງ້ ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່. 

24 ເບໍ່ິ� ງມືາດ້ຕາ 2.1 

ຄູ່່� ມື ືແລະ ກອບໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກຂື້ອງ  ອາຊຽນ ເພື� ອຄູ່ວ່າມືກາ້ວ່ໜ້າ້ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ8



ຖືະແຫັັງການອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍສຳິດ້ທິິຂອັງເດ້ັກໃນບໍ່່ລິບໍ່ົດ້ຂອັງແຮັງງານເຄູ່ື�ອັນຍ້າຍ ຕກ່ລງ່ວ່� າລດັ້ສຳະມືາຊກິທງັໝດ່້ 
ເຮັດັ້ວ່ຽກເພື� ອພດັ້ທະນາຂື້ັນ້ຕອນ ແລະ ທາງເລອືກທີ� ມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ໃນການກກັຂື້ງັເດ້ກັທີ� ເປັົນແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ເພື� ອຫຸືັດ້
ຜູ້� ອນຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ ແລະ ໃນກ່ລະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ເດ້ກັຄູ່ວ່ນຈະຢ່� ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ບ່ໍ່� ຖກືກກັຂື້ງັ, ມືສີຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມື
ທີ� ສຳະອາດ້ ແລະ ປົອດ້ໄພ. 

ຖືະແຫັັງການອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍສິຳດ້ທິິມືະນຸດ້ ໄດ້ຢື້ນຢັນເຖງິສຳດິ້ທຂິື້ອງແມື� ຍງິ, ເດ້ກັນອ້ຍ, ໄວ່ໜຸ້� ມື, ຜູ່້ເ້ຖ່າ້/ຄູ່ນ່ສ່ຳງອາຍຸ, 
ຄູ່ນ່ພກິານ, ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ, ກຸ� ມືສຳ� ຽງ ແລະ ຄູ່ນ່ຜູ່້ດ້້ອ້ຍໂອກາດ້ ເຊິ� ງເປັົນພາກສຳ� ວ່ນໜ້ື� ງທີ� ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ແບໍ່� ງແຍກ, ຂື້າດ້ບ່ໍ່� ໄດ້ ້ແລະ 
ຕດັ້ອອກຈາກສຳ� ວ່ນໜ້້� ງຂື້ອງສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ ແລະ ສຳດິ້ເສຳລພີາບໍ່ຂື້ັນ້ພືນ້ຖານ.25 

ແຜູ້ນປົະຕິບໍ່ັດ້ງານພາກພື�ນອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍການລຶບໍ່ລ້າງການໃຊ�ຄູ່ວ່າມືຮັຸນແຮັງຕ່�ແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກນ້ອັຍ ໄດ້ ້
ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ສຳະມືາຊກິທງັໝດ່້ ນາ່ໃຊທຸ້ກມືາດ້ຕະການທີ� ຈາ່ເປັົນ ແລະ ພຽງພ່ ເພື� ອຮັບັໍ່ຮ່ັສ້ຳດິ້ທເິດ້ກັໂດ້ຍແທຈ້ງິ ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈາກຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງທຸກຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານຈາ່ແນກໃດ້ໆ. ລດັ້ສຳະມືາຊກິທງັໝດ່້ ຕອ້ງຮັບັໍ່ຮ່ັ,້ ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ ແລະ ສຳ່� ງເສຳມີື
ການຮັບັໍ່ຟັີງຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັສຳດິ້ທຂິື້ອງເດ້ກັ ອງີຕາມືຄູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ື ທີ� ຈະມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ເດ້ກັ, ເຊິ� ງຕອ້ງສຳາມືາດ້ນາ່ໃຊສ້ຳດິ້ຂື້ອງ 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການສຳະແດ້ງທດັ້ສຳະນະຢ� າງເປັົນອດິ້ສຳະລະ ຕາມືພດັ້ທະນາການຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ແຜູ້ນປົະຕິບໍ່ັດ້ງານພາກພື�ນອັາຊຽນ ວ່່າດ້້ວ່ຍການລຶບໍ່ລ້າງການໃຊ�ຄູ່ວ່າມືຮັຸນແຮັງຕ່�ແມື�ຍິງ ແລະ ເດ້ັກນ້ອັຍ 
(2016-2025) ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ “ມືກີານຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ການປົະສຳານງານ ແລະ ການລງ່ທນ້ແບໍ່ບໍ່ຍນືຍງ່” ເພື� ອແກໄ້ຂື້ “ຮັາກ
ເຫັງ ່າ້ຂື້ອງບໍ່ນັຫັາທີ� ສຳະຫັືບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນ ແລະ ທີ� ຂື້ບັໍ່ເຄູ່ື� ອນນາ່ໄປົສ່ຳ�  “ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ”.

ແຜູ້ນເປົີດ້ນ່າໃຊ�ແຜູ້ນແມື�ບໍ່ົດ້ອັາຊຽນ ປົີ 2025: ການປົົກປົັກຮັັກສຳາສຳິດ້ທິິຂອັງຄູ່ົນພິການ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິພນັທະຂື້ອງ
ລດັ້ສຳະມືາຊກິ ໃນການເຄູ່າ່ລບ່ໍ່, ສຳ່� ງເສຳມີື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທຂິື້ອງຄູ່ນ່ພກິານ. 

ກອັບໍ່ຂອັງອັາຊຽນກ່ຽວ່ກັບໍ່ການເຮັັດ້ວ່ຽກດ້້ານຍຸດ້ທິະສຳາດ້ການສົຳ�ງເສີຳມືດ້້ານບົໍ່ດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ 2021-2025 ໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ຮັອງເອາ່ວ່ທິກີານທີ� ອງີໃສຳ� ສຳດິ້ທເິປັົນພືນ້ຖານ ເຊິ� ງເປັົນໜ້້� ງໃນຫືັກັການ ແລະ ຄູ່� ານຍິມ່ືຂື້ອງຕນ່, ເຊິ� ງໝາຍເຖງິຄູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈທີ� ວ່� າ 
ແມື� ຍງິຂື້າດ້ການເຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານຂື້ັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ  ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້, ສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ ການເມືອືງ ທີ� ປົະຕເິສຳດ້
ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັມ້ືກີານດ່້າເນນີການ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ ເພື� ອໃຫັມ້ືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນ
ການສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້,  ການຮັຽກຮັອ້ງຄູ່ວ່າມືຮັບັໍ່ຜູ້ດິ້ຊອບໍ່ ແລະ ຮັຽກຮັອ້ງສຳດິ້ທຂິື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.  

25 ເບໍ່ິ� ງທີ� ວ່ກັ. 12.2 ຂື້ອງວ່ໄິສຳທດັ້ຂື້ອງປົະຊາຄູ່ມ່ືອາຊຽນ ປີົ 2025 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການນ່າໃຊ� ການບໍ່່�ເຮັັດ້ໄພອັັນຕະລາຍ
ໃນໄລະການປົົກປົ�ອັງ ແລະ ຊ່ວ່ຍເຫັັືອັ
ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍ ໂດ້ຍກົງ
ຄູ່່� ມືນືີ ້ພຈິາລະນາເຖງິຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຂື້ອງໄພອນັຕະລາຍໃນຫັາ້ຂື້ງ່ເຂື້ດ້ ໃນການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍກງ່:

ການກ່ານົດ້ຕົວ່ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍ; ການກອັບໍ່ກ່�, ການສຳະທິ້ອັນຄູ່ືນ 
ແລະ ສ່ຳນພັກເຊົາ;

ການຊ່ວ່ຍເຫັັືອັດ້້ານການແພດ້ 
ແລະ ຈິດ້ໃຈ; ແລະ 

ການສຳົ�ງກັບໍ່ຄູ່ືນ ແລະ 
ການກັບໍ່ຄູ່ືນສຳ່�ສຳັງຄູ່ົມື; 

ຂະບໍ່ວ່ນການຍຸຕິທິ່າທິາງ
ອັາຍາ

ເຖງິວ່� າຈະມືກີານໃຫັແ້ນວ່ທາງ ແລະ ຄູ່່າແນະນາ່ ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ໃນແຕ� ລະຂື້ງ່ເຂື້ດ້, ແຕ� ມືນັອາດ້ຈະບ່ໍ່� ກວ່າ້ງຂື້ວ່າງ ແລະ 
ເລກິເຊິ� ງເທ່� າທີ� ຄູ່ວ່ນ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ. ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ຄູ່ວ່ນຈະອາ້ງອງີ ແລະ ມືກີານປ້ົກສຳາຕ່� ກບັໍ່ລາຍການ
ແຫັື� ງຂ່ື້ມ້ື່ນໃນເອກະສຳານຊອ້ນທາ້ຍຂື້ອງຄູ່່� ມືສືຳະບໍ່ບັໍ່ນີ.້  

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ຣາວ່ນີາ ຣດັ້ເຊວ່

ການນາ່ໃຊ ້ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍໃນໄລະການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍກງ່10 ບໍ�



ການກ່ານົດ້ຕົວ່ຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍ
ຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແມື� ນຂື້ັນ້ຕອນທີ� ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໄດ້ຖ້ກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (TIP), ຊ້� ງຈະເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ສຳດິ້ທ,ິ ການບ່ໍ່ລກິານ, ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ 
ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືເຊັ� ນ: ການບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນການແພດ້ ແລະ ສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ທີ� ພກັເຊາ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ
ດ້າ້ນອາຫັານຂື້ັນ້ພືນ້ຖານ, ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ແລະ ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ ອື� ນໆ.26 ການ
ກາ່ນດ່້ຕວ່່ຢ� າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັການ ແມື� ນອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກໃນການກອບໍ່ກ່ ້ແລະ ເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ທ້ນັການ. ເຊິ� ງເປັົນການຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງຂື້ະບໍ່ວ່ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໃຫັແ້ກ� ການ
ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ແີກ� ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້. 

26 ຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(2015). ຄູ່່� ມືດື້າ້ນນະໂຍບໍ່າຍວ່� າດ້ວ້່ຍການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ: ການແນະນາ່ຄູ່່� ມື ືສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳາ້ງນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. ບໍ່າງກອກ, 
ຫັອ້ງການ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື.ີ 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່�ມືື ແລະ ຂັ�ນຕອັນໃນລະດ້ັບໍ່ພາກພື�ນຂອັງ ���� ເພື�ອັແກ�ໄຂຄູ່ວ່າມືຕ້ອັງການອັັນຈ່າເປົັນຂອັງຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການ
ຄູ່້າມືະນຸດ້ ໄດ້້ລະບຸວ່າ ກໍານົກໍໍານົົດ້ຕົວທີ່່�ຖືືກໍຕ້ອັງ ແລະ ທີ່ັນົເວລາ ແມື�ນົມື່ຄູ່ວາມືສໍາຄູ່ັນົຕໍ�ກໍັບຄູ່ວາມືປອັດ້ໄພ ແລະ ສະຫຼັວັດ້ດ້່ພາບ
ຂຶ້ອັງເຂຶ້ົາເຈົ�າ. ມືັນົມື່ຄູ່ວາມືຈໍາເປັນົເພື�ອັຮ້ັບປະກໍັນົວ່າ ຜູ້່້ກໍະທີ່ໍາຜູ້ິດ້ຈາກໍກໍານົຄູ່້າມືະນົຸດ້ ໄດ້້ຖືືກໍຈັບຕົວ ແລະ ລົງໂທີ່ດ້ສໍາລັບຄູ່ວາມືຜູ້ິດ້
ຂຶ້ອັງເຂຶ້ົາເຈົ�າ. ມືັນົຍັງຮ້ຽກໍຮ້້ອັງໃຫຼັ້ມື່ກໍົນົໄກໍ ແລະ ຂຶ້ັ�ນົຕອັນົ ເພື�ອັແນົະນົໍາ ແລະ ອັໍານົວຍຄູ່ວາມືສະດ້ວກໍໃນົກໍານົກໍໍານົົດ້ຕົວຜູ້່້ຖືືກໍເຄູ່າະ
ຮ້້າຍ - ເຊົິ�ງຄູ່ວນົຈະເປັນົມືາດ້ຕະຖືານົໃນົທີ່ົ�ວພາກໍພື�ນົອັາຊົຽນົ.

ມືີໃຜູ້ແດ້�ທິີ�ອັາດ້ຈະມືີສຳ່ວ່ນຮັ່ວ່ມື (ທິາງການ ແລະ ບໍ່່�ເປົັນທິາງການ) ໃນການກ່ານົດ້ຕົວ່ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍ?

ໄພອນັຕະລາຍຂື້າ້ງລຸ� ມືນີ ້ ໄດ້ຖ້ກືລະບຸໍ່ໄວ່ວ້່� າເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕ ິ ໃນລະຫັວ່� າງຂື້ະບໍ່ວ່ນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍພາຍໃນອາ
ຊຽນ. ໃນຖານະທີ� ເປັົນຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າອດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, ມືນັມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັຫັືາຍ ທີ� ທ� ານຈະຕອ້ງຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິໄພອນັຕະລາຍ 
ເຫັື ່� ານີ ້ທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ ແລະ ພຈິາລະນາ ຄູ່່� ມືກືານບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ທີ� ໄດ້ສ້ຳະໜ້ອງໃຫັ ້ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງໃນການປົອ້ງກນັ ຫັື ື
ຫັືຸດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍດ້ັ� ງກ� າວ່. 

ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍ
ຈາກການຄູ່້າ

ມືະນຸດ້

ຄູ່ອັບໍ່ຄູ່ົວ່, ຍາດ້ພີ�ນ້ອັງ 
ຫັັື ໝົ່�ເພື�ອັນຂອັງຜູ້່�ຖືືກ
ເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າ

ມືະນຸດ້

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�
ຕ່າຫັັວ່ດ້

ຄູ່ະນະສຳະເພາະກິດ້ໃນ
ການຕ້ານການຄູ່້າມືະນຸດ້

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�
ຄູຸ່�ມືຄູ່ອັງ

ຊາຍແດ້ນ

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�ກວ່ດ້
ກາແຮັງງານ

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�ກວ່ດ້ຄູ່ົນ
ເຂົ�າ-ອັອັກເມືືອັງ ແລະ 

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�ພາສຳີ

ພະນັກງານ 
ໄອັຍະການ

ຜູ້່�ໃຫັ�ການ
ຊ່ວ່ຍເຫັັືອັດ້້ານ

ກົດ້ໝົາຍ

ນັກສຳັງຄູ່ົມືສຳົງເຄູ່າະ

ພະນັກງານດ້້ານ
ການແພດ້ ແລະ 

ສຳຸຂະພາບໍ່

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�ບໍ່່ລິຫັານ
ຂັ�ນທິ້ອັງຖືິ�ນ

ເຈົ�າໜ້້າທິີ�ກົງສຳ່ນ ແລະ 
ສຳະຖືານທິ່ດ້

ນາຍແປົພາສຳາ ແລະ 
 ຜູ້່�ແປົພາສຳາ

ອັົງການຈັດ້ຕັ�ງທິີ�ບໍ່່�
ແມື�ນລັດ້ຖືະບໍ່ານ 

NGOs 

ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ12



ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຫັືາຍຄູ່ນ່ ຫັືກີລຽ້ງການ
ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ດ້ວ້່ຍຫັືາຍເຫັດ້ຜູ້ນ່ດ້ັ� ງ
ນີ:້ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະລະອາຍຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ຕນ່ເອງ; 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢາ້ນທີ� ຈະຖກືລງ່ໂທດ້; ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ຮ່ັກ້� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ຂື້ອງ
ຕນ່ເອງ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່; ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ພຽງແຕ�
ຕອ້ງການດ່້າເນນີຊວີ່ດິ້ຕ່� ໄປົ. 

ນອກຈາກນັນ້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຍງັບ່ໍ່� ຮ່ັວ້່� າຕນ່ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ແລະ ບ່ໍ່� ເຫັນັຕວ່່ເອງວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ເຊິ� ງເປັົນເລື� ອງ
ປ່ົກກະຕ ິ ໂດ້ຍສຳະເພາະ ເດ້ກັນອ້ຍທີ� ມືຈີາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ທຸກຍາກ 
ແລະ ດ້ອ້ຍໂອກາດ້ ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງຈາກຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ 
(ຜູ່້ທ້ີ� ອາດ້ຈະເປັົນພ່� ແມື�  ຫັື ື ຍາດ້ພີ� ນອ້ງຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້) ເພື� ອໃຫັ ້
ເບໍ່ິ� ງວ່� າເປັົນການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ ແລະ ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ວ່� າເປັົນເລື� ອງ
ປ່ົກກະຕ ິ ແລະ ເປັົນສຳ� ວ່ນໜ້້� ງຂື້ອງໜ້າ້ທີ� ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ແມື� ຍງິ ທີ� ຖກືຫືັອກລວ່ງໃຫັແ້ຕ� ງງານ ມືຄີູ່ວ່າມືເຊື� ອ
ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມື. ດ້ັ� ງນັນ້ ຈ ິ� ງບ່ໍ່� ຖວື່� າຕນ່ເອງ
ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

ຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານທາງເພດ້ໃນອາຊຽນ ບ່ໍ່� ຄູ່� ອຍຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າ 

ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.27 ເຖງິວ່� າຈະມືຫີັືກັ 
ຖານ ສຳະແດ້ງໃຫັເ້ຫັນັວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຫັືາຍຄູ່ນ່ຖກືຢ່� ພາຍໃຕກ້ານ
ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊແ້ຮັງງານ ຫັື ື ໃນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງການຜູ່້ກມືດັ້ດ້ວ້່ຍໜ້ີ້

ສຳນິ, ມືຜ່ີູ້ເ້ຄູ່ື� ອນຍາ້ຍແຮັງງານຈາ່ນວ່ນໜ້ອ້ຍໃນອາຊຽນ ເຊັ� ນ: ຜູ່້ ້
ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກໃນສຳະຖານທີ� ກ່� ສຳາ້ງ, ເຮັອືປົະມືງ່ ແລະ ຂື້ະແໜ້ງ
ພາຍໃນ ໄດ້ຖ້ກືຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ 
ມືະນຸດ້. 

27 ແມືກັອາດ່້າ, ມືາຣກິາ (2021). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຫັືກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືໂດ້ຍຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: 
ແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT.  

28 ການຕາ້ນການເປັົນຂື້າ້ທາດ້ສຳາກນ່ (2002). ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້: ນຍິາມືໃໝ� ໃນການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ລອນດ້ອນ: ການຕາ້ນການເປັົນຂື້າ້ທາດ້ສຳາກນ່.

ການບ່ໍ່� ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ໃນຖານະຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະສຳ່� ງຜູ້ນ່ຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໃນການຖກືລ� ວ່ງລະເມືດີ້ 
ແລະ ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະປົະເຊນີ
ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຕ� າງໆ ດ້ັ� ງນີ:້ ການຖກືກກັຂື້ງັ, ການຖກື
ເນລະເທດ້ກບັໍ່, ການຖກືດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຍາ, ຖກືລ� ວ່ງ
ລະເມືດີ້ສຳດິ້, ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືອນັຈາ່ເປັົນ, ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ ແລະ ຖກື
ແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້.28 ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຍງັສ່ຳນເສຳຍໂອກາດ້ໃນ
ການເຂື້່າ້ເຖງິການຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ ອນັ
ຮັບີໍ່ດ້� ວ່ນ ແລະ ທນັທ.ີ 

ຕາມືທດັ້ສຳະນະດ້າ້ນຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ, ຄູ່ວ່າມືຫັື ່ມ້ືເຫັືວ່ ໃນ
ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຫ້ັືຸດ້ທອນຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້
ໃນການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ເພື� ອຈດັ້ການກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

1. 
ຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່່�ໄດ້�ຖືກືກ່ານດົ້ຕວົ່ ໃນຖືານະ
ຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ນະຣພືອນ ບຸໍ່ນຍະບໍ່ນັ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍໃນອັຸດ້ົມືຄູ່ະຕິ (ແນວ່ຄູ່ິດ້) ‘ideal victim’ ແມື�ນຫັຍັງ?

ເລື� ອງລາວ່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໂດ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ໃນສຳື� ມືວ່ນຊນ່ ມືລີກັສຳະນະວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນຜູ່້ຍ້ງິ, ວ່� າຈະເປັົນຜູ່້ຍ້ງິທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ໃນການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ຫັື ື ຜູ່້ຍ້ງິທີ� ຖກືເປັົນ ‘ທາດ້ໃນຄູ່ວ່່ເຮັອືນ’. ພາຍໃນເລື� ອງເລ່� າຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ນີ,້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນແນວ່
ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ນີ ້ມືກັຈະຖກືພນັລະນາວ່� າ ‘ອ� ອນແອ’ ແລະ ‘ບ່ໍ່� ຖກືຕ່ານ’ິ.29 

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຖກືເບໍ່ິ� ງວ່� າອ� ອນແອ ເນື� ອງຈາກເພດ້, ອາຍຸ ຫັື ືຊນ່ເຜູ້່� າຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເພື� ອໃຫັເ້ຫັນັພາບໍ່ນີ,້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເພດ້ຍງິ ແມື� ນ
ຖກືສຳນັນຖິານວ່� າບ່ໍ່� ມືອ່ີານາດ້ ແລະ ສຳ� ຽງຕ່� ການຖກືຫັືອກໃຊໂ້ດ້ຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ. ອກີດ້າ້ນໜ້້� ງ, ຜູ່້ຊ້າຍແມື� ນບ່ໍ່� ຄູ່� ອຍຖກືເບໍ່ິ� ງວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເນື� ອງຈາກຖກືສຳນັນຖິານວ່� າ ເປັົນຜູ່້ຄູ້່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັ ແລະ ແຮັງງານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນອຸດ້ມ່ືຄູ່ະຕ ິແມື� ນ ‘ບ່ໍ່� ຖກືຕ່ານ’ິ ຫັື ື ‘ສຳມ່ືຄູ່ວ່ນທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳງ່ສຳານ’ ເນື� ອງຈາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັເ້ຮັດັ້ສຳິ� ງທີ�

ຕອ້ງໄດ້ເ້ຮັດັ້ ຍອ້ນຄູ່ວ່າມືທຸກຍາກ ແລະ ຄູ່ວ່າມືສຳິນ້ຫັວ່ງັ. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖກືລກັພາຕວ່່ ຫັື ືຖກືລກັພາຕວ່່ໜ້ ີ(ເປັົນຕວ່່ແທນໃຫັແ້ກ�
ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະຕກິ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ) ຫັື ືຖກືຫັືອກໃຫັຕ້ກ່ຢ່� ພາຍໃຕກ້ານຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້.30 

ການເລ່� າເລື� ອງທີ� ເນັນ້ໃສຳ�  ‘ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນອຸດ້ມ່ືຄູ່ະຕ’ິ ສຳ່� ງເສຳມີືການສຳນັນຖິານທີ� ຜູ້ດິ້ວ່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທຸກຄູ່ນ່ຕອ້ງບ່ໍ່� ມືກີານຕອບໍ່
ໂຕ ້ແລະ ບ່ໍ່� ມືຕີວ່່ແທນ. ມືນັຍງັໝາຍເຖງິວ່� າຜູ່້ຖ້ກືຄູ່ມ້ືະນຸດ້ ທີ� ບ່ໍ່� ເຄູ່ຍີຖກືລ� ວ່ງລະເມືດີ້ທາງເພດ້ ຫັື ືຖກືຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍໃນ
ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ອື� ນໆ ບ່ໍ່� ມືຕີວ່່ຊີວ້່ດັ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ ‘ສຳດິ້’ ທີ� ຈະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ບ່ໍ່� ກງ່ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນອຸດ້ມ່ືຄູ່ະຕິ
ນັນ້, ຕວ່່ຢ� າງ ຜູ່້ຊ້າຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ, ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍທີ� ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ ແລະ ອື� ນໆ ອາດ້ຈະຖກືປົະຕເິສຳດ້ໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, 
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ. 

29 ກອບໍ່ແນວ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ຂື້ອງ ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະຕກິ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແມື� ນໄດ້ມ້ືກີານປ້ົກສຳາກນັໃນ ບໍ່ດ່້ຮັຽນ ການຮັຽນຮ່ັຂ້ື້ັນ້ພືນ້ຖານທາງອອນລາຍຂື້ອງ ACWC ວ່� າດ້ວ້່ຍການ
ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ວ່ທິກີານຄູ່່ານງ້ເຖງິຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ຕ່� ກບັໍ່ປົະຕສ່ິຳາພນັກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ (ຈະມືຂີື້້ນ້ໃນ 2022)

30 ໂອ’ໄບໍ່ຣອນັ, ເອຣີນິ O’Brien, Erin (2018). ສຳິ� ງທາ້ທາຍໃນການເລ່� າເລື� ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຄູ່ນ່ຮັາ້ຍ ແລະ ວ່ລິະບ່ໍ່ລຸດ້. (ບໍ່ດ່້ທ ີ4: ທດັ້ນະສຳະຄູ່ະຕິ
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ເບໍ່ິ� ງບ່ໍ່� ເຫັນັ). ກຸ� ມື Taylor & Francis

1. ຜູ້່ຖ້ືກືໍເຄູ່າະຮ້າ້ຍບໍ�ໄດ້ຖ້ືກືໍກໍໍານົດົ້ຕົວ ໃນົຖືານົະຜູ້່ຖ້ືກືໍເຄູ່າະຮ້າ້ຍ14



ຄູ່າ່ແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
 
  ການເບໍ່ິ� ງສຳນັຍານຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ລວ່ມືມື3ີ1:

 ● ບ່ໍ່� ມືອ່ີານາດ້ໃນການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືເງນິ, ໂທລະສຳບັໍ່ ຫັື ືເອກະສຳານລະບຸໍ່ຕວ່່ຕນ່ ເຊັ� ນ: ບໍ່ດັ້ປົະຈາ່ຕວ່່ ຫັື ືໜ້ງັສຳເືດ້ນີທາງ; 

 ● ສຳະແດ້ງພດ້້ຕກິາ່ ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່, ວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່ ຫັື ືສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຈາ່ນນ່

 ● ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືຮ່ັກ້� ຽວ່ກບັໍ່ທີ� ຢ່� ປັົດ້ຈບຸໍ່ນັ ຫັື ືທີ� ຢ່� ໄລຍະຜູ້� ານມືາ

 ● ເບໍ່ິ� ງຄູ່ມືືຄີູ່ວ່າມືສຳບັໍ່ສຳນ່, ຂື້າດ້ການນອນຫັືບັໍ່ ຫັື ືຂື້າດ້ສຳານອາຫັານ ແລະ ສຳະແດ້ງອາການຂື້ອງການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ດ້າ້ນວ່າຈາ 
ແລະ/ຫັື ືຮັ� າງກາຍ

 ● ມືອີາການບໍ່າດ້ເຈບັໍ່ໃນໄລຍະການປິົ� ນປ່ົວ່ທີ� ແຕກຕ� າງກນັ, ແລະ/ຫັື ື ສຳະແດ້ງໃຫັເ້ຫັນັເຖງິວ່� າມືກີານຂື້າດ້ການຮັກັສຳາທາງ
ດ້າ້ນການແພດ້ 

 ● ເສຳືອ້ຜູ້າ້/ການນຸ� ງຖ ືບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່ສຳະພາບໍ່ອາກາດ້ 

 ● ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເວ່່າ້ໄດ້ຢ້� າງອດິ້ສຳະລະ ແລະ ມືກີານຖກືຕດິ້ຕາມື

 ● ຫັືກີລຽ້ງທີ� ຈະສຳບ່ໍ່ສຳາຍຕາ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່ຕ່� ອ່ານາດ້; ແລະ 

 ● ມືກີະເປ່ົາເດ້ນີທາງໜ້� ວ່ຍນອ້ຍ ຫັື ືບ່ໍ່� ມືເີລຍີ

  ນາ່ໃຊຊຸ້ດ້ຕວ່່ຊີວ້່ດັ້ ທີ� ລດັ້ຖະບໍ່ານ ຫັື ື ໜ້� ວ່ຍງານທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮັອງ ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັກ້າ່ນດ່້ວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ໜ້້� ງ ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກ ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຖາ້ຫັາກມືຂ່ີື້ສ້ຳງ່ໄສຳ, ປ້ົກສຳາກບັໍ່ຫັວ່່ໜ້າ້ ຫັື ືຜູ່້ທ້ີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຮ່ັ ້ແລະ ປົະສຳບ່ໍ່ການ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ະດ້ດີ້ັ� ງກ� າວ່. 

  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະລງັເລທີ� ຈະບໍ່ອກຄູ່ວ່າມືຈງິກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໃນເວ່ລາທີ� ພບ່ໍ່
ກນັຄູ່ັງ້ທ່າອດິ້. ເລື� ອງຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ສຳອດ້ຄູ່� ອງກນັ ຫັື ື ບ່ໍ່� ສຳມ່ືເຫັດ້ສຳມ່ືຜູ້ນ່ ອາດ້ຈະຍອ້ນຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່ ແລະ/ຫັື ື ມືີ
ຄູ່ວ່າມື ບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ. ເດ້ກັ, ຄູ່ນ່ພກິານ ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະ ອາດ້ຈະມືປີົະສຳບ່ໍ່ການທີ� ຍາກ
ກວ່� າ ໃນການແບໍ່� ງປັົນປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຕອ້ງອດ່້ທນ່ ແລະ ໃຊເ້ວ່ລາ ເພື� ອປົະເມືນີວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັື ື ບ່ໍ່� . ຖາ້ຫັາກທ� ານສຳງ່ໄສຳວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ອາດ້ຈະຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ໃຫັປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນຖານະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ສຳະໜ້ອງການເບໍ່ິ� ງແຍງ ແລະ ການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ຈາ່ເປັົນ. 

  ເມືື� ອອາຍຸຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ ບ່ໍ່� ແນ� ນອນ, ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນຖກືສຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານວ່� າເປັົນເດ້ກັໄວ່ກ້� ອນ ຈນ່ກວ່� າມືກີານກາ່ນດ່້ເປັົນ
ຢ� າງອື� ນ. 

31 A21. ການເຂື້່າ້ເຖງິກຣາບໍ່ຟິີກ, ວ່ດິ້ໂີອ ແລະ ແຜູ້� ນພາບໍ່ ເພື� ອການສຳກ້ສຳາ ແລະ ແບໍ່� ງປັົນຄູ່່າສຳບັໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. https://www.a21.org/content/
media/grmytc (ເຂື້່າ້ເບໍ່ິ� ງຂ່ື້ມ້ື່ນ ໃນວ່ນັທ ີ1 ທນັວ່າ 2021) 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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  ແຕ� ງຕັງ້ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ເປັົນເດ້ກັ ເພື� ອໃຫັຄູ່້່າແນະນາ່ ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທ ິ ແລະ ຜູ້ນ່
ປົະໂຫັຍດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີຈ້ະເຮັດັ້ທຸກຄູ່ັງ້ ໃນກລ່ະນ ີທີ� ພ່� ແມື� ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເຮັດັ້ໄດ້ ້ໃນໄລຍະຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ ຫັື ື
ຖາວ່ອນ, ບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະເຮັດັ້ ຫັື ື ບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ືທີ� ຈະນາ່ໃຊສ້ຳດິ້ໃນຖານະພ່� ແມື� .32 ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແຕ� ງຕັງ້ ຄູ່ວ່ນຈະ
ປ້ົກສຳາ ແລະ ແຈງ້ບໍ່ອກທຸກການກະທ່າທງັໝດ່້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຕ່� ເດ້ກັ. 

  ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ຫັື ື ເດ້ກັພກິານ, ຄູ່ວ່ນຈະປ້ົກສຳາຫັາລກືບັໍ່ອງ່ການຈດັ້ດ້ຕັງ້ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກ� ຽວ່ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືີ
ຄູ່ວ່າມືພກິານ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັການເຂື້່າ້ເຖງິ, ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມື ແລະ ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ຫັື ືເດ້ກັທີ� ພກິານ. 

  ອະທບິໍ່າຍຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຢ� າງເຊດັ້ເຈນ ແລະ ໃນພາສຳາທີ� ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້ ້ ໂດ້ຍນາ່ໃຊນ້າຍແປົພາສຳາ, ຖາ້ຈາ່ເປັົນ ຕ່� ກບັໍ່
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ທ� ານສ່ຳາພາດ້. ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ ມືຄີູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ ວ່� າມືຫີັຍງັກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງແດ້�  ໃນຂື້ັນ້ຕອນ, 
ສຳດິ້ ແລະ ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້, ຮັບັໍ່ປົະກນັການປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມື
ເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຢ� າບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ເພື� ອໃຫັກ້ານກາ່ນດ່້ຕວ່່ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຍງັບ່ໍ່� ພອ້ມື. ຄູ່ວ່ນຈື� ຈາ່ວ່� າ ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ຕອ້ງເບໍ່ິ� ງຈາກມຸືມືມືອງຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ກຽມືພອ້ມືວ່� າ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ອາດ້ຈະຍ� າງອອກໄປົ ຖາ້ພວ່ກເຂື້າ່ບ່ໍ່� ຕອ້ງການທີ� ຈະຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ ຫັື ື ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ 
ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ ສຳາມືາດ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ. 

  ເກບັໍ່ຮັກັສຳາການບໍ່ນັທກ້ທີ� ເປັົນທາງການ ໃນການກາ່ນດ່້ສຳະຖານະຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກໃນການສຳ່� ງຕ່�  
ແລະ ຮັບັໍ່ຮ່ັກ້ານການຕດັ້ສຳນິໃຈການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຮັ� ວ່ມືກນັ ຈາກປົະເທດ້ອື� ນໆ.

 

32 ອງ່ການ UNICEF (2006). ຄູ່່� ມືກືານປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ. ບໍ່ນັທກ້ທາງວ່ຊິາການຂື້ອງອງ່ການ. ນວິ່ຢອກ: ອງ່ການ UNICEF.
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ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້ ຖືືກຂ່ດ້ຮັີດ້ສຳ່າລັບໍ່: 

ທິາງດ້້ານເພດ້ - ການເປົັນ
ໂສຳເພນີ, ພາບໍ່ລາມືົກອັານາຈານ

ຂ້າທິາດ້ໃນຄູ່ົວ່ເຮັືອັນ

ການຂ່ດ້ຮັີດ້ທິາງເພດ້ເດ້ັກ ທິາງ
ອັອັນລາຍ (OSEC)

ການຕັດ້ອັະໄວ່ຍະວ່ະຂອັງ
ຮັ່າງກາຍ

ການລັກລອັບໍ່/ຄູ່້າຂາຍ 
ຢ່າເສຳບໍ່ຕິດ້

ການບໍ່ັງຄູ່ັບໍ່ໃຫັ�ເປົັນຂ່ທິານ

ການບໍ່ັງຄູ່ັບໍ່ໃຫັ�ມືີສຳ່ວ່ນຮັ່ວ່ມື
ໃນກຸ�ມືແກ�ງອັາຊະຍາກ່າ

ການບໍ່ັງຄູ່ັບໍ່ໃຫັ�ແຕ�ງງານ 
ແລະ ຖືືພາ

ການບໍ່ັງຄູ່ັບໍ່ໃຫັ�ເຂົ�າຮັ່ວ່ມື
ທິາງທິະຫັານ/ກ່າລັງ

ປົະກອັບໍ່ອັາວຸ່ດ້

ແຮັງງານ - ກະສຳິກ່າ, ກ່�ສຳ້າງ, ປົະມືົງ ແລະ ການປົຸງແຕ�ງອັາຫັານທິະເລ, ປົ�າໄມື�, ບໍ່່�ແຮັ�, ວ່ຽກ
ໃນຮັ້ານອັາຫັານ, ການທິ່າຄູ່ວ່າມືສຳະອັາດ້ ແລະ ອັື�ນໆ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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 ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:33

ໃນປົະເທດ້ໄທ ກມ່ືສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນຄູ່ະດ້ພີເິສຳດ້ (DSI) ເຮັດັ້ວ່ຽກຢ� າງໃກຊ້ດິ້ກບັໍ່ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານກບັໍ່ອງ່ການ NGO ໃນການ
ກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະ ຜູ່້ທ້ີ� ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ມືສີຳນັຍານຢ� າງຊດັ້ເຈນ ໃນການຖກືລ� ວ່ງລະເມືດີ້
ທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ. ຕວ່່ຢ� າງ ອງ່ການ NGO ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນເຮັອືປົະມືງ່ ໄດ້ພ້ດັ້ທະນາຄູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈໃນການ
ບໍ່ບີໍ່ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ ດ້ວ້່ຍວ່ທິກີານທີ� ບ່ໍ່� ທ່າຮັາ້ຍຮັ� າງກາຍ ແລະ ສຳາມືາດ້ກາ່ນດ່້ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ຜູ້� ານການເກບັໍ່ກາ່ຂ່ື້ມ້ື່ນ ແລະ ການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ ້
ອອກແຮັງງານທີ� ເປັົນກຸ� ມືສຳ� ຽງ. ພວ່ກເຂື້າ່ເບໍ່ິ� ງສຳນັຍານການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ຈາກທາງຮັ� າງກາຍ. ຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໄດ້ເ້ນັນ້ໃສຳ� ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຟືີນ້ຟ່ີຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໝັນ້ໃຈ ແລະ ໄວ່ວ້່າງໃຈ. DSI 
ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິການມືຊີບັໍ່ພະຍາກອນທີ� ຈາ່ກດັ້ ໃນການຈດັ້ການກບັໍ່ກຸ� ມືຄູ່ນ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳະເພາະ ເຊັ� ນ: ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຕອ້ງການ ການ
ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາແບໍ່ບໍ່ສຳະເພາະ, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ມືາຈາກວ່ດັ້ທະນະທ່າ ແລະ ສຳາສຳະໜ້າທີ� ແຕກຕ� າງກນັ, ສຳະນັນ້ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ກາ່ນດ່້ຕວ່່ 
ແລະ ຮັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານກບັໍ່ອງ່ການ NGO ເພື� ອໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ກຸ� ມືຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ຢ� າງເໝາະສຳມ່ື.

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:34

ໃນ ສຳປົປົ ລາວ່, ພະນກັງານໄອຍະການ ແລະ ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ພບ່ໍ່ກບັໍ່ສຳິ� ງທາ້ທາຍຕ່� ກບັໍ່ຄູ່່ານຍິາມື ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ຊດັ້ເຈນໃນ
ກດ່້ໝາຍ. ການຂື້າດ້ຄູ່່ານຍິາມືທີ� ຊດັ້ເຈນໃນກດ່້ໝາຍ ນາ່ໄປົສ່ຳ� ຄູ່ວ່າມືສຳບັໍ່ສຳນ່ຕ່� ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຮັບັໍ່ເອາ່ເດ້ກັໄປົເປັົນລ່ກລຽ້ງ, ແຮັງງານ
ເດ້ກັ, ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ເພື� ອການເຮັດັ້ວ່ຽກ ຫັື ື ແຕ� ງງານ, ການຂື້າຍອະໄວ່ຍະວ່ະຂື້ອງຮັ� າງກາຍ ແລະ ອື� ນໆ ແລະ ສຳີ� ງເຫັື ່� ານີ ້

ເປັົນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ືບ່ໍ່� . ຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຍງັເນັນ້ໄປົສ່ຳ� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືຄີູ່ະດ້ ີຫັື ືມືີ
ຄູ່ະດ້ຈີາ່ນວ່ນໜ້ອ້ຍ ທີ� ມືຜ່ີູ້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນຜູ່້ຊ້າຍ. ສຳ່� ງຜູ້ນ່ເຮັດັ້ໃຫັ ້ມືກີານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ຫັື ືການເຂື້່າ້ເຖງິຄູ່ວ່າມື
ຍຸຕທິ່າໜ້ອ້ຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ເປັົນຜູ່້ຊ້າຍ. 

33 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ໄທ, ວ່ນັທ ີ28 ຕຸລາ 2021.
34 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ລາວ່, ວ່ນັທ ີ17 ທນັວ່າ 2021. 

1. ຜູ້່ຖ້ືກືໍເຄູ່າະຮ້າ້ຍບໍ�ໄດ້ຖ້ືກືໍກໍໍານົດົ້ຕົວ ໃນົຖືານົະຜູ້່ຖ້ືກືໍເຄູ່າະຮ້າ້ຍ18



2. 
ການຖືເືປົນັຄູ່ະດ້ອີັາຍາ, ຈບັໍ່ຕວົ່, ກກັຂງັ 
ແລະ ຖືກືເນລະເທິດ້

ໃນລະຫັວ່� າງຂື້ະບໍ່ວ່ນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຜູ່້ຖ້ກື 
ເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຢາ້ນກວ່່ທີ� ຈະຖກືລງ່ໂທດ້ ແລະ ຖເືປັົນ
ຄູ່ະດ້ອີາຍາ ສ່ຳາລບັໍ່ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນກດິ້ຈະກາ່ທີ� ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ 
ທີ� ເປັົນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນໂດ້ຍກງ່ມືາຈາກການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້, ຕວ່່ຢ� າງ: 
ການເຂື້່າ້ປົະເທດ້ຢ� າງຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ, ການນາ່ໃຊເ້ອກະສຳານປົອມື/
ປົອມືແປົງເອກະສຳານ, ການຄູ່າ້ຢາເສຳບໍ່ຕດິ້, ການເປັົນໂສຳເພນ ີແລະ 
ອື� ນໆ. 

ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ຜູ່້ທ້ີ� ເຂື້່າ້ມືາ ແລະ ອາໄສຳຢ່� ໃນປົະເທດ້ຢ� າງ
ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ ມືກັຈະຖກືຈບັໍ່ຕວ່່, ກກັຂື້ງັ ແລະ ຖກືເນລະເທດ້ 
ໃນຄູ່ວ່າມືຜູ້ິດ້ສຳະຖານການເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງຜູ້ິດ້ກດ່້ໝາຍ 
ແລະ ອາຊະຍາກາ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ເ້ຮັດັ້ໃນເວ່ລາທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍທີ� ຜູ້ດິ້ປ່ົກກະຕ ິ ມືກັຈະຖກືປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນຖານະ 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການລກັລອບໍ່ເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງ ແລະ ບ່ໍ່�
ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ໃນຖານະຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
ມືນັເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕ ິ ທີ� ຫືັາຍຄູ່ນ່ມືກັຈະຖກືກກັຂື້ງັໄວ່ທ້ີ� ສ່ຳນ
ກກັຂື້ງັຄູ່ນ່ເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງ, ຄູ່າ້ຍຄຸູ່ມືຂື້ງັ ແລະ ສຳະຖານທີ� ພກັ
ເຊາ່ແບໍ່ບໍ່ປິົດ້ອື� ນໆ.

35 ແມືກັອາດ່້າ, ມືາຣກິາ (2021). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ຫັືກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ 
ASEAN-ACT.

ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ບ່້ໍ່ລກິານທາງເພດ້ ມືກັຈະຖກື
ເບໍ່ິ� ງວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືຢ� າງເຕມັືໃຈ, ສຳະນັນ້ 
ຈ ິ� ງບ່ໍ່� ຖກືວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ໃນບໍ່າງ
ປົະເທດ້ ກລ່ະນທີີ� ການເປັົນໂສຳເພນຜີູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ, ຜູ່້ບ່້ໍ່ລກິານ
ທາງເພດ້ ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ກ່
ອາດ້ຈະຖກືໂທດ້ອາຍາ. 

ໃນບໍ່າງກລ່ະນ,ີ ຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ທີ� ເປັົນເດ້ກັທີ� ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ອາດ້ຈະ
ຖກືຈດັ້ປົະເພດ້ເປັົນ ‘ເດ້ກັທີ� ເຮັດັ້ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ” ຫືັາຍກວ່� າຈະ
ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ເຊິ� ງມືນັຂື້ດັ້ກບັໍ່ຜູ້ນ່ປົະ
ໂຫັຍດ້ສຸຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັ.35

ໃນກລ່ະນທີີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຖກືປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນຖານະຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້, 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຖກືຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງໃນການຂ່ື້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ື ການສຳື� ສຳານ
ກບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫືັວ່ດ້. 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ອນັຕນັ ພອດ້ເຊ ຈາກອນັສືຳເປົສຳ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ມືາດ້ຕາ 14(7) ຂອັງສຳົນທິິສຳັນ ACTIP ຮັຽກຮ້ັອັງໃຫັ�ລັດ້ສຳະມືາຊິກ ບໍ່່�ໃຫັ�ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້ ມືີ
ຄູ່ວ່າມືຮັັບໍ່ຜູ້ິດ້ຊອັບໍ່ທິາງບໍ່່ລິຫັານ ແລະ ທິາງອັາຍາ ສ່ຳາລັບໍ່ການກະທິ່າຜູ້ິດ້ກົດ້ໝົາຍ ທິີ�ເຂົາເຈົ�າໄດ້�ເຮັັດ້ ເຊິ�ງການ
ກະທິ່າດ້ັ�ງກ່າວ່ ກ່ຽວ່ຂ້ອັງໂດ້ຍກົງກັບໍ່ການຄູ່້າມືະນຸດ້.

ພາກ 1, C2 ຄູ່່�ມືືຂອັງອັາຊຽນສຳ່າລັບໍ່ຜູ້່�ປົະຕິບໍ່ັດ້ຕົວ່ຈິງ ໃນການຕອັບໍ່ໂຕ�ທິາງອັາຍາ ຕ່�ກັບໍ່ການຄູ່້າມືະນຸດ້ (2007) ໄດ້�
ກ່ານົດ້ວ່່າ: ໃນຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ທີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຈະຖກືຈບັໍ່ຕວ່່ ຫັື ື ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່
ການກະທາ່ຜູ້ດິ້ທາງອາຍາ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ກ້ະທາ່ ທີ� ເປັົນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນໂດ້ຍກງ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳະຖານະ ໃນຖານະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້. 

ຄູ່່�ມືື ແລະ ຫັັັກການຂອັງ ����� ວ່່າດ້້ວ່ຍສິຳດ້ທິິມືະນຸດ້ ແລະ ການຄູ່້າມືະນຸດ້ ຄູ່່າແນະນ່າທິີ 2(6) ໄດ້�ຮັຽກຮ້ັອັງໃຫັ�ລັດ້ 
ຮັັບໍ່ປົະກັນວ່່າຜູ້່�ຖືືກຄູ່້າມືະນຸດ້, ຈະບໍ່່�ຖືືກກັກຕົວ່ ຫັັື ກັກຂັງໃນສຳະຖືານທິີ�ກັກຂັງຂອັງການເຂົ�າ-ອັອັກເມືືອັງ ໃນທິຸກ
ກ່ລະນີ. 

ບຸໍ່ກຄົູ່ນ ຈະບ່ໍ່�ຖືືກພິຈາລະນາວ່່າ ໃຫັ�ຄູ່ວ່າມືຍິນຍອັມືໃນການຖືືກຂ່ດ້ຮີັດ້ ໃນ
ກ່ລະນີ ທີິ�ຄູ່ວ່າມືຍິນຍອັມືນັ�ນ ໄດ້�ມືາດ້້ວ່ຍວິ່ທີິການທີິ�ບ່ໍ່�ເໝົາະສົຳມື ເຊັ�ນ: ຜູ່້ານ
ການສ່ຳ�ໂກງ, ບັໍ່ງຄັູ່ບໍ່, ຕົວ່ະຍົວ່ະຫັັອັກລວ່ງ ຫືັັ ການສຳວ່ຍໃຊ�ອ່ັານາດ້. ໃນກ່ລະນີ 
ທີິ�ເປັົນເດັ້ກ, ໂດ້ຍສຳະເພາະຢ່່�ໃນສຳະຖືານະທີິ�ມີືຄູ່ວ່າມືສ່ຳຽງ ເຊິ�ງບ່ໍ່�ສຳາມືາດ້ເປັົນໄປົ
ໄດ້�ທີິ�ເຂົາເຈົ�າຈະໃຫັ�ຄູ່ວ່າມືຍິນຍອັມືແຕ�ທ່ິາອິັດ້.36

36 ດ້ດັ້ປັົບໍ່ມືາຈາກ ອານຸສຳນັຍາປົາຣາໂມື ມືາດ້ຕາ 3. 

2. ການຖເືປັົນຄູ່ະດ້ອີາຍາ, ຈບັໍ່ຕວ່່, ກກັຂື້ງັ ແລະ ຖກືເນລະເທດ້20



ຄູ່່າແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມືບ່ໍ່� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ໃນຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່ວ່ນຈື� ຈາ່ໄວ່ວ້່� າ “ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມື” ຫັື ື “ການຕກ່ລງ່

ເຫັນັດ້”ີ ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ວ່� າຈະຕັງ້ໃຈໃຫັຖ້ກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ຫັື ືກະທ່າຜູ້ດິ້ທາງອາຍາ, ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຈະຖກືນາ່ໃຊເ້ປັົນເຫັດ້ຜູ້ນ່ໃນການ
ລງ່ໂທດ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຫັາ້ມືບ່ໍ່� ໃຫັລ້ງ່ໂທດ້ທາງອາຍາ ຫັື ືໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືຄີູ່ວ່າມືຮັບັໍ່ຜູ້ດິ້ຊອບໍ່ ຕ່� ກບັໍ່ສຳະຖານະຄູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ທີ�

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຖ້ກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັກ້ະທ່າ ໃນເວ່ລາທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເຊັ� ນ ການເຂື້່າ້, ອາໄສຳຢ່�  ຫັື ືເຮັດັ້ວ່ຽກໂດ້ຍຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ. 

  ຊ� ວ່ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ເຂື້່າ້ມືາໃນປົະເທດ້ໂດ້ຍບ່ໍ່� ຖກືຕອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍ ໃຫັໄ້ດ້ຮັັບັໍ່ສຳະຖານະທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ແລະ 
ເອກະສຳານ ເພື� ອໃຫັອ້າໄສຳຢ່� ໃນປົະເທດ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳດິ້ເສຳລພີາບໍ່
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 

  ຄູ່ວ່ນຈື� ຈາ່ໄວ່ວ້່� າ ຜູ່້ຖ້ກືຈບັໍ່ຕວ່່ ມືສີຳດິ້ທມິືະນຸດ້. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ມືພີນັທະໃນການແຈງ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮັບັໍ່ຊາບໍ່ຕ່� ກບັໍ່
ເຫັດ້ຜູ້ນ່ໃນການຈບັໍ່ຕວ່່ ແລະ ຂ່ື້ຫ້ັາໃດ້ໜ້້� ງທີ� ໄດ້ຖ້ກືວ່າງໄວ່ ້ແລະ ນາ່ເອາ່ຄູ່ະດ້ດີ້ັ� ງກ� າວ່ ໄປົຍື� ນຕ່� ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ຫັື ືເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ອື� ນ
ໂດ້ຍທນັທ.ີ37 ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືສຳງ່ໄສຳວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຄູ່ວ່ນເຂື້່າ້ເຖງິຂື້ະບໍ່ວ່ນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍໂດ້ຍທນັທ.ີ 

  ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ທີ� ຖກືຈບັໍ່ຕວ່່ ຫັື ືກກັຂື້ງັ ຈະຕອ້ງໄດ້ຖ້ກືແຈງ້ໃຫັຊ້າບໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໃນການແຈງ້ໃຫັສ້ຳະຖານທດ່້
ຮັບັໍ່ຊາບໍ່ ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່່າປ້ົກສຳາ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກກງ່ສ່ຳນ.38 ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ນາ່ໃຊໄ້ດ້ກ້ບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ�

ອບ່ໍ່ພະຍບ່ໍ່ຈາກການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີຈາກປົະເທດ້ຕນ່ເອງ.

  ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຈະຕດັ້ສຳນິໃຈວ່� າຈະດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີ ຕ່� ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ອາດ້ຈະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ືບ່ໍ່� , ຈນ່ວ່� າຈະມືກີານປົະເມືນີການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຢ� າງເປັົນທາງການ ໂດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ.39 

  ຫັືກີລຽ້ງໃນການນາ່ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ໄປົຢ່� ໃນຄຸູ່ກ, ສຳະຖານທີ� ກກັຕວ່່ຂື້ອງເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫັືວ່ດ້, ສ່ຳກກກັຕວ່່
ຂື້ອງໜ້� ວ່ຍງານເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງ ແລະ ສຳະຖານທີ� ຍຸຕທິ່າທາງອາຍາອື� ນໆ. ຖາ້ຫັາກບ່ໍ່� ມືທີາງເລອືກອື� ນໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງ, ໃຫັ ້
ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ສຳະຖານທີ� ດ້ັ� ງກ� າວ່ ຢ່� ໃນໄລຍະສຳັນ້ທີ� ສຸຳດ້ເທ່� າທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ແລະ ຕອ້ງຖກືກວ່ດ້ສຳອບໍ່ເປັົນປົະຈາ່ໂດ້ຍໜ້� ວ່ຍງານ
ອດິ້ສຳະລະ.40

37 ມືາດ້ຕາ 9(2) ສຳນ່ທສິຳນັຍາສຳາກນ່ວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທພິນ່ລະເມືອືງ ແລະ ການເມືອືງ
38 ແມືກັອາດ່້າ, ມືາຣກິາ (2021). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ຫັືກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ 

ASEAN-ACT.
39 ແມືກັອາດ່້າ, ມືາຣກິາ (2021). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ຫັືກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ 

ASEAN-ACT.
40 ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມື ືການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໃນ ASEAN (2019).

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການຄູ່້າມືະນຸດ້ ສຳົມືທິຽບໍ່ກັບໍ່ ການລັກລອັບໍ່ເຂົ�າ-ອັອັກເມືືອັງ ��������41

ການຄູ່້າມືະນຸດ້ ການລັກລອັບໍ່ເຂົ�າ-ອັອັກເມືືອັງ

ອາຊະຍາກາ່ຕ່� ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ (ລະເມືດີ້ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້) ອາຊະຍາກາ່ຕ່� ລດັ້ (ລະເມືດີ້ຊາຍແດ້ນຂື້ອງລດັ້)

ການຂື້າ້ມືຊາຍແດ້ນ ໂດ້ຍຖກືກດ່້ໝາຍ, ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ ຫັື ືບ່ໍ່� ມືກີານ
ຂື້າ້ມືຊາຍແດ້ນ

ການຂື້າ້ມືຊາຍແດ້ນໂດ້ຍຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ

ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ ສຳິນ້ສຸຳດ້ ໃນເວ່ລາທີ� ແຮັງງງານຮັອດ້ປົາຍທາງ

ບ່ໍ່� ເຄູ່ຍີໃຫັຄູ້່ວ່າມືຍນິຍອມື ຫັື ື ຖາ້ມືກີານໃຫັຄູ້່ວ່າມືຍນິຍອມືແຕ�
ທ່າອດິ້ນັນ້ ຖວື່� າບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືໝາຍ ເນື� ອງຈາກ ການຖກືຫັືອກລວ່ງ 
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ສຳະໝກັໃຈ, ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຍນິຍອມື

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:

ແຮັງງານຟີີລບິໍ່ປິົນໃນຕ� າງປົະເທດ້ໄດ້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (OFW) ມືກັຈະຖກືລງ່ໂທດ້ກ� ອນຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ - ລວ່ມືທງັ ບ່ໍ່ລສິຳດັ້ຈດັ້ຫັາງານ 
- ທີ� ຈະເຂື້່າ້ສ່ຳ� ຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ. ສຳິ� ງທາ້ທາຍກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເຂື້ດ້ອ່ານາດ້ທີ� ຍກ່ຂື້ືນ້ມືານີ ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະ ໃນກລ່ະນທີີ� ຜູ່້ຖ້ກືກເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນປົະເທດ້ປົາຍທາງ (ເຊັ� ນ: ປົະເທດ້ຊເີຣຍ, ຊາອຸດ້ອີາຣາເບໍ່ຍ ຫັື ື ສຳະຫັະລດັ້ອາຣບັໍ່ອມີືເິລດ້), ເຖງິວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ອາດ້ຈະຖກືຈດັ້ຫັາໂດ້ຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຈາກຟີີລບິໍ່ປິົນກຕ່າມື. ຄູ່ວ່າມືທາ້ທາຍໃນການຍດ້້ໝັນ້ຫັືກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ ໃນທ່� ວ່ເຂື້ດ້ອ່ານາດ້ສຳານ
ທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ໄດ້ຍ້ກ່ຂື້້ນ້ໃຫັເ້ຫັນັໃນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຄູ່ນ່ຟີີລບິໍ່ປິົນ ທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນອຸດ້ສຳາຫັະກາ່ການປົະມືງ່ ທີ�

ຖກືດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ໃີນນອກປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ ສຳ່� ງຜູ້ນ່ໃຫັເ້ກດີ້ສຳິ� ງທາ້ທາຍໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ບ້ໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ແລະ ພະນກັງານ
ໄອຍະການ. 42

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:

ການປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເປັົນຕວ່່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ້ ີແມື� ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບໍ່ນັທກ້ໄວ່ໃ້ນປົະເທດ້ສຳງິກະໂປົ ລວ່ມືທງັ ກລ່ະນທີີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ໃນອຸດ້ສຳາຫັະກາ່ທາງດ້າ້ນເພດ້ ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ຢ� າງເປັົນທາງການໃນຖານະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ 
ບ່ໍ່� ຖກືຕັງ້ຂ່ື້ກ້� າວ່ຫັາ ສ່ຳາລບັໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກນອກຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ຂື້ອງເງ ືື�ອນໄຂື້ດ້າ້ນວ່ຊິາຂື້ອງລາວ່. ແທນທີ� ຈະຖກືຕັງ້ຂ່ື້ກ້� າວ່ຫັາ, ລາວ່ຈະ
ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ໂອກາດ້ໃຫັເ້ຮັດັ້ວ່ຽກຢ່� ນອກສ່ຳນພກັເຊາ່ ທີ� ລາວ່ອາໄສຳຢ່� . ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື, ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງໃນການ
ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຄູ່າ້ໂສຳເພນ ີຍງັໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບໍ່ນັທກ້ໄວ່.້ ມືກີານລາຍງານວ່� າ ມືເີຫັດ້ການ
ທີ� ແມື� ຍງິຈາກຟີີລບິໍ່ປິົນ, ໄທ ແລະ ອນິໂດ້ເນເຊຍ ໄດ້ຖ້ກືລງ່ໂທດ້ທາງອາຍາ ພາຍຫືັງັທີ� ຂ່ື້ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືຈາກເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫືັວ່ດ້. 43

41 ນາ່ເອາ່ມືາຈາກ https://stophk.org/en/resource-library/human-trafficking-vs-human-smuggling 
42 ແມືກັອາດ່້າ, M (2022). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ຫືັກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ ASEAN-

ACT. https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf
43 ແມືກັອາດ່້າ, M (2022). ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ ຫືັກັການບ່ໍ່� ລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນລດັ້ສຳະມືາຊກິອາຊຽນ: ສຳງັລວ່ມືຫັຍ່.້ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ ASEAN-

ACT. https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf

2. ການຖເືປັົນຄູ່ະດ້ອີາຍາ, ຈບັໍ່ຕວ່່, ກກັຂື້ງັ ແລະ ຖກືເນລະເທດ້22



3. ການເປົນັຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່�າຄູ່ນື ໃນລະຫັວ່າ່ງການສຳ່າພາດ້

ໃນລະຫັວ່� າງການສ່ຳາພາດ້, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ໄດ້ຖ້ກືຖາມືຄູ່່າຖາມື ຫັື ື ຖກືໃຫັເ້ລ່� າລາຍລະອຽດ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່
ປົະສຳບ່ໍ່ການ ການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່ະ
ຮັາ້ຍອາດ້ຈະຖກືຖາມື ຄູ່່າຖາມືເກ່� າຊ່າ້ແລວ້່ຊ່າ້ອກີ ໂດ້ຍ
ຫືັາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ໃນແຕ� ລະບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ທີ� ແຕກຕ� າງ
ກນັໃນຊ� ວ່ງເວ່ລາໃດ້ໜ້້� ງ. ການສ່ຳາພາດ້ ອາດ້ຈະເຮັດັ້ຂື້້ນ້ໃນ
ສຳະຖານທີ�  ທີ� ຮ່ັສ້ຳກ້ບ່ໍ່� ປົອດ້ໄພ ແລະ ເປີົດ້ກວ່າ້ງເກນີໄປົສ່ຳາລບັໍ່
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຜູ່້ຍ້ງິ ທີ� ຖກືລ� ວ່ງ
ລະເມືດີ້ທາງເພດ້ ອາດ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້ບ່ໍ່� ສຳະບໍ່າຍໃຈ ແລະ ບ່ໍ່� ປົອດ້
ໄພ ທີ� ຖກືຖາມືຄູ່່າຖາມືໂດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ເພດ້ຊາຍ ຫັື ື ຢ່� ຕ່� ໜ້າ້
ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ເພດ້ຊາຍ.

ບໍ່າງປົະເທດ້ໃນອາຊຽນ, ການຕ່ານກິ� າວ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ຍງັເປັົນບໍ່ນັຫັາໃນກຸ� ມືເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ. ຜູ່້ຖ້ກື

 

ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຖ້ກືກ� າວ່ຫັາວ່� າ ‘ດ້ືດ້້າ້ນ, ໂລບໍ່ມືາກ, ໂງ� , ໝິ� ນ
ປົະໝາດ້ ແລະ ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືບ່ໍ່� ໝັນ້ຄູ່ງ່ທາງດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ 
ຄູ່ວ່າມືເປັົນລະບໍ່ຽບໍ່ຮັຽບໍ່ຮັອ້ຍ’.44 ແມື� ຍງິທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້
ຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ ຈະຖກືເບໍ່ິ� ງດ້າ້ນລບ່ໍ່ ແລະ ອາດ້ຈະຖກືປົະຕເິສຳດ້ 
ການໃຫັບ່້ໍ່ລກິານ ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງ. ເດ້ກັນອ້ຍ ໂດ້ຍ
ສຳະເພາະຢ� າງຍິ� ງ ມືກັຈະຖກືຕ່ານໂິດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊ ້

 

ກດ່້ໝາຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ຕ່� ກບັໍ່ເຫັດ້ການທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້.45 ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືຄີູ່ວ່າມືທ່ຖ້ອຍຈາກຄູ່່າເວ່່າ້ດ້ັ� ງກ� າວ່ ແລະ 
ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ� ຈະເຊື� ອຄູ່່າເວ່່າ້
ຂື້ອງພ່� ແມື� ເດ້ກັ ຕ່� ກບັໍ່ເດ້ກັນອ້ຍ.

44 ບໍ່ນັດ້າຂ່ື້ສ້ຳງັເກດ້ຂື້ອງຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມື ຈາກກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ວ່� າດ້ວ້່ຍຄູ່່� ມືກືານບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍຂື້ອງອາຊຽນ
45 ບໍ່ນັດ້າຂ່ື້ສ້ຳງັເກດ້ຂື້ອງຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມື ຈາກກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ວ່� າດ້ວ້່ຍຄູ່່� ມືກືານບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍຂື້ອງອາຊຽນ
46 ຕວ່່ຢ� າງຂື້ອງຄູ່່າຖາມືທີ� ບ່ໍ່� ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ລວ່ມືມື:ີ ເຈ່າ້ນຸ� ງເສຳືອ້ຜູ້າ້ຫັຍງັ? ເປັົນຫັຍງັຈິ� ງປົ� ອຍໃຫັມ້ືນັເກດີ້ຂື້້ນ້? ເຈ່າ້ໄດ້ເ້ວ່່າ້

ຄູ່່າວ່� າ ບ່ໍ່�  ບ່ໍ່? ຕວ່່ຢ� າງຂື້ອງຄູ່່າຖາມືທີ� ບ່ໍ່� ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ແຮັງງານລວ່ມືມື:ີ ເຈ່າ້ເຮັດັ້ວ່ຽກຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍບ່ໍ່� ? ເປັົນຫັຍງັເຈ່າ້ຈ ິ� ງບ່ໍ່� ໜ້ໄີປົ 
ຕອນທີ� ມືໂີອກາດ້ໜ້?ີ ເປັົນຫັຍງັເຈ່າ້ຕອ້ງຢາ້ນເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ຖາ້ຫັາກເຈ່າ້ບ່ໍ່� ໄດ້ເ້ຮັດັ້ຫັຍງັຜູ້ດິ້?

47 ອງ່ການ IOM (2009). ການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່່າແນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ເຈນວິ່າ: IOM. 

ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະຕ ິ ທີ� ຕ່ານຜ່ິູ້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ການຖາມື
ຄູ່່າຖາມືໂດ້ຍບ່ໍ່� ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່46 ໄດ້ເ້ຮັດັ້ໃຫັມ້ືີ
ຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັຫັືວ່ງຫັືາຍດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, ຈດິ້ໃຈ ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ື 
ຕ່� ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຢ່� ພາຍໃຕຄູ້່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຄູ່ຽດ້ຢ່� ແລວ້່. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ ອາດ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຈາກຄູ່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຕງ້ 

ພາຍຫັືງັຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ (PTSD) ແລະ 
ສ່ຳນເສຳຍຄູ່ວ່າມືຈື� ຈາ່ - ເຊິ� ງເປັົນສຳິ� ງທີ� ພບ່ໍ່ເຫັນັໄດ້ຫ້ັືາຍທີ� ສຸຳດ້
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ - ໂດ້ຍທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຖ້ກືລ� ວ່ງ
ລະເມືດີ້, ໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ, ທ່ລະມືານ ແລະ ຖກືກະທ່າຊ່າ້
ໄປົຊ່າ້ມືາ ເປັົນເວ່ລາຍາວ່ນານ.47 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຖກືຂື້່� ມືຂ່ື້� ດ້ວ້່ຍນ່າ້ສຳຽງ ຫັື ືລກັສຳະນະຂື້ອງຄູ່່າ
ຖາມື, ບ່ໍ່� ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ຫັື ືໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງ ມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ�

ຈະປົະຕເິສຳດ້ການຊ� ວ່ຍເຫືັອື ແລະ ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີ
ຄູ່ະດ້ຍຸີຕທິາ່ທາງອາຍາ.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່າແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ດ່້າເນນີການກັ� ນກອງ ຫັື ື ສ່ຳາພາດ້ ໃນສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ຄູ່ວ່ນຢ່� ໃນພືນ້ທີ�

ປິົດ້ລບັໍ່ ບໍ່� ອນທີ� ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ຫັື ື ເດ້ກັ ແລະ/ຫັື ື ຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍໃຈ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່. ຄູ່ວ່ນຈື� ໄວ່ວ້່� າ 
ຫັວ່່ຂ່ື້ທ້ີ� ກ� າວ່ເຖງິນັນ້ ອາດ້ຈະມືຄີູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ແລະ/ຫັື ືກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງດ້າ້ນຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ, ສຳະນັນ້ ຮັບັໍ່ປົະກນັ
ວ່� າ ສຳະຖານທີ� ດ້ັ� ງກ� າວ່ນັນ້ ເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ເພື� ອຈາ່ກດັ້ຈາ່ນວ່ນຄູ່ນ່ທີ� ຟັີງ ຫັື ືຂື້ດັ້ຈງັຫັວ່ະ ເພື� ອໃຫັສ້ຳອດ້ຄູ່� ອງກບັໍ່ມືາດ້ຕະຖານ
ການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັ.48

  ການສ່ຳາພາດ້ ຄູ່ວ່ນດ່້າເນນີໂດ້ຍບຸໍ່ກຄູ່ະລາກອນທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືສຳະເພາະ. ໃນກ່ລະນທີີ� ເໝາະສຳມ່ື, ຈດັ້ໃຫັມ້ືຜ່ີູ້ ້
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ມືຄຸີູ່ນວຸ່ດ້ທ ິ(ເຊັ� ນ: ທະນາຍຄູ່ວ່າມື, ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ, ພະນກັງານ NGO ຫັື ືນກັຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ) ໃຫັ ້
ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືນາ່. 

  ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືສ່ຳາພາດ້ ຄູ່ວ່ນສ່ຳາພາດ້ໂດ້ຍເພດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍໃຈນາ່. ຖາ້ຫັາກຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ ເຮັດັ້ໃຫັບຸ້ໍ່ກຄູ່ນ່ ຫັື ືເດ້ກັ ຫັື ືຜູ່້ ້
ເບໍ່ິ� ງແຍງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຮ່ັສ້ຳກ້ບ່ໍ່� ສຳະບໍ່າຍໃຈ ຄູ່ວ່ນພຈິາລະນາປົ� ຽນຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້. 

  ຄູ່ວ່ນຈະແມື� ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັ ທີ� ຄູ່ວ່ນຈະສຳອບໍ່ຖາມືເດ້ກັ. ຖາ້ຫັາກອງ່ກອນທ� ານ ຫັາກ
ບ່ໍ່� ມືຜ່ີູ້ຊ້� ຽວ່ຊານ, ພຈິາລະນາການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຈາກຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານທາງນອກ ຫັື ື ອງ່ກອນທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຊ່ານານດ້າ້ນການປ່ົກປົອ້ງ
ເດ້ກັ 

  ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ອະນຸຍາດ້ໃຫັເ້ດ້ກັ ມືາພອ້ມືກບັໍ່ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍ ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັຍ� ທີ� ພວ່ກເຂື້າ່ໄວ່ໃ້ຈ ໃນໄລຍະ
ຂື້ະບໍ່ວ່ນການສ່ຳາພາດ້. ເດ້ກັຄູ່ວ່ນຈະມືທີາງເລອືກໃນການເວ່່າ້ກບັໍ່ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ ແຍກຈາກຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງ ຫັື ືສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ໂດ້ຍສຳະເພາະຢ� າງຍິ� ງ ໃນກລ່ະນທີີ� ມືກີານສຳ່� ງຕ່� ເດ້ກັ ທີ� ເນື� ອງມືາຈາກ ການສຳງ່ໄສຳວ່� າມືກີານລະເມືດີ້ ຫັື ືການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້
ໃນຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່.

  ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ຄູ່ວ່ນຈະນຸ� ງຊຸດ້ພນ່ລະເຮັອືນແທນທີ� ຈະນຸ� ງຊຸດ້ທາງການ. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ຄູ່ວ່ນຈະປ່ົດ້ອາວຸ່ດ້ຂື້ອງ
ຕນ່. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ຈະຊ� ວ່ຍໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືສ່ຳາພາດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະເດ້ກັ ຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະດ້ວ່ກສຳະບໍ່າຍຂື້້ນ້.

  ໃຊຜູ່້້ແ້ປົພາສຳາທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ແລະ ມືຄຸີູ່ນວຸ່ດ້ທ ິທີ�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກວ່ດ້ສຳອບໍ່ໂດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ. ຫັາ້ມືບ່ໍ່� ໃຫັໃ້ຊ ້
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ກຕ່າມື ທີ� ໃກຕ້ວ່່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ທີ� ມືາຈາກຊຸມືຊນ່ (ລວ່ມືທງັໝ່� ເພື� ອນ, ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່, ເພື� ອນບໍ່າ້ນ, ຜູ່້ນ້າ່ຊຸມືຊນ່ ຫັື ືກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່
ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ອາດ້ຈະເປັົນຜູ່້ຂ່້ື້ດ້ຮັດີ້) ໃຫັເ້ປັົນຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ.49

  ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໝັນ້ໃຈໃຫັກ້ບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະບ່ໍ່� ຖກືຕ່ານ ິ ແລະ ອະທບິໍ່າຍຕ່� ກບັໍ່ເຫັດ້ການທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ຕ່� ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ບ່ໍ່�
ແມື� ນຄູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຄູ່ວ່ນຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່, ຄູ່ວ່າມື
ຢາ້ນກວ່່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່. ຈ ື� ຈາ່ໄວ່ວ້່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າຖກືສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມືແລວ້່, ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນ
ຈດິ້ໃຈແລວ້່, ລະອາຍໃຈ ແລະ ບ່ໍ່� ມືອ່ີານາດ້/ຄູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ ອນັເນື� ອງມືາຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

48 ການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັ ທີ� ເນັນ້ໃສຳ� ການດ່້າເນນີການເພື� ອປົອ້ງກນັ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເດ້ກັທຸກຄູ່ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງຈາກການກະທາ່ໂດ້ຍເຈດ້ຕະນາ ຫືັ ືບ່ໍ່�ໄດ້ເ້ຈດ້ຕະນາ ທີ� ຈະນາ່ໄປົສ່ຳ�
ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ຫືັ ືໄພອນັຕະລາຍແທຈ້ງິ. ເປ່ົາ້ໝາຍໃນການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັ ແມື� ນເພື� ອສຳາ້ງ ແລະ ຮັກັສຳາວ່ດັ້ທະນະທາ່ທີ� ປົອດ້ໄພ ທີ� ເນັນ້ໃສຳ� ເດ້ກັ ແລະ ຂື້ບັໍ່ເຄູ່ື� ອນໂດ້ຍຊຸມືຊນ່ ຜູ້� ານການມືີ
ສຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືຢ� າງຢືນຍງ່ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືໝາຍຕ່� ເດ້ກັ, ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເດ້ກັ, ຊຸມືຊນ່ ແລະ ຜູ່້ຕ້າງໜ້າ້ທງັໝດ່້. ເອາ່ມືາຈາກ https://www.savethechildren.org/us/what-we-
do/safeguarding-children  

49 ຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(2015). ຄູ່່າແນະນາ່ດ້າ້ນນະໂຍບໍ່າຍ ໃນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຄູ່່� ມືແືນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳາ້ງນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່
ຈງິ. ບໍ່າງກອກ, ຫັອ້ງການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ປົະຈາ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື.ີ

3. ການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນື ໃນລະຫັວ່� າງການສ່ຳາພາດ້24



ການປົະຕິບັໍ່ດ້ທີິ�ເປັົນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທີິ�ດີ້ໃນການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍຈາກການຄູ້່າມືະນຸດ້ ແລະ 
ສັຳນນິຖືານວ່່າເປັົນຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍ.
ກ່ອັນການສຳ່າພາດ້

• ແນະນາ່ຕນ່ເອງ ແລະ ທຸກຄູ່ນ່ໃນຫັອ້ງ. ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າມືພີຽງແຕ� ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງເທ່� ານັນ້ຢ່� ໃນຫັອ້ງກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກື
ສ່ຳາພາດ້.

• ນາ່ໃຊນ້່າ້ສຳຽງທີ� ເປັົນມືດິ້, ສຳະຫັງບ່ໍ່ ແລະ ທ� າທາງທີ� ບ່ໍ່� ເປັົນໄພຄຸູ່ກຄູ່າມື

• ອະທບິໍ່າຍຈດຸ້ປົະສຳງ່ຂື້ອງການສ່ຳາພາດ້ ແລະ ວ່ທິກີານນາ່ໃຊຂ່້ື້ມ້ື່ນ 

• ແຈງ້ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ືທີ� ມືຢ່ີ� . 
ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຂື້່າ້ໃຈສຳິ� ງທີ� ໄດ້ອ້ະທບິໍ່າຍໄວ່.້ 

• ຮັບັໍ່ປົະກນັສຳດິ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ການບ່ໍ່� ເປີົດ້ເຜູ້ຍີຊື� . ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າຂ່ື້ມ້ື່ນທງັໝດ່້ຈະຖກືເກບັໍ່ຮັກັສຳາເປັົນ
ຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້. 50 

• ສຳອບໍ່ຖາມື ຖາ້ຫັາກບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ມືຄ່ີູ່າຖາມື ຫັື ືບ່ໍ່� . ສຳອບໍ່ຖາມືວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳະບໍ່າຍໃຈບ່ໍ່� . ສຳອບໍ່ຖາມື
ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຈບັໍ່ປົວ່ດ້ ຫັື ືຕອ້ງການ ການຮັກັສຳາພະຍາບໍ່ານບ່ໍ່� . 

• ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ສຳາມືາດ້ພກັ ຫັື ື ຢຸດ້ຕກິານສ່ຳາພາດ້ໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ. ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ສຳາມືາດ້ຖາມືຄູ່່າຖາມືໄດ້ ້
ຕະຫັືອດ້ເວ່ລາ. 

• ແຈງ້ຂ່ື້ ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມື ເພື� ອດ່້າເນນີການສ່ຳາພາດ້. ໃນເວ່ລາຮັອ້ງຂ່ື້ການຍນິຍອມື ແລະ ການຍອມືຮັບັໍ່ 
(ສ່ຳາລບັໍ່ໄວ່ໜຸ້� ມື ແລະ ເດ້ກັ), ຫັາ້ມືກດ່້ດ້ນັບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ຫັື ືບໍ່ອກເປັົນໃຈຄູ່ວ່າມືວ່� າອນັໃດ້ດ້ທີີ� ສຸຳດ້ສ່ຳາລບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ນາ່ສຳະເໜ້ີ
ຂ່ື້ມ້ື່ນ ແລະ ການຮັອ້ງຂ່ື້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຍນິຍອມື ແລະ ການຍອມືຮັບັໍ່ຢ� າງເປັົນກາງ. ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືີ
ອດິ້ສຳະລະໃນການເລອືກ ແລະ ອນັໃດ້ກຕ່າມືທີ� ເລອືກ ຈະຖກືຍອມືຮັບັໍ່ໂດ້ຍປົາສຳະຈາກອກັຄູ່ະຕຕ່ິ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

ໃນລະຫັວ່່າງການສຳ່າພາດ້

• ປົ� ອຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ບໍ່ອກເລ່� າເລື� ອງໃນແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ, ຕາມືຈງັຫັວ່ງັຕນ່ເອງ. ຫັາ້ມືບ່ໍ່� ໃຫັເ້ລັ� ງລດັ້ການສ່ຳາພາດ້. 

• ຖາມືຄູ່່າຖາມືກງ່ໄປົກງ່ມືາ ທີ� ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້່າ້ໃຈງ�າຍ. ນາ່ໃຊປ້ົະໂຫັຍກສຳັນ້ໆ.

• ສ່ຳາລບັໍ່ເດ້ກັ, ໃຫັປັ້ົບໍ່ແຕ� ງຄູ່່າຖາມືໃຫັເ້ຂື້່າ້ກບັໍ່ລກັສຳະນະຂື້ອງເດ້ກັ ແລະ ພືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືເປັົນມືາຂື້ອງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ເດ້ກັ. ນາ່
ໃຊພ້າສຳາ ທີ� ເປັົນມືດິ້ກບັໍ່ເດ້ກັຫັືາຍທີ� ສຸຳດ້. ເປີົດ້ໂອກາດ້ໃຫັເ້ດ້ກັ ໄດ້ເ້ລ່� າເລື� ອງລາວ່ຂື້ອງເດ້ກັໃນແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກ� ອນ
ທີ� ຈະສຳອບໍ່ຖາມືຄູ່່າຖາມືຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຄູ່່າຖາມືຄູ່ວ່ນເລີ� ມືຕ່ນ້ດ້ວ້່ຍຄູ່່າຖາມືເປີົດ້ - ຄູ່່າຖາມືໂດ້ຍກງ່ ຫັື ື ຄູ່່າຖາມືນາ່ ຄູ່ວ່ນ
ສຳະຫັງວ່ນໄວ່ຕ້າມືຫັືງັຂື້ອງການສ່ຳາພາດ້ ພາຍຫັືງັທີ� ເດ້ກັຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍໃຈຂື້້ນ້ແລວ້່.

• ພຈິາລະນາການສ່ຳາພາດ້ເດ້ກັ ໄວ່ໜຸ້� ມືໃນຊ� ວ່ງເວ່ລາສຳັນ້ໆ ຫັືາຍຄູ່ັງ້ ເນື� ອງຈາກວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືໄີລຍະເວ່ລາສຳນ່ໃຈທີ� ສຳັນ້. 
ເດ້ກັບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະມືກັແຕມ້ືຮ່ັບໍ່ ຫັື ື ເລ່� າເລື� ອງ. ສ່ຳາຫັືວ່ດ້ການນາ່ໃຊເ້ຄູ່ື� ອງມືເືຊັ� ນ ບໍ່ດັ້ສຳແີດ້ງ ທີ� ເດ້ກັສຳາມືາດ້ສ່ຳາພດັ້ ຫັື ື
ຖໄືດ້ ້ຖາ້ຫັາກຕອ້ງການຢຸດ້ການສ່ຳາພາດ້.

50 ກລ່ະນທີີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເດ້ກັ ແລະ ເຍາ່ວ່ະຊນ່ (minors), ຂ່ື້ມ້ື່ນອາດ້ຈະແບໍ່� ງປັົນໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານອື� ນໆ ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ກີານ
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ປົະເມືນີສຳະຖານະການເປັົນແຕ� ລະກລ່ະນ.ີ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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• ອາ້ງອງີເຖງິຊຸດ້ຊີວ້່ດັ້ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ໜ້� ວ່ຍງານ ຫັື ືລດັ້ຖະບໍ່ານ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮັອງ, ຖາ້ມື,ີ ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງຕ່� ກບັໍ່ຄູ່່າຖາມື
ສ່ຳາພາດ້ເພີ� ມືເຕມີື.

• ປົະຕບິໍ່ດັ້ຕ່� ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເຄູ່າ່ລບ່ໍ່. ຫັາ້ມືຂື້ດັ້ຈງັຫັວ່ະ ໃນເວ່ລາທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກາ່ລງັອະທບິໍ່າຍ ຫືັ ືບໍ່ອກເລ່� າເລື� ອງລາວ່. 

• ຫັາ້ມືຖາມືຄູ່່າຖາມືເກ່� າຊ່າ້ໄປົຊ່າ້ມືາອກີ. ສຳິ� ງນີຈ້ະເປັົນການກດ່້ດ້ນັບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ແລະ ເຮັດັ້ໃຫັກ້ານສ່ຳາພາດ້ຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າເປັົນ
ລກັສຳະນະການຖກືສຳອບໍ່ສຳວ່ນ, ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຕງ້ ແລະ ທ່າລາຍຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈ. ພຈິາລະນາວ່ທິກີານອື� ນໆ 
ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຄູ່້່າຕອບໍ່ທີ� ທ� ານຕອ້ງການ ແລະ ນາ່ໃຊຄູ່້່າຖາມືທີ� ແຕກຕ� າງອອກໄປົ. 

• ໃຫັເ້ວ່ລາຕ່� ກບັໍ່ຄູ່່າຖາມືທີ� ຖາມືຊ່າ້ ເພື� ອໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈ

• ວ່າງແຜູ້ນເພື� ອໃຫັມ້ືກີານພກັຜູ້� ອນ (ໄປົຫັອ້ງນ່າ້, ດ້ື� ມືນ່າ້, ຮັັບັໍ່ປົະທານອາຫັານ ຫັື ືສ່ຳດ້ອາກາດ້) ໃນເວ່ລາການສ່ຳາພາດ້

• ເປັົນມືອືາຊບີໍ່ຕະຫັືອດ້ໄລຍະການສ່ຳາພາດ້ ແຕ� ໃນເວ່ລາດ້ຽວ່ກນັ ກຕ່ອ້ງມືຄີູ່ວ່າມືເຫັນັອກ່ເຫັນັໃຈ ແລະ ປົອບໍ່ໂຍນ

• ສຸຳ� ມືໃສຳ� ສຳດິ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

• ບ່ໍ່� ໃຫັຄູ່້່າໝັນ້ສຳນັຍາໃນການໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ືປ່ົກປົອ້ງ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່.

• ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ພືນ້ຖານທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່, ລວ່ມືທງັ ບໍ່ນັຖດັ້ຖານທາງສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອທາງສຳາສຳະໜ້າ. 
ສຳິ� ງນີອ້າດ້ຈະເຮັດັ້ໃຫັບ້ໍ່າງຫັວ່່ຂ່ື້ເ້ຊັ� ນ: ເລື� ອງເພດ້, ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ ບ່ໍ່� ສຳະບໍ່າຍໃຈທີ� ຈະມືກີານໂອລ້ມ່ື. 

• ຢຸດ້ການສ່ຳາພາດ້ ຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳະແດ້ງເຖງິສຳນັຍານຂື້ອງອາການວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່ ຫັື ືເຄູ່ັ� ງຄູ່ຽດ້. ອາດ້ຈະມືສີຳະພາບໍ່ເງ ື�ອນໄຂື້
ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ບ່ໍ່� ຊດັ້ເຈນໂດ້ຍທນັທ.ີ ຖາ້ຫັາກທ� ານມືເີຫັດ້ຜູ້ນ່ທີ� ເຊື� ອວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືສ່ຳາພາດ້ນັນ້ ມືບີໍ່ນັຫັາດ້າ້ນ
ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້, ໃຫັຂ່້ື້ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືຈາກນກັຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ກ� ອນທີ� ຈະດ່້າເນນີການເພີ� ມືເຕມີື.51

• ຈື�ໄວ່ວ້່� າ ເປັົນເປັົນໄປົບ່ໍ່� ໄດ້ທ້ີ� ຈະສຳງັລວ່ມືຂ່ື້ມ້ືນ່ຢ� າງພຽງພ່ໃນການສ່ຳາພາດ້ຄູ່ັງ້ທາ່ອດິ້ ເພື� ອທີ� ຈະກາ່ນດ່້ ແລະ ໃຫັກ້ານ
ຊ� ວ່ຍເຫືັອືພວ່ກເຂື້າ່ຢ� າງເໝາະສຳມ່ື. ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈແມື� ນສ່ຳາຄູ່ນັກວ່� າ. 

• ພຈິາລະນາຢຸດ້ຕກິານສ່ຳາພາດ້ ຖາ້ຫັາກເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ສຳາ້ງສຳາຍສ່ຳາພນັ ແລະ ຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ໄດ້,້ ຫັື ື ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ແມື� ນມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ຫັື ືບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ ຫັື ືບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນທີ� ເປັົນປົະໂຫັຍດ້.

• ນອກຈາກຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືສ່ຳາພາດ້, ຫັືກັຖານອື� ນໆກຄູ່່ວ່ນຈະເກບັໍ່ກາ່ ເພື� ອກາ່ນດ່້ຂ່ື້ເ້ທດັ້ຈງິ ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນທງັໝດ່້ 
ເພື� ອກາ່ນດ່້ວ່� າຄູ່ະດ້ນີີ ້ເປັົນຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ືບ່ໍ່� .52

51 ອງ່ການ IOM (2007). ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອງ່ການ IOM ວ່� າດ້ວ້່ຍການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍກງ່. ເຈນວິ່າ: IOM
52 ບໍ່ນັທກ້ 11: ຫັືກັການ ແລະ ຂ່ື້ສ້ຳະເໜ້ແີນະນາ່ຂື້ອງ UNHCHR, ຄູ່່າແນະນາ່ 5, ມືາດ້ຕາ 3: “ລດັ້ຄູ່ວ່ນຈະຊຸກຍ່ ້ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ການພດັ້ທະນາຂື້ັນ້ຕອນການ

ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນແບໍ່ບໍ່ຕັງ້ໜ້າ້ ເພື� ອຫັືກີລຽ້ງການເພິ� ງພາຕ່� ກບັໍ່ຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

3. ການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນື ໃນລະຫັວ່� າງການສ່ຳາພາດ້26



ພາຍຫັັັງການສຳ່າພາດ້

• ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າຕ່� ໄປົຈະເກດີ້ຫັຍງັຂື້້ນ້ ແລະ ທ� ານຈະຊ� ວ່ຍເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເພີ� ມືເຕມີືແນວ່ໃດ້.

• ໃຫັເ້ວ່ລາແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເພື� ອຖາມືຄູ່່າຖາມື

• ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືບີໍ່� ອນທີ� ປົອດ້ໄພທີ� ຈະໄປົ ເຊັ� ນ: ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານສຳະເພາະ ສ່ຳາລບັໍ່ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ນາ່ໃຊທຸ້ກຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືທງັໝດ່້ ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄປົເຖິ� ງບໍ່� ອນດ້ັ� ງກ� າວ່ຢ� າງປົອດ້ໄພ. 

• ຂື້ອບໍ່ໃຈບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່ ແລະ ໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນຕດິ້ຕ່�  ກລ່ະນທີີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການໂທຫັາທ� ານ. 

• ເກບັໍ່ຮັກັສຳາຂ່ື້ມ້ື່ນສຳ� ວ່ນຕວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໄວ່ໃ້ນສຳະຖານທີ� ປົອດ້ໄພ. ຫັາ້ມືບ່ໍ່� ໃຫັເ້ປີົດ້ເຜູ້ຍີຂ່ື້ມ້ື່ນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານ
ຍນິຍອມືຈາກບຸໍ່ກຄູ່ນ່ດ້ັ� ງກ� າວ່. 

• ປົະເມືນີສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ ແລະ ວ່າງແຜູ້ນສ່ຳາລບັໍ່ບໍ່າດ້ກາ້ວ່ຕ່� ໄປົກບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ຫັື ືຫັວ່່ໜ້າ້ຄູ່ນ່ອື� ນ. 

ມືັນເປົັນສຳິ�ງທິີ�ສຳ່າຄູ່ັນທິີ�ຜູ້່�ຕອັບໍ່ໂຕ�ດ້່ານໜ້້າ ຈະເຂົ�າໃຈຜູ້ົນກະທິົບໍ່ດ້້ານຮັ່າງກາຍ ແລະ ຈິດ້ໃຈ
ຂອັງຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້. ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍອັາດ້ຈະສຳະແດ້ງອັາການໜ້ຶ�ງ ຫັັື 
ຫັັາຍໆອັາການດ້ັ�ງຕ່�ໄປົນີ�:

• ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃນການອະທບິໍ່າຍ ຫັື ືເຂື້່າ້ໃຈຕ່� ກບັໍ່ປົະສຳບ່ໍ່ການ/ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ

• ມືຄີູ່ວ່າມືຫັຍຸງ້ຍາກໃນການສຳະໜ້ອງເລື� ອງລາວ່ທີ� ສຳອດ້ຄູ່� ອງກນັ ຫັື ືສຳະໝ່� າສຳະເໝີ

• ຂື້າດ້ການຮັ� ວ່ມືມືື

• ຂື້າດ້ຄູ່ວ່າມືຈື� ຈາ່ບໍ່າງສຳ� ວ່ນ

• ຄູ່ວ່າມືຂື້ດັ້ແຍ� ງທີ� ຊດັ້ເຈນຕ່� ກບັໍ່ຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້

• ສຳະຖານະຂື້ອງການປົະຕເິສຳດ້ ຫັື ືການຫັືຸດ້ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ແນວ່ໂນມ້ືຂື້ອງສຳະຖານະການ 

• ການປົ� ຽນແປົງຂ່ື້ມ້ື່ນແທຂ້ື້ອງເລື� ອງ

• ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ກາ່ນດ່້ສຳິ� ງທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ/ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື

• ຮ່ັສ້ຳກ້ສຳິນ້ຫັວ່ງັ 

• ການປົ� ຽນແປົງຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ຕາມືເວ່ລາ

• ຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, ຈດິ້ໃຈ ແລະ ສຳະຕປັິົນຍາ ທີ� ລ່ນ້ເຫັືອື

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້

27



ເດ້ກັທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຄູ່ວ່ນມືກີານແຕ� ງຕັງ້ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍໃຫັ ້ເພື� ອໃຫັຄູ່້່າແນະນາ່ ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ ແລະ ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໃນກລ່ະນ ີທີ� ພ່� ແມື� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເຮັດັ້ໄດ້ ້ໃນໄລຍະຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ ຫັື ືຖາວ່ອນ, ບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະເຮັດັ້ ຫັື ື ບ່ໍ່�   ເໝາະສຳມ່ືທີ� ຈະນາ່
ໃຊສ້ຳດິ້ໃນຖານະພ່� ແມື� .53 ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍ ຄູ່ວ່ນຈະປ້ົກສຳາ ແລະ ແຈງ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການດ່້າເນນີການທງັໝດ່້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເດ້ກັ. 

ດ່້າເນນີການປົະເມືນີຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັທນັທ ີທີ� ມືກີານກາ່ນດ່້ວ່� າເດ້ກັມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີຄູ້່ວ່ນຈະເປັົນຂື້ະບໍ່ວ່ນການ
ທີ� ຕ່� ເນື� ອງ ເພື� ອຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັ ໂດ້ຍເອາ່ເດ້ກັເປັົນໃຈກາງຂື້ອງການດ່້າເນນີການໃດ້ໜ້້� ງ ແລະ ພຈິາລະນາເບໍ່ືອ້ງຕ່ນ້ ແລະ 
ຈດຸ້ປົະສຳງ່ຂື້ອງມືາດ້ຕະການໃດ້ໆ ທີ� ມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ເດ້ກັ.54 

ໃນລະຫັວ່� າງການສ່ຳາພາດ້, ເດ້ກັອາດ້ຈະເປີົດ້ເຜູ້ຍີຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງທາງເພດ້ ຫັື ື ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງບໍ່ນ່ພືນ້ຖານທາງເພດ້, ຫັື ື ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້
ອາດ້ຈະສຳງ່ໄສຳວ່� າເດ້ກັໄດ້ຖ້ກືໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງທາງເພດ້. ການເປີົດ້ເຜູ້ຍີຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງທາງເພດ້ ຕອ້ງດ່້າເນນີການຢ� າງຈງິຈງັ ແລະ 
ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ລະເລຍີໄດ້.້ ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັຫືັາຍທີ� ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ແລະ ຂ່ື້ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກ
ຫັວ່່ໜ້າ້ ຫັື ືຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານ ເພື� ອຕອບໍ່ໂຕກ້ບັໍ່ສຳະຖານະການທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ນີ.້ ສຳິ� ງນີລ້ວ່ມືມື ີວ່ທິກີານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ເດ້ກັ ແລະ ຜູ່້ ້
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ເດ້ກັ ໃນໄລຍະຂື້ະບໍ່ວ່ນການນີ.້ ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້ ຕອ້ງເຂື້່າ້ໃຈທງັເດ້ກັຍງິ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ ຜູ່້ທ້ີ� ມືປີົະສຳບ່ໍ່ການຖກືໃຊຄູ້່ວ່າມື
ຮຸັນແຮັງທາງເພດ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງບໍ່ນ່ພືນ້ຖານທາງເພດ້ ບ່ໍ່� ແມື� ນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນດ້າ້ນລບ່ໍ່ຕ່� ເດ້ກັ ທີ� ບ່ໍ່� ເຄູ່ຍີມືຄີູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ທີ� ເຄູ່ຍີຖກື
ລ� ວ່ງລະເມືດີ້ທາງເພດ້.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:55

ລດັ້ຖະບໍ່ານລາວ່ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິສຳິ� ງທາ້ທາຍໃນການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັເວ່ລາຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນ
ຂື້ະນະດ້ຽວ່ກນັກຮ່ັບັໍ່ປົະກນັວ່� າສຳດິ້ທ ິ ແລະ ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕະຫັືອດ້ໄລຍະຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການ. ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ທຂິື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ແຈງ້ການຂ່ື້ຍນິຍອມື ແມື� ນເປັົນສຳິ� ງສ່ຳາຄູ່ນັໃນບໍ່າດ້ກາ້ວ່ທ່າອດິ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ບ່ໍ່� ເຫັນັ
ວ່� າຕນ່ເອງເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ - ບໍ່າງຄູ່ນ່ຈະເຊື� ອງຂ່ື້ມ້ື່ນໃນເບໍ່ືອ້ງຕ່ນ້. ໂດ້ຍສຳະເພາະຢ� າງຍິ� ງ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງ
ເພດ້ ມືກັຈະຢາ້ນກວ່່ທີ� ຈະເປີົດ້ເຜູ້ຍີຂ່ື້ມ້ື່ນທງັໝດ່້ໃນເບໍ່ືອ້ງຕ່ນ້. ຖາ້ກລ່ະນດີ້ັ� ງກ� າວ່ນີເ້ກດີ້ຂື້້ນ້, ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້ ຈະພກັຜູ້� ອນ ຫັື ື
ເລື� ອນການກັ� ນກອງ/ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ ໄປົເປັົນມືືຕ່້� ໄປົ ຫັື ືໂອກາດ້ອື� ນໆທີ� ໄວ່ທີ� ສຸຳດ້. ເນັນ້ໃສຳ� ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ສຳາ້ງສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳະບໍ່າຍໃຈແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

53 ອງ່ການ UNICEF (2006). ຄູ່່� ມືກືານປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ. ບໍ່ນັທກ້ທາງວ່ຊິາການຂື້ອງອງ່ການ. ນວິ່ຢອກ: ອງ່ການ UNICEF.
54 ສ່ຳານກັງານໃຫັຍ� ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານສຳດິ້ທມິືະນຸດ້. ຫັືກັການ ແລະ ຂ່ື້ສ້ຳະເໜ້ແີນະນາ່ວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ ແລະ ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. (n.d.)
55 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊດ້ຂື້ອງ ສຳປົປົ ລາວ່, ວ່ນັທ ີ17 ທນັວ່າ 2021.  

3. ການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນື ໃນລະຫັວ່� າງການສ່ຳາພາດ້28



4. ບໍ່່�ມືຄີູ່ວ່າມືເຂັ� ມືແຂງ/ບໍ່່�ມືອີັ່ານາດ້, ຖືກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັ�
ກ່ານດົ້ຕວົ່ ແລະ ຊວ່່ຍເຫັັອືັ  

ບ່ໍ່� ແມື� ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທຸກຄູ່ນ່ທີ� ຈະເຫັນັຕວ່່ເອງໃນຖານະ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າຮັາ້ຍ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະຍອມືຮັບັໍ່ 
‘ສຳະພາບໍ່ການ’ ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ສຳບືໍ່ຕ່� ການເຮັດັ້ວ່ຽກ. ບໍ່າງ
ຄູ່ນ່ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ຕອ້ງການ ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ ແລະ ຫັືກີລຽ້ງການ
ກາ່ນດ່້ຕວ່່ຢ� າງຈງິຈງັ.

ສ່ຳາລບັໍ່ບໍ່າງຄູ່ນ່, ຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�

ເປັົນທາງການ ລວ່ມືທງັການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ຕອ້ງການ 
ຫັື ື ໃນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ຕອ້ງການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ (ຕວ່່ຢ� າງ, ການ
ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັຕ້ອ້ງອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ແຍກກນັຢ່� ຈາກ
ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່). ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ອາດ້ຈະຮັຽກຮັອ້ງໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ກບັໍ່ຄູ່ນືປົະເທດ້ ຫັື ື ຖິ� ນກາ່ເນດີ້ ເຊິ� ງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ
ທີ� ຈະຫັືກີລຽ້ງ ໂດ້ຍມືຄີູ່ວ່າມືຫັວ່ງັວ່� າຈະຊອກວ່ຽກເຮັດັ້ໃນ
ປົະເທດ້ປົາຍທາງ ຫັື ືໃນເມືອືງແທນ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່
ບ່ໍ່� ໄວ່ວ້່າງໃຈເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ແລະ ບ່ໍ່� ເຊື� ອວ່� າການກາ່ນດ່້ຕວ່່ນັນ້ ຈະ
ແປົຜູ້ນ່ເປັົນຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ຢ� າງປົະຈກັຕາແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

56 ອງ່ການ IOM (2007). ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອງ່ການ IOM ວ່� າດ້ວ້່ຍການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໂດ້ຍກງ່. ເຈນວິ່າ. ອງ່ການ IOM. 

ແຕ� ວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່ະຮັາ້ຍ ອາດ້ຈະຢ່� ໃນສຳະຖານະການທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ບ່ໍ່� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິສຳດິ້ຂື້ອງຕນ່ ແລະ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ທີ� ຈະເວ່່າ້ວ່� າ ‘ບ່ໍ່� ’ ຕ່�
ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ທີ� ໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ື ຜູ່້ສ່້ຳາພາດ້. ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ�

ງ� າຍດ້າຍຫັືາຍທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຜູ່້ທ້ີ� ມືີ
ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ຈະຍອມືຮັບັໍ່ເອາ່ຄູ່ວ່າມືດ້ອ້ຍ
ໂອກາດ້ ແລະ ການເພິ� ງພາດ້ັ� ງກ� າວ່.56  ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້
ວ່� າຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕາມືຂື້ັນ້ຕອນ ຫັື ືຍອມືຮັບັໍ່ເອາ່ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ມືຄ່ີູ່າເວ່່າ້ໃດ້ໆ
ໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈ ຫັື ືປົະເພດ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ມືໃີຫັ.້ 

4.   

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:

ໃນອາຊຕີາເວ່ນັອອກສຳ� ຽງໃຕ,້ ແຜູ້ນງານການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ມືນັຈະເປັົນແບໍ່ບໍ່ຂື້ັນ້ເທງິຫັາຂື້ັນ້ລຸ� ມື ແລະ ຈດັ້ບ່ໍ່ລມິືະສຳດິ້ “ການປ່ົກປົອ້ງ” 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ ແລະ ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້. ມືກີານສຳນັນຖິານວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ “ການ
ກອບໍ່ກ່”້ ຫັື ື“ຊ� ວ່ຍຊວີ່ດິ້” ຈາກສຳະຖານະການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການປົະຕບິໍ່ດັ້ - ເຊັ� ນ ລະບໍ່ຽບໍ່ວ່ໄິນ, ຂ່ື້ຈ້າ່ກດັ້ ແລະ ການກກັຂື້ງັ - ຖກື
ດ່້າເນນີການໂດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ�  ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານ ຜູ່້ທ້ີ� ເຊື� ອວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກາ່ລງັດ່້າເນນີການເພື� ອຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 
ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຈິ� ງຖກືລະເລຍີຈາກຄູ່� າໃຊຈ້� າຍໃນການປ່ົກປົອ້ງນັນ້.57

ຄູ່່າແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ລະວ່ງັນ່າ້ສຳຽງ ແລະ ພາສຳາກາຍຂື້ອງທ� ານ ແລະ ວ່ທິກີານ ທີ� ອາດ້ຈະສຳະແດ້ງເຖງິການຕດັ້ສຳນິ, ບ່ໍ່� ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ ແລະ ເລອືກປົະຕບິໍ່ດັ້

ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ

  ຊຸກຍ່ຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃຫັຕ້ດັ້ສຳນິໃຈດ້ວ້່ຍຕນ່ເອງ ແລະ ບ່ໍ່� ຕດັ້ສຳນິເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ຕ່� ກບັໍ່ພືນ້ຖານທາງເສຳດ້ຖະກດິ້-ສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ ວ່ດັ້ທະນະທ່າຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ອາດ້ຈະມືີ
ອດິ້ທພິນ່ຕ່� ກບັໍ່ພດ້້ຕກິາ່ ແລະ ວ່ທິກີານຕອບໍ່ໂຕຂ້ື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ຕອ້ງການທີ� ຈະກາ່ນດ່້ຕວ່່ ຫັື ື ຮັບັໍ່ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ ້
ຕດັ້ສຳນິໃຈດ້ວ້່ຍຕວ່່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ ເຖງິແມື� ນວ່� າທ� ານຈະບ່ໍ່� ເຫັນັດ້ກີບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກ່� ຕາມື. ຫັາ້ມືເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າຕນ່ເອງໂງ�  ຫັື ື
ບ່ໍ່� ຮ່ັບຸ້ໍ່ນຄຸູ່ນ. 

  ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືເຊື� ອໝັນ້ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ປົ� ຽນໃຈໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ນັນ້ ຈະຍງັມືີ
ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢ່� . ໃຫັເ້ບໍ່ໂີທຕດິ້ຕ່� ແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕດັ້ສຳນິໃຈທີ� ຈະປົະຕເິສຳດ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃນເວ່ລານັນ້. 

  ອງີຕາມືນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ກດ່້ໝາຍພາຍໃນ, ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ມ້ືເີວ່ລາຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນື ຕ່� ກບັໍ່ການຕດັ້ສຳນິໃຈກ� ຽວ່ກບັໍ່
ທາງເລອືກຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ລວ່ມືທງັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການທີ� ຈະຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ ຫັື ືບ່ໍ່� , ຮັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ືຮັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ໜ້� ວ່ຍ
ງານຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ຫັລ ື ບ່ໍ່� . ໃນເວ່ລານີ,້ ການສຳະໜ້ອງການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືເີງ ື�ອນໄຂື້ແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ລວ່ມືມື:ີ ທີ� ພກັ
ເຊາ່, ການປິົ� ນປ່ົວ່, ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ, ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ, ການຕດິ້ຕ່� ສຳື� ສຳານກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ 
ອື� ນໆ.58

57 ສຳະຖາບໍ່ນັ Issara ແລະ A Lisborg, “ມຸືງ້ໜ້າ້ຕ່� ກບັໍ່ການຂື້ບັໍ່ເຄູ່ື� ອນຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ, ການເພີ� ມືຂື້ດີ້ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້”, 
ການວ່ໄິຈໂດ້ຍຫັຍ່,້ ພດ້້ສຳະພາ 2017. ເບໍ່ິ� ງທີ�   https://docs.wixstatic.com/ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf.

58 ຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(2015). ຄູ່່� ມືດື້າ້ນນະໂຍບໍ່າຍວ່� າດ້ວ້່ຍການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ: ການແນະນາ່ຄູ່່� ມື ືສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳາ້ງນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. ບໍ່າງກອກ, 
ຫັອ້ງການ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື.ີ

4. ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ/ບ່ໍ່� ມືອ່ີານາດ້, ຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັກ້າ່ນດ່້ຕວ່່ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອື  30



ການຖືກືສຳງັຄູ່ມົືປົະນາມື ແລະ ປົະຕເິສຳດ້ຈາກ
ຄູ່ອັບໍ່ຄູ່ວົ່ ແລະ ຊມຸືຊນົ

ການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ນາ່ໄປົສ່ຳ�
ການຖກືປົະນາມືຈາກສຳງັຄູ່ມ່ື, ຖກືປົະຕເິສຳດ້ ແລະ ຖກືຕດີ້
ປົາ້ຍ ຈາກເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� , ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ສຳະມືາຊກິໃນຊຸມືຊນ່. 
ນີແ້ມື� ນຄູ່ວ່າມືຈງິໂດ້ຍສຳະເພາະຜູ່້ທ້ີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮ່ັດ້ທາງເພດ້.59 ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັືາຍຄູ່ນ່ ຮ່ັສ້ຳກ້ອບັໍ່ອາຍ ແລະ ລະອາຍໃຈ ທີ�

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ຫັາລາຍໄດ້ຕ້າມືທີ� ຄູ່າດ້ຫັວ່ງັໄວ່ ້ຫັື ືເພື� ອຈ� າຍ

59 ການປົະສຳານງານລະຫັວ່� າງໜ້� ວ່ຍງານເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (ICAT). ຮັ� າງການສຳ່� ງຂ່ື້ສ້ຳະເໜ້ແີນະນາ່ທ່� ວ່ໄປົຂື້ອງ CEDAW ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັ ໃນບ່ໍ່ລິ
ບໍ່ດ່້ຂື້ອງແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍໃນທ່� ວ່ໂລກ (n.d.).  

ໜ້ີສ້ຳນິ. ບໍ່າງຄູ່ນ່ ຮ່ັສ້ຳກ້ເສຳຍໃຈທີ� ໄດ້ແ້ບໍ່� ງປັົນປົະສຳບ່ໍ່ການ ແລະ 
ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

5.     

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ດຸ້ຍ ພ່າ ຈາກອນັສືຳເປົສຳ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໝັນ້ໃຈວ່� າ ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ບ່ໍ່� ແມື� ນຄູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະບ່ໍ່� ຖກືຕ່ານ.ິ 

ຖາ້ວ່� າເໝາະສຳມ່ື, ໃຫັອ້ະທບິໍ່າຍຕ່� ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ຈະຖກືຕ່ານໃິນສຳີ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້ືນ້ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 
ຊຸກຍ່ໃ້ຫັຄູ້່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃຫັຄູ້່ວ່າມືສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການກບັໍ່ຄູ່ນື ແລະ ການຟືີນ້ຟ່ີເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ອະທບິໍ່າຍຂ່ື້ຄູ້່ວ່ນລະວ່ງັ ທີ� ຕອ້ງປົະຕບິໍ່ດັ້ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງຕວ່່ຕນ່ ແລະ ຮັກັສຳາຂ່ື້ມ້ື່ນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ເພື� ອເປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້. 
ຖາມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ພຽງພ່ແລວ້່ບ່ໍ່� . 

  ແນະນາ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄປົຫັານກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຫັື ື ຜູ່້ທ້ີ� ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳະແດ້ງ ຫັື ື ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຫັນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ບ່ໍ່� ດ້ຕ່ີ�
ຕນ່ເອງ, ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳະພາບໍ່ການ ແລະ ອະນາຄູ່ດ່້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ບ່ໍ່� ຕອ້ງການທີ� ຈະໂອລ້ມ່ືກບັໍ່ໃຜູ້ຄູ່ນ່ໃດ້ ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ໃຫັກ້ຽມື
ບໍ່ດັ້ສ່ຳາລບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານການສຳ່� ງຕ່� . ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ເກບັໍ່ຮັກັສຳາໄວ່ ້ ສ່ຳາລບັໍ່ການອາ້ງອງີໃນອະນາຄູ່ດ່້ ເມືື� ອເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕດັ້ສຳນິໃຈ
ທີ� ຈະໃຊມ້ືນັ. ເທ່� າທີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ຄູ່ວ່ນມືຂ່ີື້ມ້ື່ນສ່ຳາລບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານໃຫັໄ້ດ້ຫ້ັືາຍທີ� ສຸຳດ້. ບໍ່ດັ້ຄູ່ວ່ນຈະມືຂ່ີື້ມ້ື່ນທີ� ຢ່�  ແລະ ເບໍ່ໂີທ 
ໂດ້ຍບ່ໍ່� ຈາ່ເປັົນຕອ້ງລະບຸໍ່ວ່� າເອາ່ໄວ່ເ້ພື� ອຫັຍງັ. ກຽມືພອ້ມືໄວ່ວ້່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະບ່ໍ່� ຕອ້ງການຮັບັໍ່ເອາ່ບໍ່ດັ້ ຫັື ື ຂ່ື້ມ້ື່ນດ້ັ� ງ
ກ� າວ່.60

  ກາ່ນດ່້ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ NGO ແລະ ອງ່ກອນຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ລວ່ມືທງັ ອງ່ກອນທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ຄູ່ນ່ພກິານ ທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມື
ອ� ອນໄຫັວ່ ແລະ ເຕມັືໃຈທີ� ຈະໃຫັບ່້ໍ່ລກິານຕ� າງໆແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕາມືຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:

ການແຜູ້� ລະບໍ່າດ້ຂື້ອງພະຍາດ້ໂຄູ່ວ່ດິ້ 19 ໄດ້ເ້ຮັດັ້ໃຫັກ້ານຂື້ະຫັຍາຍຕວ່່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນທາງອນິເຕເີນດັ້ເພີ� ມືຂື້ືນ້ ລວ່ມືທງັ 
ການເພີ� ມືຂື້້ນ້ຂື້ອງການຈດັ້ຫັາການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງອອນລາຍ, ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການເຄູ່ື� ອງມືກືານຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ຕ່� ເດ້ກັ ແລະ ການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ທາງເພດ້ເດ້ກັ ໂດ້ຍນາ່ໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີນການອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກ.61 ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ມືກັຈະເປັົນເດ້ກັ ໂດ້ຍມືພ່ີ� ແມື�  
ຫັື ືຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ເປັົນຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້.62 ການນາ່ໃຊໂ້ທລະສຳບັໍ່ມືຖືຢື� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງ ຍງັໝາຍເຖງິວ່� າເດ້ກັຕກ່ເປັົນເປ່ົາ້ໝາຍ, ການຈດັ້ຫັາ 
ແລະ ຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັມ້ືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນກດິ້ຈະກາ່ທາງເພດ້ຜູ້� ານທາງແອບັໍ່ມືຖື.ື ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັຫັືາຍຄູ່ນ່ ບ່ໍ່� ຮ່ັວ້່� າຕນ່ເອງ
ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້. ໃນຂື້ະນະດ້ຽວ່ກນັ, ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ຍາກທີ� ຈະປ່ົກປິົດ້ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເມືື� ອເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ເ້ປີົດ້ເຜູ້ຍີຕວ່່ຕນ່ທາງສຳື�

ສຳງັຄູ່ມ່ືອອນລາຍ. ລກັສຳະນະຂື້ອງການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ທາງອອນລາຍຈາກເດ້ກັ (OSEC) ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ
ມືຄີູ່ວ່າມືຫັຍຸງ້ຍາກຂື້ືນ້ ໃນການສຳບືໍ່ຫັາ ແລະ ຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງ. ການເພີ� ມືຂື້້ນ້ຂື້ອງ OSEC ຍງັຈາ່ກດັ້ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃນການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊ ້
ກດ່້ໝາຍ ໃນການຕອບໍ່ໂຕ ້ ແລະ ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນທຸກກລ່ະນ ີຫັື ືການອາ້ງອງີເຖງິ, ໂດ້ຍມືແີນວ່ໂນມ້ືວ່� າຂ່ື້ມ້ື່ນບໍ່າງສຳ� ວ່ນຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ຖກືຝັຶງໄວ່ພ້າຍໃຕຂ່້ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຄູ່ືນ້ໃຫັ� ຍ (ສຳນ້າມື)ິ.63 

60 Zimmerman, C. & Watts, C. (2003). ຄູ່່າແນະນາ່ດ້າ້ນຈນັຍາບໍ່ນັ ແລະ ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພໃນການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ເປັົດ້ເພດ້ຍງິຂື້ອງອງ່ການອະ
ນາໄມືໂລກ, ໂຮັງຮັຽນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ແລະ ແພດ້ສຳາດ້ໃນເຂື້ດ້ຮັອ້ນຂື້ອງລອນດ້ອນ ໂດ້ຍການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກແຜູ້ນງານດ້າຟີີນຂີື້ອງຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານເອລີບ່ໍ່ ແລະ ອງ່ການອະນາ
ໄມືໂລກ.

61 ຄູ່່າແນະນາ່ທ່� ວ່ໄປົຂື້ອງ CEDAW ເລກທ.ີ 38 (2020) ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັໃນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍແຮັງງານໃນໂລກ (20 ພະຈກິ 2020).
62 ພາລະກດິ້ຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິາ່ລະຫັວ່� າງປົະເທດ້ (2020). ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ເດ້ກັ ທາງອອນລາຍ ໃນປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ: ການວ່ເິຄູ່າະ ແລະ ແນະນາ່ ສ່ຳາລບັໍ່ລດັ້ຖະບໍ່ານ, ອຸດ້ສຳາຫັະກາ່ 

ແລະ ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ທາງສຳງັຄູ່ມ່ື 
63 ກອງປົະຊຸມືເພື� ອຮັບັໍ່ຮັອງຄູ່ວ່າມືຖກືຕອ້ງຂື້ອງແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT ປົະເທດ້ກາ່ປ່ົເຈຍ, ວ່ນັທ ີ30 ກນັຍາ 2020

5.    ການຖກືສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມື ແລະ ປົະຕເິສຳດ້ຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ຊຸມືຊນ່  32



6. ຄູ່ວ່າມືກດົ້ດ້ນັ ແລະ ກງັວ່ນົໃນລະຫັວ່າ່ງ
ຂະບໍ່ວ່ນການສຳົ�ງຕ່�

ການສຳ່� ງຕ່�  ເພື� ອການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ເກດີ້ຂື້້ນ້
ໃນໂອກາດ້ຕ� າງໆ ນບັໍ່ແຕ� ເວ່ລາທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຖກືກາ່ນດ່້
ຕວ່່ ໄປົຈນ່ເຖງິຈດຸ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຟືີນ້ຟ່ີຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ 
ຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຢ� າງ
ສຳມ່ືບ່ໍ່ນ. ເວ່ລາການລ່ຖາ້ເພື� ອສຳ່� ງຕ່�  ອາດ້ຈະໃຊເ້ວ່ລາດ້ນ່ ໂດ້ຍ
ສຳະເພາະ ຖາ້ຫັາກລະບໍ່ບ່ໍ່ຂື້ອງລດັ້ຖກືຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການ ແລະ ຊບັໍ່ພະຍາກອນທີ� ຂື້າດ້ແຄູ່ນ. ມືນັອາດ້ຈະ
ເຮັດັ້ໃຫັຊ້ກັຊາ້ໄດ້ ້ ຖາ້ຫັາກການປົະສຳານງານບ່ໍ່� ດ້ ີ ລະຫັວ່� າງ
ໜ້� ວ່ຍງານຕ� າງໆ/ບໍ່ນັດ້າປົະເທດ້ຕ� າງໆ. ຂື້ະບໍ່ວ່ນການສຳ່� ງຕ່� ທີ�

ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືແນ� ນອນ ສຳາມືາດ້ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັ ແລະ ຄູ່ວ່າມື
ກງັວ່ນ່ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຂື້າດ້ການຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນ
ໄຫັວ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນໄລຍະ
ຂື້ະບໍ່ວ່ນການ ອາດ້ກດີ້ກັນ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອອກຈາກຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການໃນການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ື ທີ� ຮັາ້ຍແຮັງໄປົ
ກວ່� ານັນ້, ປົ� ອຍປົະໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຖກືເປີົດ້ເຜູ້ຍີ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມື
ສຳ� ຽງ. 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ສຳະຖາບໍ່ນັໂລກມືະເຮັງັແຫັ� ງຊາດ້ ຈາກອນັສືຳເປົສຳ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ສຳ່� ງຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ ໄປົຫັາຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານທີ� ຢ່� ໃກຄູ້່ຽງ ໂດ້ຍທນັທີ

  ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ສຳະແດ້ງສຳນັຍານຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ຫັື ື ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ ຫັື ື ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ຕອ້ງຖກືສຳ່� ງຕ່� ທນັທ ີ
ໄປົຫັາສຳະຖານທີ� ປິົ� ນປ່ົວ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳະຖານະພາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

  ເມືື� ອເວ່ລາມືກີານສຳ່� ງຕ່� , ຄູ່່ານງ້ ແລະ ລະມືດັ້ລະວ່ງັກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຈາ່ແນກທີ� ເປັົນໂຄູ່ງສຳາ້ງ ແລະ ເປັົນລະບໍ່ບ່ໍ່ ທີ� ມືອີກັຄູ່ະຕຕ່ິ�
ກບັໍ່ຄູ່ນ່ພກິານ, ຜູ່້ບ່້ໍ່ລກິານທາງເພດ້, ກຸ� ມືຊນ່ເຜູ້່� າ ແລະ ກຸ� ມືສຳ� ຽງອື� ນໆ.

  ຮັກັສຳາ ແລະ ອບັໍ່ເດ້ດ້ລາຍຊື� ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ  ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນຕດິ້ຕ່�  ເບໍ່ໂີທລະສຳບັໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.  

  ເນັນ້ເຂື້່າ້ເຖງິອງ່ການ NGO ຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ແລະ ເຄູ່ື� ອຂື້� າຍຊຸມືຊນ່ (ລວ່ມືທງັ ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອທີ� ເປັົນພືນ້ຖານ) ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັ
ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ມືຢ່ີ� ຢ� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍສຳະເພາະພືນ້ທີ� ຫັ� າງໄກ� ສຳອກຫັືກີ.

  ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ເບໍ່ິ� ງວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປົະເມືນີຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ໂດ້ຍຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານ (ແພດ້, ນກັຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ 
ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ) ເພື� ອການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ຈາ່ເປັົນ ທີ� ທ� ານຈະແນະນາ່.

  ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕ່� ກບັໍ່ທາງເລອືກດ້າ້ນການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຕ� າງໆທີ� ມືຢ່ີ� , ລວ່ມືທງັ ຂື້ັນ້ຕອນທີ� ຈະໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ເວ່ລາລ່ຖາ້. ສຳະໜ້ອງລາຍລະອຽດ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ
ຢ� າງກງ່ໄປົກງ່ມືາ. ຈື� ຈາ່ໄວ່ວ້່� າ ຄູ່ວ່າມືຮ່ັແ້ມື� ນພະລງັ, ຍິ� ງພວ່ກເຮັາ່ສຳາມືາດ້ກະກຽມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ 
(ໃນກ່ລະນຂີື້ອງເດ້ກັ) ສ່ຳາລບັໍ່ການໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານ ແລະ/ຫືັ ືການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ກ່ຍິ� ງເປັົນການດ້.ີ ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ດິ້ເອງວ່� າ ການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ອນັໃດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການໄດ້ຮ້ັບັໍ່, ຖາ້ມື.ີ 

  ເສຳັນ້ທາງການສຳ່� ງຕ່�  ຕອ້ງສຳະເພາະເຈາະຈງ່ທີ� ສຸຳດ້ ແລະ ອບັໍ່ເດ້ດ້ຕະຫັືອດ້ເວ່ລາ.

  ຄູ່ວ່ນເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ແລະ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມື ແລະ ການຍອມືຮັບັໍ່ຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ ້
ເບໍ່ິ� ງແຍງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ (ໃນກລ່ະນຂີື້ອງເດ້ກັ) ສ່ຳາລບັໍ່ການສຳ່� ງຕ່� . ຍດ້້ໝັນ້ຕ່� ກບັໍ່ຫືັກັການຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ 
ໃນເວ່ລາທີ� ສຳື� ສຳານກບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ. ຕອ້ງເອາ່ໃຈໃສຳ� ເປັົນພເິສຳດ້, ເມືື� ອມືກີານແບໍ່� ງປັົນຂ່ື້ມ້ື່ນ ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ສຳາມື ນອກເໜ້ອືຈາກເຄູ່ອືຂື້� າຍອງ່ກອນຂື້ອງທ� ານ, ຕວ່່ຢ� າງ, ສຳະຖານທດ່້, ພະນກັງານສຳາທາລະນະສຸຳກ, ໂບໍ່ດ້ 
ແລະ ອື� ນໆ. ຍດ້້ໝັນ້ຕ່� ກບັໍ່ ‘ຈາ່ເປັົນຕອ້ງຮ່ັ’້ ຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້ ລະຫັວ່� າງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງໂດ້ຍກງ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ະດ້.ີ 

  ຈດັ້ລ່າດ້ບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັ ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານການສຳ່� ງຕ່�  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຕອ້ງການ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື
ຢ� າງຮັບີໍ່ດ້� ວ່ນ/ສ່ຳາຄູ່ນັ.

  ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ອາດ້ຈະມືປີົະສຳບ່ໍ່ການ ຖກືໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ້, ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າມືີ
ທາງເລອືກໃນການສຳ່� ງຕ່� ພວ່ກເຂື້າ່ໄປົຫັາການບ່ໍ່ລກິານທີ� ຮັອບໍ່ດ້າ້ນ. ແລະ ສ່ຳາລບັໍ່ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັ ທີ� ຈະສຳ່� ງຕ່�  ໄປົຫັາຜູ່້ໃ້ຫັ ້
ບ່ໍ່ລກິານທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຊ� ຽວ່ຊານກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຕ່� ແມື� ຍງິ (VAW). 

  ແຈງ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊາບໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ ເຖງິວ່� າທ� ານຈະບ່ໍ່� ມືຄ່ີູ່າຕອບໍ່ທງັໝດ່້. ສຳິ� ງນີຈ້ະປ່ົກຝັຶງຄູ່ວ່າມືເຊື� ອໝັນ້
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕ່� ກບັໍ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການການສຳ່� ງຕ່� . 

  ຕດິ້ຕາມືການສຳ່� ງຕ່�  ທງັຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ພ່� ແມື� /ຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ (ໃນກລ່ະນເີດ້ກັ) ເພື� ອ
ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ/ຫັື ືການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ຈດັ້ໃຫັນ້ັນ້ ມືຄີູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ື. 

6. ຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັ ແລະ ກງັວ່ນ່ໃນລະຫັວ່� າງຂື້ະບໍ່ວ່ນການສຳ່� ງຕ່�  34



ຮັັກສຳາຂ່�ມື່ນສຳ່ວ່ນບໍຸ່ກຄູ່ົນ ແລະ ຂ່�ມື່ນການຄູ່້າມືະນຸດ້ໃຫັ�ເປົັນຄູ່ວ່າມືລັບໍ່ ແລະ ມືີຄູ່ວ່າມືປົອັດ້ໄພ:

• ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຄູ່ວ່ນແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກ� ຽວ່ກບັໍ່ຈດຸ້ປົະສຳງ່ຂື້ອງການເກບັໍ່ກາ່ຂ່ື້ມ້ື່ນ, ການນາ່ໃຊ ້ ແລະ ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນ
ການເຂື້່າ້ເຖງິຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້

• ຫັາ້ມືເຜູ້ຍີແຜູ້� ຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍບ່ໍ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຍນິຍອມືຈາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້

• ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຄູ່ວ່ນເຜູ້ຍີແຜູ້� ຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່ນ່ພືນ້ຖານ ຈາ່ເປັົນຕອ້ງຮ່ັ ້ເທ່� ານັນ້

• ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນມືກີານປ້ົກສຳາຫັາລຢື� າງບ່ໍ່� ເປັົນທາງການກ� ຽວ່ກບັໍ່ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ເປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ພາຍໃນອງ່ກອນ ແລະ ນອກອງ່ກອນ

• ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນປົະເອກະສຳານ ຫັື ື ແຟີມ້ືຄູ່ະດ້ ີ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານເບໍ່ິ� ງແຍງ-ເອາ່ໃຈໃສຳ�  ຫັື ື ປົະໄວ່ເ້ທງິໂຕະ, ໜ້າ້ໂຕະ ຫັື ື ໃນບໍ່� ອນທີ� ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ
ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິໄດ້.້ ຂ່ື້ມ້ື່ນທງັໝດ່້ຄູ່ວ່ນເກບັໍ່ຮັກັສຳາໄວ່ຢ້� າງປົອດ້ໄພ ຕວ່່ຢ� າງ, ດ້ວ້່ຍການເຂື້່າ້ລະຫັດັ້ຂ່ື້ມ້ື່ນ, ຟີາຍເອກະສຳານ/ແຟີມ້ື
ເອກະສຳານ ຖກືລ໊ອກ, ການປົອ້ງກນັດ້ວ້່ຍລະຫັດັ້ຜູ້� ານ.  

• ຂ່ື້ມ້ື່ນບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຖກືເປີົດ້ເຜູ້ຍີໃນທີ� ສຳາທາລະນະ ບໍ່� ອນທີ� ທ� ານສຳາມືາດ້ໄດ້ຍ້ນິ ຫັື ືຜູ້� ານທາງໂທລະສຳບັໍ່ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ບ່ໍ່� ຮ່ັຈ້ກັຕວ່່ຕນ່ ແລະ 
ຂ່ື້ມ້ື່ນສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່. 

• ໃຫັຄູ້່ວ່າມືຮ່ັແ້ກ� ຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ ແລະ ພາກສຳ� ວ່ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ລວ່ມືທງັ ຍດ້້ໝັນ້ຕ່� ກບັໍ່
ພນັທະທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍໃນການປ່ົກປົອ້ງຂ່ື້ມ້ື່ນ.

• ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນເປີົດ້ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ເປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ແຟີມ້ືຄູ່ະດ້ ີຕ່� ສຳາທາລະນະ ຜູ້� ານສຳື� ສຳງັຄູ່ມ່ືອອນລາຍ, ການອອກ
ອາກາດ້ ຫັື ືສຳື� ສຳິ� ງພມິື ຫັື ືຜູ້� ານອຸດ້ສຳາຫັະກາ່ຮ່ັບໍ່ເງາ່. 

• ແນະນາ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ມືຄີູ່ວ່າມືລະມືດັ້ລະວ່ງັໃນການແບໍ່� ງປັົນຂ່ື້ມ້ື່ນກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ ລວ່ມືທງັ ເປີົດ້ເຜູ້ຍີເລື� ອງລາວ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, 
ຖິ� ນກາ່ນດ່້ ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ອື� ນໆ. 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການຟື້ື�ນຟື້່, ສຳະທິ້ອັນຄູ່ືນ ແລະ 
ສຳ່ນພັກເຊົາ 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັືາຍຄູ່ນ່ຍງັມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້

 

ຈະມືປີົະສຳບ່ໍ່ການກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ຕ� າງໆເຊັ� ນ: ຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່, ວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່, ອບັໍ່ອາຍ, ສຳິນ້ຫັວ່ງັ, ສຳບັໍ່ສຳນ່ 
ແລະ ຊມ້ືເສຳ່າ້. ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ປົະເຊນີກບັໍ່ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ ເຊິ� ງຕອ້ງໃຊ ້
ເວ່ລາໃນການຮັກັສຳາ. ບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະມືອີາການທາງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ຊ່າເຮັືອ້ ແລະ ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ ທີ� ເປັົນ
ຜູ້ນ່ມືາຈາກການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ເປັົນເວ່ລາດ້ນ່ນານ. 

ໄລຍະເວ່ລາການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນື ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືເີວ່ລາໃນການຟືີນ້ຟ່ີຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການ
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຊິ� ງຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ເ້ລີ� ມືຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນືດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ, ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ ຈດິ້ໃຈ ແລະ 
ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ທາງສຳງັຄູ່ມ່ື. ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ທີ� ພກັອາໄສຳຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ ຈດັ້ໃຫັມ້ືສີຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ປົອດ້ໄພ 
ແລະ ໝັນ້ໃຈ ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານທີ� ຈາ່ເປັົນ ເພື� ອຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນື ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອື
ໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍໃດ້ໜ້້� ງ. ໃນໄລຍະນີ,້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສຳາມືາດ້ປົະມືວ່ນຜູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ຂ່ື້ມ້ື່ນ
ທງັໝດ່້ ແລະ ທາງເລອືກທີ� ມືຢ່ີ�  ໄດ້ຢ້� າງເໝະສຳມ່ື.  
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ມືາດ້ຕາ 14(10) ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັມ້ືກີານຈດັ້ຫັາທີ� ພກັເຊາ່, ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ແລະ ຂ່່ື້ມ້ື່ນ, ແລະ ການແພດ້, 
ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ ອຸປົະກອນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງເໝາະສຳມ່ື. ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື, ບ່ໍ່� ມືຂ່ີື້ກ້າ່ນດ່້ໃນ ສຳນ່ທສິຳນັຍາ 
ACTIP ຫັື ືອະນຸສຳນັຍາ Palermo - ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຊ� ວ່ງເວ່ລາການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນື.

ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ຍງັໄດ້ກ້� າວ່ວ່� າ ລດັ້ສຳະມືາຊກິ ຄູ່ວ່ນພຈິາລະນາຮັບັໍ່ຮັອງເອາ່ມືາດ້ຕະການທີ� ອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ອາໄສຳຢ່�
ພາຍໃນປົະເທດ້, ບ່ໍ່� ວ່� າຈະອາໄສຳຢ່� ແບໍ່ບໍ່ຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ ຫັື ືຖາວ່ອນ. ປັົດ້ໄຈດ້າ້ນມືະນຸດ້ສຳະທ່າ ແລະ ຄູ່ວ່າມືເຫັນັອກ່ເຫັນັໃຈ ໄດ້ລ້ະບຸໍ່ໄວ່ຢ້� າງ
ຊດັ້ເຈນວ່� າເປັົນປັົດ້ໄຈທີ� ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການພຈິາລະນາ. 

ນອກນັນ້, ປົະເທດ້ໃນອາຊຽນສຳ� ວ່ນໃຫັຍ�  ເປັົນສຳະມືາຊກິຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ ເຊິ� ງໄດ້ແ້ນະນາ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ໄດ້ມ້ືຊີ� ວ່ງເວ່ລາໃນການສຳະທອ້ນຄູ່ນື ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ, ໂດ້ຍມືຊີ� ວ່ງເວ່ລາສຳະທອ້ນຄູ່ນືແຕ�  30 ວ່ນັ 
ຫັາ 90 ວ່ນັ.64 

ໄພອນັຕະລາຍຕ່� ໄປົນີ ້ ໄດ້ຖ້ກືກາ່ນດ່້ວ່� າເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕ ິໃນຊ� ວ່ງເວ່ລາຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນື ແລະ ຂື້ະບໍ່ວ່ນການສຳະໜ້ອງ
ສ່ຳນພກັເຊາ່ພາຍໃນອາຊຽນ. ໃນຖານະທີ� ເປັົນຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າອດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັສ່ຳາລບັໍ່ທ� ານ ໃນການ
ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິໄພອນັຕະລາຍທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ນີ ້ແລະ ພຈິາລະນາ ຄູ່່າແນະນາ່ບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງໃນການປົອ້ງກນັ 
ຫັື ືຫັືຸດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍເຫັື ່� ານີ.້

64 ຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(2015). ຄູ່່າແນະນາ່ດ້າ້ນນະໂຍບໍ່າຍ ໃນການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຄູ່່� ມືແືນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳາ້ງນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່
ຈງິ. ບໍ່າງກອກ, ຫັອ້ງການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ປົະຈາ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື.ີ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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1. 
ບໍ່່�ມືຊີວ່່ງເວ່ລາສຳະທິອ້ັນຄູ່ນື ເພື�ອັຕດັ້ສຳນິ
ໃຈຕ່�ກບັໍ່ທິາງເລອືັກ

ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ມືຄີູ່ວ່າມືກະຕລືລື່ນ້ໃນການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄວ່ເທ່� າທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ ແລະ ມືຫີັືກັຖານຢ� າງພຽງພ່ 
ເພື� ອຈບັໍ່ຕວ່່ ແລະ/ຫັື ື ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຕ່ີ� ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້. ພວ່ກເຂື້າ່ເຊື� ອວ່� າ ການເກບັໍ່ກາ່ລາຍລະອຽດ້ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈະຫັືຸດ້ລງ່ເມືື� ອເວ່ລາຜູ້� ານໄປົ. ໃນລະຫັວ່� າງນີ,້ ຫັືກັຖານອາດ້ຈະຖກືທ່າລາຍ ຫັື ື ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ອາດ້ຈະມືເີວ່ລາໃນການ
ຫັືບ່ໍ່ໜ້.ີ ນອກນັນ້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຖກືກດ່້ດ້ນັ ຫັື ື ຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ຢ່� ເລືອ້ຍໆ ເພື� ອໃຫັກ້ານຮັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ຕ່າຫັືວ່ດ້ ຫັື ື ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ�

ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ຫັື ືພະນກັງານໄອຍະການ ເພື� ອໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນໂດ້ຍລະອຽດ້ ໃນຊ� ວ່ງໄລຍະເວ່ລາອນັສຳັນ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ມືເີວ່ລາ
ໃນການປົະມືວ່ນຜູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ ລວ່ມືທງັ ການຕດັ້ສຳນິໃຈໂດ້ຍມືຂ່ີື້ມ້ື່ນຄູ່ບ່ໍ່ຖວ້່ນ ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການທີ� ຈະເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືການ
ສ່ຳາພາດ້ ຫັື ືຂື້ັນ້ຕອນ ຫັື ືເພື� ອໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ືບ່ໍ່� . 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ກະລ9ິ ຈາກໄອສຳະຕອກໂຟີໂຕ

1. ບ່ໍ່� ມືຊີ� ວ່ງເວ່ລາສຳະທອ້ນຄູ່ນື ເພື� ອຕດັ້ສຳນິໃຈຕ່� ກບັໍ່ທາງເລອືກ38



ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ຮ່ັວ້່� າຕນ່ເອງຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້. ສຳິ� ງນີເ້ປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕໃິນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ. ອະທບິໍ່າຍ 

ວ່� າການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ແມື� ນຫັຍງັ ໃນຄູ່່າສຳບັໍ່ທີ� ເຂື້່າ້ໃຈງ�າຍແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຈື�ໄວ່ວ້່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຖກືຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື ຫັື ືເບໍ່ິ� ງແຍງ
ໂດ້ຍຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ເປັົນເວ່ລາດ້ນ່ນານນັນ້ ອາດ້ຈະຍາກທີ� ຈະເຂື້່າ້ໃຈຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະມືຄີູ່ວ່າມື
ຫັຍຸງ້ຍາກໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈ ຫືັ ືຮັບັໍ່ຮ່ັໄ້ດ້ວ້່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຕດັ້ສຳນິໃຈໄດ້ວ້່� າອນັໃດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ໃນບໍ່າດ້ກາ້ວ່ຕ່�ໄປົ.

  ໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນການແພດ້, ກດ່້ໝາຍ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນອື� ນໆ ເຊັ� ນ ດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື ຫັື ືດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ, ຖາ້ຈາ່ເປັົນ 
ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄວ່ທີ� ສຸຳດ້ເທ່� າທີ� ຈະໄວ່ໄດ້.້

  ເວ່ລາໃນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍແຕ� ລະຄູ່ນ່ ແຕກຕ� າງກນັ. ໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືຍດື້ຢຸ� ນ ແລະ ປັົບໍ່ເວ່ລາທີ�

ຕອ້ງການ ອງີຕາມືສຳະຖານະການສຳະເພາະຂື້ອງແຕ� ລະບຸໍ່ກຄູ່ນ່.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:65

ກດ່້ໝາຍ ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຂື້ອງປົະເທດ້ໄທກາ່ນດ່້ວ່� າ ເຈ ່າ້ຫັນາ້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ອາດ້ຈະກກັຂື້ງັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�

ສຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານ ໄວ່ຊ້່� ວ່ຄູ່າວ່ເປັົນເວ່ລາ 24 ຊ່� ວ່ໂມືງ ຫັລ ືບ່ໍ່� ເກນີ 7 ວ່ນັ ໂດ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການອະນຸຍາດ້ຈາກສຳານ. ໃນໄລຍະນີ,້ ຕອ້ງ
ສ່ຳາເລດັ້ການກາ່ນດ່້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ໂດ້ຍຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າ, ນີບ່້ໍ່� ແມື� ນເວ່ລາທີ� ພຽງພ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສ່ຳາລບັໍ່
ເຈ່າ້  ໜ້າ້ໃນການດ່້າເນນີການກາ່ນດ່້ຕວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ແລະ ຖກືຕອ້ງ, ປົະເທດ້ໄທໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮັອງກນ່ໄກການສຳ່� ງຕ່�
ແຫັ� ງຊາດ້ໃນວ່ນັທ ີ8 ເດ້ອືນເມືສຳາປີົ 2022 ອະນຸຍາດ້ໃຫັໄ້ລຍະເວ່ລາ 15 ວ່ນັ ໃນການສຳະທອ້ນຄູ່ນ້ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຖກື
ສຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານ. ກ� ອນໜ້າ້ນີ,້ ໄລຍະສຳະທອ້ນຄູ່ນືໄດ້ຖ້ກືນາ່ໃຊໃ້ນສຳະເພາະແຕ� ລະກລ່ະນ ີ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�

ເປັົນຄູ່ນ່ໄທ; ຕວ່່ຢ� າງ, ໃນກລ່ະນໜີ້້� ງ, ແມື� ຍງິຄູ່ນ່ໄທທີ� ຖພືາກບັໍ່ມືາຈາກຕ� າງປົະເທດ້ ແມື� ນໄດ້ໃ້ຫັເ້ວ່ລາໃນການເກດີ້ຂື້ອງລ່ກ ແລະ 
ຟືີນ້ຟ່ີສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈນ່ກວ່� າລາວ່ຈະມືຄີູ່ວ່າມືພອ້ມືໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືຂື້ະບໍ່ວ່ນການທາງກດ່້ໝາຍ.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:66 

ປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ ມືໄີລຍະເວ່ລາໃນການພຈິາລະນາ/ສຳອບໍ່ສຳວ່ນຄູ່ະດ້ທີງັໝດ່້ 36 ຊ່� ວ່ໂມືງ, ເຊິ� ງເປັົນການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ 
ແລະ ສຳະຫັືຸບໍ່ຢ� າງບ່ໍ່� ເປັົນທາງການ ໂດ້ຍພະນກັງານໄອຍະການໃນຄູ່ະດ້ອີາຍາ. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າຊ� ວ່ງເວ່ລາອນັສຳັນ້ນີ ້ສຳາ້ງພາລະອນັ
ໜ້ກັໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຊ້� ງອາດ້ຈະບ່ໍ່� ພອ້ມືທີ� ຈະເປີົດ້ເຜູ້ຍີຂ່ື້ມ້ື່ນ. ລດັ້ຖະບໍ່ານ ໄດ້ຫ້ັືຸດ້ຜູ້� ອນສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ດ້ວ້່ຍການອະນຸຍາດ້
ໃຫັມ້ືກີານບໍ່ນັທກ້ການສ່ຳາພາດ້ໃນເວ່ລາສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີເ້ປັົນສຳ� ວ່ນໜ້້� ງຂື້ອງວ່ທິກີານທີ� ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນ
ໃຈກາງ.

65  ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ຂື້ອງປົະເທໄທ, ວ່ນັທ ີ18 ຕຸລາ 2021
66  ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ຂື້ອງປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ວ່ນັທ ີ19 ຕຸລາ 2021

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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2. 
ຂາດ້ການເຂົ� າເຖືງິສຳນ່ພກັເຊາົ ຫັັື ທິີ�ພກັອັາໄສຳຊົ�ວ່ຄູ່າວ່

ຫັືາຍປົະເທດ້ໃນອາຊຽນ ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ ຍງັສຳບືໍ່ຕ່� ເປັົນບ່ໍ່ລມິືະສຳດິ້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເພດ້ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ. ການເຂື້່າ້ເຖງິ
ສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ເໝາະສຳມ່ື ເປັົນສຳິ� ງທາ້ທາຍອນັສ່ຳາຄູ່ນັໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເພດ້ຊາຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ, ເດ້ກັທີ� ມືຂ່ີື້ ້
ຂື້ດັ້ແຍ� ງທາງກດ່້ໝາຍ, ຜູ່້ທ້ີ� ຕອ້ງການພເິສຳດ້ ເຊັ� ນ ຄູ່ນ່ພກິານ ແລະ ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້.  

ກລ່ະນທີີ� ບ່ໍ່� ມືສ່ີຳນພກັເຊາ່, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່າງບໍ່� ອນ ໄດ້ເ້ອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໄວ່ໃ້ນສຳະຖານທີ� ກກັຂື້ງັ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີສ້ຳ ່� ງ
ຜູ້ນ່ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືໄີພອນັຕະລາຍເກດີ້ຂື້້ນ້ໄດ້,້ ຫັືຸດ້ເສຳລພີາບໍ່ໃນການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ແລະ ສຳບືໍ່ຕ່� ສ່ຳນເສຳຍການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື ແລະ ໜ້� ວ່ຍງານ ທີ� ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ປ້ົະສຳບ່ໍ່ພບ່ໍ່ພ່ໃ້ນການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ສຳ່� ງຕ່� ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄປົສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ມືີ

ຄູ່ວ່າມື  ໝັນ້ໃຈໂດ້ຍທນັທ.ີ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນຈະຖກືສຳ່� ງຕ່�  ໄປົຍງັໜ້� ວ່ຍງານທີ� ຮັບັໍ່ຜູ້ດິ້ຊອບໍ່ໂດ້ຍໄວ່ ເພື� ອໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ 
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ. 

  ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ແນະນາ່ ຄູ່ວ່ນມືຄີູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ື ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍຄູ່່ານງ້ເຖງິປົະຫັວ່ດັ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນ
ມືາ, ປົະສຳບ່ໍ່ການ ແລະ ວ່ດັ້ທະນະທ່າຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ພຈິາລະນາປົະເດ້ນັທີ� ແຕກຕ� າງກນັເຊັ� ນ ອາຍຸ, ເພດ້, ສຳນັຊາດ້, ຊນ່ເຜູ້່� າ, 
ສຳາສຳະໜ້າ ແລະ ລດ່້ສຳະນຍິມ່ືທາງເພດ້ ແລະ ອື� ນໆ.

  ແມື� ຍງິຖພືາ ແລະ ພະຍາບໍ່ານ ແລະ ແມື� ທີ� ມືາພອ້ມືກບັໍ່ເດ້ກັໜຸ້� ມື ຄູ່ວ່ນຈະຢ່� ໃນສຳະຖານທີ� ພກັທີ� ແຍກຕ� າງຫັາກ ແລະ ມືີ
ຄູ່ວ່າມືເໝາະສຳມ່ື. 

  ປົະສຳານງານກບັໍ່ອງ່ການ NGO ຫັື ືກຸ� ມືຄູ່ນ່ຕາມືຄູ່ວ່າມືເຊື� ອ ແລະ ສຳດັ້ທາ ເພື� ອກະກຽມືສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ເໝາະສຳມ່ືສ່ຳາລບັໍ່
ຜູ່້ຊ້າຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ, ຄູ່ນ່ພກິານ, ຜູ່້ທ້ີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການພເິສຳດ້ ແລະ ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້. ຖາ້ຫັາກລດັ້ບ່ໍ່� ມືສ່ີຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື
ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່.

  ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ຈດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືທີາງເລອືກ ເພື� ອໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງ ນອກລະບໍ່ບ່ໍ່ສ່ຳນພກັເຊາ່ທີ� ເປັົນ
ທາງການ. ສຳິ� ງນີອ້າດ້ຈະເປັົນທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ເໝາະສຳມ່ື ລວ່ມືມື ີການເຊ່� າເຮັອືນ ຫັື ືອາພາດ້ເມືັນ້ ຫັື ືເຮັອືນພກັເຊາ່
ທີ� ອງີໃສຳ� ຊຸມືຊນ່ເປັົນພືນ້ຖານ.67

  ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຢ່� ໃນສຳະຖານທີ� ກກັຂື້ງັ, ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ຢ່� ໃນຊ� ວ່ງເວ່ລາສຳັນ້ທີ� ສຸຳດ້ເທ່� າທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ ແລະ ໃນລະຫັວ່� າງນີ ້
ຈດັ້ຫັາທາງເລອືກທີ� ພກັອາໄສຳ.. 

67 ແມືກັອາດ່້າ, M (2020). ເສຳລພີາບໍ່ໃນການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ນະໂຍບໍ່າຍ, ກດ່້ໝາຍ ແລະ ພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໃນພາກພືນ້ອາຊຽນ. 
ການບໍ່ນັທກ້ຂ່ື້ມ້ື່ນ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໂດ້ຍລດັ້ຖະບໍ່ານອດ່້ສຳະຕຣາລ.ີ ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ ASEAN-ACT
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ມືາດ້ຕາ 1(20) ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ກາ່ນດ່້ໃຫັລ້ດັ້ຖະບໍ່ານອາຊຽນ ນາ່ໃຊມ້ືາດ້ຕະການໃນສຳນ່ທສິຳນັຍາ ວ່� າດ້ວ້່ຍພືນ້ຖານການບ່ໍ່�
ຈາ່ແນກ. ຄູ່່�ມືື ແລະ ຂັ�ນຕອັນລະດັ້ບໍ່ພາກພື�ນອັາຊຽນ ໄດ້ແ້ນະນາ່ລດັ້ຖະບໍ່ານຂື້ອງອາຊຽນ ຈດັ້ຫັາ “ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກໄພອນັຕະລາຍເພີ� ມືເຕມີື ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານຈາ່ແນກ ບໍ່ນ່ພືນ້ຖານເຊືອ້ຊາດ້, ເພດ້, ຊາດ້ກາ່ເນດີ້ 
ຫັື ື ຂ່ື້ຫ້ັາ້ມືອື� ນໆ  ແລະ ໂດ້ຍຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການພເິສຳດ້ ທີ� ພຈິາລະນາຈາກອາຍຸ, ເພດ້, ຊນ່ເຜູ້່� າ ແລະ ຄູ່ວ່າມືພກິານ”. ຄູ່່�ມືືອັາ
ຊຽນທິີ�ຄູ່່ານຶງເຖືິງບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ວ່� າ ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນມືກີານຈາ່ແນກ ໃນການສຳ່� ງຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ື
ການບ່ໍ່ລກິານ.68

ຄູ່່�ມືືອັາຊຽນທິີ�ຄູ່່ານຶງເຖືິງບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະຂື້ອງແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ, 
ເຊິ� ງກາ່ນດ່້ໄວ່ວ້່� າ “ພາກສຳ� ວ່ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງຄູ່ວ່ນກາ່ນດ່້ເພດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານ
ຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ເຊັ� ນ: ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ການສ່ຳາພາດ້ ແລະ ທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ອື� ນໆ.”69 ທີ� ກວ່າ້ງກວ່� ານັນ້ ມືນັເປັົນ
ການສຳ່� ງເສຳມີືພດັ້ທະນາຄູ່່� ມືຮືັ� ວ່ມືກນັ ແລະ ມືາດ້ຕະການທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ໃນການຈດັ້ການກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເພດ້
ຍງິໃນອາຊຕີາເວ່ນັອກສຳຽງໃຕ.້ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການໃນການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການຟືີນ້ຟ່ີຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຜູ່້ຊ້າຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍໃນພາກ
ພືນ້ ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແກໄ້ຂື້ ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານສ່ຳາລບັໍ່ກຸ� ມືນີຍ້ງັຈາ່ກດັ້. ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ວ່ທິກີານທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ 
ເພື� ອພຈິາລະນາຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແລະ ລ� ວ່ງລະເມືດີ້ທີ� ແຕກຕ� າງກນັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ ແລະ 
ການຕອບໍ່ໂຕຕ່້� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະຂື້ອງແຕ� ລະກຸ� ມື.

68 ເບໍ່ິ� ງວ່ກັທ ີ3.4.5. 
69 ເບໍ່ິ� ງວ່ກັທ ີ2.7.2. 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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3. 
ສຳ່ນພັກເຊົາ ແລະ ການຊ່ວ່ຍເຫັັືອັອັື�ນໆ ແມື�ນຂຶ�ນກັບໍ່
ການຮັ່ວ່ມືມືືໃນການດ້່າເນີນຄູ່ະດ້ີທິາງອັາຍາ 

ໃນຫັືາຍກລ່ະນ,ີ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຕອ້ງຕກ່ລງ່ທີ� ຈະມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີກ� ອນທີ� ຈະຖກືຮັບັໍ່ຮ່ັຢ້� າງ
ເປັົນທາງການວ່� າເປັົນ ‘ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້’ ແລະ ໄດ້ຖ້ກືຈດັ້ຫັາທີ� ພກັເຊາ່ ແລະ ສຳະໜ້ອງການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຮ່ັບໍ່ແບໍ່
ບໍ່ອື� ນໆ. ຜູ່້ທ້ີ� ປົະຕເິສຳດ້ທີ� ຈະຮັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ອາດ້ຈະຖກືປົະຕເິສຳດ້ທີ� ຈະໃຫັບ້ໍ່� ອນພກັທີ� ປົອດ້ໄພຈາກຜູ່້ທ້ີ�

ຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງພເິສຳດ້ ເນື� ອງຈາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ� ຈະຖກືເນລະເທດ້, ຈາ່ຄຸູ່ກ 
ຫັື ືສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່� ອນທີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້. 

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ບ່ໍ່� ເຊື� ອມືໂຍງການອາໄສຳຢ່� ທີ� ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຍອ້ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືຈີດຸ້ປົະສຳງ່ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ

ຮັາ້ຍຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ສ່ຳນພກັເຊາ່ ເຖງິວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ປົະຕເິສຳດ້ທີ� ຈະເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິາ່
ທາງອາຍາ.

  ຊອກຫັາແນວ່ທາງເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຫ້ັືກັຖານ ແລະ ຄູ່່າໃຫັກ້ານຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ຈາ່ເປັົນຕອ້ງກກັຂື້ງັເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄວ່ໃ້ນສ່ຳນ
ພກັເຊາ່ເປັົນເວ່ລາດ້ນ່ນານ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ອາດ້ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການນາ່ໃຊ ້ຄູ່່າໃຫັກ້ານກ� ອນການພຈິາລະນາຄູ່ະດ້,ີ ການບໍ່ນັທກ້
ວ່ດິ້ຄ່ີູ່າໃຫັກ້ານ ຫັື ືການໃຫັກ້ານຜູ້� ານລີງ້ວ່ດິ້ໂີອ. 

  ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊາບໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ຂື້ອງຄູ່ະດ້ ີທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືສີຳ� ວ່ນກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງນາ່. ແຈງ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຊາບໍ່ວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະຂ່ື້ຂ່ື້ມ້ື່ນໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ. 

  ບຸໍ່ກຄູ່ະລາກອນທງັໝດ່້ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືການເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກ
ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ສຳິ� ງນີບ່້ໍ່� ພຽງແຕ� ໃຊກ້ບັໍ່ຜູ່້ຈ້ດັ້ການສ່ຳນພກັເຊາ່, ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ແຕ� ຍງັລວ່ມືເຖງິຜູ່້ຮ້ັກັສຳາຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ, 
ແມື� ຄູ່ວ່່/ພ່� ຄູ່ວ່່ ແລະ ຜູ່້ອ້ະນາໄມື. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຂ່ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ວ່ທິກີານປົະຕບິໍ່ດັ້ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍຄູ່່ານງ້ເຖງິ
ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກໃນສ່ຳນພກັເຊາ່.

3. ສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືອື� ນໆ ແມື� ນຂື້້ນ້ກບັໍ່ການຮັ� ວ່ມືມືໃືນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ 42
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ໃນອນິໂດ້ເນເຊຍ, ພາກສຳ� ວ່ນຕ� າງໆທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ໄດ້ສ້ຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການທີ� ອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາໄສຳ
ຢ່� ໃນຊຸມືຊນ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ແທນທີ� ຈະຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ນັນ້ ເນື� ອງຈາກວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຖກືໂນມ້ືນາ້ວ່ໃຫັຖ້ອນຄູ່່າຮັອ້ງຟີອ້ງ 
ຫັື ື ປົະເຊນີໜ້າ້ກບັໍ່ການຖກືຂື້່� ມືຂ່ື້� ຈາກຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ຫັື ື ຖກືຕ່ານຈິາກພ່� ແມື�  ແລະ ຜູ່້ນ້າ່ຊຸມືຊນ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້. ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ພະຍາຍາມືທີ� ຈະພບ່ໍ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອໂນມ້ືນາ້ວ່ຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເວ່່າ້ກບັໍ່ຕ່າຫັືວ່ດ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ຍງັຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ຫັື ື ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເປັົນສຳ� ວ່ນໜ້້� ງຂື້ອງສຳະມືາຄູ່ມ່ື ຜູ້� ານໂທລະສຳບັໍ່ມືຖື,ື ເຖງິວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຢ່� ໃນສ່ຳນ
ພກັເຊາ່ກຕ່າມື. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະເປີົດ້ເຜູ້ຍີທີ� ຕັງ້ ສ່ຳນພກັເຊາ່ ເຊິ� ງຈະສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ບ່ໍ່� ສຳະເພາະແຕ�
ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແຕ� ຍງັລວ່ມືມືພີະນກັງານຂື້ອງສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ຜູ່້ອ້າໄສຳອື� ນໆ. ພາກສຳ� ວ່ນຕ� າງໆທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຍງັໄດ້ລ້າຍງານ
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ເຫັດ້ການທີ� ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ມືາທີ� ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ທີ� ພກັອາໄສຳ ເພື� ອສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືເດ້ອືດ້ຮັອ້ນໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ລວ່ມືທງັ 
ຂື້່� ມືຂ່ື້� ພະນກັງານຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ, ທ່າຮັາ້ຍຮັ່ວ້່ ແລະ ອື� ນໆ.
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ໃນຟີີລບິໍ່ປິົນ, ຜູ່້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ ີ ແລະ ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ໄດ້ປ້ົະເຊນີກບັໍ່ສຳິ� ງທາ້ທາຍຫັືາຍອນັໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ທີ� ເປັົນເດ້ກັ ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່. ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ແມື� ນມືຄີູ່ວ່າມືກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເດ້ກັ ຫັື ື ໃນບໍ່າງກລ່ະນ ີ ສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ມືີ
ສຳ� ວ່ນພວ່່ພນັກບັໍ່ອາຊະຍາກາ່. ທງັນີຂ້ື້ ້ນ້ກບັໍ່ສຳະພາບໍ່ການ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງເດ້ກັແຕ� ລະຄູ່ນ່, ການສຳື� ສຳານກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ລວ່ມືທງັ ການຢຽ້ມືຢາມືທີ� ສ່ຳນພກັເຊາ່ ອາດ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການອະນຸຍາດ້ພາຍໃຕກ້ານເບໍ່ິ� ງແຍງ. ຜູ່້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ ີ ແລະ 
ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຕອ້ງພຈິາລະນາຈດຸ້ດ້ ີແລະ ຈດຸ້ອ� ອນຂື້ອງແຕ� ລະການກະທ່າ ເຊິ� ງມືນັບ່ໍ່� ແມື� ນເລື� ອງທີ� ງ� າຍ ແລະ ການຕດັ້ສຳນິ
ໃຈເພື� ອຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ຂື້ອງເດ້ກັ. ການຈາ່ກດັ້ການເດ້ນີທາງ ແລະ ການເຄູ່ື� ອນໄຫັວ່ຍອ້ນ COVID-19 ນັນ້ ຍງັເປັົນການ
ປົອ້ງກນັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ໃນການອອກຈາກສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ການໄປົໂຮັງຮັຽນ. ການປົ� ຽນແປົງມືາຮັຽນທາງອອນລາຍ 
ໝາຍຄູ່ວ່າມືວ່� າພະນກັງານສ່ຳນພກັເຊາ່ ຈະຕອ້ງເພີ� ມືພນັທະເບໍ່ິ� ງແຍງໃນການຮັຽນຂື້ອງເດ້ກັ, ບໍ່າງຄູ່ນ່ກ່� ມືຄີູ່ວ່າມືຫັຍຸງ້ຍາກໃນການ
ຮັຽນ. ນອກນັນ້, ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເດ້ກັ ຍງັມືຄີູ່ວ່າມືຊກັຊາ້ໃນໄລຍະການແຜູ້� ລະບໍ່າດ້ຄູ່ັງ້ໃຫັຍ� ນີ.້ 
ອງ່ການ NGO ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ເດ້ກັ ໄດ້ລ້າຍງານວ່� າ ມືພີຽງແຕ� ເກ່າ້ໃນ 64 ຄູ່ະດ້ເີທ່� ານັນ້ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຍື� ນຕ່� ສຳານ ເຊິ� ງກາ່ລງັ
ດ່້າເນນີການຢ່� . 

70  ກອງປົະຊຸມືລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ວ່ນັທ ີ21 ຕຸລາ 2021 
71  ກອງປົະຊຸມືລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ວ່ນັທ ີ19 ຕຸລາ 2021

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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4. 
ສຳນ່ພກັເຊາົ ທິີ�ຈ່າກດັ້ເສຳລພີາບໍ່ໃນການເຄູ່ື�ອັນຍາ້ຍ ແລະ 
ການສຳື�ສຳານຂອັງຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ແບໍ່ບໍ່ປິົດ້ ທີ� ຂື້ດັ້ກບັໍ່
ຄູ່ວ່າມືເຕມັືໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເພື� ອຈດຸ້ປົະສຳງ່ຂື້ອງການປ່ົກປົອ້ງ 
ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ແລະ ຜູ່້ ້
ສຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານຍງັໃຫັເ້ຫັດ້ຜູ້ນ່ໃນການກກັຂື້ງັໃນສ່ຳນ
ພກັເຊາ່ ວ່� າເປັົນສຳິ� ງທີ� ດ້ທີີ� ສຸຳດ້ ຫັື ື ເປັົນວ່ທິກີານດ້ຽວ່ທີ� ຈະ
ບໍ່ນັລຸຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການການຊ� ວ່ຍເຫືັອືອນັຮັບີໍ່ດ້� ວ່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ໃນບໍ່າງປົະເທດ້, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ທີ� ເປັົນແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ແມື� ນໃຫັອ້າໄສຳຢ່� ສ່ຳນພກັ
ເຊາ່ຂື້ອງລດັ້ຖະບໍ່ານ ຫັື ື ສ່ຳນພກັເຊາ່ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້ ເພື� ອ
ຈາ່ກດັ້ການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຍງັຖກື
ກກັຂື້ງັໃນສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ແບໍ່ບໍ່ປິົດ້ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້
ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ແລະ ການດ່້າເນນີ
ຄູ່ະດ້.ີ72 ບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະຢ່� ໃນສ່ຳນຕະຫັືອດ້ໄລຍະຂື້ອງການ
ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຍາ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢ່� ຫັ� າງໄກ
ຈາກການຫັາລາຍໄດ້ ້ແລະ ຢ່� ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່.

72 ແມືກັອາດ່້າ, M (2021). ການສຳບືໍ່ຕ່� ຈ� າຍຄູ່� າເສຳລພີາບໍ່: ການກກັຂື້ງັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ ຫືັງັຈາກທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ປ້ົະສຳບ່ໍ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ບໍ່າງກອກ: ແຜູ້ນງານ ASEAN-
ACT. 

ການຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັອ້າໄສຳຢ່� ໃນບ່ໍ່ລເິວ່ນສ່ຳນພກັເຊາ່ ທີ� ຈາ່ກດັ້
ການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ອາດ້ເປັົນສຳິ� ງທີ� ໜ້າ້ເປັົນຫັ� ວ່ງ ແລະ ສຳາມືາດ້
ຈາ່ລອງດ້າ້ນປົະຫັວ່ດັ້ ແລະ ປົະສຳບ່ໍ່ການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້
ມືະນຸດ້. ຜູ່້ທ້ີ� ອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ອາດ້ຈະຖກືປົອ້ງກນັ 
ຈາກການຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳິ� ງນີສ້ຳາມືາດ້ສຳາ້ງ
ຄູ່ວ່າມືເສຳ່າ້ໃຈອນັໃຫັຍ� ຫືັວ່ງໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍໄວ່ໜຸ້� ມື 
ແລະ ຜູ່້ໃ້ຫັຍ�  ທີ� ເປັົນຫັ� ວ່ງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຂື້້ນ້ຢ່� ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຊັ� ນ: 
ລ່ກ. ໃນບໍ່າງກລ່ະນ,ີ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ຈາ່ເປັົນຕອ້ງອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ເປັົນເວ່ລາຫັືາຍປີົ ແລະ ບ່ໍ່�
ສຳາມືາດ້ກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນໄດ້.້

4. ສ່ຳນພກັເຊາ່ ທີ� ຈາ່ກດັ້ເສຳລພີາບໍ່ໃນການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ແລະ ການສຳື� ສຳານຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ44



ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຂ່ື້ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມືຢ� າງເປັົນລາຍອກັອກັສຳອນຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເມືື� ອເຂື້່າ້ໄປົສ່ຳນພກັເຊາ່; ສຳະໜ້ອງຂ່ື້ມ້ື່ນຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນໃນ

ພາສຳາ ແລະ ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ໃຈ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ວ່� າເປັົນຫັຍງັເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈ ິ� ງຕອ້ງຢ່� ບໍ່� ອນນັນ້; ຄູ່າດ້ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງອາໄສຳ
ຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ດ້ນ່ປົານໃດ້; ເງ ື�ອນໄຂື້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະໄດ້ອ້າໄສຳຢ່� ; ການບ່ໍ່ລກິານທີ� ມືຢ່ີ� ; ແລະ ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ມືນັ
ຍງັບ່ໍ່� ພຽງພ່ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ພຽງແຕ� ລາຍເຊນັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕອ້ງເຂື້່າ້ໃຈຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນວ່� າ ການອາໄສຳ
ຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ນັນ້ ມືນັໝາຍເຖງິຫັຍງັ. 

  ບໍ່ອກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖອນການຍນິຍອມືໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ. ມືກີານກວ່ດ້ສຳອບໍ່ຕະຫັືອດ້ເວ່ລາວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຕອ້ງການທີ� ຈະສຳບືໍ່ຕ່� ຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ືບ່ໍ່� . 

  ໃຊເ້ວ່ລາໃນການອະທບິໍ່າຍລະບໍ່ຽບໍ່ຂື້ອງສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ ຫັື ືສ່ຳນ ແລະ ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສຳາມືາດ້ຖາມືຄູ່່າຖາມື. ຈື�ໄວ່ວ້່� າ 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືາຈາກວ່ດັ້ທະນະທ່າ ແລະ ປົະຫັວ່ດັ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນມືາທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ແລະ ລະບໍ່ຽບໍ່ການນີອ້າດ້ຈະເປັົນສຳິ� ງ
ໃໝ� ສ່ຳາລບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ອະທບິໍ່າຍເຫັດ້ຜູ້ນ່ຂື້ອງລະບໍ່ຽບໍ່ການເຫັື ່� ານີ ້ແລະ ເປີົດ້ກວ່າ້ງຂ່ື້ຄູ້່ດິ້ເຫັນັຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຜູ່້ທ້ີ� ອາດ້ຈະ
ຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າລະບໍ່ຽບໍ່ການເຫັື ່� ານີ ້ລະເມືດີ້ສຳດິ້ທ ິຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ເສຳລພີາບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຕະຫັືອດ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືເຊື� ອ ແລະ 
ສຳາສຳະໜ້າ.

  ໃຫັທ້າງເລອືກແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ທີ� ອງີໃສຳ� ຊຸມືຊນ່ເປັົນພືນ້ຖານ ຫັື ືສ່ຳນພກັເຊາ່ແບໍ່ບໍ່ເປີົດ້ ຖາ້ຫັາກວ່� າມືີ
ທາງເລອືກດ້ັ� ງກ� າວ່ ທີ� ເຫັນັວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ເຊື� ອຖໄືດ້/້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກວ່ດ້ສຳອບໍ່ໂດ້ຍໜ້� ວ່ຍງານຂື້ອງລດັ້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ.

  ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືຜູ້າສຸຳກສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຢ່້� ອາໄສຳ. ສຳະໜ້ອງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່, 
ບໍ່� ອນນອນ, ບໍ່� ອນເກບັໍ່ສຳິ� ງຂື້ອງ ແລະ ພືນ້ທີ� ໃນພກັຜູ້� ອນຢ� າງພຽງພ່ ສ່ຳາລບັໍ່ຈາ່ນວ່ນຜູ່້ພ້ກັອາສຳາໄສຳທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ. 
ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຈະກາ່ຈດັ້ເສຳລພີາບໍ່ໃນການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍຫັືາຍເກນີໄປົ ແລະ ໃຫັຜູ່້້ພ້ກັອາໄສຳສຳາມືາດ້ຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ໂລກພາຍນອກ ແລະ 
ສຳງັຄູ່ມ່ືໄດ້ຢ້� າງປົອດ້ໄພ.

  ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຢ່້� ອາໄສຳ ມືວີ່ທິກີານລາຍງານຕ່� ຜູ່້ຈ້ດັ້ການສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ໜ້້� ງ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄວ່ວ້່າງໃຈ ຕ່� ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາ
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ຫັືກີລຽ້ງການຍດ້້ຊບັໍ່ສຳນິຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ລວ່ມືທງັໂທລະສຳບັໍ່ມືຖືຂືື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ບໍ່ອກໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍປິົດ້ໂທລະສຳບັໍ່
ມືຖື ື ເພື� ອບ່ໍ່� ໃຫັຜູ່້້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຫັື ື ຊອກຮ່ັຕ່້າແໜ້� ງທີ� ຕັງ້ຂື້ອງສ່ຳນພກັເຊາ່/ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່. ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊາບໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ແລະ ອນັຕະລາຍ ຖາ້ໃຫັຜູ່້້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ຮ່ັທ້ີ� ຕັງ້ຂື້ອງສ່ຳນພກັ
ເຊາ່. ຖາ້ເປັົນໄປົໄດ້,້ ເອາ່ຊມິືໂທລະສຳບັໍ່ໃໝ� ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອຕດິ້ຕັງ້ໃນໂທລະສຳບັໍ່ມືຖື.ື ອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຕດິ້ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ຫັື ືບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄວ່ວ້່າງໃຈເປັົນປົະຈາ່ ພາຍໃຕກ້ານເບໍ່ິ� ງແຍງ ຖາ້ຈາ່ເປັົນ.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່�ມືືອັາຊຽນທິີ�ຄູ່່ານຶງເຖືິງບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ໄວ່ວ້່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍແຕ� ລະຄູ່ນ່ ສຳາມືາດ້ມືທີາງເລອືກໄດ້ຕ້າມືຂ່ື້ເ້ທດັ້ຈງິ
ທງັໝດ່້ທີ� ມືຢ່ີ� , ຢ� າງອດິ້ສຳະລະ ແລະ ໂດ້ຍສຳະໝກັໃຈ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕອ້ງຍນິຍອມືຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃດ້ໆທີ� ມືີ
ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ - ນບັໍ່ແຕ� ການຕດິ້ຕ່� ຄູ່ັງ້ທ່າອດິ້ ໄປົຈນ່ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື. ຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານ ມືໜີ້າ້ທີ� ອະທບິໍ່າຍ ການກະທ່າ, ນະໂຍບໍ່າຍ ແລະ 
ຂື້ັນ້ຕອນແຕ� ລະອນັທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ໃນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ໃຈ ເພື� ອໃຫັກ້ານຍນິຍອມື. ຕະຫັືອດ້ໄລຍະຂື້ັນ້ຕອນ ຂື້ະບໍ່ວ່ນການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື, ມືນັເປັົນສຳິ� ງຈາ່ເປັົນທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຈະໃຫັກ້ານຍນິຍອມືທາງປົາກເປ່ົ� າ ຫັື ືລາຍລກັອກັສຳອນ. ຖາ້ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ 
ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ສຳື� ສຳານກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນພາສຳາທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ໃຈໄດ້,້ ຕອ້ງໄດ້ເ້ຮັດັ້ທຸກໆຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືທງັໝດ່້ທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້
ເພື� ອຂ່ື້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຈາກຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ (ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ການເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້) ບ່ໍ່� ວ່� າ
ຈະເປັົນການສຳື� ສຳານທາງປົາກເປ່ົ� າ ຫັື ືເປັົນລາຍລກັອກັສຳອນ.

ການປົະຕບັິໍ່ດ້ທີິ�ເປັົນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທີິ�ດີ້:73 

ໃນຟີີລບິໍ່ປິົນ, ສ່ຳນພກັເຊາ່ບໍ່າງແຫັ� ງສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ເປັົນເດ້ກັ ໄດ້ຖ້ກືອອກແບໍ່ບໍ່ ແລະ ສຳາ້ງໃຫັຮ່້ັສ້ຳກ້ຄູ່ື
ກບັໍ່ເປັົນ “ບໍ່າ້ນ” ຕວ່່ຢ� າງ ຮັ່ວ້່ ບ່ໍ່�ໄດ້ສ້ຳາ້ງສ່ຳງເກນີໄປົ ເພື� ອໃຫັເ້ດ້ກັສຳາມືາດ້ເຫັນັສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືພາຍນອກໄດ້;້ ບ່ໍ່� ມືປີົາ້ຍທາງບໍ່ອກ
ຕກ້ທີ� ບໍ່່� ງບໍ່ອກວ່� ານີແ້ມື� ນສ່ຳນພກັເຊາ່; ສ່ຳນພກັເຊາ່ ບ່ໍ່�ໄດ້ມ້ືຄີູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າເປັົນຄູ່າ້ຍຄຸູ່ມືຂື້ງັແບໍ່ບໍ່ປິົດ້; ສ່ຳນພກັເຊາ່ມືພີະນກັງານທີ� ເປັົນ
ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ, ນກັຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ ‘ພ່� ບໍ່າ້ນ/ແມື� ບໍ່າ້ນ”. ເດ້ກັສຳາມືາດ້ໄປົໂຮັງຮັຽນຢ່� ນອກສ່ຳນພກັເຊາ່. ເດ້ກັທີ� ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມື
ກບັໍ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຂື້ອງສຳານ ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແຈງ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ຂື້ອງເດ້ກັ ແລະ ການເຊື� ອມືໂຍງກບັໍ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການທາງ
ກດ່້ໝາຍ. ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການພຈິາລະນາ. ຈະໃຫັເ້ວ່ລາແກ� ເດ້ກັໜ້້� ງອາທດິ້ ເພື� ອ
ທດ່້ລອງຢ່� ໃນສ່ຳນ ກ� ອນທີ� ຈະຕດັ້ສຳນິໃຈວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຢ່� ໃນສ່ຳກພກັເຊາ່ ຫັື ືບ່ໍ່� .
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ລດັ້ຖະບໍ່ານສຳງິກະໂປົ ໄດ້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ອງ່ການ NGO ສຳອງສຳາມືແຫັ� ງ ເພື� ອຈດັ້ຫັາສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ສຳງິກະໂປົອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ມືອີດິ້ສຳະລະພາບໍ່ໃນການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍນອກ
ສ່ຳນພກັເຊາ່ ຍກ່ເວ່ັນ້ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືຄຸູ່ກຄູ່າມືທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳາມືາດ້ອອກຈາກສ່ຳນພກັເຊາ່ ເພື� ອໄປົຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື/ເຮັດັ້
ວ່ຽກ ພາຍໃຕໂ້ຄູ່ງການວ່ຽກຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ໄດ້ເ້ປັົນເວ່ລາຫັກ່ເດ້ອືນ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີສ້ຳາມືາດ້ຂື້ະຫັຍາຍເວ່ລາໄດ້ສ່້ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�

ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ທີ� ກາ່ລງັດ່້າເນນີການຢ່� . ການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການພຈິາລະນາເປັົນແຕ� ລະຄູ່ະດ້.ີ 
ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ເຫັນັດ້ເີຫັນັພອ້ມືວ່� າ ການກກັຂື້ງັໃນສຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ ເຮັດັ້ໃຫັສຸ້ຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ໃຈຂື້ອງຜູ່້ພ້ກັອາໄສຳ ນັນ້ບ່ໍ່� ດ້.ີ ການຈາ້ງງານ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ບ່ໍ່� ໄດ້ຢ່້� ໃນກດ່້ໝາຍຂື້ອງສຳງິກະໂປົ ແຕ� ໃຫັເ້ປັົນດຸ້ນພນິດິ້ຂື້ອງເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ.

73 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ວ່ນັທ ີ19 ຕຸລາ 2021.
74 ການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ໃ້ຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນຫັືກັຂື້ອງພາກສຳ� ວ່ນຕ� າງໆທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຂື້ອງສຳງິປົະໂປົ , ວ່ນັທ ີ28 ພະຈກິ 2021.
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ປົະເທດ້ໄທ ມືຮ່ີັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ສ່ຳນພກັເຊາ່ ‘ສ່ຳນພກັເຊາ່ແຫັ� ງຄູ່ວ່າມືສຸຳກ- Happy Shelter’ ທີ� ອງີໃສຳ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນພືນ້ຖານໃນການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເຊັ� ນ: ອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ພ້ກັອາໄສຳ ມືສີຳດິ້ນາ່ໃຊໂ້ທລະສຳບັໍ່ໄດ້ຢ້� າງອດິ້ສຳະລະ, ຊຸກຍ່ໃ້ຫັຜູ່້້ ້
ພກັອາໄສຳ ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການສຳາ້ງກດິ້ຈະກາ່ທີ� ມືລີາຍຮັບັໍ່ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ຫຸືັດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືເປັົນຫັ� ວ່ງ 
ແລະ ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ລດັ້ຖະບໍ່ານໄດ້ຮ້ັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ທາງສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ເພື� ອຈດັ້
ຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືວ່ຊິາຊບີໍ່ ທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ແຮັງບໍ່ນັດ້ານໃຈໃນການຈາ້ງງານ. ສຳິ� ງນີມ້ື ີ
ຈດຸ້ປົະສຳງ່ເພື� ອປົອ້ງກນັການເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ ແລະ ສຳາ້ງແຮັງບໍ່ນັດ້ານໃຈໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການເລີ� ມືຕ່ນ້ຊວີ່ດິ້ໃໝ�  ແລະ ມືີ
ຄູ່ວ່າມືໝັນ້ຄູ່ງ່. ກະຊວ່ງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວ່ງແຮັງງານ ໄດ້ອ້ອກການອະນຸຍາດ້ພເິສຳດ້ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-
ພະຍານ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ໃຫັອ້າໄສຳຢ່� ພາຍໃນປົະເທດ້ ແລະ ຈາ້ງງານນອກສ່ຳນພກັເຊາ່ໄດ້.້ ນອກນັນ້, 
ຜູ່້ພ້ກັອາໄສຳໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ໄດ້ລ້າຍງານວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືສຸຳກຫືັາຍຂື້້ນ້ ພາຍຫືັງັທີ� ນາ່ໃຊລ້າຍແອບັໍ່ພເີຄູ່ຣເຊນັ (Line Application) ເພື� ອ
ສຳນ່ທະນາທາງວ່ດິ້ໂີອກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳິ� ງນີຖ້ກືນາ່ສຳະເໜ້ ີ ເພື� ອໃຊຫຸື້ັດ້ຜູ້� ອນການຈາ່ກດັ້ການເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ເນື� ອງມືາຈາກການ
ແຜູ້� ລະບໍ່າດ້ຂື້ອງເຊືອ້ພະຍາດ້ COVID-19. 

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:76

ກດ່້ໝາຍໄທ ບ່ໍ່�ໄດ້ບ້ໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ແຕ� ລດັ້ຖະບໍ່ານພຈິາລະນາວ່� າ ບໍ່າງກຸ� ມືຄູ່ນ່
ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງຈາກລດັ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໂດ້ຍອາຊະຍາກາ່ທີ� ມືກີານຈດັ້ຕັງ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຫືັ່� ານີ ້
ປ່ົກກະຕຈິະຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ຈນ່ກວ່� າເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຈະປົະເມືນີວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ເພື� ອທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນ. ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື, ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ ບ່ໍ່� ຕອ້ງການທີ� ຈະຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ືຢ່� ພາຍໃຕກ້ານປ່ົກປົອ້ງ ເນື� ອງຈາກເຂື້າ່ເຈ ່່າ້ ເຂື້່າ້ໃຈ ‘ຜູ້ດິ້’ ຄູ່ດິ້ວ່� າສ່ຳນພກັເຊາ່ 
ເປັົນສ່ຳນກກັຂື້ງັ ຫັື ື‘ເປັົນສຳະຖານທີ� ອນັຕະລາຍ’. ອງີຕາມືການລາຍງານຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ໃນກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ທີ�

ປົະເທດ້ໄທ, ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືກັຈະພະຍາຍາມືຫືັບ່ໍ່ໜ້.ີ

75 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ໄທ, ວ່ນັທ ີ28 ພະຈກິ 2021.
76 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ໄທ, ວ່ນັທ ີ28 ພະຈກິ 2021.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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5. 
ຂາດ້ການບໍ່ລ່ກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່
ສຳະເພາະດ້າ້ນ ແລະ ສຳະເພາະບໍ່ກຸຄູ່ນົ

ສ່ຳນພກັເຊາ່ຫັືາຍແຫັ� ງ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ສຳະໜ້ອງການດ່້ແລໄດ້ຢ້� າງຮັອບໍ່ດ້າ້ນ ແລະ ຕ່� ເນື� ອງ ຕາມືແຜູ້ນການບ່ໍ່ລກິານສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່. ໃນ
ກລ່ະນທີີ� ມືກີານບ່ໍ່ລກິານສຳະເພາະດ້າ້ນ, ເຊິ� ງມືກັຈະສຸຳມືໃສຳ� ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ ໃນຂື້ະນະທີ� ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງກຸ� ມືອື� ນເຊັ� ນ: 
ຜູ່້ຊ້າຍ ແລະ ເດ້ກັຊາຍ, ຄູ່ນ່ພກິານ ແລະ ກຸ� ມືອື� ນໆ ຖກືລະເລຍີ. ການຈດັ້ການກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ແລະ ຈດິ້
ຕະສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່ະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເປັົນສຳິ� ງທາ້ທາຍອນັໃຫັຍ� ຫັືວ່ງ ເນື� ອງຈາກພະນກັງານສ່ຳນພກັເຊ ່ ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືຢ� າງພຽງພ່ ໃນຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ. ການຂື້າດ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ເບໍ່ິ� ງແຍງເປັົນລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ 
ໄດ້ມ້ືກີານປັົບໍ່ແຕ� ງອງີຕາມືຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ແລະ ສຳະພາບໍ່ການສຳະເພາະຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ທີ� ອາດ້ຈະສຳ່� ງຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ການຟືີນ້ຟ່ີຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນໄລຍະຍາວ່. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັອາດ້ຈະຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຈາກການຕອ້ງການອາໄສຳຢ່� ໃນສ່ຳກພກັເຊາ່ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື.

ຄູ່່�ມືືຂອັງອົັງການ IOM ວ່່າດ້້ວ່ຍການຊ່ວ່ຍເຫືັັອັຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍຈາກການຄູ້່າ
ມືະນຸດ້ໂດ້ຍກົງ ໄດ້�ແນະນ່າໃຫັ�ສ່ຳນພັກເຊົາ ຈັດ້ຫັາການປົົກປົ�ອັງ ແລະ ການ
ຊ່ວ່ຍຫືັັອັທີິ�ມີືຄຸູ່ນນະພາບໍ່ ໂດ້ຍອີັງໃສຳ�ແຜູ້ນການບ່ໍ່ລກິານ ການດ່້ແລສຳະເພາະ
ບຸໍ່ກຄົູ່ນ.

ຮ້ບ່ພາບໂດ້ຍ ຣາວນ່ົາ ຣດັ້ເຊົວ

5. ຂື້າດ້ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ ແລະ ສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່48



ຄູ່່າແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ເບໍ່ິ� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ແລະ ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເພື� ອ

ອອກແບໍ່ບໍ່ກດິ້ຈະກາ່ດ້າ້ນຈດິ້ຕະສຳງັຄູ່ມ່ື, ເສຳດ້ຖະກດິ້ ແລະ ສຳງັຄູ່ມ່ື/ວ່ຊິາຊບີໍ່ ເປັົນລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ລວ່ມືທງັການຮັຽນ ແລະ 
ການເຮັດັ້ວ່ຽກນອກສ່ຳນພກັເຊາ່ ໂດ້ຍສຳະເພາະສ່ຳນພກັເຊາ່ໄລຍະຍາວ່. ຢ� າຢາ້ນກວ່່ທີ� ຈະນາ່ໃຊເ້ຄູ່ອືຂື້� າຍເພື� ອສຳ່� ງຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ໃຫັມ້ືຫີັືາຍທາງເລອືກສ່ຳາລບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ. 

  ກວ່ດ້ກາຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການດ້າ້ນການແພດ້ ແລະ ຈດິ້ຕະສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງເປັົນປົະຈາ່ ແລະ ຮັກັສຳາໄວ່ເ້ປັົນຄູ່ວ່າມື
ລບັໍ່. ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໄດ້ເ້ຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານ, ຖາ້ຕອ້ງການ, ເພື� ອໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ຫັື ື ໃຫັ ້
ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ. ສຳິ� ງນີ ້ ອາດ້ຈະສຳະເໜ້ໂີດ້ຍຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ທີ� ໃຫັບ່້ໍ່ລກິານ “ພາຍໃນ” ອງ່ກອນ ຫັື ື
ສຳະຖາບໍ່ນັ ຫັື ືຜູ້� ານພາກລດັ້ ແລະ ພາກເອກະຊນ່. 

  ຄູ່ວ່ນໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫືັອື ແລະ ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາດ້າ້ນຈດິ້ຕະສຳງັຄູ່ມ່ື ໂດ້ຍຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານທີ�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ທີ� ມືທີກັສຳະສຳະເພາະ 
ແລະ ຄູ່່ານງ້ເຖງິການເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ລວ່ມືທງັ ການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ທ້ີ� ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງ
ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈໃນພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. 

  ເດ້ກັ ອງີຕາມືອາຍຸ ແລະ ບໍ່າດ້ກາ້ວ່ພດັ້ທະນາການ ແລະ ປົະສຳບ່ໍ່ການການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຈາ່ເປັົນຕອ້ງມືມີືາດ້ຕະການພເິສຳດ້ 
ແລະ ມືາດ້ຕະການເພີ� ມືເຕມີື. ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການພດັ້ທະນາແຜູ້ນການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ີ
ສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳ່� ງຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄປົຍງັຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືກ� ຽວ່ກບັໍ່ການເຮັດັ້ວ່ຽກ
ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ. 

  ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ມືກີານນາ່ໃຊນ້ະໂຍບໍ່າຍການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຮັບັໍ່ຮັອງຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້ ໂດ້ຍສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ສຳະຖານທີ�

ພກັເຊາ່ອື� ນໆ. ພະນກັງານຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືນະໂຍບໍ່າຍການປ່ົກປົອ້ງເດ້ກັ ເພື� ອປົອ້ງກນັການລ� ວ່ງລະເມືດີ້/ການ
ປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ບ່ໍ່� ຖກືຕອ້ງ ໂດ້ຍພະນກັງານ.

  ສຳ່� ງເສຳມີືການສຳາ້ງເຄູ່ອືຂື້� າຍການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ເພື� ອນຕ່� ເພື� ອນ ພາຍໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ຫັື ື ແບໍ່� ງປັົນປົະສຳບ່ໍ່ການ ໂດ້ຍອະດ້ດີ້ຜູ່້ ້
ລອດ້ຊວີ່ດິ້ ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຟືີນ້ຟ່ີຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ລະວ່ງັຢ� າບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັບຸ້ໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ໜ້້� ງແບໍ່� ງປັົນປົະສຳບ່ໍ່ການ 
ຫັື ືຂ່ື້ມ້ື່ນສຳ� ວ່ນຕວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ພອ້ມື ຫັື ືບ່ໍ່� ຕອ້ງການທີ� ຈະແບໍ່� ງປັົນ. ສຳາ້ງກດ່້ລະບໍ່ຽບໍ່ພືນ້ຖານກ� ຽວ່ກບັໍ່ການ
ຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ແລະ ການເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ພາຍໃນກຸ� ມື. 

 

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:77 

MSDHS ໄທ ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ກາ່ນດ່້ຕວ່່ຕນ່ວ່� າເປັົນ ຍງິຮັກັຍງິ, ຊາຍຮັກັຊາຍ, ຜູ່້ ້
ທີ� ຮັກັທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້າ້ມືເພດ້, ຄູ່ນ່ທີ� ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືຊດັ້ເຈນໃນຄູ່ວ່າມືເປັົນເພດ້ ແລະ ຄູ່ນ່ທີ� ມືສີຳອງເພດ້ (LGBTQI+). 
ຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ແມື� ນກາ່ລງັດ່້າເນນີການຢ່�  ເພື� ອສຳາ້ງສ່ຳນພກັເຊາ່ສຳະເພາະໃນປົະເທດ້ໄທ ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນ LGBTQI+.78 ນອກນັນ້ ໄດ້ມ້ືຄີູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືໃນການສຳາ້ງພືນ້ທີ� ສຳ� ວ່ນຕວ່່ ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ທຸກໆສ່ຳນ ເພື� ອ
ຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງກຸ� ມືນີ.້

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:79

ອງ່ການ NGO ຂື້ອງສຳງິກະໂປົທີ� ຊື� ວ່� າ H.O.M.E. (ອງ່ການມືະນຸດ້ສຳະທ່າ ເພື� ອເສຳດ້ຖະກດິ້ຂື້ອງແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ) ໄດ້ສ້ຳາ້ງ
ສ່ຳນພກັເຊາ່ສ່ຳາລບັໍ່ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍພາຍໃນ ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແລະ ລ� ວ່ງລະເມືດີ້. ເນື� ອງຈາກການຖກືສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມືທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ
ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້, ຜູ່້ພ້ກັອາໄສຳຫັືາຍຄູ່ນ່ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ. ເພື� ອຂື້າ້ມືຜູ້� ານສຳິ� ງນີ,້ 
H.O.M.E. ໄດ້ຕ້ດັ້ສຳນິໃຈທີ� ຈະໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາແກ� ຜູ່້ພ້ກັອາໄສຳທຸກຄູ່ນ່ ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຫັນັເຖງິຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ໃນການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້. 

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ :

ອງ່ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືຫັວ່ງັ ຂື້ອງຟີີລບິໍ່ປິົນ - She WORKS ເປັົນອງ່ການຈດັ້ຕັງ້ທີ� ມືພີືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືເຊື� ອ ໃນການຈດັ້ການ ແລະ 
ຈດັ້ຫັາການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືທກັສຳະການເປັົນຜູ່້ນ້າ່, ການຝ້ຶກອາຊບີໍ່ ແລະ ທກັສຳະການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ໃຫັແ້ກ� ແມື� ຍງິທີ� ເປັົນຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທາງເພດ້. ອງ່ການດ້ັ� ງກ� າວ່ດ່້າເນນີການໂດ້ຍຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ໂດ້ຍເລີ� ມືຕ່ນ້ເປັົນກຸ� ມືທີ� ໃຫັ ້
ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໃນປີົ 2015 ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຍ້ງິ “ໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື” ທີ� ຮ່ັສ້ຳກ້ໂດ້ດ້ດ້� ຽວ່ ແລະ ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງໃນຊຸມືຊນ່
ຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ ເນື� ອງຈາກສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມືທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເພື� ອຈດຸ້ປົະສຳງ່ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້. 
ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ແມື� ຍງິເຫັື ່� ານີ ້ ເປັົນແມື� ລຽ້ງດ້� ຽວ່ ທີ� ມືປີົະສຳບ່ໍ່ການດ້າ້ນຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຢ� າງໜ້ກັໜ້� ວ່ງ. ເສຳັນ້ທາງການ
ຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ຄູ່ວ່າມືເປັົນເອກະລາດ້ດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ບ່ໍ່� ງ� າຍເລຍີ ແລະ She WORKS ມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 80 

77  ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ໄທ, ວ່ນັທ ີ28 ຕຸລາ 2021.
78  ເຖງິວ່ນັທ ີ1 ມືຖຸິນາ 2022.
79  ການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ໃ້ຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນຫັືກັ ຈາກອງ່ການ HOME ສຳງິກະໂປົ, ວ່ນັທ ີ1 ທນັວ່າ 2021. 
80  ການສ່ຳາພາດ້ຜູ່້ໃ້ຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນຫັືກັ ຈາກອງ່ການ She WORKS 

5. ຂື້າດ້ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ ແລະ ສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່50



ການກັບໍ່ຄູ່ືນ ແລະ ການກັບໍ່ຄູ່ືນສຳ່�
ສຳັງຄູ່ົມື
ການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືຖິ� ນກາ່ເນດີ້ ຄູ່ວ່ນມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ກຽດ້ສຳກັສຳ ີ ໂດ້ຍຄູ່່ານງ້
ເຖງິຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ບ່ໍ່� ເປີົດ້ເຜູ້ຍີຊື� ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການກບັໍ່ຄູ່ນືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃດ້ໜ້້� ງ ຄູ່ວ່ນ
ເຮັດັ້ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະໝກັໃຈ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຕອ້ງການກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຢ� າງປົອດ້
ໄພ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານຊກັຊາ້ເກນີໄປົ ຫັື ືບ່ໍ່� ສຳມ່ືເຫັດ້ສຳມ່ືຜູ້ນ່.81 ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ທ້ີ� ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນໄດ້ ້ໂດ້ຍສຳະເພາະ
ຫັາກຈະມືອີນັຕະລາຍຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ຄູ່ວ່ນມືກີານຊອກຫັາທາງ
ເລອືກອື� ນ.

ໂຄູ່ງການ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືທີ� ມືກີານວ່າງແຜູ້ນເປັົນຢ� າງດ້ ີ ມືີ
ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການຟືີນ້ຟ່ີກຽດ້ສຳກັສຳ ີ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
ມືນັຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ດ່້າເນນີຊວີ່ດິ້ຕ່� ໄປົ ລວ່ມືທງັ ການກບັໍ່ຄູ່ນືຫັາຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ຊຸມືຊມ່ືຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ. 
ແຜູ້ນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືທີ� ຮັອບໍ່ຄູ່ອບໍ່ດ້ ີ ເປັົນອງ່ປົະກອບໍ່ທີ� ຈາ່ເປັົນຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພໃນ
ການກບັໍ່ຄູ່ນື ເນື� ອງຈາກວ່� າສຳ� ວ່ນໃຫັຍ�  ຈດຸ້ກບັໍ່ຄູ່ນື ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຊຸມືຊນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ນັນ້ ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ໄພອນັຕະລາຍເພີ� ມືເຕມີື.82 

81 ອາຊຽນ (2019). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືຮ່ືັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ໃນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ

82 ອາຊຽນ (2019). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືຮ່ືັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ໃນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ
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ມືາດ້ຕາ 8 ຂື້ອງ ອັານຸສຳັນຍາປົາຣາໂມື  ການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືປົະເທດ້ຕອ້ງດ່້າເນນີການໂດ້ຍຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງ
ພວ່ກເຂື້າ່ ບ່ໍ່� ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຮັ� ວ່ມືມືໃືນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ ຫັື ືບ່ໍ່�  ກຕ່າມື.

ມືາດ້ຕາ 15 ຂື້ອງ ສົຳນທິິສຳັນຍາ ACTIP ກາ່ນດ່້ໄວ່ວ້່� າ ການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນື ຕອ້ງດ່້າເນນີການໂດ້ຍ “ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືປົອດ້
ໄພຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່”. 

ຄູ່່�ມືືອັາຊຽນ ໃນການເຮັັດ້ວ່ຽກກັບໍ່ແມື�ຍງິທີິ�ເປັົນຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍຈາກການຄູ້່າມືະນຸດ້ 
ໂດ້ຍເອົັາໃຈໃສຳ�ບົໍ່ດ້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ  ຮັຽກຮ້ັອັງໃຫັ�ມີືການສ້ຳາງໂຄູ່ງການທີິ�ຮັອັບໍ່ດ້້ານ
ພາຍໃນປົະເທິດ້ຕົ�ນທິາງ ເພື�ອັຮັັບໍ່ປົະກັນການບ່ໍ່ລກິານ ການຟືື້�ນຟ່ື້ ແລະ ການ
ກັບໍ່ຄູ່ືນສຳັງຄູ່ົມືຢ່�າງພຽງພ່ແກ�ຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍຈາກການຄູ່້າມືະນຸດ້. ໂຄູ່ງການ
ຄູ່ວ່ນສຳະໜ້ອັງການບ່ໍ່ລິການແບໍ່ບໍ່ຄົູ່ບໍ່ຊຸດ້ ເພື�ອັຊ່ວ່ຍສົຳ�ງເສີຳມືຄູ່ວ່າມືຕ້ອັງການດ້້ານ
ຈດິ້ໃຈ, ຮ່ັາງກາຍ, ເສຳດ້ຖືະກດິ້ ແລະ ສັຳງຄົູ່ມືຂອັງຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍ ລວ່ມືທັິງການ
ສ້ຳາງຄູ່ວ່າມືຮັັບໍ່ຮ່ັ�ກ່ຽວ່ກັບໍ່ການປົ�ອັງກັນຈາກການຖືືກສັຳງຄົູ່ມືປົະນາມື ແລະ ການ
ຈ່າແນກຕ່�ກັບໍ່ຜູ່້�ຖືືກເຄູ່າະຮ້ັາຍທີິ�ກັບໍ່ຄືູ່ນບ້ໍ່ານ.83

ໄພອນັຕະລາຍຂື້າ້ງລຸ� ມືນີ ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກາ່ນດ່້ວ່� າເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕ ິໃນໄລຍະຂື້ະບໍ່ວ່ນການ ການກບັໍ່ຄູ່ນື ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື
ໃນອາຊຽນ. ໃນຖານະ ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕຜູ່້້ທ້່າອດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ມືນັເປັົນສຳິ� ງສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ທ� ານຕອ້ງຮັບັໍ່ຮ່ັໄ້ພອນັຕະລາຍທີ� ອາດ້ຈະ
ເກດີ້ຂື້້ນ້ ແລະ ພຈິາລະນາ ຄູ່່າແນະນາ່ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງໃນການປົອ້ງກນັ ຫັື ືຫັືຸດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍ.

83 ເບໍ່ິ� ງມືາດ້ຕາ 3.7.1.

5. ຂື້າດ້ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ ແລະ ສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່52



1. ການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັ�ກບັໍ່ຄູ່ນືຖືິ�ນກ່າເນດີ້

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່ກ� ຽວ່ 
ກບັໍ່ການກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຊິ� ງມືຄີູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່

 

ປົະຕກິລິຍິາຂື້ອງຊຸມືຊນ່ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ຖກືສຳງັຄູ່ມ່ື
ປົະນາມື ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຕອ້ງປົະເຊນີໜ້າ້. ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອາດ້ຈະ
ຮ່ັສ້ຳກ້ອບັໍ່ອາຍ ເນື� ອງຈາກປົະເພດ້ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ມ້ືີ
ປົະສຳບ່ໍ່ການ ຫັື ື ຍອ້ນວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກບັໍ່ບໍ່າ້ນໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືເີງນິຕາມືທີ�

ຄູ່າດ້ຫັວ່ງັ. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖກືໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ ແລະ ການ
ຂື້່� ມືຂ່ື້� ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະ ຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃຫັ ້
ຄູ່ວ່າມືຮັ� ວ່ມືມືກືບັໍ່ໜ້� ວ່ຍງານຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ ຫັື ືເປັົນໜ້ີ ້ໂດ້ຍ
ທີ� ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ຈ� າຍຄູ່ນືໄດ້.້84 

ການກັບໍ່ຄູ່ືນສ່ຳ� ຄູ່ອບໍ່ຄູ່່ວ່ກາຍເປັົນສຳິ� ງທີ� ຊັບໍ່ຊອ້ນຫືັາຍຂື້້ນ້ 
ເມືື� ອຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້; ຫັື ື ໃນກລ່ະນທີີ� ມືປີົະຫັວ່ດັ້ການໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ 
ແລະ ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ໃນຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່. ໃນກລ່ະນດີ້ັ� ງກ� າວ່ນີ,້ 

84 ອາຊຽນ (2016). ການທບ່ໍ່ທວ່ນນະໂຍບໍ່າຍ, ກດ່້ໝາຍ ແລະ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໃນອາຊຽນ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການກາ່ນດ່້ຕວ່່, ການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງ ແລະ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ 

85 ອງ່ການ UNODC (2009). ຄູ່່� ມືກືານຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໃນຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ: ການປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງໃນການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້. ນວິ່ຢອກ:  ອງ່ການ UNODC.  

ການກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ບ່ໍ່� ຫັນາ້ຈະສຳ່� ງຜູ້ນ່ດ້າ້ນບໍ່ວ່ກໃນຂື້ະບໍ່ກວ່ນ
ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

ການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືຖິ� ນກາ່ເນດີ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ນາ່ມືາ
ສ່ຳ� ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ທີ� ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳະພາບໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ຫັື ືຢ່� ໃນສຳະຖານະການທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຈາ່ກດັ້ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່.85 
ສຳິ� ງເຫືັ ່� ານີ ້ ສຳ່� ງຜູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ 
ແລະ ເພີ� ມືໂອກາດ້ໃນການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ອກີຄູ່ັງ້.

ຮ້ບ່ພາບໂດ້ຍ ທີ່ສ່ ເດ້ເກໍແຄູ່ມື ຈາກໍອັນັົສັເປສ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືຖິ� ນກາ່ເນດີ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.86 ການກບັໍ່ຄູ່ນືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕອ້ງດ່້າເນນີຂື້້ນ້ດ້ວ້່ຍ

ຄູ່ວ່າມືສຳະໝກັໃຈ ແລະ ອງີຕາມືການແຈງ້ຂ່ື້ມ້ື່ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຍນິຍອມືຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຢ� າງເປັົນລາຍ
ລກັອກັສຳອນ ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້.້87

  ດ່້າເນນີການປົະເມືນີຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ຊຸມືຊນ່ຢ� າງຮັອບໍ່ດ້າ້ນ ເພື� ອຕດັ້ສຳນິໃຈວ່� າ ທາງເລອືກນີເ້ໝາະສຳມ່ືແກ� ຜູ່້ຖ້ເືຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັື ື
ບ່ໍ່� . ປ້ົກສຳາຫັາລທືາງເລອືກອື� ນຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຖາ້ຫັາກມືເີຫັດ້ຜູ້ນ່ ເຮັດັ້ໃຫັສ້ຳງ່ໄສຳວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະມືໄີພອນັຕະລາຍ
ພາຍຫັືງັກບັໍ່ຄູ່ນືຮັອດ້ບໍ່າ້ນ.

  ອະນຸຍາດ້ໃຫັພ້ກັອາໄສຳຢ່� ຊ່� ວ່ຄູ່າວ່ ດ້ວ້່ຍເຫັດ້ຜູ້ນ່ທາງດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື ຫັື ືມືະນຸດ້ສຳະທ່າ, ຖາ້ຫັາກທ� ານບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ຮັບັໍ່ປົະກນັໄດ້ເ້ຖງິ
ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພໃນການສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນື ໂດ້ຍບ່ໍ່�ໄດ້ຄູ່້່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືເຕມັືໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຈະເຮັດັ້ໜ້າ້ທີ� ເປັົນພະຍານໃນ
ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ. ສຳິ� ງນີສ່້ຳາຄູ່ນັໃນການຮັບັໍ່ປົະກນັຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ, ການປົະຕບິໍ່ດັ້ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເຫັນັອກ່ເຫັນັໃຈ ແລະ 
ການຟືີນ້ຟ່ີຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.88

  ໃນກລ່ະນທີີ� ການສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນືເປັົນພຽງທາງເລອືກດ້ຽວ່, ເນັນ້ໃສຳ� ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນເວ່ລາທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືກີ� ອນກບັໍ່
ຄູ່ນື ແລະ ປົະສຳານງານກບັໍ່ປົະເທດ້ບໍ່າ້ນເກດີ້ ຫັື ືຊຸມືຊນ່ ເພື� ອໃຫັກ້ານເບໍ່ິ� ງແຍງຢ� າງຕ່� ເນື� ອງໃຫັຫ້ັືາຍທີ� ສຸຳດ້.

  ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ເປັົນສຳິ� ງທ່າອດິ້ ແລະ ເປັົນທາງເລອືກທ່າອດິ້ໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງເດ້ກັ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີຄູ້່ວ່ນດ່້າເນນີໃນທຸກ
ສຳະຖານະການທີ� ເຫັນັວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳມ່ືບ່ໍ່ນສ່ຳາລບັໍ່ເດ້ກັ. ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົບ່ໍ່� ໄດ້,້ ຄູ່ວ່ນມືທີາງເລອືກອື� ນ ລວ່ມື
ທງັ ການເບໍ່ິ� ງແຍງແບໍ່ບໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ໃຫັ� ຍ/ການເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ອາໄສຳຍາດ້ພີ� ນອ້ງ, ການອຸປົະຖ່າ, ການເບໍ່ິ� ງແຍງເປັົນກຸ� ມືນອ້ຍໆ ແລະ 
ອື� ນໆ. ປ້ົກສຳາກບັໍ່ໜ້� ວ່ຍງານຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຕວ່່ຢ� າງ ໜ້� ວ່ຍງານດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື ຫັື ື ສຳະຫັະພນັແມື� ຍງິ ເພື� ອພດັ້ທະນາ
ແຜູ້ນການເບໍ່ິ� ງແຍງແບໍ່ບໍ່ທາງເລອືກທີ� ເໝາະສຳມ່ື. ສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ສຳະຖາບໍ່ນັ ຄູ່ວ່ນພຈິາລະນາ ເປັົນທາງເລອືກສຸຳດ້ທາ້ຍ
ສ່ຳາລບັໍ່ກລ່ະນກີານຄູ່າ້ເດ້ກັ ແລະ ໃນກລ່ະນທີີ� ຈາ່ເປັົນ ຄູ່ວ່ນມືກີານແກໄ້ຂື້ບໍ່ນັຫັາຊ່� ວ່ຄູ່າວ່. ເນື� ອງຈາກວ່� າເດ້ກັ ແລະ ໄວ່ໜຸ້� ມື
ເປັົນກຸ� ມືທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຫັືາກຫັືາຍ (ແຕກຕ� າງກນັດ້າ້ນອາຍຸ, ຄູ່ວ່າມືເປັົນຜູ່້ໃ້ຫັຍ�  ແລະ ລະດ້ບັໍ່ພດັ້ທະນາການ, ປົະສຳບ່ໍ່ການໃນ
ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ສຳະພາບໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ສຳະຖານະການສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື) ຄູ່ວ່ນມືທີາງເລອືກ
ທີ� ພກັອາໄສຳທີ� ຫັືາກຫັືາຍ. 

86 ການທບ່ໍ່ທວ່ນ ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC ຄູ່່າແນະນາ່ຂ່ື້ ້7.2
87 ສຳນ່ທນິສຳນັຍາຂື້ອງ UN ວ່� າດ້ວ້່ຍການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ມືາດ້ຕາ 8.
88 ຫັອ້ງການ OSCE ເພື� ອສຳະຖາບໍ່ນັປົະຊາທປິົະໄຕ ແລະ ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ (ODIHR) (2004). ກນ່ໄກການສຳ່� ງຕ່� ລະດ້ບັໍ່ຊາດ້. ຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືຮັ� ວ່ມືກນັໃນການປ່ົກປົອ້ງ

ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຄູ່່� ມືກືານປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ.  Warsaw: OSCE.

1. ການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັກ້ບັໍ່ຄູ່ນືຖິ� ນກາ່ເນດີ້54



ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:89 

ກ� ອນການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນື, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ອນິໂດ້ເນເຊຍ ໄດ້ໂ້ອລ້ມ່ືຢ� າງກວ່າ້ງຂື້ວ່າງ (ທາງໂທລະສຳບັໍ່ ແລະ ວ່ດິ້ໂີອ) ກບັໍ່
ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າພວ່ກເຂື້າ່ພອ້ມືທີ� ຈະຮັບັໍ່ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ພວ່ກເຂື້າ່ຍງັປົະເມືນີອກີ ຖາ້ວ່� າສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືໃນ
ບໍ່າ້ນເອືອ້ຍອ່ານວ່ຍ/ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່/ດ້ຕ່ີ� ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ຫັື ື ບ່ໍ່�  ເພື� ອຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ການຟືີນ້ຟ່ີຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້
ເຫັນັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນສຳິ� ງສ່ຳາຄູ່ນັ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈະຖກືຖາມືຄູ່່າຖາມື ເຊັ� ນ: ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການກບັໍ່ບໍ່າ້ນຫັື ື ບ່ໍ່� ? ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ແລະ ສຳະບໍ່າຍໃຈກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ? ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃຫັນ້ຍິາມືຄູ່່າວ່� າ ‘ປົອດ້ໄພ’ ແນວ່ໃດ້? ການຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມື
ປົອດ້ໄພຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ແຈງ້ການຍນິຍອມືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ. ຖາ້ສຳິ� ງນີເ້ປັົນໄປົ
ໄດ້ບ່້ໍ່� , ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຈະຊອກຫັາທາງເລອືກອື� ນ. 

ໃນກລ່ະນທີີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນເດ້ກັ, ຈະມືກີານຈດັ້ທາງເລອືກໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງ ຫັື ືລຽ້ງດ່້ ຖາ້ຫັາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປົະເມືນີວ່� າ ບ່ໍ່�
ສຳາມືາດ້ສຳະໜ້ອງສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ບ່ໍ່� ສຳມ່ືບ່ໍ່ນສ່ຳາລບັໍ່ເດ້ກັ. 

ກ� ອນ ແລະ ຫັືງັການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນືຖິ� ນກາ່ເນດີ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຈະແຈງ້ບໍ່ອກ ລດັ້ຖະບໍ່ານຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ແລະ 
ໜ້� ວ່ຍງານດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການຕດິ້ຕາມືສຳະພາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ລວ່ມືທງັ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ບ່ໍ່� ໄດ້ປ້ົະເຊນີໜ້າ້ກບັໍ່ການຖກືຈາ່ແນກ. ຖາ້ຫັາກຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ 
ເປັົນສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່, ຍາດ້ໃກຊ້ດິ້ ຫັື ື ຄູ່ນ່ໃນຊຸມືຊນ່ ໜ້� ວ່ຍງານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ຈະມືກີານດ່້າເນນີການທນັ
ທີ�  ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັຄູ້່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັຂື້ອງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ທີ� ຈະຕອ້ງເຂື້່າ້ໃຈວ່� າການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ເປັົນການກະທ່າທີ� ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍອາຍາ. 

89 ກອງປົະຊຸມືລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ວ່ນັທ ີ21 ຕຸລາ 2021

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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2. ການກບັໍ່ຄູ່ນືທິີ�ບໍ່່�ປົອັດ້ໄພ ແລະ ບໍ່່�ມືກີຽດ້ສັຳກສຳີ

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ກ� ອນການສຳ່� ງກບັໍ່, ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ເອກະສຳານທດ່້ແທນ (ນາ່ສຳ່� ງ) ເພື� ອໃຫັສ້ຳາມືາດ້ເດ້ນີທາງ

ໄປົ ແລະ ກບັໍ່ຈາກປົະເທດ້ຕ່ນ້ທາງໄດ້.້ ລະວ່ງັຢ� າກາ່ນດ່້ວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນເອກະສຳານ
ນັນ້. ນອກນັນ້, ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນສຳ່� ງຕ່� ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່ະຮັາ້ຍ ໄປົຫັາເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ໃນປົະເທດ້ຕ່ນ້ທາງ ຍກ່ເວ່ັນ້ ໃນກລ່ະນີ
ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການອະນຸຍາດ້ຢ� າງຊດັ້ເຈນໃນການດ່້າເນນີການດ້ັ� ງກ� າວ່ ເພື� ອຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ີ
ອາຍາຕ່�ໄປົ.90

  ຄູ່ວ່ນຄູ່່ານງ້ ຂື້ັນ້ຕອນການເດ້ນີທາງ ເພື� ອສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ຄູ່ນື ອາດ້ຈະສຳາ້ງພາບໍ່ຈາ່ລອງປົະສຳບ່ໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຄູ່ຽດ້ນອ້ຍລງ່ ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແຈງ້ຂ່ື້ມ້ື່ນແຕ� ລະຂື້ັນ້ຕອນ
ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນ ແລະ ເຮັດັ້ໃຫັພ້ວ່ກເຂື້າ່ໝັນ້ໃຈຕະຫັືອດ້ຂື້ະບໍ່ວ່ນການ. 

  ຖາ້ເປັົນໄປົໄດ້ ້ ຄູ່ວ່ນມືນີກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໄປົນາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນໄລຍະການກບັໍ່ຄູ່ນື ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັ ້
ມືກີານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ. 

  ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຕດິ້ຕ່� ສຳະຖານທດ່້ ເພື� ອກະກຽມືໃຫັມ້ືບຸີໍ່ກຄູ່ນ່ມືາຮັບັໍ່ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນເວ່ລາທີ�

ຮັອດ້ປົະເທດ້ບໍ່າ້ນເກດີ້. 

  ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນໄຫັວ່ ບ່ໍ່� ວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕອ້ງການທີ� ຈະເຫັນັຜູ່້ຕ້ດິ້ຕາມືໄປົຈນ່ຮັອດ້ປົະຕ່ບໍ່າ້ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຫັື ື ບ່ໍ່� . 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຢາ້ນກວ່່ທີ� ຈະຖກືກາ່ນດ່້ຕວ່່ວ່� າເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນຊຸມືຊນ່ຂື້ອງຕນ່.

  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຕອ້ງການກບັໍ່ຄູ່ນືປົະເທດ້ດ້ວ້່ຍຕນ່ເອງ, ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ເງນິຊ� ວ່ຍເຫັືອື ເພື� ອຈ� າຍຄູ່� າເດ້ນີທາງ ແລະ ຄູ່� າອາຫັານ.

  ໃຫັເ້ບໍ່ໂີທຕດິ້ຕ່� ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃດ້ນ້� ງ ໃນເວ່ລາເດ້ນີທາງກບັໍ່ຄູ່ນື.

90 ບໍ່ນັທກ້ສຳະບໍ່ບັໍ່ເລກທ ີ36, ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້, ໜ້າ້ທີ�  41.

ພາຍໃນອາຊຽນ, ກນ່ໄກ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນທີ� ມືຢ່ີ�  ເນັນ້ໃສຳ� ການ
ສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນືເປັົນຫັື ັກັ ໂດ້ຍປົ� ອຍໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັືາຍຄູ່ນ່ບ່ໍ່�
ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງ ເມືື� ອເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອອກຈາກປົະເທດ້ປົາຍທາງ 
ຫັື ື ໃນເວ່ລາທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກບັໍ່ຄູ່ນືຊຸມືຊນ່ບໍ່າ້ນເກດີ້ຂື້ອງຕນ່. ບໍ່າງ
ຄູ່ນ່ຖກືສຳ່� ງກບັໍ່ບໍ່າ້ນ (ຫັື ືສຳ່� ງທີ� ຊາຍແດ້ນ) ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືຄີູ່ນ່ເບໍ່ິ� ງແຍງ 
ແລະ ບ່ໍ່� ມືຂ່ີື້ມ້ື່ນໃດ້ໆກ� ຽວ່ກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຕດິ້ຕ່�
ຂ່ື້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໄດ້.້ ຄູ່ນ່ອື� ນໆ ກ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງ ຮັອດ້
ແຕ� ຊາຍແດ້ນເທ່� ານັນ້ ແລະ ໄດ້ຂ່້ື້ມ້ື່ນພືນ້ຖານບໍ່� ອນທີ� ຈະໄປົ 
ແລະ ໃຜູ້ທີ� ສຳາມືາດ້ໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ອາດ້ຈະມືກີານສຳື� ສຳານ 

ແລະ ການປົະສຳານງານທີ� ບ່ໍ່� ດ້ລີະຫັວ່� າງໜ້� ວ່ຍງານສຳ່� ງ/ປົະເທດ້
ສຳ່� ງ ແລະ ໜ້� ວ່ຍງານທີ� ຮັບັໍ່/ປົະເທດ້ທີ� ຮັບັໍ່ ກ� ຽວ່ກບັໍ່ປົະເພດ້
ການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ມືຢ່ີ� ແກ� ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ກບັໍ່ຄູ່ນື ຊຸມືຊນ່ບໍ່າ້ນເກດີ້.

2. ກໍານົກໍບັຄູ່ນືົທີ່່�ບໍ�ປອັດ້ໄພ ແລະ ບໍ�ມືກ່ໍຽດ້ສກັໍສ່56



3.  
ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ການບໍ່ລ່ກິານການກບັໍ່ຄູ່ນື
ສຳ່�ສຳງັຄູ່ມົື ມືຂີ່� ຈ່າກດັ້ ແລະ/ຫັັື ບໍ່່�ສຳອັດ້ຄູ່ອ່ັງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ັງການຂອັງຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ

ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃນການຟືີນ້ຟ່ີ, ທກັສຳະການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ແລະ 
ການສຳກ້ສຳາ ເປັົນສຳ� ວ່ນໜ້້� ງໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ເປັົນສຳິ� ງທີ� ຈາ່ເປັົນເພື� ອໃນການທ່າລາຍວ່ງ່ຈອນ
ການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຊ່າ້ຄູ່ນືອກີ. ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື, ການບ່ໍ່ລກິານ 
ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື ອາດ້ຈະຍງັບ່ໍ່� ມືພີອ້ມື ຫັື ື ບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່
ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ສຳະພາບໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຜູ່້ຊ້າຍ ຍງັບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານທີ� ພຽງພ່
ໃນຫືັາຍໆປົະເທດ້ ທີ� ມືສີຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ ແລະ ໂຄູ່ງການ
ສ່ຳາລບັໍ່ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັຍງິ. ເຊັ� ນດ້ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ນ່ພກິານ, ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ແຮັງງານ, ຜູ່້ທ້ີ� ມືອີາການທາງຈດິ້ຢ� າງ
ຮັາ້ຍແຮັງ, ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຕດິ້ສຳານເສຳບໍ່ຕດິ້ ແລະ ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້. ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ� ສຳະຫືັບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນ 
ຫັື ື ມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ການບ່ໍ່ລກິານສຳະເພາະ ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່
ແຜູ້ນການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫືັອືໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື 
ຕາມືຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫືັາຍຄູ່ນ່ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການອອກແບໍ່ບໍ່ໂຄູ່ງການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືລ� ວ່ງໜ້າ້ “ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່ທຸກ
ຄູ່ນ່”  ທີ� ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່ສຳະຖານະການສຳະເພາະຂື້ອງ

 

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳ່� ງຜູ້ນ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍປົະຕເິສຳດ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື 
ຫັື ື ອອກຈາກໂຄູ່ງການ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃນລະຫັວ່� າງທາງ. 
ນອກຈາກນີ ້ ໂຄູ່ງການອາດ້ຈະບ່ໍ່�ໄດ້ພ້ຈິາລະນາເຖງິພນັທະຂື້ອງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຕອ້ງຫັາເງນິ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືດ້າ້ນວ່ຊິາຊບີໍ່ ແລະ 
ພດັ້ທະນາທກັສຳະ ອາດ້ຈະພບ່ໍ່ກບັໍ່ທາງເລອືກທີ� ຈາ່ກດັ້, ເຮັດັ້
ໄດ້ບ້ໍ່າງສຳ� ວ່ນ ຫັື ື ບ່ໍ່� ສຳອດ້ຄູ່� ອງກບັໍ່ແຮັງບໍ່ນັດ້ານໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 
ຕວ່່ຢ� າງ, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືທກັສຳະ
ສຳະເພາະ ທີ� ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ນາ່ໃຊໄ້ດ້ໃ້ນບໍ່� ອນທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາໄສຳຢ່� . ຫືັາຍ
ໂຄູ່ງການໄດ້ນ້າ່ສຳະເໜ້ຮ່ີັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ໂຄູ່ງການທີ� ເປັົນມືາດ້ຕະຖານ ທີ�

ບ່ໍ່�ໄດ້ຄູ່້່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການດ້າ້ນຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້.   

 

 

 

 

 

ຄູ່ວ່າມືເປັົນຢ່�  
ທາງກາຍະພາບໍ່

ຄູ່ວ່າມືເປັົນຢ່�  
ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ

ມືາດ້ຕະຖານ 
ການດ່້າລງ່ຊວີ່ດິ້ທີ�  

ສຳມ່ືເຫັດ້ສຳມ່ືຜູ້ນ່

ການພດັ້ທະນາ 
ສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່, ສຳງັຄູ່ມ່ື, 

ເສຳດ້ຖະກດິ້

ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື

ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ 
ດ້າ້ນສຳງັຄູ່ມ່ື ແລະ ອາລມ່ື

ສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມື 
ທີ� ປົອດ້ໄພ ແລະ ໝັນ້ຄູ່ງ່

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ການກັບໍ່ຄູ່ືນສຳ່�ສຳັງຄູ່ົມືທິີ�ປົະສຳົບໍ່ຜູ້ົນສຳ່າເລັດ້ເປົັນແນວ່ໃດ້?

(ເອາ່ມືາຈາກ Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) ການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່

ຈງິ. ຫັອ້ງການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(RSO) ແລະ ວ່່ຊງິຕນັ ດ້ຊີ.ີ ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS

ດ້່າລົງຊີວ່ິດ້ຢ່່�ໃນສຳະພາບໍ່
ແວ່ດ້ລ້ອັມືທິີ�ປົອັດ້ໄພ 

ແລະ ໝົັ�ນຄູ່ົງ

ເຂົ�າເຖືິງມືາດ້ຕະຖືານການດ້່າລົງ
ຊີວ່ິດ້ທິີ�ເໝົາະສຳົມື

ສຳະຫັວ່ັດ້ດ້ີພາບໍ່ດ້້ານ
ຮັ່າງກາຍ

ສຳະຫັວ່ັດ້ດ້ີພາບໍ່ດ້້ານຈິດ້ໃຈ ໂອັກາດ້ໃນການພັດ້ທິະນາຕົນເອັງ, 
ເສຳດ້ຖືະກິດ້ ແລະ ສຳັງຄູ່ົມື

ເຂົ�າເຖືິງການ
ສຳະໜ້ັບໍ່ສຳະໜ້່ນດ້້ານອັາລົມື 

ແລະ ສຳັງຄູ່ົມື

3. ກໍານົສະໜັັບສະໜັ່ນົ ແລະ ກໍານົບໍລິກໍານົກໍານົກໍັບຄູ່ືນົສ່�ສັງຄູ່ົມື ມື່ຂຶ້ໍ�ຈໍາກໍັດ້ ແລະ/ຫຼັັື ບໍ�ສອັດ້ຄູ່່ອັງກໍັບຄູ່ວາມືຕ້ອັງກໍານົຂຶ້ອັງຜູ້່້ຖືືກໍເຄູ່າະຮ້້າຍ58



ຄູ່າ່ແນະນາ່ການບໍ່ ່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຜູ່້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ ີ ແລະ ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຄູ່ວ່ນຈະໃຫັບ່້ໍ່ລມິືະສຳດິ້ໃນການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໄວ່ໃ້ຈກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການ

ພບ່ໍ່ປົະກນັຄູ່ັງ້ທ່າອດິ້ ແລະ ຕະຫັືອດ້ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການ
ບ່ໍ່ລກິານ ເປັົນປັົດ້ໄຈທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການກາ່ນດ່້ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຢ້� າງຍນືຍງ່.91 ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ຄູ່ວ່ນຈື�

ໄວ່ວ້່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະບ່ໍ່� ມືລີະບໍ່ບ່ໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທາງສຳງັຄູ່ມ່ື. ປົະສຳບ່ໍ່ການຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຈະມືຜີູ້ນ່
ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃນການສຳາ້ງສຳາຍສ່ຳາພນັທີ� ດ້ໃີນອະນາຄູ່ດ່້. ສຳະນັນ້, ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ກບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະຢ� າງຍິ� ງ ຖາ້ຫັາກມືກີານສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈເຊິ� ງກນັ ແລະ ກນັ 
ຈະຊ� ວ່ຍໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຟືີນ້ຟ່ີດ້າ້ນອາລມ່ື ແລະ ຈດິ້ໃຈ ໄດ້ດ້້ຍີ ິ� ງຂື້້ນ້.

  ມືອບໍ່ໝາຍໃຫັຜູ່້້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ ີ ຫັື ື ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະເຮັດັ້ວ່ຽກກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍແຕ� ລະຄູ່ນ່. ດ່້າເນນີການປົະເມືນີຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການໂດ້ຍລະອຽດ້ ໂດ້ຍການປ້ົກສຳາກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ກະກຽມືແຜູ້ນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື ທີ� ຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງຕາມື
ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຈດັ້ຫັາຊບັໍ່ພະຍາກອນ, ຂ່ື້ມ້ືນ່ ແລະ ຄູ່່າແນະນາ່ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້
ສຳາມືາດ້ຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ດ່້າເນນີການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ຢີ� າງຕ່� ເນື� ອງ ແລະ ປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ໃນການປົະເມືນີການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າການບ່ໍ່ລກິານເໝາະສຳມ່ື ແລະ ຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ� ຊດັ້ເຈນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ໂດ້ຍສຳອດ້ຄູ່� ອງກບັໍ່ມືາດ້ຕະຖານການເບໍ່ິ� ງແຍງຂື້ັນ້ຕ່� າ ແລະ ສຳອດ້ຄູ່� ອງກບັໍ່ອາຍຸຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ (ຜູ່້ໃ້ຫັຍ�  ຫັື ືເດ້ກັນອ້ຍ).92

  ການບ່ໍ່ລກິານ ເພື� ອສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ຕອ້ງປັົບໍ່ແຕ� ງໃຫັເ້ຂື້່າ້ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການສຳະເພາະສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ອອກແບໍ່ບໍ່ໃນການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນລກັສຳະນະທີ� ເປັົນມືດິ້ກບັໍ່ເດ້ກັ.93 
ຫັືກັການກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ທເິດ້ກັ ແລະ ອານຸສຳນັຍາສຳະເພາະຂື້ອງເດ້ກັ ຄູ່ວ່ນສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ວ່ຽກນີ.້

  ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການອອກແບໍ່ບໍ່ ແລະ ຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ແຜູ້ນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳະໜ້ອງ
ຂ່ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ທ,ິ ທາງເລອືກ ແລະ ໂອກາດ້ໃຫັແ້ກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ລວ່ມືທງັ ການການຕດັ້ສຳນິໃຈທງັໝດ່້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ
ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ (ແລະ ບ່ໍ່� ຕອ້ງການ) ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່.94

  ສຳະເໜ້ກີານບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືບໍ່ນ່ພືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືສຳະໝກັໃຈຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້. ອະທບິໍ່າຍ
ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັສ່ຳາລບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານທງັໝດ່້ທີ� ຈດັ້ໃຫັ.້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຄູ່ວ່ນມືພີາບໍ່ທີ� ຊດັ້ເຈນກ� ຽວ່ກບັໍ່ທາງເລອືກ ແລະ ສຳິ� ງທີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ທີ� ມືຢ່ີ� . ການບ່ໍ່ລກິານ ຄູ່ວ່ນຈດັ້ຫັາໃຫັສ້ຳະເພາະ ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ໃຫັຄູ້່ວ່າມືຍນິຍອມື ໂດ້ຍຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ໂດ້ຍເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້ທີ� ສຸຳດ້.

  ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານອື� ນໆ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າມືກີານບ່ໍ່ລກິານທີ� ຫືັາກຫືັາຍ, ແລະ 
ກຸ� ມືທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ ຈະບ່ໍ່� ພາດ້ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື.

  ໃຫັບ່້ໍ່ລມິືະສຳດິ້ໃນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອຊອກຫັາໂອກາດ້ໃນການຈາ້ງງານຢ� າງເຕມັືເວ່ລາ, ຕາມືກດ່້ໝາຍ ແລະ 
ມືຄີູ່ວ່າມືໝັນ້ຄູ່ງ່. ມືວີ່ຽກເຮັດັ້ທີ� ປົອດ້ໄພ, ມືຄີູ່ວ່າມືໝັນ້ຄູ່ງ່ ແລະ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຕອບໍ່ແທນທີ� ເປັົນທ່າ ເປັົນສຳິ� ງທ່າອດິ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຕອ້ງການໃນການສຳາ້ງຊວີ່ດິ້ໃໝ�  ແລະ ດ່້ເນນີຊວີ່ດິ້ຕ່� ໄປົ ຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຊິ� ງຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ກຽດ້ສຳກັສຳ ີແລະ ອດິ້ສຳະລະພາບໍ່ຄູ່ນື ແລະ ເປີົດ້ໂອກາດ້ໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືອື� ນໆ ເຊັ� ນ: ການແພດ້ ແລະ ການ
ເບໍ່ິ� ງແຍງສຸຳຂື້ະພາບໍ່.95

91 Meshkovska, B., Bos, A.E., & Siegel, M.R. (2021). ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນໄລຍະຍາວ່ ເພື� ອຈດຸ້ປົະສຳງ່ຂື້ອງການ
ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້. ການທບ່ໍ່ທວ່ນການສຳກ້ສຳາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍດ້າ້ນວ່ທິະຍາສຳາກນ່, 27, 245 - 271

92 Surtees, R ແລະ Laura S. Johnson (2021) ການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. ຫັອ້ງການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(RSO) ແລະ ວ່່ຊງິຕນັ ດ້ຊີ.ີ ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS

93 Surtees, R. (2017). ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ: ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ພາກພືນ້ລຸ� ມືແມື� ນ່າ້ຂື້ອງ. ບໍ່າງກອກ:  ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS, ອງ່ການ 
UN-ACT ແລະ ອງ່ການສຸຳພານມິືດິ້

94 Surtees, R. (2017). ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ: ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ພາກພືນ້ລຸ� ມືແມື� ນ່າ້ຂື້ອງ. ບໍ່າງກອກ:  ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS, ອງ່ການ 
UN-ACT ແລະ ອງ່ການສຸຳພານມິືດິ້

95 ສຳະຖາບໍ່ນັ Issara ແລະ A Lisborg, “ມຸືງ້ໜ້າ້ຕ່� ກບັໍ່ການຂື້ບັໍ່ເຄູ່ື� ອນຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ, ການເພີ� ມືຂື້ດີ້ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້”, 
ການວ່ໄິຈໂດ້ຍຫັຍ່,້ ພດ້້ສຳະພາ 2017. ເບໍ່ິ� ງທີ�  

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ກມ່ືແຮັງງານ, ຄູ່ນ່ພກິານ ແລະ ກດິ້ຈະກາ່ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຫັວ່ຽດ້ນາມື (DOLISA) ໄດ້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງສ່ຳນປ່ົກປົອ້ງທາງສຳງັຄູ່ມ່ືໃນລະດ້ບັໍ່
ທອ້ງຖິ� ນ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ສຳາມືາດ້ຢ່� ໃນສ່ຳນໄດ້ເ້ປັົນເວ່ລາສ່ຳງສຸຳດ້ສຳາມືເດ້ອືນ ໂດ້ຍມືຄີູ່� າອາຫັານ ແລະ ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນການແພດ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທງັພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ມືສີຳດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ: (i) ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ�
ຈາ່ເປັົນ ແລະ ຄູ່� າໃຊຈ້� າຍໃນການເດ້ນີທາງ; (ii) ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທາງການແພດ້; (iii) ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່
ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ແລະ (iv) ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ. ຜູ່້ພ້ກັອາໄສຳ ມືສີຳດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຍກ່ເວ່ັນ້ຄູ່� າຮັຽນ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່
ດ້າ້ນການເງນິໃນການຝ້ຶກວ່ຊິາຊບີໍ່ໄລຍະສຳັນ້. ສ່ຳາລບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ໃດ້ທີ� ບ່ໍ່� ຕອ້ງການຢ່� ໃນສ່ຳນຕ່�  ພວ່ກເຂື້າ່ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ເງນິສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່� າອາຫັານ 
ແລະ ຄູ່� າເດ້ນີທາງກບັໍ່ບໍ່າ້ນ (ຕ່� າສຸຳດ້ 70,000 ດ້ງ່ ຫັື ື 3 ໂດ້ລາສຳະຫັະລດັ້/ມືື)້. ສ່ຳນຍງັສຳະເໜ້ເີງນິຊ� ວ່ຍເຫັືອືສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຍາກ
ລ່າບໍ່າກເບໍ່ືອ້ງຕ່ນ້ (1,000,000 ດ້ງ່ ຫັື ື 44 ໂດ້ລາສຳະຫັະລດັ້ ຕ່� ຄູ່ນ່) ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ມືາຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ທຸກຍາກ ເມືື� ອ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເດ້ນີທາງກບັໍ່ບໍ່າ້ນ.

ຫັວ່ຽດ້ນາມື ມືໂີຄູ່ງການຕດິ້ຕາມື 24 ເດ້ອືນ ເພື� ອປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ ແລະ ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ພີາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ພາຍຫືັງັກບັໍ່ບໍ່າ້ນ. ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ຈະຕດິ້ຕ່� ຫັາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ� າງຕັງ້ໜ້າ້ ແລະ ກວ່ດ້ເບໍ່ິ� ງທີ� ພກັອາໄສຳຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ເພື� ອປົະເມືນີປົະເພດ້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່. ລດັ້ຖະບໍ່ານ ມືເີຮັອືນສຳນັຕພິາບໍ່ (Peace House) ທີ� ເປັົນ
ນະໂຍບໍ່າຍເປີົດ້ກວ່າ້ງຮັບັໍ່ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ກບັໍ່ຄູ່ນື ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຫັຍຸງ້ຍາກໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືໃນຊຸມືຊນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເຮັອືນ
ສຳນັຕພິາບໍ່ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ເອາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ກບັໍ່ຄູ່ນືເຂື້່າ້ໃນສ່ຳນ/ທີ� ພກັອາໄສຳຂື້ອງພວ່ກເຂື້າ່ ເປັົນຄູ່ັງ້ທສີຳາມື ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈນ່ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະສຳາມືາດ້ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ງສຳງັຄູ່ມ່ື ໃນຊຸມືຊນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຢ້� າງສ່ຳາເລດັ້.
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ລດັ້ຖະບໍ່ານກາ່ປ່ົເຈຍ ໄດ້ເ້ຮັດັ້ວ່ຽກຢ� າງໃກຊ້ດິ້ກບັໍ່ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ NGO ໃນການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນື ແລະ ຄູ່ວ່າມືເປັົນ
ເອກະລາດ້ດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຕອ້ງການເຊ່� າໜ້າ້ຮັາ້ນ ຫັື ືຊືທ້ີ� ດ້ນິເພື� ອເຮັດັ້ທຸລະກດິ້ຂື້ອງ
ຕນ່ເອງ, ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຈະຊ� ວ່ຍລະບຸໍ່ອງ່ການ NGO ທີ� ມືງີບ່ໍ່ປົະມືານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແຮັງບໍ່ນັດ້ານໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ໂດ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ�
ແລວ້່ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນການເງນິໃນຫັກ່ເດ້ອືນທ່າອດິ້ຂື້ອງການດ່້າເນນີທຸລະກດິ້. ຖາ້ຫັາກທຸລະກດິ້ດ່້າເນນີໄປົໄດ້ດ້້ ີ
ແລະ ສຳາມືາດ້ດ່້າເນນີໄດ້ຢ້� າງເປັົນເອກະລາດ້, ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ NGO ກຈ່ະຢຸດ້ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

96 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຫັວ່ຽດ້ນາມື, ວ່ນັທ ີ8 ພະຈກິ 2021.
97 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ກາ່ປ່ົເຈຍ, ວ່ນັທ ີ3 ພະຈກິ 2021.

3. ກໍານົສະໜັັບສະໜັ່ນົ ແລະ ກໍານົບໍລິກໍານົກໍານົກໍັບຄູ່ືນົສ່�ສັງຄູ່ົມື ມື່ຂຶ້ໍ�ຈໍາກໍັດ້ ແລະ/ຫຼັັື ບໍ�ສອັດ້ຄູ່່ອັງກໍັບຄູ່ວາມືຕ້ອັງກໍານົຂຶ້ອັງຜູ້່້ຖືືກໍເຄູ່າະຮ້້າຍ60
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ໂຄູ່ງການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (RRPTP) ໃນຟີີລບິໍ່ປິົນ ເປັົນໂຄູ່ງການ 
ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານທີ� ເຕມັືຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ ໂດ້ຍມືເີປ່ົາ້ໝາຍໃນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້
ຢ� າງເຕມັືທີ� . ໂຄູ່ງການ ໄດ້ມ້ືກີານເສຳມີືຂື້ະຫັຍາຍໂດ້ຍອງີໃສຳ� ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການແທຈ້ງິຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້. ມືນັໄດ້ຖ້ກືຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນຊຸມືຊນ່ທີ� ມືກີານຄູ່າ້ມືະນຸດ້ສ່ຳງ. ເຊິ� ງມືສີຳາມືອງ່ປົະກອບໍ່ຄູ່:ື ການຟືີນ້ຟ່ີ, ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື 
ແລະ ການເພິ� ງພາຕນ່ເອງ. ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຮັອງເອາ່ການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ທີີ� ຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງຕ່� ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ວ່ທິກີານເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້. 
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ທາງການຟີີລບິໍ່ປິົນ ໄດ້ຈ້ດັ້ກອງປົະຊຸມືກ� ຽວ່ກບັໍ່ຄູ່ະດ້ທີີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, 
ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ພາຍຫັືງັການເບໍ່ິ� ງແຍງ ໂດ້ຍນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ເພື� ອປ້ົກສຳາຫັາລຂືື້ະບໍ່ວ່ນການ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື. 
ລາຍງານການປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງ ທີ� ເຮັດັ້ຂື້້ນ້ໂດ້ຍຜູ່້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ ີ ເພື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັຜູ່້້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື 
ໄປົຫັາຍາດ້ພີ� ນອ້ງທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ ໄດ້ເ້ຮັດັ້ຜູ້� ານການຢຽ້ມືຢາມື ແລະ ສ່ຳາພາດ້ໂດ້ຍຜູ່້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້.ີ ກອງປົະຊຸມື
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແມື� ນໄດ້ຈ້ດັ້ຂື້້ນ້ບໍ່� ອນທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ ສຳາມືາດ້ໃຫັຄູ່້່າຄູ່ດິ້ເຫັນັກ� ຽວ່ກບັໍ່
ສຳະຖານະການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ຄຸູ່ນນະພາບໍ່ຂື້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ສຳີ� ງທີ� ຕອ້ງປັົບໍ່ປຸົງ. ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄຸູ່ນຄູ່� າ
ຂື້ອງຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ໄດ້ກ້າຍມືາເປັົນກະບໍ່ອກສຳຽງແຫັ� ງຄູ່ວ່າມືຫັວ່ງັສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກອບໍ່
ກ່ໃ້ໝ�  ລວ່ມືທງັ ມືຜ່ີູ້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການຊ� ວ່ຍເຫັືອືກອບໍ່ກ່ໃ້ນບໍ່າງສຳ� ວ່ນ. ເຄູ່ອືຂື້� າຍຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໄດ້ເ້ກດີ້ຂື້ືນ້ໃນເມືອືງດ້າວ່າວ່ (Davao) (ມືິນິດ້ານາວ່ - Mindanao) ແລະ ເມືອືງແຊມືໂບໍ່ອງັກາ 
(Zamboanga) (ເພນັນຊ່ິລາ)

98 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ວ່ນັທ ີ19 ຕຸລາ 2021.
99 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຟີີລບິໍ່ປິົນ, ວ່ນັທ ີ19 ຕຸລາ 2021.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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4. 
ການບໍ່່ລິການ ການສຳະໜ້ັບໍ່ສຳະໜ້່ນ ແລະ 
ການກັບໍ່ຄູ່ືນສຳ່�ສຳັງຄູ່ົມື ທິີ�ບໍ່່�ໄດ້�ອັີງໃສຳ�ຊຸມືຊົນ

ການບ່ໍ່ລກິານ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື 
ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ແມື� ນເຮັດັ້ຜູ້� ານໂຄູ່ງການສ່ຳນພກັເຊາ່, ສ່ຳນຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື
ວ່ຊິາຊບີໍ່ ແລະ ຄູ່ຣນິກິສຳະເພາະດ້າ້ນທີ� ຕັງ້ຢ່� ເຂື້ດ້ຕວ່່ເມືອືງ. ການ
ທີ� ບ່ໍ່� ມືກີານບ່ໍ່ລກິານເຫືັ່� ານີໃ້ນລະດ້ບັໍ່ຊຸມືຊນ່ ໝາຍເຖງິວ່� າຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຫັືາຍຄູ່ນ່ ອາດ້ຈະສຳິນ້ສຸຳດ້ການ
ຢ່� ທີ� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ ແລະ ຊກັຊາ້ໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ�  ‘ຊວີ່ດິ້
ປ່ົກກະຕ’ິ ທີ� ບໍ່າ້ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ບ່ໍ່� ຕອ້ງການ
ຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່ (ລວ່ມືທງັເປັົນໄລຍະເວ່ລາດ້ນ່) ຈະສ່ຳນເສຳຍ
ໂອກາດ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ໃນການຟືີນ້ຟ່ີ. 

ນອກນັນ້ ລດັ້ຖະບໍ່ານມືງີບ່ໍ່ປົະມືານທີ� ບ່ໍ່� ພຽງພ່ໃຫັແ້ກ� ນກັ
ສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຫັື ື ຜູ່້ທ້ີ� ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ຜູ່້ທ້ີ� ສຳາມືາດ້ໃຫັກ້ານ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້່ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນຂື້ັນ້ຊຸມືຊນ່. ການຂື້າດ້
ການເບໍ່ິ� ງແຍງຢ� າງຕ່� ເນື� ອງໃນສຳະຖານທີ� ສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນືນັນ້ ສຳ່� ງຜູ້ນ່
ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນການຟືີນ້ຟ່ີຢ� າງ
ເຕມັືສຳ� ວ່ນຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ�  ບ່ໍ່� ໄດ້ເ້ຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານທີ� ອງີໃສຳ�
ຊຸມືຊນ່ເປັົນພືນ້ຖານ ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ວ້່ຽກ ຫັື ື ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເປັົນ
ເອກະລາດ້ດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້, ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່ ຫັື ື ເຂື້່າ້ເຖງິ
ການສຳກ້ສຳາ, ອາດ້ຈະເຮັດັ້ໃຫັວ້່ງ່ຈອນອນັໂຫັດ້ຮັາ້ຍຂື້ອງການ
ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ຫັື ືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ນັນ້ ຍາວ່ນານຂື້້ນ້. 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ຣາວ່ນີາ ຣດັ້ເຊວ່

4. ກໍານົບໍລິກໍານົ ກໍານົສະໜັັບສະໜັ່ນົ ແລະ ກໍານົກໍັບຄູ່ືນົສ່�ສັງຄູ່ົມື ທີ່່�ບໍ�ໄດ້້ອັ່ງໃສ�ຊົຸມືຊົົນົ62



ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ໃນເວ່ລາທີ� ອອກແບໍ່ບໍ່ແຜູ້ນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ພຈິາລະນາການບ່ໍ່ລກິານ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ�

ມືຢ່ີ� ໃນຂື້ັນ້ຊຸມືຊນ່ທອ້ງຖິ� ນຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ຊື� ສຳດັ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສ່ຳາລບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິໃນເວ່ລາກບັໍ່ບໍ່າ້ນ. ສຳ່� ງເສຳມີື
ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕດັ້ສຳນິໃຈວ່� າອນັໃດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ. 

  ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຍນິຍອມືຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕ່� ກບັໍ່ແຜູ້ນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ 
ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື. ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ມືກັຈະມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ ທີ� ເຮັດັ້ໃຫັກ້ານກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືປົະສຳບ່ໍ່
ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ ແລະ ຍນືຍງ່. 

  ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໝັນ້ໃຈວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືທີາງເລອືກໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳນພກັເຊາ່ຢ່� ໃນເມືອືງ ຫັື ື ສ່ຳນອື� ນໆ ຖາ້ຫັາກວ່� າມື ີ
ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕດັ້ສຳນິໃຈວ່� າ ມືນັທາງເລອືກທີ� ດ້ທີີ� ສຸຳດ້ໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືສ່ຳາລບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ພດັ້ທະນາການສຳາ້ງເຄູ່ອືຂື້� າຍຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານໃນຂື້ັນ້ຊຸມືຊນ່ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັການບ່ໍ່ລກິານຢ� າງຮັອບໍ່ດ້າ້ນ ແລະ ການ
ເບໍ່ິ� ງແຍງຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ. ພວ່ກເຂື້າ່ອາດ້ຈະເປັົນໜ້� ວ່ຍງານພາກລດັ້ຂື້ັນ້ທອ້ງຖິ� ນ, ອງ່ການທີ� ອງີໃສຳ� ຊຸມືຊນ່ເປັົນພືນ້ຖານ, ໂບໍ່ດ້, 
ສຳະຫັະພນັແມື� ຍງິ ແລະ ອື� ນໆ. 

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:100 

ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນຫັວ່ຽດ້ນາມື ຢ� າງປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ນັນ້ ຍງັເປັົນສຳິ� ງທາ້ທາຍ. 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັືາຍຄູ່ນ່ມືຄີູ່ວ່າມືຮ່ັໜ້້ງັສຳທືີ� ຈາ່ກດັ້ ແລະ ບ່ໍ່� ຜູ້� ານເງ ື�ອນໄຂື້ໃນການເຂື້່າ້ຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືວ່ຊິາຊບີໍ່. ບໍ່າງຄູ່ນ່ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້
ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືທງັໝດ່້ ເນື� ອງຈາກຂື້າດ້ແຮັງບໍ່ນັດ້ານໃຈ ແລະ ຄູ່ວ່າມືອດ່້ທນ່. ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່ນ່ອື� ນໆ, ໄລຍະເວ່ລາການຝ້ຶກ
ອບ່ໍ່ຮັມ່ືສຳັນ້ເກນີໄປົ ທີ� ຈະເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ທກັສຳະຢ� າງເໝາະສຳມ່ື. ນອກນັນ້, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັືາຍຄູ່ນ່ ຍງັສຳບືໍ່ຕ່� ພບ່ໍ່ກບັໍ່ສຳິ� ງ
ຫັຍຸງ້ຍາກໃນການຊອກຫັາວ່ຽກທີ� ໝັນ້ຄູ່ງ່ ແລະ ມືລີາຍຮັບັໍ່ແນ� ນອນ. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ ້ຍິ� ງເຮັດັ້ໃຫັຫ້ັຍຸງ້ຍາກຂື້້ນ້ກວ່� າເກ່� າ ເມືື� ອຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍອາໄສຳຢ່� ໃນເຂື້ດ້ຫັ� າງໄກ/ຊນ່ນະບໍ່ດ່້ ທີ� ມືໂີອກາດ້ໃນການເຮັດັ້ວ່ຽກທີ� ຈາ່ກດັ້.

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:101 

ສ່ຳນກາງສຳະຫັະພນັແມື� ຍງິລາວ່ ຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຫືັາຍກວ່� າ 100 ກລ່ະນ ີ ແຕ� ມືພີຽງຈາ່ນວ່ນໜ້້� ງເທ່� ານັນ້ 
ທີ� ປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ໃນການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງ່ຄູ່ມ່ື. ປັົດ້ໄຈທີ� ສຳ່� ງຜູ້ນ່ເຮັດັ້ໃຫັກ້ານກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ ລວ່ມືມື ີ ຄູ່ວ່າມືພອ້ມື
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ສຳະພາບໍ່ເສຳດ້ຖະກດິ້-ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຂື້ອງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ທີ� ເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ ແລະ ການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແບໍ່ບໍ່ເພື� ອນຕ່� ເພື� ອນທີ� ມືຢ່ີ� ນັນ້ (ເຊັ� ນ: ການແບໍ່� ງປັົນປົະສຳບ່ໍ່ການ ໂດ້ຍອະດ້ດີ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້) ທີ�

ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກ� າວ່ເຖງິນັນ້ ແມື� ນມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັ. 

100  ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ຫັວ່ຽດ້ນາມື, ວ່ນັທ ີ8 ພະຈກິ 2021.
101  ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ�  ສຳປົປົ ລາວ່, ວ່ນັທ ີ17 ທນັວ່າ 2021.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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5. 
ໂຄູ່ງການ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສຳ່�ສຳງັຄູ່ມົື ທິີ�ເປົນັການ
ສຳົ�ງເສຳມີືແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັ� ງເດ້ມີືກຽ່ວ່ກບັໍ່ບໍ່ດົ້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ 
ແລະ ບໍ່ນັຖືດັ້ຖືານທິາງສຳງັຄູ່ມົືທິີ�ເປົນັອັນັຕະລາຍ

ບໍ່າງໂຄູ່ງການ ໃນການບ່ໍ່ລກິານການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ງສຳງັຄູ່ມ່ື ສຳະແດ້ງ
ໃຫັເ້ຫັນັເຖງິສຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານ ແລະ ອກັຄູ່ະຕກິ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້
ຍງິ-ຊາຍ ໂດ້ຍການຊ� ວ່ຍເຫືັອືຜູ່້ຍ້ງິ ມືກັຈະເປັົນພືນ້ຖານ ແລະ 
ເນັນ້ໃສຳ� ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ແລະ 
ອາລມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ລວ່ມືທງັທກັສຳະຊວີ່ດິ້, ໃນຂື້ະນະ
ທີ� ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຊ້າຍ ເນັນ້ໃສຳ� ການເຕມີືເຕມັືບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນຖານະຜູ່້ຫ້ັາລຽ້ງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່. ໃນກລ່ະອື� ນ, ຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍເພດ້ຊາຍ ມືກັຈະຖກືເບໍ່ິ� ງວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການຫືັາຍ
ກວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເພດ້ຍງິ ເຊິ� ງນາ່ໄປົສ່ຳ� ການບ່ໍ່ລກິານບໍ່າງ
ຢ� າງ ເຊັ� ນ:  ການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ເຊິ� ງມືກັຈະບ່ໍ່� ມືໃີຫັແ້ກ� ຜູ່້ຊ້າຍ.102

ນອກນັນ້ແລວ້່, ແມື� ຍງິມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກ
ອບ່ໍ່ຮັມ່ືວ່ຊິາຊບີໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ ການຈດັ້ແຕ� ງຊງ່ຜູ້ມ່ື, ການຕດັ້
ຫັຍບິໍ່, ຖັກແສຳ� ວ່, ການຕດັ້ເສຳືອ້ຜູ້າ້ ຫັື ືຕດັ້ຫັຍບິໍ່, ການແຕ� ງ
ກນິ ຫັື ືເຮັດັ້ເຂື້່າ້ໜ້ມ່ື ຫັື ືການລຽ້ງສຳດັ້ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍມືກັຈະ 

102  Surtees, R ແລະ Laura S. Johnson (2021) ການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. ຫັອ້ງການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(RSO) ແລະ ວ່່ຊງິຕນັ ດ້ຊີ.ີ ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS

103  ອງ່ການສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ເພື� ອສຳ່� ງເສຳມີືຄູ່ວ່າມືສຳະເໝພີາບໍ່ຍງິ-ຊາຍ - UN Women (2020). ການເຄູ່ື� ອນໄຫັວ່ທາງດ້າ້ນເພດ້ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນທ່� ວ່ກາ່ປ່ົເຈຍ, 
ມືຽນມືາ ແລະ ໄທ. ບໍ່າງກອກ: ອງ່ການ UN Women. 

104  ອງ່ການສຳະຫັະປົະຊາຊາດ້ເພື� ອສຳ່� ງເສຳມີືຄູ່ວ່າມືສຳະເໝພີາບໍ່ຍງິ-ຊາຍ - UN Women (2020). ການເຄູ່ື� ອນໄຫັວ່ທາງດ້າ້ນເພດ້ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນທ່� ວ່ກາ່ປ່ົເຈຍ, 
ມືຽນມືາ ແລະ ໄທ. ບໍ່າງກອກ: ອງ່ການ UN Women. 

ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຕດັ້ຜູ້ມ່ື, ການລຽ້ງສຳດັ້, 
ການສຳອ້ມືແປົງລດ່້ຈກັ, ການສຳອ້ມືແປົງວ່ທິະຍຸ, ສຳອ້ມືແປົງ
ເຄູ່ື� ອງໃຊໄ້ຟີຟີາ້ ຫັື ື ສຳອ້ມືແປົງແອ.103 ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືດ້ັ� ງກ� າວ່
ສຳະແດ້ງໃຫັເ້ຫັນັເຖງິແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-
ຊາຍ ແລະ ແນວ່ຄູ່ດິ້ເກ່� າດ້ັງ້ເດ້ມີື ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັກ� ຽວ່ກບັໍ່
ທກັສຳະຂື້ອງຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ. ຮັາ້ຍແຮັງໄປົກວ່� ານັນ້, ມືນັ
ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງກ� ຽວ່ກບັໍ່ການແບໍ່� ງແຍກອາຊບີໍ່ຕາມືເພດ້ 
ສຳ່� ງຜູ້ນ່ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ແມື� ຍງິທີ� ມືຄີູ່� າແຮັງຕ່� າ, ຕ່� າ
ກວ່� າມືນ່ຄູ່� າ, ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແລະ ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງໃນອາຊບີໍ່.104

�� ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ປ້ົກສຳາກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກ� ຽວ່ກບັໍ່ທກັສຳະທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມື ີແລະ ສຳິ� ງທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳນ່ໃຈທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່. ສຳ່� ງເສຳມີືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍ

ສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັ ໃຫັເ້ພີ� ມືທກັສຳະ ເພື� ອຫັືກີລຽ້ງການຕກ່ຢ່� ໃນວ່ຽກທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າແຮັງຕ່� າ, ຄູ່� າແຮັງຕ່� າເກນີໄປົ ແລະ 
ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້.

  ຄູ່່ານງ້ເຖງິປົະຫັວ່ດັ້ທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເຊິ� ງຈະສຳ່� ງຜູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ການຕດັ້ສຳນິໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕ່� ກບັໍ່ປົະເພດ້
ຂື້ອງການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືວ່ຊິາຊບີໍ່ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່. ຊຸກຍ່ໃ້ຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ດິ້ນອກເໜ້ອືຈາກແນວ່
ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍວ່� າ ຜູ່້ຍ້ງິຄູ່ວ່ນເຮັດັ້ຫັຍງັ ຫັື ືຜູ່້ຊ້າຍຄູ່ວ່ນເຮັດັ້ຫັຍງັ ແລະ ຫັາ້ມືກດ່້ດ້ນັເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຖາ້ຫັາກ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ສຳະບໍ່າຍໃຈ. 

  ສຳະເໜ້ກີານຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືກ� ຽວ່ກບັໍ່ທກັສຳະຊວີ່ດິ້ທີ� ເປັົນປົະໂຫັຍດ້ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທງັໝດ່້ ທງັຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ ເຊັ� ນ: 
ຄູ່ວ່າມືຮ່ັຂ້ື້ັນ້ພືນ້ຖານ, ຄູ່ວ່າມືຮ່ັດ້້າ້ນການເງນິ, ປົະຖມ່ືພະຍາບໍ່ານ, ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ສຸຳຂື້ະພາບໍ່, ການວ່າງແຜູ້ນຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່, 
ການຈດັ້ການຄູ່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຄູ່ຽດ້, ຄູ່ວ່າມືຮ່ັພ້ືນ້ຖານກ� ຽວ່ກບັໍ່ໄອທ ີແລະ ອື� ນໆ.

  ເນັນ້ໃສຳ� ການໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ທີ� ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືພ່ມືໃຈໃນຕນ່ເອງ ແລະ ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມື
ໝັນ້ໃຈ ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທງັຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍ. ສຳາ້ງສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ດ້ ີແລະ ມືກີານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ໂດ້ຍທີ� ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ມືອີດິ້ສຳະລະໃນການເລອືກການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ ແລະ ມືໂີອກາດ້ໃນການສຳາ້ງຊວີ່ດິ້ໃໝ�  ຫັືງັຈາກ
ປົະສຳບ່ໍ່ການທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ.  

5. ໂຄູ່ງກໍານົ ກໍານົກໍັບຄູ່ືນົສ່�ສັງຄູ່ົມື ທີ່່�ເປັນົກໍານົສົ�ງເສ່ມືແນົວຄູ່ິດ້ດ້ັ�ງເດ້່ມືກໍ່ຽວກໍັບບົດ້ບາດ້ຍິງ-ຊົາຍ ແລະ ບັນົຖືັດ້ຖືານົທີ່າງສັງຄູ່ົມືທີ່່�ເປັນົອັັນົຕະລາຍ64



ດ້້ານການແພດ້ ແລະ ສຳຸຂະພາບໍ່ຈິດ້

ສຳດິ້ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ເປັົນສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ຂື້ັນ້ພືນ້ຖານ. ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ການ
ເຂື້່າ້ເຖງິການດ່້ແລດ້າ້ນການແພດ້ ແລະ ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ. ໂດ້ຍສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ແລວ້່ 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືບີໍ່ນັຫັາດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ເລກັນອ້ຍ ຫັື ືຮຸັນແຮັງ. ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ 
ອາດ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍ ຈາກເງ ື�ອນໄຂື້ຂື້ອງການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແລະ ທ່າຮັາ້ຍຮັ� າງກາຍໂດ້ຍກງ່ ທີ� ເປັົນ
ມືາດ້ຕະການໃນການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື.105 ບໍ່າງຄູ່ນ່ອາດ້ຈະມືອີາການເຈບັໍ່ປົ� ວ່ຍ ຫັື ືມືຄີູ່ວ່າມືພກິານດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ
ໃນໄລຍະທີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ ທີ� ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ອາດ້ຈະມືພີະຍາດ້ຕດິ້ຕ່� ທາງ
ເພດ້ສ່ຳາພນັ ແລະ/ຫັື ືຖພືາໄດ້.້

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ສຳ� ວ່ນໃຫັຍ� ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ທງັກ� ອນ, ລະຫັວ່� າງ ແລະ 
ພາຍຫັືງັການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ເຊັ� ນ ໃນເວ່ລາທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຖກືກກັຂື້ງັໃນສ່ຳນກກັຂື້ງັ ຫັື ືຄຸູ່ກ ຫັື ືໃນເວ່ລາທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຢ່� ຕາມືທອ້ງຖະໜ້ນ່ ເຊິ� ງມືກັຈະຖກືປົະຖິມ້ືຈາກການຊ� ວ່ຍເຫັືອື. ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່ະຮັາ້ຍໃນ
ການຟືີນ້ຟ່ີ ຂື້້ນ້ກບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່ຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ແລະ ທນັເວ່ລາ. ການຈດັ້ການກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການດ້າ້ນ
ການແພດ້ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຫັືາກຫັືາຍ ແລະ ອ� ອນໄຫັວ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ນັນ້ ເປັົນສຳິ� ງທີ�

ທາ້ທາຍ. 

ໃນບໍ່າງກລ່ະນ,ີ ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິດ້າ້ນການປິົ� ນປ່ົວ່ ມືກັຈະເປັົນຜູ່້ທ້່າອດິ້ໃນການຕດິ້ຕ່� . ຄູ່ນ່ເຈບັໍ່ອາດ້ຈະ
ເປີົດ້ເຜູ້ຍີປົະສຳບ່ໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ືຜູ່້ໃ້ຫັບ່້ໍ່ລກິານອາດ້ຈະພບ່ໍ່ເຫັນັສຳນັຍານ ທີ� ບໍ່່� ງບໍ່ອກວ່� າບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນັນ້ຖກື
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ໃນເລື� ອງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີ,້ ການຮັກັສຳາສຸຳຂື້ະພາບໍ່ເປັົນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ກາງໃນການປົອ້ງກນັ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່
ສຳະໜ້ນ່ເຄູ່ອືຂື້� າຍ ມືາດ້ຕະການໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

105 ອງ່ການ IOM (2009). ການເບໍ່� ງິແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່່າແນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່. 
ເຈນວິ່າ: ອງ່ການIOM. 
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ສຳະຫັຸບໍ່ບໍ່ັນຫັາດ້້ານສຳຸຂະພາບໍ່ດ້້ານຮັ່າງກາຍ ແລະ ຈິດ້ໃຈ ທິີ�ເປົັນຜູ້ົນສຳະທິ້ອັນມືາຈາກການຖືືກ
ຄູ່້າມືະນຸດ້106

ດ້້ານຮັ່າງກາຍ

• ການບໍ່າດ້ເຈບັໍ່ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ/ຂື້ຽວ່ຊ່າ້ ແລະ ແຂື້ນຂື້າຫັກັ

• ພະຍາດ້ຕດິ້ຕ່�  ລວ່ມືທງັ ພະຍາດ້ຕດິ້ຕ່� ທາງເພດ້ສ່ຳາພນັ (HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດ້ຕດິ້ຕ່� ທາງເພດ້ສ່ຳາພນັອື� ນໆ).

• ຂື້າດ້ສຳານອາຫັານ

• ຂື້າດ້ເຄູ່ື� ອງນຸ� ງຮັ່� ມືທີ� ພຽງພ່

• ຂື້າດ້ທີ� ພກັເຊາ່ ຫັື ືສ່ຳນພກັເຊາ່ທີ� ເໝາະສຳມ່ື

ດ້້ານຈິດ້ໃຈ

• ນບັໍ່ຖຕືນ່ເອງຕ່� າ

• ຊມ້ືເສຳ່າ້

• ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ

• ມືຄີູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່, ຄູ່ວ່າມືບ່ໍ່� ປົອດ້ໄພ ແລະ ວ່ຕິກ່ກງັວ່ນ່

• ບ່ໍ່� ໄວ່ວ້່າງໃຈຕນ່ເອງ ແລະ ຜູ່້ອ້ື� ນ

• ມືກີານໃຊສ້ຳານເສຳບໍ່ຕດິ້ ແລະ ສຳິ� ງເສຳບໍ່ຕດິ້

ອນັຕະລາຍຕ່�ໄປົນີ ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການລະບຸໍ່ວ່� າເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕໃິນເວ່ລາທີ� ໃຫັກ້ານປິົ� ນປ່ົວ່ ແລະ ເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນຈດິ້ໃຈແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນອາຊຽນ. ໃນຖານະທີ� ເປັົນຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕຜູ່້້ທ້່າຜູ້ດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັທີ�

ທ� ານຕອ້ງຄູ່່ານງ້ເຖງິໄພອນັຕະລາຍທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ ແລະ ພຈິາລະນາຄູ່່າແນະນາ່ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງໃນ
ການປົອ້ງກນັ ຫັື ືຫັືຸດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍເຫັື ່� ານີ.້  

106 ດ້ດັ້ແປົງມືາຈາກ ອງ່ການ IOM (2009). ການເບໍ່� ງິແຍງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ຄູ່່າແນະນາ່ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ເຈນວິ່າ: 
ອງ່ການIOM. 
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1. 
ຂາດ້ການເຂົ�າເຖືງິການປົິ�ນປົົວ່ ແລະ ການເບໍ່ິ�ງແຍງ
ດ້້ານຈິດ້ໃຈໂດ້ຍທິນັທີິ

ການຂື້າດ້ການເຂື້່າ້ເຖງິການບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນການແພດ້ໂດ້ຍບ່ໍ່� ເສຳຍ
ຄູ່� າ ຫັື ື ໃນລາຄູ່າທີ� ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິໄດ້ນ້ັນ້ ເປັົນອຸປົະສຳກັທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການເຂື້່າ້ເຖງິການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່
ທີ� ຈາ່ເປັົນ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກາ່ນດ່້ຕວ່່ ອາດ້ຈະບ່ໍ່�
ໄດ້ຖ້ກືສຳ່� ງຕ່� ໄປົຍງັໂຮັງໝ່ ຫັື ື ຄູ່ຣນິກິ ເນື� ອງຈາກຄູ່� າໃຊຈ້� າຍທີ�

ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ແລະ ຂື້າດ້ງບ່ໍ່ປົະມືານທີ� ຈດັ້ສຳນັ ໃຫັແ້ກ� ການເບໍ່ິ� ງແຍງ
ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ພາຍໃນໜ້� ວ່ຍງານທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ�

ເປັົນຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງເປັົນພເິສຳດ້ ເນື� ອງຈາກລະບໍ່ບ່ໍ່
ປົະກນັສຸຳຂື້ະພາບໍ່ພາຍໃນປົະເທດ້ ບ່ໍ່�ໄດ້ຄຸູ້່ມ້ືຄູ່ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່ຕ� າງ
ປົະເທດ້. ເຊິ� ງຕອ້ງໃຊເ້ອກະສຳານ ແລະ ເວ່ລາດ້ນ່ ເພື� ອທີ� ຈະໃຫັ ້
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິການປິົ� ນປ່ົວ່ ແລະ ການເບໍ່ິ� ງແຍງ
ສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ດ້ັ� ງນັນ້ ໂອກາດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຖກືເມືນີເສຳຍີ ມືສ່ີຳງ. 

 

ການຖືກສຳງັຄູ່ມ່ືປົະນາມືກ� ຽວ່ກບັໍ່ພະຍາດ້ຕດິ້ຕ່� ທາງເພດ້ສ່ຳາ
ພນັ ເຊັ� ນ HIV/AIDs, ການຫຸືັລ່ກ ແລະ ການໃຊສ້ຳິ� ງເສຳບໍ່ຕດິ້ 
ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ. 
ທ� ານໝ່ ຫັື ື ພະຍາບໍ່ານ ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະປິົ� ນປ່ົວ່ກລ່ະນີ
ເຫືັ ່� ານີ.້ ນອກນັນ້ ຍງັມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ� ຈະຕ່ານຜ່ິູ້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ສ່ຳາລບັໍ່ການເຈບັໍ່ປົ� ວ່ຍ ແລະ 
ການຖພືາຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ບໍ່ງ່ການທນັຍະກດິ້ ຈາກອນັສືຳເປົສຳ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ປົະເມືນີວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕອ້ງການ ການປິົ� ນປ່ົວ່ໂດ້ຍດ້� ວ່ນ ຫັື ືບ່ໍ່�  ແລະ ສຳ່� ງຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄປົຫັາທ� ານໝ່ ຫັື ືແພດ້ ໄວ່ເທ່� າທີ� ຈະ

ໄວ່ໄດ້.້

  ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້,້ ສຳ່� ງຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄປົຫັາຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິດ້າ້ນການແພດ້ທີ�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ທີ� ມືປີົະສຳບ່ໍ່ການ 
ໃນການປິົ� ນປ່ົວ່ກລ່ະນຄີູ່າ້ມືະນຸດ້. ສຳາ້ງລາຍຊື� ຜູ່້ປ້ົະກອບໍ່ວ່ຊິາຊບີໍ່ດ້າ້ນການແພດ້ ເພື� ອສຳະດ້ວ່ກໃນການອາ້ງອງີເຖງິ ໃນອະນາຄູ່ດ່້.

  ປົະສຳານງານກບັໍ່ໜ້� ວ່ຍງານອື� ນ ຫັື ືຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ NGO ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ນັນ້ ບ່ໍ່� ໄດ້ຖ້ກືປົະຕເິສຳດ້
ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເນື� ອງຈາກຂື້າດ້ງບ່ໍ່ປົະມືານ ຫັື ືບຸໍ່ກຄູ່ະລາກອນ. 

  ຫັືກີລຽ້ງການຖາມືຄູ່່າຖາມື ຫັື ື ມືຄ່ີູ່າເຫັນັຕ່� ກບັໍ່ເງ ື�ອນໄຂື້ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ອາດ້ຈະເປັົນການຊີໃ້ຫັເ້ຫັນັ
ເຖງິການບ່ໍ່� ເຫັນັດ້ນີາ່ ຫັື ືມືກີານຕ່ານ.ິ 

  ສຳະເໜ້ກີານກວ່ດ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຖພືາ ລວ່ມືທງັພະຍາດ້ HIV ແລະ ການຕດິ້ຕ່� ທາງເພດ້ສ່ຳາພນັອື� ນໆ ເມືື� ອຫັອ້ງທດ່້ລອງ
ສຳາມືາດ້ເຮັດັ້ໄດ້.້ ຈດັ້ໃຫັມ້ືກີານຄຸູ່ມືກາ່ເນດີ້ແບໍ່ບໍ່ສຸຳກເສຳນີ ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້ແກ� ແມື� ຍງິທຸກຄູ່ນ່ ໃນໄວ່ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈະເລນີ
ພນັ.

  ສຳະເໜ້ກີານໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ກ� ອນການກວ່ດ້ ແລະ ແຜູ້ນການຕດິ້ຕາມືສຳະເພາະ ເພື� ອແຈງ້ຜູ້ນ່ ແລະ ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ້ນ່ລບັໍ່. ສຳິ� ງນີ ້ຄູ່ວ່ນລວ່ມືມືແີຜູ້ນການປິົ� ນປ່ົວ່ ແລະ ການສຳ່� ງຕ່� ທີ� ເໝາະສຳມ່ື ຖາ້ຫັາກຜູ້ນ່ກວ່ດ້ຫັາກເປັົນບໍ່ວ່ກ. 
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ກະຊວ່ງສຳາທາລະນະສຸຳກຂື້ອງກາ່ປ່ົເຈຍ ໄດ້ອ້ອກນະໂຍບໍ່າຍກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຂື້ອງແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ ໂດ້ຍກາ່ນດ່້ໃຫັໂ້ຮັງໝ່ສຳ່� ງ
ຕ່� ທຸກແຫັ� ງໃນເຂື້ດ້ຊາຍແດ້ນ (ເຊັ� ນແຂື້ວ່ງ ບໍ່ດັ້ທ່າບໍ່າງ (Battambang), ບໍ່ນັທາຍ ມືນິໄຈ (Banteay Meanchey) ແລະ 
ເກາະກງ່ (Koh Kong)) ໃຫັກ້ານປິົ� ນປ່ົວ່ໂດ້ຍບ່ໍ່� ເສຳຍຄູ່� າໃຊຈ້� າຍໃຫັແ້ກ� ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍທຸກຄູ່ນ່ ລວ່ມືທງັ ແຮັງງານທີ� ບ່່ໍ່� ແມື� ນ
ຄູ່ນ່ກາ່ປ່ົເຈຍ. ໃນແຂື້ວ່ງ ເກາະກງ່ (Koh Kong) ມືເີຫັດ້ການທີ� ແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກໃນເຂື້ດ້ຊາຍແດ້ນໄທ ທີ� ເຈບັໍ່
ປົ� ວ່ຍໃນອດັ້ຕາທີ� ສ່ຳງ. ແຮັງງານເຫັື ່� ານີໄ້ດ້ຖ້ກືສຳ່� ງໄປົທີ� ໂຮັງໝ່ທີ� ມືກີານສຳ່� ງຕ່� ໃນແຂື້ວ່ງ ເກາະກງ່ ບໍ່� ອນທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່
ໂດ້ຍບ່ໍ່� ເສຳຍຄູ່� າບ່ໍ່ລກິານ. ໂຮັງໝ່ຍງັສຳກັຢາວ່ກັຊນີປົອ້ງກນັ COVID-19 ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທຸກຄູ່ນ່ທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກໃນປົະເທດ້
ໄທ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ເສຳຍຄູ່� າບ່ໍ່ລກິານ. 

107 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ທີ� ປົະເທດ້ກາ່ປ່ົເຈຍ, ວ່ນັທ ີ3 ພະຈກິ 2021 

   2. ການບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ຈາ່ກດັ້ ຫັື ືໄລຍະສຳັນ້ 68 2. ກໍານົບໍລິກໍານົດ້້ານົສຸຂຶ້ະພາບທີ່່�ຈໍາກໍັດ້ ຫຼັັື ໄລຍະສັ�ນົ



2. ການບໍ່່ລິການດ້້ານສຳຸຂະພາບໍ່ທິີ�ຈ່າກັດ້ 
ຫັັື ໄລຍະສຳັ�ນ 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຫືັາຍຄູ່ນ່ ມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການ
ໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຫືັາຍດ້າ້ນ ທີ� ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ເຫັນັຊດັ້ເຈນ
ໄດ້ໂ້ດ້ຍທນັທ.ີ ການສ່ຳາພດັ້ກບັໍ່ການຖກືໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງດ້າ້ນ
ຮັ� າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ້, ການຖກືບໍ່ບີໍ່ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ ແລະ ຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື, 
ການຖກືລ� ວ່ງລະເມືດີ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ແລະ ການເຮັດັ້ວ່ຽກພາຍໃຕ ້
ເງ ື�ອນໄຂື້ທີ� ບ່ໍ່� ປົອດ້ໄພ ນາ່ໄປົສ່ຳ� ບໍ່ນັຫັາດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ. 
ຫືັາຍຄູ່ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຈາກຄູ່ວ່າມືເຄູ່ັ� ງຄູ່ຽດ້ ພາຍຫືັງັຄູ່ວ່ມື
ບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ເປັົນເວ່ລາຫືັາຍເດ້ອືນ ຫືັາຍປີົ. 

108 Surtees, R ແລະ Laura S. Johnson (2021) ການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່່� ມືສ່ືຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. ຫັອ້ງການ
ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການບໍ່າຫັື ີ(RSO) ແລະ ວ່່ຊງິຕນັ ດ້ຊີ.ີ ສຳະຖາບໍ່ນັ NEXUS. 

ໃນພາກປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ, ການເບໍ່ິ� ງແຍງສຳະເພາະດ້າ້ນ ທີ� ຕອ້ງການ
ແບໍ່ບໍ່ທນັທ,ີ ສຳະຫືັບັໍ່ຊບັໍ່ຊອ້ນ ຫັື ື ໄລຍະຍາວ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍນັນ້ ມືກັຈະມືຈີາ່ກດັ້. ຕວ່່ຢ� າງ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍບໍ່າງຄູ່ນ່ມືີ
ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈທີ� ຊບັໍ່ຊອ້ນ ແລະ ຕອ້ງການການສຳະ  
ໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ ຫັື ື ບໍ່ນັຫັາດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ�

ຊ່າເຮັືອ້ ທີ� ຈາ່ເປັົນຕອ້ງໄດ້ມ້ືກີານປິົ� ນປ່ົວ່ແບໍ່ບໍ່ຕ່� ເນື� ອງ ຫັື ື ການ
ປິົ� ນປ່ົວ່ແບໍ່ບໍ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ ເຊິ� ງມືນັບ່ໍ່� ມືໃີນຊຸມືຊນ່ບໍ່າ້ນເກດີ້ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້.108 

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  

  ສຳອບໍ່ຖາມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືຄີູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະບ່ໍ່� ຄູ່່ານງ້ເຖງິ  
ຫັື ື ບ່ໍ່� ພອ້ມືທີ� ຈະແບໍ່� ງປັົນບໍ່ນັຫັາດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທງັໝດ່້ແກ� ທ� ານ. ສຳງັເກດ້ເບໍ່ິ� ງສຳນັຍານຂື້ອງອາການເຈບັໍ່ເປັົນອື� ນໆ ທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ ້
ກ� າວ່ເຖງິ.

  ຖາ້ມື,ີ ປ້ົກສຳາກບັໍ່ຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ທີ� ມືຄຸີູ່ນວຸ່ດ້ທ ິຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະມືອືາຊບີໍ່ ເພື� ອອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກ
ໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ດ້ທີີ� ສຸຳດ້ ດ້ວ້່ຍການໃຫັຢ້າທີ� ເໝາະສຳມ່ື.

  ໃນການພດັ້ທະນາການປິົ� ນປ່ົວ່, ພຈິາລະນາ ແລະ ເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກນັໜ້� ວ່ຍງານຕ� າງໆ ແລະ NGO ເພື� ອແກໄ້ຂື້ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມື
ຕອ້ງການດ້າ້ນຕ� າງໆຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ລວ່ມືທງັ ອາຫັານ, ທີ� ພກັເຊາ່, ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ, ສຸຳຂື້ະພາບໍ່, 
ການສຳກ້ສຳາ ແລະ ພດັ້ທະນາທກັສຳະດ້າ້ນອາຊບີໍ່. ສຳິ� ງເຫັື ່� ານີ ້ ແມື� ນສຳີ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັທງັໝດ່້ໃນການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນື
ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

  ບໍ່າງຄູ່ັງ້ ມືນັບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ຈະສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄປົຫັາຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຈດິ້ ຫັື ືການປິົ� ນປ່ົວ່ສຳະເພາະດ້າ້ນ ເນື� ອງ
ຈາກວ່� າ ຜູ່້ຊ້ຽວ່ຊານ ຫັື ືການປິົ� ນປ່ົວ່ທີ� ມືໃີຫັນ້ັນ້ ຫັື ື ເນື� ອງຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍປົະຕເິສຳດ້ທີ� ຈະຖກືສຳ່� ງໄປົຫັາ ຫັື ືຖກືເນລະເທດ້ 
ຫັື ື ຖກືສຳ່� ງກບັໍ່ບໍ່າ້ນທນັທ.ີ ໃນກລ່ະນນີີ,້ ໃຫັພ້ບ່ໍ່ປົະກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃຫັຫື້ັາຍທີ� ສຸຳດ້ ເພື� ອໃຫັມ້ືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ດ້າ້ນບໍ່ວ່ກຕ່� ກບັໍ່
ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ປ້ົກສຳາວ່ທິກີານໃນການສຳາ້ງກດິ້ຈະວ່ດັ້ປົະຈາ່ວ່ນັທີ� ເຄູ່ຍີຖກືປົະຕເິສຳດ້ຄູ່ນືໃໝ�  ເຊັ� ນ ເວ່ລາຮັບັໍ່ປົະທານອາຫັານ ແລະ ເວ່ລາ
ນອນ. ຊຸກຍ່ໃ້ຫັນ້າ່ໃຊວ້່ທິກີານຮັບັໍ່ມືໃືນທາງບໍ່ວ່ກ (ຕວ່່ຢ� າງ ວ່ທິກີານຜູ້� ອນຄູ່າຍທີ� ເໝາະສຳມ່ືກບັໍ່ວ່ດັ້ທະນະທ່າ). ແນະນາ່ໃຫັ ້
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າ ຖາ້ຫັາກຍງັມືອີາການຢ່� , ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຖກືສຳ່� ງຕ່�  ເພື� ອຂ່ື້ຄູ່ວ່າມືຊ� ວ່ຍເຫັືອືເພີ� ມືເຕມີື.

  ໃຫັຄູ່້່າແນະນາ່ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືກີານຕດັ້ສຳນິກ� ຽວ່ກບັໍ່ການດ້ື� ມືແອວ່ກຮ່່ັ ຫັື ືໃຊສ້ຳານເສຳບໍ່ຕດິ້. ຊ� ວ່ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ 
ກາ່ນດ່້ເປ່ົາ້ໝາຍໃນການຢຸດ້ບ່ໍ່ລໂິພກ ແລະ ຊຸກຍ່ເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃຫັສ້ຳະແດ້ງແຮັງຈງ່ໃຈ ໃນການຫັືຸດ້ຜູ້� ອນການບ່ໍ່ລໂິພກນັນ້.

  ນາ່ໃຊວ້່ທິກີານແກໄ້ຂື້ບໍ່ນັຫັາ. ສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັືາຍກວ່� າທີ� ຈະບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າທາງເລອືກອນັໃດ້ທີ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນຈະເຮັດັ້. ລະດ້ມ່ືສຳະໝອງກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເພືື� ອຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ກາ່ນດ່້ທາງເລອືກຂື້ອງຕນ່ເອງ
ໃນການປົະເຊນີໜ້າ້ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາ ຫັື ືພດັ້ທະນາແນວ່ທາງການແກໄ້ຂື້ບໍ່ນັຫັາ.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຫັືາຍຄູ່ນ່ ຈາ່ເປັົນຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍຢ� າງລະອຽດ້ ແລະ ການປິົ� ນປ່ົວ່ສຸຳຂື້ະພາບໍ່
ໄລຍະຍາວ່ ຈາກຜູ່້ປ້ົະກອບໍ່ວ່ຊິາຊບີໍ່ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ມືຄຸີູ່ນວຸ່ດ້ທທິີ� ເໝາະສຳມ່ື. ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືອີາການບໍ່າດ້ເຈບັໍ່ພາຍໃນເປັົນເວ່ລາດ້ນ່ 
ຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊ� ອງກະແສຳໄຟີຟີາ້ (X-Ray), ການກວ່ດ້ທດ່້ລອງດ້າ້ນຈລຸນິຊ,ີ ພດິ້ວ່ທິະຍາ ເພື� ອກາ່ນດ່້ຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ຂື້ອງອາການ
ບໍ່າດ້ເຈບັໍ່. ຂື້ັນ້ຕອນ ແລະ ການກວ່ດ້ສຳອບໍ່ເຫັື ່� ານີ ້ອາດ້ຈະມືລີາຄູ່າແພງ ແລະ ໃຊເ້ວ່ລາ ແລະ ລດັ້ມືຊີບັໍ່ພະຍາກອນທີ� ຈາ່ກດັ້ໃຫັ ້
ແກ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີເ້ປັົນທດັ້ສຳະນະບໍ່າງສຳ� ວ່ນຈາກຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ໃນປົະເທດ້ຕ� າງໆ ທີ� ໄດ້ ້
ຈດັ້ໃນເດ້ອືນ ຕຸລາ ຫັາ ເດ້ອືນ ທນັວ່າ 2021. ເຊັ� ນດ້ຽວ່ກບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່ພະຍາດ້ຊ່າເຮັືອ້ ແລະ ພະຍາດ້ຕດິ້ຕ່� ທາງເພດ້ສ່ຳາພນັເຊັ� ນ: 
HIV/AIDS ເຊິ� ງມືຜີູ້ນ່ຕະຫັືອດ້ຊວີ່ດິ້ ແລະ ມືຄີູ່� າໃຊຈ້� າຍສ່ຳງ ທີ� ສຳ່� ງຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຈະໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່. 

ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ອາໄສຳຢ່� ເຂື້ດ້ຫັ� າງໄກສຳອກຫືັກີ ຫັື ືພືນ້ທີ� ຫັ� າງໄກ ອາດ້ຈະເປັົນໄປົບ່ໍ່� ໄດ້ທ້ີ� ຈະເຂື້່າ້ເຖງິການເບໍ່ິ� ງແຂື້ງດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ມືຄຸີູ່ນນະພາບໍ່ 
ແລະ/ຫືັ ືເຂື້່າ້ເຖງິຢາບໍ່າງປົະເພດ້ ເນື� ອງຈາກຂື້າດ້ຄູ່ວ່າມືພອ້ມື. ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ໃນການປິົ� ນປ່ົວ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນ
ສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ ແຕ� ມືນັກບ່່ໍ່� ມືສີຳະເໝໄີປົ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ພກິານ ຫັື ືມືຄີູ່ວ່າມືຕອ້ງການທີ� ຊບັໍ່ຊອ້ນ  ຍງັພບ່ໍ່ກບັໍ່ບໍ່ນັຫັາຫັຍຸງ້ຍາກ
ພເິສຳດ້ອກີ ໃນການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງສຸຳຂື້ະພາບໍ່ທີ� ເໝາະສຳມ່ື ແລະ ຍນືຍງ່. ຂື້າດ້ບຸໍ່ກຄູ່ະລາກອນດ້າ້ນການແພດ້ທີ�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກ
ອບ່ໍ່ຮັມ່ື,  ງບ່ໍ່ປົະມືານຂື້ອງລດັ້ທີ� ມືເີລກັນອ້ຍ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ທີ� ຈາ່ກດັ້ ໝາຍຄູ່ວ່າມືວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫືັາຍ
ຄູ່ນ່ ບ່ໍ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫືັອືໃນການຟືີນ້ຟ່ີສຸຳຂື້ະພາບໍ່ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ.  

                              3. ຂື້າດ້ການເບໍ່ິ� ງແຍງ ທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ 70



3. ຂາດ້ການເບໍ່ິ�ງແຍງ ທິີ�ຮັບັໍ່ຮັ່�ເຖືງິຄູ່ວ່າມືບໍ່ອັບໍ່ຊ່�າດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ມ່ືຟິີດ້ ມືຈັນນັ ຈາກອນັສືຳເປົສຳ

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຊ່າ້ຄູ່ນືອີກໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຂ່ື້ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ່້ແລດ້າ້ນ
ສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ສຳິ� ງນີສ້ຳາມືາດ້ເກດີ້ຂື້້ນ້ໄດ້ ້ ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຮ່ັສ້ຳກ້
ຖກືຄຸູ່ກຄູ່າມື ຫັື ືຮ່ັສ້ຳກ້ບ່ໍ່� ປົອດ້ໄພໃນເວ່ລາການປ້ົກສຳາ ຫັື ືກວ່ດ້
ກາ; ຮ່ັສ້ຳກ້ອາຍ ຫັື ື ຂື້າຍໜ້າ້ ຈາກການສຳອບໍ່ຖາມື ຫັື ື ວ່ທິີ
ປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນການກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້; ສຳິນ້ຫັວ່ງັ ຫັື ື ບ່ໍ່�
ສຳາມືາດ້ຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືໄດ້ ້ໃນຕະຫືັອດ້ປົະສຳບ່ໍ່ການນັນ້.

ປົະສຳບ່ໍ່ການດ້າ້ນລບ່ໍ່ນີ ້ ອາດ້ຈະເປັົນການປົອ້ງກນັຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການເປີົດ້ເຜູ້ຍີການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ໃນບໍ່າງ
ກລ່ະນ ີ ອາດ້ຈະເປັົນສຳາເຫັດ້ທີ� ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ຫັືກີລຽ້ງທີ� ຈະ
ຊອກຫັາການເບໍ່ິ� ງແຍງສຸຳຂື້ະພາບໍ່ໃນອະນາຄູ່ດ່້. ການນາ່ໃຊ ້
ວ່ທິກີານເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ຕ່�
ກບັໍ່ປົະຕສ່ິຳາພນັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທງັໝດ່້, ໃຫັຜູ່້້ຊ້� ຽວ່ຊານ
ດ້າ້ນສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ຈດັ້ຫັາສຳະພາບໍ່ແວ່ດ້ລອ້ມືທີ� ປົອດ້ໄພຂື້ືນ້ກວ່� າ
ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ປິົ� ນປ່ົວ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້.້

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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��ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າການໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາ ແລະ ກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍ ເຮັດັ້ຢ່� ໃນສຳະຖານທີ� ແບໍ່ບໍ່ປິົດ້ ແລະ ເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່. . 

  ອະນຸຍາດ້ໃຫັນ້ກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະ ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັຍ� ທີ� ໄວ່ວ້່າງໃຈໄດ້ ້ຢ່� ໃນຫັອ້ງກວ່ດ້ ຖາ້ຫັາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຮັອ້ງຂ່ື້. ກ� ອນການເຂື້່າ້
ພບ່ໍ່, ນກັສຳງັຄູ່ມ່ືສຳງ່ເຄູ່າະສຳາມືາດ້ກະກຽມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືຮ່ັ ້ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ຈາ່ເປັົນ ສຳະນັນ້ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້ໝັນ້
ໃຈ ທີ� ຈະໂອລ້ມ່ືກບັໍ່ພະນກັງານທາງດ້າ້ນແພດ້ ໃນການເບໍ່ິ� ງແຍງດ່້ແລເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ.

  ເນັນ້ໃສຳ�  “ເກດີ້ຫັຍງັຂື້້ນ້ກບັໍ່ເຈ່າ້?” ຫັືາຍວ່� າທີ� ຈະເວ່່າ້ວ່� າ “ເຈ ່າ້ເປັົນຫັຍງັ?” 109

  ສຳື� ສຳານຢ� າງຊາ້ໆ ແລະ ຊດັ້ເຈນກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້, ສຳິ� ງທີ� ຄູ່າດ້ຫັວ່ງັ ແລະ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ໃຈ ສຳິ� ງທີ�

ກາ່ລງັຈະເກດີ້ຂື້້ນ້. ນາ່ໃຊຜູ່້້ແ້ປົພາສຳາ ຖາ້ຈາ່ເປັົນ.

  ການກວ່ດ້ດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ ແລະ ຈດິ້ໃຈ ແລະ ການປົະເມືນີ ຄູ່ວ່ນຈະເຮັດັ້ຂື້້ນ້ເມືື� ອໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມືຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແຈງ້ບໍ່ອກກ� ຽວ່ກບັໍ່ບໍ່າດ້ກາ້ວ່ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ແລະ ເປັົນຫັຍງັມືນັຈິ� ງຈາ່ເປັົນ. 
ການມືດິ້ງຽບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຖກືຕຄີູ່ວ່າມືວ່� າເປັົນການຍນິຍອມື. ການກວ່ດ້ກາ ແລະ ການປົະເມືນີ ຄູ່ວ່ນຈະ
ເຮັດັ້ຂື້້ນ້ໂດ້ຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ເປັົນເພດ້ ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍໃຈນາ່. 

  ເວ່່າ້ກບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນລກັສຳະນະທີ� ອ� ອນໂຍນ ແລະ ບ່ໍ່� ຕດັ້ສຳນິ. ເຮັດັ້ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໝັນ້ໃຈວ່� າ ບ່ໍ່� ມືໃີຜູ້ສຳມ່ືຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ບໍ່າດ້ເຈບັໍ່ ແລະ 
ທຸກຄູ່ນ່ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປິົ� ນປ່ົວ່/ປົະຕບິໍ່ດັ້ ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືເຄູ່າ່ລບ່ໍ່.

  ກວ່ດ້ເບໍ່ິ� ງວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍໃຈ ແລະ ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພຕະຫືັອດ້ຂື້ັນ້ຕອນ, ການກວ່ດ້ກາ ຫັື ືການປິົ� ນປ່ົວ່ ຫັື ື ບ່ໍ່� . 
ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າການບ່ໍ່ລກິານເປັົນໄປົໂດ້ຍສຳະໝກັໃຈ ແລະ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະປົະຕເິສຳດ້ໄດ້ຕ້ະຫັືອດ້ເວ່ລາ. 

  ສຳະເໜ້ກີານໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນ ແລະ ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ຕະຫັືອດ້ໄລຍະທີ� ປົະເຊນີໜ້າ້ໃນສຳະຖານທີ� ການປິົ� ວ່ປ່ົວ່. ຊຸກຍ່ເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃຫັ ້
ຖາມືຄູ່່າຖາມື ແລະ ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ັນ້ຕອນການຕດັ້ສຳນິໃຈ.

  ຮັບັໍ່ຮັອງຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ທຸກຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ເກບັໍ່ກາ່ນັນ້ ຈະຖກືເກບັໍ່ຮັກັສຳາເປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່. ອະທບິໍ່າຍຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ການບໍ່ນັທກ້ຂ່ື້ມ້ື່ນ
ນັນ້ຈະຖກືເກບັໍ່ຮັກັສຳາໄວ່ຢ້� າງປົອດ້ໄພ. ບໍ່ອກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ວ່� າ ຂ່ື້ມ້ື່ນຈະບ່ໍ່� ຖກືແບໍ່� ງປັົນໃຫັກ້ບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນໂດ້ຍບ່ໍ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້
ຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັື ືຄູ່່າສຳັ� ງສຳານ.

  ໃນການປົະເຊນີໜ້າ້ກນັຄູ່ັງ້ທ່າອດິ້, ເນັນ້ໃສຳ� ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືໄວ່ວ້່າງໃຈກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ແ້ບໍ່� ງປັົນວ່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຮ່ັສ້ຳກ້ແນວ່ໃດ້ ແລະ ຕອ້ງການຖກືປິົ� ນປ່ົວ່/ປົະຕບິໍ່ດັ້ແນວ່ໃດ້. ຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືບ່ໍ່� ສຳະບໍ່າຍໃຈຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ບ່ໍ່� ວ່� າຈະເປັົນການ
ສຳະແດ້ງດ້ວ້່ຍວ່າຈາ ຫັື ື ຮັ� າງກາຍ. ສຳິ� ງນີອ້າດ້ຈະອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ໂ້ອລ້ມ່ືກ� ຽວ່ກບັໍ່ປົະສຳບ່ໍ່ການ ການຖກື
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຖກືລ� ວ່ງລະເມືດີ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

109 ໂຄູ່ງການ Polaris (2018). ເສຳັນ້ທາງລາດ້, ສຳີ� ແຍກ ແລະ ທາງອອກ: ແຜູ້ນງານສ່ຳາລບັໍ່ລະບໍ່ບ່ໍ່ ແລະ ອຸດ້ສຳາຫັະກາ່ເພື� ອປົອ້ງກນັ ແລະ ຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
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4. 
ຂາດ້ການເບໍ່ິ�ງແຍງທິີ�ເໝົາະສຳມົືທິາງວ່ດັ້ທິະນະ
ທິາ່ ແລະ ເປົນັລາຍບໍ່ກຸຄູ່ນົ

ພືນ້ຖານຄູ່ວ່າມືເປັົນມືາຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ວ່ດັ້ທະນະທາ່ ແລະ 
ເສຳດ້ຖະກດິ້-ສຳງັຄູ່ມ່ື, ລະດ້ບັໍ່ການສຳກ້ສຳາ ແລະ ເຫັດ້ການທີ�

ເກດີ້ຂື້້ນ້ກບັໍ່ພວ່ກເຂື້າ່ ໃນເວ່ລາທີ� ຢ່� ໃນສຳະຖາານະການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 
ຈະມືຜີູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ປົະສຳບ່ໍ່ການ ໃນການເຈບັໍ່ປົ� ວ່ຍ, ສຸຳຂື້ະພາບໍ່ ແລະ 
ຄູ່ວ່າມືຄູ່າດ້ຫັວ່ງັດ້າ້ນການເບໍ່ິ� ງແຍງສຸຳຂື້ະພາບໍ່. ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ, 
ປົະເພນ ີແລະ ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອດ້າ້ນຈດິ້ວ່ຍິານ ທງັໝດ່້ນີລ້ວ້່ນແຕ� ສຳ່� ງ
ຜູ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ປົະສຳບ່ໍ່ການຄູ່ວ່າມືເຈບັໍ່ເປັົນ ແລະ ຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງຕ່� ກບັໍ່
ການເບໍ່ິ� ງແຍງ.

ຕວ່່ຢ� າງ, ຜູ່້ຍ້ງິທີ� ມືາຈາກສຳະຖານະການບໍ່� ອນທີ� ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້
ເປັົນ ‘ເລື� ອງປ່ົກກະຕ’ິ, ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະມືທີ� າອ� ຽງທີ� ຈະຫຸືັດ້ຜູ້� ອນ
ປົະສຳບ່ໍ່ການດ້າ້ນຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ລງ່. ເມືື� ອມືຄີູ່ວ່າມື
ແຕກຕ� າງກນັຢ� າງຫືັວ່ງຫືັາຍຕ່� ກບັໍ່ປົະຫັວ່ດັ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນມືາ ແລະ 
ລະດ້ບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຮ່ັຂ້ື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ປ້ົະກອບໍ່ອາຊບີໍ່
ດ້າ້ນການແພດ້ ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ຍາກທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈະເຊື� ອມື
ໂຍງຄູ່ວ່າມືກງັວ່ນ່ຂື້ອງຕນ່ ແລະ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການ
ປົະເມືນີອາການ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ນ່າໃຊຜູ່້້ແ້ປົພາສຳາທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ແລະ ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ແລວ້່ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳາມືາດ້ສຳື� ສຳານຄູ່ວ່າມື

ຕອ້ງການ ແລະ ເຂື້່າ້ໃຈຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການດ້ັ� ງກ� າວ່. ຖາ້ເປັົນໄປົໄດ້ ້ ນ່າໃຊຜູ່້້ແ້ປົພາສຳາຄູ່ນ່ເກ່� າ ຖາ້ຫັາກຕອ້ງພບ່ໍ່ປົະກນັ
ຫືັາຍຄູ່ັງ້. ແຈງ້ຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ ຫັື ື ໜ້� ວ່ຍງານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕ່� ກບັໍ່ເລື� ອງດ້ັ� ງກ� າວ່ (ຕວ່່ຢ� າງ ການສຳນ່ທະນາທາງການແພດ້ ທີ� ເປັົນ
ຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ທີ� ອາດ້ຈະກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ, ການຂື້່� ມືຂື້ນື ແລະ ອື� ນໆ). ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ແ້ປົພາສຳາຮ່ັສ້ຳກ້ສຳະບໍ່າຍ
ໃຈກບັໍ່ເລື� ອງດ້ັ� ງກ� າວ່. ເຕອືນຜູ່້ແ້ປົພາສຳາ ບ່ໍ່� ໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນລາຍລະອຽດ້ການຕດິ້ຕ່� ສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ແລະ ເປີົດ້ເຜູ້ຍີຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍກບັໍ່ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອື� ນ.

  ປົະເມືນີລະດ້ບັໍ່ການຮ່ັໜ້້ງັສຳຂືື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າ ຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ຖ� າຍທອດ້ໃຫັນ້ັນ້ຢ່� ໃນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້.້ 
ພຈິາລະນາການນ່າໃຊເ້ຄູ່ື� ອງມືກືານໄດ້ເ້ຫັນັ ແລະ ໄດ້ຍ້ນິ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຂື້່າ້ໃຈໄດ້.້

  ພຈິາລະນາຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຄູ່ນ່ພກິານ. 

  ຢ� າຕັງ້ຂ່ື້ສ້ຳມ່ືມຸືດ້ຕຖິານຢ� າງໄວ່ ຫັື ືເປັົນລບ່ໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ປົະຕກິລິຍິາ ຫັື ືການປົະພດ້້ຂື້ອງບຸໍ່ກຄູ່ນ່. ພຈິາລະນາ ເຫັດ້ຜູ້ນ່ໄປົໄດ້ໄ້ປົ
ທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າ, ສຳງັຄູ່ມ່ື ຫັື ືເຫັດ້ຜູ້ນ່ສຳ� ວ່ນບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ຕ່� ກບັໍ່ປົະຕກິລິຍິາດ້ັ� ງກ� າວ່. 

  ກ່ານດ່້ປັົດ້ໄຈກດ່້ດ້ນັທາງສຳງັຄູ່ມ່ືໃນປັົດ້ຈບຸໍ່ນັ ລວ່ມືທງັຂ່ື້ຈ້າ່ກດັ້ດ້າ້ນທີ� ຢ່� ອາໄສຳ, ກດ່້ໝາຍ ແລະ ການເງນິ ແລະ ການສຳ່� ງຕ່�
ການບ່ໍ່ລກິານທາງສຳງັຄູ່ມ່ືທີ� ເໝາະສຳມ່ື ແລະ ທນັເວ່ລາ.

  ສ່ຳາຫືັວ່ດ້ຄູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກ� ຽວ່ກບັໍ່ອາການເຈບັໍ່ປົ� ວ່ຍຂື້ອງຕນ່ເອງ. ສຳິ� ງນີຄູ້່ວ່ນເປັົນແນວ່ທາງຕ່� ກບັໍ່ແຜູ້ນ
 

ການປິົ� ນປ່ົວ່ ແລະ ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ປ້ົະກອບໍ່ວ່ຊິາຊບີໍ່ ຄູ່່ານງ້ເຖງິວ່ິທິ ີທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະມືປີົະຕກິລິຍິາຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

  ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕອ້ງການຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານເພດ້ດ້ຽວ່ກນັນັນ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເຄູ່າ່ລບ່ໍ່ ໃນກລ່ະນທີີ� ເປັົນໄປົໄດ້ ້
ລວ່ມືທງັ ທາງເລອືກຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ໃ້ດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອະນຸຍາດ້ໃຫັກ້ວ່ດ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເອງ. 

  ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິຄູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອທາງສຳາສຳະໜ້າ ໃນການຟືີນ້ຟ່ີຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ລວ່ມືທງັ ຄູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈຕ່� ກບັໍ່
ປົະສຳບ່ໍ່ການ ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນບ່ໍ່ລບິໍ່ດ່້ຂື້ອງສຳາສຳະໜ້າ ແລະ ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າ.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະເລອືກທາງເລອືກ ແລະ ຕດັ້ສຳນິໃຈດ້ວ້່ຍຕນ່ເອງ ແລະ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນຈະຖກືຊຸກຍ່ໃ້ຫັ ້
ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈຫັືາຍທີ� ສຸຳດ້. ຄູ່່�ມືືຂອັງອັາຊຽນທິີ�ຄູ່່ານຶງເຖືິງບໍ່ົດ້ບໍ່າດ້ຍິງ-ຊາຍ ແນະນາ່ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ “ໄດ້ຮ້ັບັໍ່
ການສຳາ້ງຄູ່ວ່າມືເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນທຸກດ້າ້ນ ໃນການວ່າງແຜູ້ນ ແລະ ຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່
ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່.”110 ດ້ວ້່ຍການເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ຄູ່ວ່ນຕັງ້ເປ່ົາ້ໝາຍທີ� ຈະ
ຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ວ່າມືເປັົນອດິ້ສຳະລະຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຕດັ້ສຳນິໃຈ ແລະ ດ່້າເນນີການທີ� ມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການ
ຮັ� ວ່ມືມືດື້ັ� ງກ� າວ່ ຈະຊ� ວ່ຍໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ໄດ້ສ້ຳດິ້ເສຳລພີາບໍ່ໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈທີ� ມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຊວີ່ດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ເພີ� ມືຄູ່ວ່າມືໝັນ້
ໃຈໃນການກາ່ນດ່້ການປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນການບໍ່າດ້ຕ່� ໄປົ.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:111

ໃນເວ່ລາກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ,  ທ� ານໝ່ຄູ່ນ່ລາວ່ ແລະ ພະຍາບໍ່ານ ມືກັຈະກະກຽມືໃຫັມ້ືນີກັສຳງັຄູ່ມ່ື
ສຳງ່ເຄູ່າະ ແລະ ຈດິ້ຕະແພດ້ຢ່� ໃນຫັອ້ງດ້ຽວ່ກນັ. ພ່� ແມື�  ຫັື ືຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງຂື້ອງເດ້ກັກ່� ຈະຢ່� ນາ່ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳະດ້ວ່ກ. ໃນລະຫັວ່� າງການ
ກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍ, ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິດ້າ້ນການແພດ້ ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ຈະບ່ໍ່� ສຳອບໍ່ຖາມືຄູ່່າຖາມືກງ່ ທີ� ອາດ້ຈະສຳາ້ງຄູ່ວ່າມື
ບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈໃຫັແ້ກ� ເດ້ກັ. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຍງັແຈງ້ຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງ ແລະ ເດ້ກັກ� ຽວ່ກບັໍ່ຂື້ັນ້ຕອນ ຫັື ືການກວ່ດ້ທີ� ຈະດ່້າເນນີການ. ມືກີານ
ອາ້ງອງີເຖງິກລ່ະນທີີ� ເດ້ກັ ທີ� ປົະຕເິສຳດ້ການກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍ. ທ� ານໝ່ໄດ້ໃ້ຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາວ່� າເປັົນຫັຍງັການກວ່ດ້ຮັ� າງກາຍຈິ� ງມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາ
ຄູ່ນັ ແຕ� ເດ້ກັ ກຍ່ງັບ່ໍ່� ປົ� ຽນໃຈ, ສຳະນັນ້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈິ� ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້ໃຫັກ້ບັໍ່ບໍ່າ້ນໄດ້.້

110 ເບໍ່ິ� ງທີ� ວ່ກັ 2.6.2. 
111 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ທີ� ປົະເທດ້ລາວ່, ວ່ນັທ ີ17 ທນັວ່າ 2021. 

4. ຂື້າດ້ການເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ເໝາະສຳມ່ືທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າ ແລະ ເປັົນລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່74



ຂະບໍ່ວ່ນການຍຸຕິທິ່າທິາງອັາຍາ
ສຳດິ້ທ ິ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຄູ່ວ່ນຈະເປັົນຫັວ່່ໃຈຫັືກັທງັໝດ່້ໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການ
ຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ. ແຕ� ວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືກັຈະປົະຕເິສຳດ້ ແລະ ຖວື່� າເປັົນສຳ� ວ່ນໜ້້� ງຂື້ອງຫັືກັຖານໃນ
ຂື້ະບໍ່ວ່ນຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ທີ� ເນັນ້ໃສຳ� ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຕ່ີ� ກບັໍ່ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້. ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນໃນລະດ້ບັໍ່
ພາກພືນ້ຂື້ອງອາຊຽນ ໄດ້ຢື້ນຢັນວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-
ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ຫັື ື ດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຕ່ີ� ຜູ່້ທ້ີ� ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງຕາມືກດ່້ໝາຍຢ� າງພຽງພ່,ໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືໃນໄລຍະການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ. 
ບໍ່ນັດ້າປົະເທດ້ອາຊຽນ ຕອ້ງຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິການຢຽວ່ຢາທີ� ມືຢ່ີ�  ແລະ ຕອ້ງມືີ
ກດ່້ໝາຍ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນທີ� ຈາ່ເປັົນ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ. 
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ຄູ່່າແນະນາ່ທ ີ5(8) ຂອັງຫັັັກການ ແລະ ຂ່�ສຳະເໜີ້ແນະນ່າຂອັງ  ����� ວ່່າດ້້ວ່ຍສິຳດ້ທິິມືະນຸດ້ ແລະ ການຄູ້່າມືະນຸດ້ ຮັຽກຮັອ້ງ
ໃຫັລ້ດັ້ນາ່ໃຊຄູ້່ວ່າມືພະຍາຍາມືຢ� າງເໝາະສຳມ່ືໃນການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່ ໃນໄລຍະການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-
ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ແລະ ຂື້ະບໍ່ວ່ນການພຈິາລະນາຄູ່ະດ້ ີ ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນຕ່� ໄໆປົ ເມືື� ອຈາ່ເປັົນຕອ້ງຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ແຜູ້ນງານການປ່ົກປົອ້ງຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ອາດ້ຈະລວ່ມືເອາ່ອງ່ປົະກອບໍ່ບໍ່າງສຳ� ວ່ນ ຫັື ືທງັໝດ່້ ດ້ັ� ງນີ:້ ກາ່ນດ່້ສຳະຖານທີ�  
ທີ� ປົອດ້ໄພໃນປົະເທດ້ປົາຍທາງ; ເຂື້່າ້ເຖງິທີ� ປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍທີ� ເປັົນອດິ້ສຳະລະ; ປ່ົກປົອ້ງຕວ່່ຕນ່ ໃນໄລຍະການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງ
ກດ່້ໝາຍ; ກາ່ນດ່້ທາງເລອືກໃນການສຳບືໍ່ຕ່�  ອາໄສຳຢ່� , ການຕັງ້ຖິ� ນຖານໃໝ�  ຫັື ືການສຳ່� ງກບັໍ່ປົະເທດ້.

ໃນຖານະທີ� ເປັົນຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າອດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ ທີ� ຕອ້ງຄູ່່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຈະປົະເຊນີ ຫັື ືໃຜູ້ກຕ່າມືທີ� ໃຫັກ້ານຊ� ວ່ຍເຫັືອືເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການຄຸູ່ກຄູ່າມືຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ອາຊະຍາກາ່ທີ� ມືກີານ
ຈດັ້ຕັງ້ ມືຫີັືາຍຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ແຕກຕ� າງກນັ ແລະ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການພຈິາລະນາຢ� າງຈງິຈງັ. ທ� ານຄູ່ວ່ນພຈິາລະນາຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງ ແລະ ຄູ່ວ່າມື
ຮຸັນແຮັງເຫັື ່� ານີຈ້າກມຸືມືມືອງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 

ບໍ່າງຄູ່່າຖາມືທີ� ຄູ່ວ່ນພຈິາລະນາ ໃນການປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທ່� ວ່ໄປົ:112

• ມືກີານລາຍງານ ຫັື ືຮັບັໍ່ຮ່ັຄູ້່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ໄດ້ຢ່້� ໃສຳ?

• ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໄດ້ຖ້ກືຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືໂດ້ຍກຸ� ມືອງ່ກອນອາຊະຍາກາ່ ຫັື ືເຄູ່ອືຂື້� າຍອື� ນບ່ໍ່� ?

• ກຸ� ມືເຫັື ່� ານີ ້ໄດ້ມ້ືກີານວ່າງແຜູ້ນ ຫັື ືປົະຕບິໍ່ດັ້ການແກແ້ຄູ່ນ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັື ືບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຊ� ວ່ຍເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ?

• ໜ້� ວ່ຍງານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍຂື້ັນ້ຕອ້ງຖິ� ນ ເຊື� ອຖໄືດ້ບ່້ໍ່� ?

• ມືກີານຮັບັໍ່ຮ່ັກ້ານສ່ຳລ້າດ້ບໍ່ງັຫັືວ່ງບ່ໍ່�  ແລະ ລະດ້ບັໍ່ການຮັບັໍ່ຮ່ັແ້ມື� ນເທ່� າໃດ້? 

ໄພອນັຕະລາຍຕ່� ໄປົນີ ້ໄດ້ຖ້ກືກາ່ນດ່້ວ່� າເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕ ິໃນເວ່ລາທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືສີຳວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນ
ຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາພາຍໃນອາຊຽນ. ໃນຖານະທີ� ເປັົນຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້າ່ອດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່, ມືນັເປັົນສຳິ� ງສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ທ� ານຕອ້ງ
ຄູ່່ານງ້ເຖງິໄພອນັຕະລາຍທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ ແລະ ພຈິາລະນາ ຄູ່່າແນະນາ່ການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ເພື� ອເປັົນແນວ່ທາງໃນການ
ປົອ້ງກນັ ຫືັ ືຫຸືັດ້ຜູ້� ອນໄພອນັຕະລາຍເຫືັ່� ານີ.້ 

112 ອງີຕາມືຄູ່່� ມືຂືື້ອງອງ່ການ UNODC ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິໃນຂື້ະແໜ້ງຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ໂມືດ່້ 5. https://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.pdf 

4. ຂື້າດ້ການເບໍ່ິ� ງແຍງທີ� ເໝາະສຳມ່ືທາງວ່ດັ້ທະນະທ່າ ແລະ ເປັົນລາຍບຸໍ່ກຄູ່ນ່76



1. 
ການໃຫັ�ຂ່�ມື່ນທິີ�ຜູ້ິດ້ພາດ້, ການຂົ�ມືຂ່� ຫັັື ການ
ບໍ່ັງຄູ່ັບໍ່ ເພື�ອັໃຫັ�ການຕ່�ສຳ່�ຜູ້່�ທິີ�ຂ່ດ້ຮັີດ້ເຂົາເຈົ�າ

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະຖກືແຈງ້ຂ່ື້ມ້ື່ນ
ທີ� ຜູ້ດິ້ພາດ້ ຫັື ື ກດ່້ດ້ນັໃຫັເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ີ
ທາງກດ່້ໝາຍຕ່� ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືກັຈະບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຂ່ື້ມ້ື່ນ
ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການ ແລະ ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ�

ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ເພື� ອໃຫັກ້ານຍນິຍອມືຢ� າງເປັົນອດິ້ສຳະລະ. ເຖງິ
ວ່� າຈະມືກີານໃຫັຄູ້່ວ່າມືຍນິຍອມື, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະ
ບ່ໍ່� ເຂື້່າ້ໃຈຕ່� ກບັໍ່ຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນຂື້ອງການເປັົນຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍ-
ພະຍານ ແລະ ຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຊວີ່ດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢ� າງເຕມັື
ສຳ� ວ່ນ. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫືັາຍຄູ່ນ່ ບ່ໍ່� ເຫັນັປົະໂຫັຍດ້ທີ� ເປັົນຮ່ັບໍ່ປົະທາ່
ຈາກການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ ແຕ�
ອາດ້ຈະຖກືຂື້່� ມືຂ່ື້�  ຫັື ືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັເ້ຮັດັ້ ໂດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-
ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ; ພະນກັງານໄອຍະການ, ທະນາຍຄູ່ວ່າມື ຫັື ື ຜູ່້ໃ້ຫັ ້
ການບ່ໍ່ລກິານອື� ນໆ. ຜູ່້ທ້ີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ກດິ້ຈະກາ່ທີ� ຜູ້ດິ້ກດ່້ໝາຍ 
ອາດ້ຈະຖກືລງ່ໂທດ້ ຫັື ືຖກືກກັຂື້ງັ ເວ່ັນ້ເສຳຍແຕ�  ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕດັ້ສຳນິ
ໃຈທີ� ຈະເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ຕ່� ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້. ບໍ່າງຄູ່ນ່
ອາດ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່່າສຳນັຍາທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້າ້ນ
ການເງນິ, ການປ່ົກປົອ້ງ, ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ແລະ ທີ� ພກັເຊາ່ ຖາ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ໃຫັຄູ້່ວ່າມືຮັ� ວ່ມືມືໃືນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍເທ່� ານັນ້. 

ຄູ່າ່ແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ອະທບິໍ່າຍຢ� າງລະອຽດ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່ລະບໍ່ບ່ໍ່ຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ, ຈດຸ້ຢືນ/ຕ່າແໜ້� ງທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ສຳດິ້ທິ

ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ທາງເລອືກ ແລະ ການບ່ໍ່ລກິານທີ� ມືຢ່ີ�  ແລະ ປັົດ້ໄຈດ້າ້ນເວ່ລາໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການພຈິາລະນາ. ພຈິາລະນາເຖງິ
ສຳນັຊາດ້, ຊນ່ເຜູ້່� າ, ອາຍຸ  ແລະ ຄູ່ວ່າມືພກິານຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ຖາ້ມື ີແລະ ອື� ນໆ.113

  ບ່ໍ່� ຄູ່ວ່ນຈະຜູ່້ກມືດັ້ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ທີ� ພກັເຊາ່ ຕ່� ກບັໍ່ການຮັ� ວ່ມືມືຂືື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ໃີດ້ໜ້້� ງທາງກດ່້ໝາຍ. 
ໃຫັອ້ະທບິໍ່າຍອາຊະຍາກາ່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ການລງ່ໂທດ້ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ແລະ ການເຂື້່າ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືຍຸຕທິ່າ ແລະ ການຢຽວ່
ຢາໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ຫັືກີລຽ້ງ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໃນຖານະທີ� ເປັົນແຫັື� ງຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຫັືກັຖານພຽງຢ� າງດ້ຽວ່. ສຳິ� ງນີເ້ປັົນວ່ທິກີານໄລຍະ
ສຳັນ້ ທີ� ມືແີນວ່ໂນມ້ືວ່� າຈະຫັື ່ມ້ືເຫັືວ່. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ ມືແີນວ່ໂນມ້ືຈະໃຫັຄູ້່ວ່າມືຮັ� ວ່ມືມືໃືນຂື້ະບໍ່ວ່ນການ
ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ແລະ ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີຖາ້ຫັາກເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັສ້ຳກ້ປົອດ້ໄພ ແລະ ໝັນ້ໃຈ ແລະ ເຂື້່າ້ໃຈຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການ
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການນັນ້ໄດ້ຖ້ກືຕອບໍ່ສຳະໜ້ອງຢ� າງເໝາະສຳມ່ື.114

  ແນະນາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ບ່ໍ່� ໃຫັ ້ ‘ແກໄ້ຂື້’ ຄູ່ະດ້ຢີ� າງບ່ໍ່� ເປັົນທາງການ ເພື� ອໃຫັເ້ຂື້າ່ເຈ ່າ້ກບັໍ່ໄປົໃຊຊ້ວີ່ດິ້ແບໍ່ບໍ່ປ່ົກກະຕ.ິ ການ
ກະກຽມືດ້ັ� ງກ� າວ່ ຍ� ອມືມືກີານປົານປີົານອມືຢ� າງຫັືກີລຽ້ງບ່ໍ່� ໄດ້,້ ບ່ໍ່� ແມື� ນຢ� າງນອ້ຍ ເພາະເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳ່� ງເສຳມີືການສ່ຳລ້າດ້ບໍ່ງັຫັືວ່ງ 
ແລະ ຢຸດ້ຕກິານລງ່ໂທດ້ຜູ່້ຂ່້ື້ດ້ຮັດີ້.115

  ໃຫັເ້ວ່ລາໃນການຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ສຳະທອ້ນຄູ່ນື ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການກາ່ຕວ່່ ເພື� ອຕດັ້ສຳນິໃຈໃນການຮັ� ວ່ມືມືຢື� າງມືີ
ຂ່ື້ມ້ື່ນ

  ແຈງ້ການຂ່ື້ຄູ່ວ່າມືຍນິຍອມືໂດ້ຍສຳະໝກັໃຈ ໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການ. ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍສຳາມືາດ້ປົະຕເິສຳດ້ການ
ຊ� ວ່ຍເຫັືອື ແລະ ການປ່ົກປົອ້ງໄດ້ຕ້ະຫືັອດ້ເວ່ລາ ໃນໄລຍະຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ.

113 ແຜູ້ນປົະຕບິໍ່ດັ້ງານຂື້ອງາຊຽນເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໂດ້ຍສຳະເພາະແມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັ, ພາກ B (g); ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ວ່ກັ 3.6.4; ການທບ່ໍ່
ທວ່ນຄູ່່� ມືລືະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC ຄູ່່າແນະນາ່ 4.4

114 ສ່ຳານກັງານໃຫັຍ� ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານສຳດິ້ທມິືະນຸດ້. ຫັືກັການ ແລະ ຂ່ື້ສ້ຳະເໜ້ແີນະນາ່ວ່� າດ້ວ້່ຍສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ ແລະ ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. (n.d.)
115 ອາຊຽນ (2019). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືຮ່ືັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ການຈດັ້ການຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການ

ຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ: 

ຜູ່້ແ້ປົພາສຳາມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການປ່ົກປົອ້ງ ແລະ ຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍກງ່. ສຳິ� ງນີເ້ປັົນສຳິ� ງທີ� ຖກືຕອ້ງ ໂດ້ຍສຳະເພາະຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ຕ� າງປົະເທດ້ ແລະ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເວ່່າ້ພາສຳາຂື້ອງປົະເທດ້ນັນ້ໄດ້.້ ເຖງິຢ� າງໃດ້ກຕ່າມື, ມືຈີາ່ນວ່ນສຳິ� ງທາ້ທາຍໃນ
ການນາ່ໃຊຜູ່້້ແ້ປົພາສຳາສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືທີ� ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ໄດ້ແ້ບໍ່� ງປັົນ
ຂ່ື້ມ້ື່ນວ່� າຜູ່້ແ້ປົພາສຳາບໍ່າງຄູ່ນ່ ໄດ້ນ້າ່ໃຊກ້ານແປົພາສຳາດ້ວ້່ຍການ “ໂນມ້ືນາ້ວ່ຈດິ້ໃຈ”, ການແຊກແຊງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມື
ຄູ່ດິ້ເຫັນັຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແທນທີ� ຈະໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ເ້ຂື້່າ້ໃຈຂ່ື້ເ້ທດັ້ຈງິ ແລະ ຕດັ້ສຳນິໃຈຢ� າງມືເີຫັດ້ຜູ້ນ່. ສຳິ� ງນີອ້າດ້ຈະເປັົນ
ອຸປົະສຳກັໃນການເຮັດັ້ວ່ຽກຂື້ອງຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕທ້່າຜູ້ດິ້ ຫັື ື ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່. ໃນຕວ່່ຢ� າງອື� ນໆ, ຜູ່້ແ້ປົພາສຳາອາດ້ຈະມືຂ່ີື້ຂ້ື້ດັ້ແຍ� ງທາງ
ດ້າ້ນຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ໃນຄູ່ະດ້ນີັນ້ ເຊິ� ງອາດ້ຈະສຳ່� ງຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ໃນການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຂື້ອງຄູ່ະດ້ ີ ແລະ ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຜູ່້ທ້ີ� ມືສີຳ� ວ່ນກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງໃນຄູ່ະດ້.ີ ແຕ� ທີ� ໜ້າ້ເສຳຍດ້າຍ, ບ່ໍ່� ແມື� ນທຸກອງ່ການໃນປົະເທດ້ອາຊຽນ ທີ� ມືບີໍ່ນັຊດ່ີ້າຂື້ອງຜູ່້ ້
ແປົພາສຳາ, ສຳະນັນ້ ບໍ່ນັຫັາດ້� ງັກ� າວ່ນີຍ້ງັຈະສຳບືໍ່ຕ່� ເກດີ້ຂື້້ນ້ອກີ. 

ມືາດ້ຕາ  14(6) ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ກາ່ນດ່້ໃຫັລ້ດັ້ຖະບໍ່ານອາຊຽນ ປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ດ້ວ້່ຍການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 
ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ວ່� າ “ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ຄູ່ວ່ນຈະເກບັໍ່ຮັກັສຳາຂ່ື້ມ້ື່ນ ແລະ ເລື� ອງລາວ່
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໄວ່ເ້ປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ ເວ່ັນ້ແຕ�  ມືກີານຮັຽກຮັອ້ງໃຫັມ້ືກີານເປີົດ້ເຜູ້ຍີ ຫັື ື ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້ໂດ້ຍ
ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຊ� ວ່ຍເຫັືອື ຫັື ື ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້ໂດ້ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.116 ຫັືກັການ “ຈາ່ເປັົນຕອ້ງຮ່ັ”້ ຄູ່ວ່ນປົະຕບິໍ່ດັ້ໃນທຸກກລ່ະນ.ີ ຜູ່້ ້
ສຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ຕອ້ງຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໄດ້ຖ້ກືແບໍ່� ງປັົນສຳະເພາະ
ພະນກັງານ ຫັື ືຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານທີ� ຕອ້ງການຮັບັໍ່ຊາບໍ່ເທ່� ານັນ້.

116  ເບໍ່ິ� ງທີ� ວ່ກັ 2.3.1. 
1. ການໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນທີ� ຜູ້ດິ້ພາດ້, ການຂື້່� ມືຂ່ື້�  ຫັື ືການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ ເພື� ອໃຫັກ້ານຕ່� ສ່ຳຜູ່້້ທ້ີ� ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ເຂື້າ່ເຈ ່າ້78



2. 

ການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ມືຄີູ່ວ່າມື
ສຳ� ຽງທີ� ຈະລະເມືດີ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ການບ່ໍ່� ລະບຸໍ່ຊື�

ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ອາດ້ຈະ
ຖກືແຊຣ/ແບໍ່� ງປັົນໃນສຳື� ມືວ່ນຊນ່ ຫັື ື ສຳະທອ້ນໃຫັເ້ຫັນັໃນ
ຕາຕະລາງຂື້ອງສຳານ ແລະ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖກືໃຫັກ້ານໃນ
ສຳານແບໍ່ບໍ່ເປີົດ້. ການສ່ຳນເສຳຍຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ 

ການບ່ໍ່� ລະບຸໍ່ຊື� ນ ັນ້ ຈະມືຜີູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພດ້າ້ນ
ຮັ� າງກາຍ ເນື� ອງຈາກຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງໃນການຖກືຕອບໍ່ໂຕຈ້າກຜູ່້ ້
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ໃນຂື້ະນະດ້ຽວ່ກນັ, ມືນັອາດ້ຈະນາ່ໄປົສ່ຳ� ຄູ່ວ່າມື
ອບັໍ່ອາຍ, ຖກືປົະຕເິສຳດ້ ແລະ ລງ່ໂທດ້ໂດ້ຍຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ຫັື ື
ຊຸມືຊນ່.

ການສຳນ່ເສຳຍຄູ່ວ່າມືເປົນັສຳວ່່ນຕວົ່ ແລະ ບ່ໍ່�ລະບໍ່ຊຸື�

ຄູ່າ່ແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຮັກັສຳາເປັົນຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ໃນຕະຫັລອດ້ຂື້ະບໍ່ວ່ນການ, ຕວ່່ຢ� າງ ບ່ໍ່�

ແບໍ່� ງປັົນຂ່ື້ມ້ື່ນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍບ່ໍ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອະນຸຍາດ້ຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນໃດ້ໜ້້� ງ ທີ� ອາດ້ຈະເປັົນການ
ເປີົດ້ເຜູ້ຍີຕວ່່ຕນ່ ຫັື ືທີ� ຢ່� ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເຊິ� ງຕອ້ງໄດ້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຢ� າງເຂື້ັມ້ືງວ່ດ້.117

  ອະທບິໍ່າຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າ ການໃຫັກ້ານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະເປັົນແນວ່ໃດ້ ແລະ ໃນຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ໃດ້ທີ� ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ຈະຖກືເປີົດ້ເຜູ້ຍີ ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ແລະ ຕ່� ກບັໍ່ສຳາທາລະນະ. 

  ນາ່ໃຊມ້ືາດ້ຕະການ ການປ່ົກປົອ້ງຢ່� ໃນສຳານ ເຊັ� ນ: ແຍກຫັອ້ງລ່ຖາ້, ມືທີາງເຂື້່າ້ສຳ� ວ່ນຕວ່່, ມືກີານບໍ່ນັທກ້ຄູ່່າໃຫັກ້ານ, ການໃຊ ້
ນາມືແຝຶງ, ການໄຕ� ສຳວ່ນແບໍ່ບໍ່ປິົດ້, ການດ້ດັ້ສຳຽງ/ວ່ດິ້ໂີອ, ການນາ່ໃຊແ້ວ່� ນດ້າ້ນດ້ຽວ່, ຜູ້າ້ສຳາກ ຫັື ືຜູ້າ້ກັງ້ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັການ
ບ່ໍ່� ລະບຸໍ່ຊື� /ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

  ພຈິາລະນາການນາ່ໃຊຄູ່້່າຖະແຫືັງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແທນທີ�  ຈະເປັົນການປົະກດ່້ຕວ່່ໃນຖານະພະຍານໃນຄູ່ະດ້ ີໃນກລ່ະນີ
ທີ� ພະຍານອາດ້ຈະເປັົນອນັຕະລາຍ ທີ� ເປັົນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນມືາຈາກການໃຫັກ້ານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ໃນບໍ່າງປົະເທດ້, ການດ່້າເນນີນີເ້ປັົນ
ສຳີ� ງຕ່ນ້ຕ່ ກ� ອນການໄຕ� ສຳວ່ນຄູ່ະດ້.ີ 

  ລາຍງານບຸໍ່ກຄູ່ະລາກອນດ້າ້ນສຳື� ມືວ່ນຊນ່ ຜູ່້ທ້ີ� ລະເມືດີ້ຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ
ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ຕ່� ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� . 

117 ຕາມືທີ� ກາ່ນດ່້ໄວ່ໃ້ນ ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ: “ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ພະຍານ ແລະ ໃນກລ່ະນທີີ� ຈາ່ເປັົນ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການປ່ົກປົອ້ງການ
ການແກແ້ຄູ່ນ້. ຄູ່ວ່ນມືກີດ່້ໝາຍເພື� ອປ່ົກປົອ້ງຄູ່ວ່າມືເປັົນສຳ� ວ່ນຕວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ພະຍານ ແລະ ການຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືລບັໍ່ຕ່� ກບັໍ່ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງພວ່ກເຂື້າ່.’ ພາກໜ້້� ງ E.1 
ແລະ E.2; ສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ມືາດ້ຕາ 14(6).

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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3. ຂາດ້ການປົກົປົ�ອັງ - ການແກ�ແຄູ່�ນຈາກຜູ້່�ຄູ່າ້ມືະນດຸ້

ຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຈະຖກືແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ ້
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເປັົນສຳິ� ງກງັວ່ນ່ໂດ້ຍແທຈ້ງິ ໂດ້ຍສຳະເພາະບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ�

ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ. ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້
ຂື້ອງຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ຈະແກແ້ຄູ່ນ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ໄດ້ຫື້ັບ່ໍ່ໜ້ ີ

 

ແລະ/ຫືັ ື ທີ� ໃຫັກ້ານຕ່� ຕາ້ນພວ່ກເຂື້າ່ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການບໍ່ນັທກ້
ໄວ່ເ້ປັົນຢ� າງດ້.ີ118 ການໃຫັກ້ານ ເພື� ອຕ່� ສ່ຳກ້ບັໍ່ຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ 
ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັ ແລະ ອນັຕະລາຍຫືັາຍດ້າ້ນ 
ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການ
ແກແ້ຄູ່ນ້ ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ບ່ໍ່� ສຳະເພາະມືາຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ 

 

ແຕ� ອາດ້ຈະມືາຈາກນາຍຈາ້ງ, ໜ້� ວ່ຍງານຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ພວ່ກ

118 ອງ່ການ IOM (2007). ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອງ່ການ IOM ວ່� າດ້ວ້່ຍການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໂດ້ຍກງ່. ເຈນວິ່າ: IOM

ແມືງດ້າ (ຜູ່້ທ້ີ� ຈດັ້ຫັາໂສຳເພນ)ີ ແລະ ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊ ້
ກດ່້ໝາຍ.

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ການ
ປ່ົກປົອ້ງຢ� າງເໝາະສຳມ່ື ບ່ໍ່� ຄູ່� ອຍຈະລາຍງານອາຊະຍາກາ່ ແລະ 
ປົະກອບໍ່ສຳ� ວ່ນເຂື້່າ້ໃນການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ດ້ວ້່ຍການລະບຸໍ່ 
ແລະ ໃຫັກ້ານ ຕ່� ຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້. ດ້ວ້່ຍເຫັດ້ນັນ້ ມືນັສຳ່� ງຜູ້ນ່ເຮັດັ້
ໃຫັລ້ະບໍ່ບ່ໍ່ຍຸຕທິາ່ທາງອາຍາ ສ່ຳນເສຳຍຫືັກັຖານທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ ແລະ ບ່ໍ່�
ສຳາມືາດ້ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍຕ່� ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ໄດ້.້

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ຄູ່ຣດິ້ ເຈ ບໍ່ຣາດ້ຊ່ ຈາກຊດັ້ເຕສີຳະຕອກ

3. ຂື້າດ້ການປ່ົກປົອ້ງ - ການແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້80



ຄູ່າ່ແນະນ່າ ການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ໄພອນັຕະລາຍຈາກການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນລະບໍ່ບ່ໍ່ຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ໂດ້ຍ

ປົະສຳານງານກບັໍ່ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ແລະ ຜູ່້ສ້ຳະໜ້ອງການບ່ໍ່ລກິານ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ລວ່ມືທງັ ຈດິ້
ຕະແພດ້. ການຕຄີູ່ວ່າມືໝາຍ ແລະ ປົະເມືນີຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັ. ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງດ້ັ� ງກ� າວ່ອາດ້ຈະ
ລວ່ມືມື ີ ແຕ� ບ່ໍ່� ຈາ່ກດັ້ ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ, ການແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ື ຄູ່ນ່ທີ� ຮ່ັຈ້ກັເຂື້າ່ເຈ ່າ້, ການຖກືສຳງັຄູ່ມ່ື
ປົະນາມື ແລະ ຄູ່ວ່າມືອບັໍ່ອາຍຈາກຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ຊຸມືຊນ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຖາ້ເປັົນໄປົໄດ້,້ ປ້ົກສຳາຫັາລກືບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ, ມືອບໍ່ໝາຍໃຫັເ້ຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ຜູ່້ຍ້ງິ ແລະ ຜູ່້ຊ້າຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່
ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ສຳະໜ້ອງການປ່ົກປົອ້ງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຜູ່້ທ້ີ� ຢາ້ນກວ່່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ແລະ ຊວີ່ດິ້ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ລວ່ມືທງັ ສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່.119 ການໃຫັບ່້ໍ່ລກິານ ການປ່ົກປົອ້ງ ຄູ່ວ່ນຈະປົະສຳານງານກບັໍ່ໜ້� ວ່ຍງານປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານ/ຜູ່້ປ້ົະສຳານງານ ທີ� ມືຢ່ີ� ໃນບໍ່າງເຂື້ດ້ອ່ານາດ້ສຳານ.

  ທບ່ໍ່ທວ່ນຄູ່ະດ້ ີເພື� ອກາ່ນດ່້ວ່� າ ຖາ້ມືຄີູ່ວ່າມືຈາ່ເປັົນໃນການບ່ໍ່� ເປີົດ້ເຜູ້ຍີຊື�  ແລະ ດ່້າເນນີການກະກຽມືຢ� າງເໝາະສຳມ່ື (ລວ່ມືທງັ 
ການພຈິາລະນາຂື້ອງສຳານ) ທີ� ຈາ່ເປັົນຕອ້ງໄດ້ປ່້ົກປົອ້ງຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. 

  ຈດັ້ໃຫັມ້ືຕ່ີາຫັືວ່ດ້ຄຸູ່ມ້ືກນັ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຈາກທີ� ພກັອາໄສຳ ໄປົຫັາສຳານ ແລະ ກບັໍ່ຈາກສຳານ ໃນເວ່ລາທີ�

ພວ່ກເຂື້າ່ເຮັດັ້ໜ້າ້ທີ� ເປັົນພະຍານ.

  ຮັບັໍ່ປົະກນັຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພໃນຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານ ແລະ ຕກ້ອາຄູ່ານຂື້ອງສຳານ ໃນເວ່ລາທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກາ່ລງັໃຫັກ້ານ. ມືາດ້
ຕະການອາດ້ຈະລວ່ມືມື:ີ ການເຊື� ອມືຕ່� ວ່ດິ້ໂີອ ຫັື ື ສຳຽງຈາກຫັອ້ງຕ� າງໆ ພາຍໃນສຳານ ຫັື ື ຈາກຕກ້ອື� ນ; ມືຜີູ້າ້ສຳາກກັນ້ເພື� ອ
ຮັກັສຳາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ອອກຈາກສຳາຍຕາຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືຫັາ ຫັື ື ຜູ່້ອ້ ື� ນໆໃນສຳານ; ແຍກຫັອ້ງ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-
ພະຍານ ແລະ ຜູ່້ຖ້ກືສຳງ່ໄສຳ ແລະ ພະຍານປ່ົກປົອ້ງ; ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ວ່� າພະນກັງານຂື້ອງສຳານຮັບັໍ່ຮ່ັວ້່� າ ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຮ່ັວ້່� າຄູ່ວ່ນຈະເຮັດັ້
ຫັຍງັ ເພື� ອປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ; ຮັກັສຳາຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ ເສຳັນ້ທາງເຂື້່າ້-ອອກສຳານ; ກະກຽມືທີ� ພກັເຊາ່ ທີ� ສຳາມືາດ້
ເຂື້່າ້ເຖງິສຳານໄດ້ຢ້� າງປົອດ້ໄພ; ສຳະແດ້ງແຜູ້ນຜູ້ງັຂື້ອງຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານ ກ� ອນທີ� ການໄຕ� ສຳວ່ນ ແລະ ອະທບິໍ່າຍຂື້ັນ້ຕອນຂື້ອງ
ສຳານ; ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ອາວຸ່ດ້ ແລະ ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ຕວ່່ຕນ່ຂື້ອງທຸກຄູ່ນ່ທງັໝດ່້ທີ� ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືການໄຕ� ສຳວ່ນ.120

  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການແຈງ້ບໍ່ອກຄູ່ວ່າມືຄູ່ບືໍ່ໜ້າ້ຂື້ອງຄູ່ະດ້ ີ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມື ແລະ ສຳາມືາດ້ຂ່ື້ຂ່ື້ມ້ື່ນໄດ້ ້
ຕະຫັືອດ້ເວ່ລາ.121 ໂດ້ຍສຳະເພາະຢ� າງຍິ� ງ ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືຫັາ ຖກືປົ� ອຍຕວ່່ຈາກການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື.

119 ອາຊຽນ (2019). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືຮ່ືັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ການຈດັ້ການຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ

120 ອງ່ການ UNODC (2008). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືເືພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ນວິ່ຢອກ: UN.
121 APA ພາກ B(g). ສຳນ່ທສິຳນັຍາ UN ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, 6(2)(b).

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້

81



ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:

ໃນຫືັາຍໆກລ່ະນ,ີ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງຢ� າງດ້ຈີາກຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ ເພື� ອໃຫັເ້ບໍ່ິ� ງວ່� າສຳະຖານະການ
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເປັົນສຳິ� ງທີ�  ‘ປ່ົກກະຕ-ິທາ່ມືະດ້າ’. ພາຍໃນອາຊຽນ, ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ຫືັາຍຄູ່ນ່ ມືທີ� າອ� ຽງທີ� ຈະເປັົນສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່, ຍາດ້
ພີ� ນອ້ງ ຫັື ືບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຮ່ັຈ້ກັເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຄູ່ວ່າມືຮັບັໍ່ຮ່ັທ້ີ� ວ່� າ ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ນັນ້ກ່� ມືາຈາກຊຸມືຊນ່ດ້ຽວ່ກນັ ແລະ ທຸກຍາກຄູ່ກືບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍລງັເລທີ� ຈະດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ກີບັໍ່ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ຫືັາຍຂື້້ນ້. 

ຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືຈາກກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ໄດ້ແ້ບໍ່� ງປັົນຂ່ື້ມ້ືນ່ວ່� າ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືແີຮັງຈງ່ໃຈຫືັກັຈາກການແກແ້ຄູ່ນ້ ມືກັຈະ
ຕກ່ລງ່ເຫັນັດ້ທີີ� ຈະດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຜ່ີູ້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ໃນຊ� ວ່ງເວ່ລາທີ� ເຄູ່ັ� ງຮັອ້ນນັນ້. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່�ໄດ້ມ້ືຄີູ່ວ່າມືສຳນ່ໃຈແທຈ້ງິ ທີ� ຈະເປັົນສຳ� ວ່ນ ໜ້ື� ງໃນ
ຂື້ະບໍ່ວ່ນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີີ� ຍາວ່ນານ ແລະ ອາດ້ຈະຖອນການຮັ� ວ່ມືມືໃືນໄລຍະເຄູ່ິ� ງທາງ. 

ເນື� ອງຈາກການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍໃຊເ້ວ່ລາດ້ນ່, ມືນັເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕທິີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຈະເຈລະຈາຢ� າງບ່ໍ່� ເປັົນທາງການກບັໍ່
ຜູ່້ກ້ະທາ່ຜູ້ດິ້ ເພື� ອໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີທນັທ.ີ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຖກືໂນມ້ືນາ້ວ່ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ຫັື ືເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ລດັ້ ທີ� ເຫັນັວ່� າເປັົນທາງ
ອອກທີ� ດ້ທີີ� ສຸຳດ້ສ່ຳາລບັໍ່ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ເມືື� ອເຫັດ້ການນີເ້ກດີ້ຂື້້ນ້, ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືກັຈະຢຸດ້ໃຫັກ້ານຮັ� ວ່ມືມືໃືນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຂີື້ອງສຳານ.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:

ໜ້� ວ່ຍງານປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ພະຍານຂື້ອງອນິໂດ້ເນເຊຍ (LPSK) ມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ລະບໍ່ບ່ໍ່
ການເຮັດັ້ວ່ຽກທີ� ດ້ຂີື້ອງຕຸລາການ. ເຊິ� ງເຮັດັ້ວ່ຽກຄູ່ຽງຄູ່່� ກບັໍ່ໜ້� ວ່ຍງານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍຂື້ອງອນິໂດ້ເນເຊຍ, ກມ່ືໄອຍະການ ແລະ 
ອງ່ການໄອຍະການສ່ຳງສຸຳດ້ ແລະ ສຳານ ໃນການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ແລະ/ຫັື ືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຈາກອາຊະຍາກາ່ ລວ່ມືທງັ 
ອາຊະຍາກາ່ຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ສຳິ� ງດ້ັ� ງກ� າວ່ນີມ້ືາໃນຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານປ່ົກປົອ້ງ ຫັື ື ເຈ ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫັືວ່ດ້ ທີ� ປົະຈາ່ການບໍ່� ອນທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍອາໄສຳຢ່�  ຫັື ືລາດ້ຕະເວ່ນພືນ້ທີ� ດ້ັ� ງກ� າວ່. LPSK ໃຫັກ້ານບ່ໍ່ລກິານດ້າ້ນການແພດ້, ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນ
ຈດິ້ຕະສຳງັຄູ່ມ່ື ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ພະຍານໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິ່າ ແລະ ໃຫັສ້ຳະຖານທີ� ພກັເຊາ່ທີ� ປົອດ້ໄພ ຫັື ືລະດ້ມ່ືກາ່ລງັ ຖາ້
ຫັາກຈາ່ເປັົນ. ນາ່ພາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເຂື້່າ້ພບ່ໍ່ໜ້� ວ່ຍງານຕ� າງໆຂື້ອງລດັ້ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ. ກາ່ນດ່້ການຄູ່່ານວ່ນຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍມືສີຳດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່. ການຄຸູ່ມ້ືຄູ່ອງຄູ່ະດ້ຂີື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳິນ້ສຸຳດ້ລງ່ພາຍຫັືງັທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊດ່້ເຊຍີ.

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ: 

ພາຍໃຕກ້ດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການປ່ົກປົອ້ງພະຍານຂື້ອງໄທ  (2003), ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ເປັົນພະຍານ ທີ� ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ີ
ທາງກດ່້ໝາຍ ມືສີຳດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ມືາດ້ຕະການ ການປ່ົກປົອ້ງທີ� ລດັ້ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ດ້ັ� ງນີ:້ ທີ� ພກັອາໄສຳ, ເງນິຊ� ວ່ຍເຫັືອື, ການປ່ົກປົອ້ງຕວ່່
ຕນ່, ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ື (ຕວ່່ຢ� າງ ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ືວ່ຊິາຊບີໍ່, ການສຳກ້ສຳາ ແລະ ການຈາ້ງງານ) ແລະ ການຮັກັສຳາ
ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພ.

3. ຂື້າດ້ການປ່ົກປົອ້ງ - ການແກແ້ຄູ່ນ້ຈາກຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້82



ຄູ່ວ່າມືສຳ່າພັນຜູ້່�ຖືືກເຄູ່າະຮັ້າຍ-ຜູ້່�ຄູ່້າມືະນຸດ້:122 

ບໍ່ດ່້ລາຍງານຂື້ອງ OSCE ໄດ້ກ້າ່ນດ່້ບໍ່ນັຫັາທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ຊ່າ້ສຳີ� ຫັວ່່ຂ່ື້ ້ ທີ� ເຊື� ອມືໂຍງລະຫັວ່� າງຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ຜູ່້ກ້ະທ່າ
ຜູ້ດິ້ກ� ຽວ່ພນັດ້າ້ນເພດ້: ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່, ຄູ່ວ່າມືຮັກັ, ຄູ່ວ່າມືຜູ່້ກພນັທີ� ບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່. 

1)  ຄູ່ອັບໍ່ຄູ່ົວ່. ມືນັເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕທິີ� ສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຈະກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການຈດັ້ຫັາ ແລະ ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຕວ່່ຢ� າງ, ການ
ຈດັ້ຫັາ ຫັື ືຂື້າຍຍງິໜຸ້� ມື ແລະ ເດ້ກັຍງິ ໄປົສ່ຳ� ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ເຊິ� ງບໍ່າງຄູ່ັງ້ກເ່ຮັດັ້ໂດ້ຍສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ເພດ້ຍງິເຊັ� ນ: ປົາ້/ນາ້ສຳາວ່ 
ຫັື ືແມື� . ໃນທາງກບັໍ່ກນັ, ເດ້ກັຊາຍ ມືແີນວ່ໂນມ້ືທີ� ຈະຖກືຜູ້ກັດ້ນັໃຫັອ້ອກຈາກບໍ່າ້ນ ໂດ້ຍສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ເພື� ອຊອກຫັາວ່ທິທີາງຢ່�
ລອດ້ ຫັື ືຫັາລຽ້ງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່. ເຊິ� ງສຳາມືາດ້ນາ່ໄປົສ່ຳ� ຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງໃນການຕດັ້ສຳນິໃຈ ສຳ່� ງຜູ້ນ່ຕ່� ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້.

2) ຄູ່ວ່າມືຮັັກ. ເດ້ກັຍງິ ທີ� ຖກ້ຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ມືກັຈະເຊື� ອວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັແບໍ່ບໍ່ຄູ່ວ່າມືຮັກັກບັໍ່ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້, ເຮັດັ້ໃຫັມ້ືີ
ຄູ່ວ່າມືຍາກກວ່� າເກ່� າ ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈະເຂື້່າ້ໃຈວ່� າແທຈ້ງິແລວ້່ພວ່ກເຂື້າ່ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຜູ່້ກມືດັ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈກບັໍ່
ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ໂດ້ຍຜູ້� ານຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັອນັໃກຊ້ດິ້ນັນ້ ອາດ້ຈະມືຄີູ່ວ່າມືຍາກທີ� ຈະໃຫັກ້ານໃນສຳານ ເນື� ອງຈາກຄູ່ວ່າມືຜູ່້ກພນັດ້າ້ນອາລມ່ື. 
ຕວ່່ຢ� າງ, “ແຟີນຜູ່້ຊ້າຍທີ� ເປັົນແມືງດ້າ” ສຳາມືາດ້ປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ໃນການຮັກັສຳາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຢ່� ພາຍໃຕກ້ານຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນ
ໄລຍະການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແຕ� ການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ຄູ່ວ່ນຈະສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນຄູ່ະດ້ໂີດ້ຍເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້  ໝາຍ. “ແມືງດ້າ” ຍງັ
ບໍ່ອກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືອີາຍຸຫັືາຍກວ່� າ 18 ປີົ ແຕ� ຕວ່່ຈງິແລວ້່ບ່ໍ່� ແມື� ນ.

3) ການຜູ້່ກມືັດ້ດ້້ວ່ຍຄູ່ວ່າມືບໍ່ອັບໍ່ຊ່�າດ້້ານຈິດ້ໃຈ. ການຜູ່້ກມືດັ້ດ້ວ້່ຍຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ ເປັົນການຕອບໍ່ໂຕທ້າງ
ຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ ຕ່� ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້, ເຮັດັ້ໃຫັເ້ກດີ້ຄູ່ວ່າມືຜູ່້ກພນັທີ� ບ່ໍ່� ດ້ລີະຫັວ່� າງຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ແລະ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ການຜູ່້ກມືດັ້ດ້ວ້່ຍ
ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈເປັົນຮ່ັບໍ່ບໍ່ແບໍ່ບໍ່ໜ້� ງ້ຂື້ອງ “ອາການ Stockholm” ເຊິ� ງເກດີ້ຂື້້ນ້ໃນເວ່ລາທີ� ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ບ່ໍ່� ວ່� າຈະເປັົນຜູ່້ຍ້ງິ ຫັື ື
ຜູ່້ຊ້າຍ ນາ່ໃຊເ້ຫັດ້ການຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈແບໍ່ບໍ່ຊ່າ້ໄປົຊ່າ້ມືາ ແລະ ແລະ ການລ� ວ່ງລະເມືດີ້ແບໍ່ບໍ່ຊ່າເຮັືອ້ ໂດ້ຍອງີໃສຳ� ທງັການໃຫັ ້
ລາງວ່ນັ ແລະ ການລງ່ໂທດ້ ເພື� ອສຳ່� ງເສຳມີືການເພິ� ງພາອ່ານາດ້ທາງອາລມ່ື ແລະ ຍດ້້ໝັນ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້. ຄູ່ວ່າມືສ່ຳາ
ພນັແບໍ່ບໍ່ນີ ້ ໄດ້ສ້ຳາ້ງຄູ່ວ່າມືສຳບັໍ່ສຳນ່ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ທີ� ບ່ໍ່� ຖກືຕອ້ງໃນຄູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັນັນ້ ສຳ່� ງຜູ້ນ່ເຮັດັ້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍພດັ້ທະນາຄູ່ວ່າມື
ຈງ່ຮັກັພກັດ້,ີ ຄູ່ວ່າມືເຊື� ອໄວ່ ້ແລະ ໄວ່ວ້່າງໃຈຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ລວ່ມືທທງັ ສ່ຳນເສຳຍຄູ່ວ່າມືຮ່ັສ້ຳກ້ຕ່� ຕນ່ເອງ. ໃນກລ່ະນດີ້ັ� ງກ� າວ່, ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ 
ອາດ້ຈະນາ່ໃຊບ້ໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ການເປັົນຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງ ຫັື ື ຜູ່້ເ້ບໍ່ິ� ງແຍງ ເພື� ອຮັກັສຳາການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ເບໍ່ິ� ງຕນ່ເອງວ່� າເປັົນຄູ່່� ສຳມ່ືລດ່້ ຫັື ື
ຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງ. ຕວ່່ຢ� າງ, ມືນັເປັົນເລື� ອງປ່ົກກະຕໃິນອາຊຽນ ສ່ຳາລບັໍ່ເຈ່າ້ຂື້ອງສຳອ້ງໂສຳເພນ ີທີ� ຈະຖກືຮັອ້ງວ່� າເປັົນແມື�  ຫັື ືປົາ້ ໂດ້ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ແລະ ໃຊເ້ວ່ລາໃນທາ້ຍອາທດິ້ຮັ� ວ່ມືກນັ. ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຂື້ອງແມື� ເລ່າ້ນີ ້ ມືກັຈະອ່ານວ່ຍຄູ່ວ່າມືສຳະດ້ວ່ກຈາກປັົດ້ໄຈສຳ� ຽງອື� ນໆ ເຊັ� ນ: ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ເວ່່າ້ພາສຳາທອ້ງຖິ� ນ, ບ່ໍ່� ຄຸູ່ນ້ເຄູ່ຍີກບັໍ່ວ່ດັ້ທະນະທ່າທອ້ງຖິ� ນ ແລະ ບ່ໍ່� ຮ່ັສ້ຳດິ້ຂື້ອງຕນ່ເອງ.

4) ຄູ່ວ່າມືຢ່�ານກົວ່. ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ນາ່ໃຊຄູ້່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ ແລະ ຄູ່ວ່າມືຢາ້ນກວ່່ ໃນການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການ
ຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື ທີ� ຊ່າເຮັືອ້ ແລະ ຍາວ່ນານ ອາດ້ນາ່ໄປົສ່ຳ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຮ່ັສ້ຳກ້ວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ໃຫັກ້ານຕ່� ກບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງ
ອາຍາໄດ້ ້ ເນື� ອງຈາກກງັວ່ນ່ຕ່� ກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືປົອດ້ໄພຂື້ອງຕນ່ເອງ. ເພື� ອຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈາກການລາຍງານອາຊະຍາກາ່ ຫັື ື ໃຫັກ້ານ ທງັ
ຍງິ ແລະ ຊາຍ ທີ� ປົະເຊນີໜ້າ້ກບັໍ່ການຖກືຂື້່� ມືຂ່ື້� , ຄຸູ່ກຄູ່າມື ຕ່� ກບັໍ່ສຳະມືາຊກິຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ ແລະ ລ່ກຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ມືນັເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ຈະ
ເຂື້່າ້ໃຈເຖງິມື່ມືມືອງສຳະເພາະດ້າ້ນເພດ້ຂື້ອງການຄູ່ວ່ບໍ່ຄຸູ່ມື ການບໍ່ບີໍ່ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍສຳະເພາະໃນເວ່ລາ
ທີ� ບ່ໍ່� ມືກີານລ� ວ່ງລະເມືດີ້ທາງດ້າ້ນຮັ� າງກາຍ. 

122 ຫັອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ລ້າຍງານພເິສຳດ້ OSCE ແລະ ຜູ່້ປ້ົະສຳານງານຮັ� ວ່ມືສ່ຳາລບັໍ່ການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ການນາ່ໃຊວ້່ທິກີານທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ໃນການຕາ້ນການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້. ວ່ຽນນາ: OSCE

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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4. 
ການເປົນັຜູ້່�ຖືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່�າຄູ່ນືໃນຂະບໍ່ວ່ນຍຕຸທິິາ່ທິາງ
ອັາຍາ

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຍງັມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງທີ� ຈະຖກືຄຸູ່ກຄູ່າມື ທງັໃນ ແລະ 
ນອກສຳານ, ເຖງິວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະສຳະໝກັໃຈໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືຢ� າງ
ເຕມັືທີ�  ແລະ ມືກີານກະກຽມື/ປ້ົກສຳາກບັໍ່ໄອຍະການແລວ້່. 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖກືແຊກແຊງໄດ້ໂ້ດ້ຍງ�າຍ, ຄູ່ວ່າມືໜ້າ້ເຊື� ອຖື
ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຖກືທາ່ລາຍໄດ້ ້ ໂດ້ຍທະນາຍຄູ່ວ່າມືຝຶ� າຍ
ຈາ່ເລຍີທີ� ເຂື້ັມ້ືແຂື້ງ ຫັື ື ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ຖກືໂນມ້ືນາ້ວ່ໃຫັຖ້ອນ
ຕວ່່ໂດ້ຍຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ໄດ້ ້ ບ່ໍ່� ວ່� າຈະເປັົນການໃຫັສ້ຳນິບໍ່ນ່ ຫັື ື ຄຸູ່ກ
ຄູ່າມືໂດ້ຍກງ່ຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ/ຫືັ ືຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.123 

123 ການຕາ້ນການເປັົນຂື້າ້ທາດ້ລະຫັວ່� າງປົະເທດ້ (2002). ການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້: ນຍິາມືໃໝ� ໃນການປ່ົກປົອ້ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ລອນດ້ອນ: ການຕາ້ນການເປັົນຂື້າ້ທາດ້
ລະຫັວ່� າງປົະເທດ້

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະຮ່ັສ້ຳກ້ຖກືຕ່ານ ິຫັື ື ອບັໍ່ອາຍອນັເປັົນຜູ້ນ່
ມືາຈາກການຖກືສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ ຫັື ື ຕດັ້ສຳນິ. ຜູ່້ທ້ີ� ຖກື
ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຫັປ້ົະເຊນີໜ້າ້ກບັໍ່ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ອາດ້ຈະມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້
ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຊ່າ້ຄູ່ນືອກີໃນລະຫັວ່� າງຂື້ະບໍ່ວ່ນການ. 

ຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ໂດ້ຍ ຊບັໍ່ໄທ ຈາກຊດັ້ເຕສີຳະຕອກ

ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ84



ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ສຳະໜ້ອງຂ່ື້ມ້ື່ນທງັໝດ່້ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ/ພະຍານ ຕ່� ກບັໍ່ສຳິ� ງທີ� ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ໃນຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານ, ຂື້ະບໍ່ວ່ນການດ່້າເນນີ

ຄູ່ະດ້ຈີະເປັົນແນວ່ໃດ້ ແລະ ຄູ່່າຖາມືໃດ້ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະຖກືຖາມື. 

  ອະນຸຍາດ້ໃຫັທ້ີ� ປ້ົກສຳາທີ� ຊ� ຽວ່ຊານ ທີ� ເປັົນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄວ່ວ້່າງໃຈ ພາຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄປົສຳານ ແລະ ນັ� ງກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ໃນເວ່ລາສຳອບໍ່ຖາມື/ໄຕ� ສຳວ່ນ.

  ມືອບໍ່ໝາຍໃຫັ ້‘ຜູ່້ໃ້ຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ’ ຫັື ື‘ຜູ່້ປ້ົະສຳານງານ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ’ ເພື� ອນາ່
ພາ ແລະ ສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຕະຫັືອດ້ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຂື້ອງສຳານ. ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ນີ ້ ສຳາມືາດ້ໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນອບັໍ່ເດ້ດ້ກ� ຽວ່ກບັໍ່
ສຳະຖານະຂື້ອງຄູ່ະດ້ ີແລະ ຂ່ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ການບ່ໍ່ລກິານ ການສຳ່� ງຕ່� .124

  ຂ່ື້ໃຫັຜູ່້້ພ້ພິາກສຳາ, ພະນກັງານໄອຍະການ ແລະ ເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫັືວ່ດ້ ຜູ່້ທ້ີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຝ້ຶກອບ່ໍ່ຮັມ່ື ໃຫັຄູ່້່ານງ້ເຖງິຄູ່ວ່າມືອ� ອນ
ໄຫັວ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຕ່� ກບັໍ່ສຳະຖານະການສຳະເພາະຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຜູ່້ທ້ີ� ຈະພຈິາລະນາຄູ່ວ່າມືເປັົນ
ໄດ້ໃ້ນການກວ່ດ້ສຳອບໍ່ ແລະ ສຳອບໍ່ຖາມື/ໄຕ� ສຳວ່ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.125

  ຮັອ້ງຂ່ື້ມືາດ້ຕະການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຂື້ອງສຳານ ໂດ້ຍມືເີປ່ົາ້ໝາຍເພື� ອຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັ ແລະ ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນ
ຈດິ້ໃຈຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເຊັ� ນ: ເຂື້່າ້ໄປົຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານກ� ອນການໄຕ� ສຳວ່ນ ເພື� ອໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຄຸູ່ນ້ເຄູ່ຍີກບັໍ່ສຳິ� ງທີ�

ຢ່� ອອ້ມືຮັອບໍ່ ແລະ ຜູ່້ໃ້ດ້ຈະນັ� ງບໍ່� ອນໃດ້; ຄຸູ່ມ້ືກນັການເຂື້່າ້ ແລະ ອອກຈາກຕກ້ອາຄູ່ານຂື້ອງສຳານ, ນາ່ໃຊທ້າງເຂື້່າ້ສຳ� ວ່ນຕວ່່
ເພື� ອເຂື້່າ້ຕກ້ຂື້ອງສຳານ, ມືພີືນ້ທີ� ລ່ຖາ້ສຳ� ວ່ນຕວ່່ ແລະ ໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ການດ່້າເນນີການໄຕ� ສຳວ່ນຈາກເບໍ່ືອ້ງຂື້ອງໄອຍະການ 
ຕະຫັືອດ້ເຖງິຂື້ະບໍ່ວ່ນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຂີື້ອງສຳານ.126

  ໃຫັເ້ວ່ລາຢ� າງພຽງພ່ແກ� ຜູ່້ຖ້ເືຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການໃຫັກ້ານ ແລະ ຫັາ້ມືບ່ໍ່� ໃຫັລ້ບ່ໍ່ກວ່ນ ຫັື ື ຂ່ື້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເລັ� ງຄູ່ວ່າມືຈື� ຈາ່ຕ່�
ກບັໍ່ເຫັດ້ການທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້. 

  ຕດັ້ສຳນິໃຈຮັ� ວ່ມືກນັກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າມືທີາງເລອືກອກີບ່ໍ່�  ເຊັ� ນ ຫັືກັຖານຢືນຢັນ ແລະ ຜູ່້ຊ້� ຽວ່ຊານ/ພະຍານອື� ນໆແທນ
ການນາ່ໃຊຄູ່້່າໃຫັກ້ານ ແລະ ຄູ່່າຖະແຫັືງຂື້ອງພະຍານ ຖາ້ຫັາກມືອີນັອື� ນທີ� ສຳາມືາດ້ກ່� ໃຫັເ້ກດີ້ໄພອນັຕະລາຍແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍໄດ້.້ ການນາ່ໃຊຫ້ັືກັຖານຢືນຢັນ ຍງັໝາຍເຖງິວ່� າຄູ່ະດ້ ີບ່ໍ່� ຈາ່ເປັົນຕອ້ງອງີໃສຳ� ຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງພະຍານພຽງຢ� າງດ້ຽວ່ ແລະ 
ສຳາມືາດ້ດ່້າເນນີການຕ່�ໄດ້ ້ຖາ້ຫັາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຫັາກບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ ຫັື ືບ່ໍ່� ເຕມັືໃຈທີ� ຈະໃຫັກ້ານ.

  ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ມືສີຳດິ້ທີ� ຈະສຳະເໜ້ ີແລະ ສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັໃນໄລຍະການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ.127

124 ອາຊຽນ (2019). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືຮ່ືັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ການຈດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຂື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ໃນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC. ຈາກາຕາ: ກອງເລຂື້າອາຊຽນ

125 ຫັອ້ງການ OSCE ເພື� ອສຳະຖາບໍ່ນັປົະຊາທປິົະໄຕ ແລະ ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ (ODIHR) (2004). ກນ່ໄກການສຳ່� ງຕ່� ລະດ້ບັໍ່ຊາດ້. ຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືຮັ� ວ່ມືກນັໃນການປ່ົກປົອ້ງ
ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຄູ່່� ມືກືານປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. . Warsaw: OSCE.

126 ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ, ພາກທສີຳີ�  F.4. ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ວ່ກັ 3.6.
127 APA ພາກ B(g). ສຳນ່ທສິຳນັຍາ UN ວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້, 6(2)(b).

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຫັືາຍໆປົະເທດ້ໃນອາຊຽນ, ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ສຳບືໍ່ຕ່� ມືບີໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍຢ� າງຕ່� ເນື� ອງ ເມືື� ອ
ຄູ່ະດ້ໄີດ້ເ້ລີ� ມືຂື້້ນ້. ຖາ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຖອນການຮັ� ວ່ມືມື ື ຫັື ື ບ່ໍ່� ສຳາມືາດ້ຕດິ້ຕ່� ໄດ້,້ ຂື້ະບໍ່ວ່ນການທາງກດ່້  ໝາຍ ມືກັຈະບ່ໍ່� ມືກີານ
ສຳບືໍ່ຕ່� . ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາຫັືາຍທ� ານ ຍງັໃຫັຄູ້່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັຕ່� ກບັໍ່ການປົະກດ່້ຕວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານໃນການພຈິາລະນາຂື້ອງສຳານ. 
ໃນກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ບໍ່າງອນັ, ຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງພະຍານ-ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ພຽງຢ� າງດ້ຽວ່ສຳາມືາດ້ໃຊເ້ປັົນ
ຫັືກັຖານໄດ້.້ ຄູ່່າໃຫັກ້ານຍິ� ງມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາຄູ່ນັ ໂດ້ຍສຳະເພາະໃນຄູ່ະດ້ທີີ� ການເກບັໍ່ກາ່ຫັືກັຖານຍງັບ່ໍ່� ພຽງພ່ຂື້ອງເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ຕ່າຫັືວ່ດ້.

ຕວ່່ຢ� າງ, ສຳານອນິໂດ້ເນເຊຍ ການປົະກດ່້ຕວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ເປັົນຂື້ ້່ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ທີ� ຕອ້ງປົະກດ່້ຕວ່່ໃນສຳານ ເພື� ອເປີົດ້ເຜູ້ຍີ
ເຫັດ້ການຂື້ອງອາຊະຍາກາ່ ໂດ້ຍສຳະເພາະຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້. ໃນລະຫັວ່� າງການເປີົດ້ເຜູ້ຍີການບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊແ້ຮັງງານ ແລະ ເປັົນຂື້າ້ທາດ້
ຂື້ອງຊາວ່ເຮັອືປົະມືງ່ຫັືາຍຮັອ້ຍຄູ່ນ່ໃນເກາະເບໍ່ນຈນີາ (Benjina) ທີ� ຢ່� ຫັ� າງໄກຂື້ອງອນິໂດ້ເນເຊຍ ໃນປີົ 2015, ຄູ່ະດ້ທີາງ
ກດ່້ໝາຍທງັໝດ່້ເກອືບໍ່ປິົດ້ລງ່ ເນື� ອງຈາກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານທງັໝດ່້ຈາກປົະເທດ້ມືຽນມືາ ໄດ້ກ້ບັໍ່ຄູ່ນືບໍ່າ້ນເກດີ້ຂື້ອງຕນ່.129 
The LPSK ອນິໂດ້ເນເຊຍ ໄດ້ຕ້ດິ້ຕ່� ໜ້� ວ່ຍານງານຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຂື້ອງມືຽນມືາ ໂດ້ຍການຊ� ວ່ຍເຫັືອືຈາກແຜູ້ນງານອດ່້ສຳະ
ຕຣາລ-ີອາຊ ີເພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ (AAPTIP) ແລະ ສຳາມືາດ້ສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາ່ນວ່ນ 13 ຄູ່ນ່ (ຈາກຈາ່ນວ່ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ 500 ຄູ່ນ່ຈາກມືຽນມືາ) ກບັໍ່ຄູ່ນືມືາປົະເທດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍເພື� ອໃຫັກ້ານ. ໃນທີ� ສຸຳດ້, ກບັໍ່ຕນັເຮັອືປົະມືງ່ທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ໄທ 5 ຄູ່ນ່ 
ແລະ ຄູ່ນ່ອນິໂດ້ເນເຊຍ 3 ຄູ່ນ່ ໄດ້ຖ້ກືຕດັ້ສຳນິຈາ່ຄຸູ່ກສຳາມືປີົ ໃນສຳະຖານການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ການເປັົນຂື້າ້ທາດ້ໃນອຸດ້
ສຳາຫັະກາ່ອາຫັານທະເລ. ກບັໍ່ຕນັຄູ່ນ່ໄທ ຍງັຖກືສຳັ� ງໃຫັຈ້� າຍຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີແກ� ລ່ກເຮັອືທງັໝດ່້ຈາ່ນວ່ນ $67,800.130 ຜູ້ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ນີຈ້ະ
ເກດີ້ຂື້້ນ້ບ່ໍ່� ໄດ້ ້ຖາ້ຫັາກບ່ໍ່� ມືກີານປົະກດ່້ຕວ່່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ທງັ 13 ຄູ່ນ່. 

ໃນຂື້ະນະທີ�  ການໃຫັກ້ານຜູ້� ານທາງວ່ດິ້ໂີອ ໄດ້ກ້າຍມືາເປັົນສຳິ� ງທີ� ເປັົນປົະຈາ່ຫັືາຍຂື້້ນ້ ແລະ ນາ່ໃຊຫ້ັືາຍຂື້້ນ້ໃນຊ� ວ່ງການແຜູ້� ລະບໍ່າດ້
ຂື້ອງເຊືອ້ພະຍາດ້ໂຄູ່ວ່ດິ້-19 ແຕ� ກຍ່ງັບ່ໍ່� ທນັໄດ້ຈ້ດັ້ຕັງ້ປົະຕບິໍ່ດັ້ຢ� າງເຕມັືສຳ� ວ່ນໃນຫັືາຍໆປົະເທດ້ໃນອາຊຽນ. ລະບໍ່ຽບໍ່ການກ� ຽວ່ກບັໍ່
ການອະນຸຍາດ້ນາ່ໃຊກ້ານບໍ່ນັທກ້ວ່ດິ້ໂີອ ຍງັຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການຊີແ້ຈງ. ຂື້ັນ້ຕອນການກາ່ນດ່້ການຮັວ່ບໍ່ຮັວ່ມືຫັືກັຖານທາງດ້ຈິຕິອ້ນ 
ລວ່ມືທງັ ການປົະກດ່້ຕວ່່ຂື້ອງທະນາຍຄູ່ວ່າມື ທີ� ເປັົນພະຍານໃນການບໍ່ນັທກ້ວ່ດິ້ໂີອ ແລະ ເງ ື�ອນໄຂື້ອື� ນໆຍງັຕອ້ງໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການ
ຮັບັໍ່ຮັອງຄູ່ວ່າມືຖກືຕອ້ງຂື້ອງຫັືກັຖານທາງດ້ຈິຕິອ້ນ ຊ້� ງຈາ່ເປັົນຕອ້ງໄດ້ກ້າ່ນດ່້ໄວ່ໃ້ນກດ່້ໝາຍ. ໃນອນິໂດ້ເນເຊຍ, ປັົດ້ຈບຸໍ່ນັການ
ໃຫັກ້ານທາງວ່ດິ້ໂີອ ຍງັຈາ່ກດັ້ ແລະ ມືໃີຫັສ້ຳະເພາະຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານ ເຊັ� ນເດ້ກັນອ້ຍ ຫັື ື ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ທາງ
ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈ.

128 ກອງປົະຊຸມືລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ທີ� ປົະເທດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ວ່ນັທ ີ21 ຕຸລາ 2021.
129 ໜ້ງັສຳພືມິືຈາກາຕາ້ (Jakarta), “ຕ່າຫັືວ່ດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍຈບັໍ່ກຸມື 7 ຄູ່ນ່ໃນຄູ່ະດ້ຂີື້າ້ທາດ້ໃນຂື້ະແໜ້ງການອາຫັານທະເລ”. ລງ່ວ່ນັທ ີ13 ພດ້້ສຳະພາ 2015. ເບໍ່ິ� ງທີ� :  https://

www.thejakartapost.com/news/2015/05/13/indonesian-police-arrest-7-seafood-slavery-case.html 
130 ຂື້� າວ່ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງໃນອ່າບໍ່ອນ (Ambon). “5 ຄູ່ນ່ຖກືຈບັໍ່ເຂື້່າ້ຄຸູ່ກໃນຄູ່ະດ້ຂີື້າ້ທາດ້ໃນຂື້ະແໜ້ງການອາຫັານທະເລ”. ລງ່ວ່ນັທ ີ11 ມືນີາ 2016. ເບໍ່ິ� ງທີ� :  https://www.

theguardian.com/world/2016/mar/11/seafood-slave-drivers-given 
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• ອະນຸຍາດ້ ການບໍ່ນັທກ້ວ່ດິ້ໂີອຄູ່່າຖະແຫັືງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ເພື� ອເປັົນຫັືກັຖານ

• ໃຊກ້ອ້ງວ່ງ່ຈອນປິົດ້

• ທາງເລອືກອື� ນໃນການກະກຽມືການຍື� ນຫັືກັຖານ ເຊັ� ນ: ຜູ້າ້ສຳາກ/ຜູ້າ້ກັງ້

• ອະນຸຍາດ້ໃຫັຜູ່້້ສ້ຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ຫັື ້ທະນາຄູ່ວ່າມືໃຫັເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືນາ່ ໃນເວ່ລາທີ� ເດ້ກັໃຫັຫ້ັືກັຖານ

• ນາ່ໃຊຄູ້່ນ່ກາງ ເພື� ອຊ� ວ່ຍເດ້ກັທີ� ເປັົນພະຍານ ໃນການໃຫັຫ້ັືກັຖານ

• ຫັາ້ມືຈາ່ເລຍີບ່ໍ່� ໃຫັສ້ຳອບໍ່ຖາມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັໂດ້ຍກງ່

• ຄູ່ດັ້ຄູ່າ້ນການສຳອບໍ່ຖາມືຄູ່າ້ນ ທີ� ມືລີກັສຳະນະຮຸັກຮັານ ຫັື ືບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ື ໂດ້ຍທະນາຍຄູ່ວ່າມືຝຶ� າຍຈາ່ເລຍີ

• ການປົະຊຸມືສຳານແບໍ່ບໍ່ປິົດ້ຕ່� ສຳາທາລະນະ

• ບ່ໍ່� ອະນຸຍາດ້ສຳື� ມືວ່ນຊນ່ເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມື

• ຫັືຸດ້ຜູ້� ອນພທິກີານຂື້ອງຫັອ້ງປົະຊຸມືສຳານ ດ້ວ້່ຍມືາດ້ຕະການຕ� າງໆເຊັ� ນ: ບ່ໍ່� ໃຫັໃ້ສຳ� ເສຳືອ້ຄຸູ່ມືຂື້ອງທະນາຍຄູ່ວ່າມື

131 ອງ່ການ UNODC (2008). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືເືພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ນວິ່ຢອກ: UN.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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5. 
ການດ້່າເນີນຄູ່ະດ້ີ ແລະ ການຕັດ້ສຳິນ ທິີ�ອັີງຕາມື
ອັັກຄູ່ະຕິ ແລະ ແນວ່ຄູ່ິດ້ແບໍ່ບໍ່ດ້ັ�ງເດ້ີມື

ແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືດ້າ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ອື� ນ
ຂື້ອງການຈາ່ແນກ ສຳາມືາດ້ສຳ່� ງຜູ້ນ່ກະທບ່ໍ່ຕ່� ກບັໍ່ການຕດັ້ສຳນິ
ໃຈຂື້ອງເຈ່າ້ໜ້າ້ທີ� ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ແລະ ຝຶ� າຍຕຸລາການ. 
ສຳິ� ງນີອ້າດ້ນ່າໄປົສ່ຳ� ການປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ືຕ່� ຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍເຊັ� ນ: ການສຳອບໍ່ຖາມືທີ� ບ່ໍ່� ເໝາະສຳມ່ື, ການຍກ່ເລກີ
ການຮັອ້ງຂ່ື້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ປົະຕເິສຳດ້ສຳະຖານະ
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ຫັື ືໄອຍະການທີ� ມືຄີູ່ວ່າມື
ເຊື� ອ ‘ທດັ້ສຳະນະຄູ່ະດ້ກີ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ’ ອາດ້ຈະ
ພບ່ໍ່ກບັໍ່ສຳິ� ງຫັຍຸງ້ຍາກທີ� ຈະເຫັນັຜູ່້ຊ້າຍໃນຖານະຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ແຕ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະມືບີໍ່ນັຫັາການ
ຖກືບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊແ້ຮັງງານເຊັ� ນ: ບໍ່ນັຫັາການຈາ້ງງານ. ດ້ັ� ງນັນ້, 
ຈ ິ� ງຫຸືັດ້ລະດ້ບັໍ່ການກະທ່າຜູ້ດິ້ທາງອາຍາລງ່. ນອກນັນ້ ຍງັມືີ
ຄູ່ວ່າມືເຂື້່າ້ໃຈຜູ້ດິ້ທີ� ວ່� າຜູ່້ຊ້າຍສຳາມືາດ້ປົ້ອງກນັຕນ່ເອງຈາກ
ການຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ໄດ້.້ 

ການປົະພດ້້ທີ� ບ່ໍ່� ຖກືຕອ້ງຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເພດ້ຍງິ ມືກັ
ຈະເຊື� ອມືໂຍງໂດ້ຍກງ່ຕ່� ກບັໍ່ຮ່ັບໍ່ແບໍ່ບໍ່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ທີ�

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຖກືຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ - ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ລວ່ມືທງັ ພດ້້ຕິ
ກາ່ທີ� ກ� າວ່ໂທດ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ຕວ່່ຢ� າງ ທະນາຍຄູ່ວ່າມືຝຶ� າຍ
ຈາ່ເລຍີ ອາດ້ຈະພະຍາຍາມືທີ� ຈະຍກ່ເລກີການຮັອ້ງຂ່ື້ຂື້ອງຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຖກືຄູ່າ້ທາງເພດ້ ດ້ວ້່ຍການໃຫັລ້າຍລະອຽດ້
ກ� ຽວ່ກບັໍ່ເສຳືອ້ຜູ້າ້ທີ� ຊືມ້ືາໂດ້ຍເງນິຂື້ອງຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ນຸ� ງ
ເສຳືອ້ຜູ້າ້ດ້ັ� ງກ� າວ່ໃນເວ່ລາບ່ໍ່ລກິານທາງເພດ້. ທະນາຍຄູ່ວ່າມື
ຝຶ� າຍຈາ່ເລຍີ ອາດ້ຈະສຳະແດ້ງຮ່ັບໍ່ພາບໍ່ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ຈາກສຳື� ສຳງັຄູ່ມ່ືອອນລາຍເຊັ� ນ: ເຟີສຳບຸໍ່ກ ແລະ ອນິສຳະຕາ
ແກຣມື (Instagram) ໂດ້ຍໃຊພ້າບໍ່ເຫັື ່� ານີ ້ ເພື� ອໂຈມືຕສີຳນິ
ລະທ່າຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ເພື� ອທີ� ຈະຍາຍາມືພສ່ິຳດ້ວ່� າລາວ່ບ່ໍ່�
ແມື� ນຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

ບໍ່າງກຸ� ມືຄູ່ນ່ເຊັ� ນ: ຄູ່ນ່ທຸກຍາກ ແລະ ຂື້າດ້ເຂື້ນີ, ບຸໍ່ກຄູ່ນ່
ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືພກິານດ້າ້ນສຳະຕປັິົນຍາ, ຊນ່ເຜູ້່� າ ອາດ້ຈະຖກື
ສຳນັນຖິານວ່� າເປັົນພະຍານທີ� ບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືໜ້າ້ເຊື� ອຖ ື ຫັື ື ບ່ໍ່� ມືີ
ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້. ຖາ້ຫັາກບ່ໍ່� ມືກີານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ ແລະ ການ
ປັົບໍ່ປົ� ຽນທີ� ຈາ່ເປັົນ, ຄູ່່າໃຫັກ້ານຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ຈະຖກືຍກ່ເລກີ
ໄດ້ໂ້ດ້ຍງ�າຍດ້າຍ ໂດ້ຍຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ແລະ ພະນກັງານໄອຍະ
ການ. 

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈຢ� າງໜ້ກັ 
ອາດ້ຈະມືຄີູ່ວ່າມືຫັຍຸງ້ຍາກທີ� ຈະໃຫັກ້ານຢ� າງຊດັ້ເຈນ ແລະ 
ສຳອດ້ຄູ່� ອງກນັ. ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ອາດ້ຈະປົ� ຽນເລື� ອງລາວ່ຫັືາຍຄູ່ັງ້ໃນ
ເວ່ລາທີ� ໄຕ� ສຳວ່ນ. ດ້ວ້່ຍເຫັດ້ນັນ້ ຈ ້� ງຕັງ້ຂ່ື້ສ້ຳງ່ໄສຳໃນຕນ່ເອງ 
ແລະ ຫັືກັຖານທີ� ໄດ້ມ້ືກີານກ� າວ່ຫັາ. 

5. ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີແລະ ການຕດັ້ສຳນິ ທີ� ອງີຕາມືອກັຄູ່ະຕ ິແລະ ແນວ່ຄູ່ດິ້ແບໍ່ບໍ່ດ້ັງ້ເດ້ມີື88



ຄູ່າ່ແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຄູ່່ານງ້ເຖງິອກັຄູ່ະຕ ິ ບ່ໍ່� ວ່� າຈະຊດັ້ເຈນ ຫັື ື ບ່ໍ່� ຊດັ້ເຈນ, ມືສີຳະຕ ິ ຫັື ື ບ່ໍ່� ມືສີຳະຕ,ິ ໃນຕວ່່ທ� ານເອງ ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ອອ້ມືຕວ່່ທ� ານ. 

ປົະຕບິໍ່ດັ້ຕາມືຂື້ັນ້ຕອນເພື� ອແກບ້ໍ່ນັຫັາກບັໍ່ອກັຄູ່ະຕເິຫັື ່� ານີ.້

  ເນັນ້ໃສຳ� ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ໂດ້ຍອງີໃສຳ� ປົະເພດ້ຂື້ອງການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ ແລະ ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈທີ�

ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງໄດ້ອ້ດ່້ທນ່. ຮັ� ວ່ມືມືລືະຫັວ່� າງໜ້� ວ່ຍງານບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊກ້ດ່້ໝາຍ ແລະ ອງ່ການທີ� ເຮັດັ້ວ່ຽກກ� ຽວ່ກບັໍ່ຜູ່້ລ້ອດ້ຊວີ່ດິ້ 
ທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເນັນ້ໃຫັເ້ຫັນັວ່� າມືກີານປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເປັົນຕວ່່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ້ ີໃນການພຈິາລະນາມຸືມືມືອງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.132

  ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ແລະ ທະນາຍຄູ່ວ່າມືປ່ົກປົອ້ງຝຶ� າຍຈາ່ເລຍີ ຕອ້ງປົະຕບິໍ່ດັ້ຕາມືກດ່້ຈນັຍາບໍ່ນັ ແລະ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ດ້າ້ນອາຊບີໍ່ຂື້ອງ
ຕນ່. ສຳິ� ງນີລ້ວ່ມືມື ີການບ່ໍ່� ໃຊພ້າສຳາ ຫັື ືນ່າ້ສຳຽງທີ� ຮຸັນແຮັງ ຫັື ືແຂື້ງກະດ້າ້ງ. ນອກນັນ້, ຫັາ້ມືຜູ້ກັດ້ນັໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍເລ່� າເລ� ື
ອງລາວ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້.

  ຝ້ຶກຜູ່້ປ້ົະກອບໍ່ວ່ຊິາຊບີໍ່ດ້າ້ນຍຸຕທິ່າທາງອາຍາ ໃນກດ່້ໝາຍສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ສຳາກນ່ ແລະ ອກັຄູ່ະຕດິ້າ້ນບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີື. ເນັນ້ໃຫັເ້ຫັນັເຖງິອນັຕະລາຍທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ຈາກແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີືຂື້ອງຝຶ� າຍຕຸລາການ ຜູ້� ານການບໍ່ດ່້
ຄູ່່ນ້ຄູ່ວ່າ້ທີ� ອງີໃສຳ� ຫັືກັຖານ. ວ່ເິຄູ່າະການໃຊເ້ຫັດ້ຜູ້ນ່ຂື້ອງຝຶ� າຍຕຸລາການ ສ່ຳາລບັໍ່ຫັືກັຖານກ� ຽວ່ກບັໍ່ແນວ່ຄູ່ດິ້ດ້ັງ້ເດ້ມີື ແລະ ເນັນ້
ໃຫັເ້ຫັນັເຖງິ ຕວ່່ຢ� າງການປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເປັົນຕວ່່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ້ຂີື້ອງຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ດ້າ້ນຍຸຕທິ່າ ທີ� ທາ້ທາຍ ແລະ ເອາ່ຊະນະແນວ່ຄູ່ດິ້ອກັ
ຄູ່ະຕດິ້ັງ້ເດ້ມີືກ� ຽວ່ກບັໍ່ເພດ້ພາວ່ະໄດ້.້

ການປົະຕິບໍ່ັດ້ທິີ�ເປົັນຕົວ່ແບໍ່ບໍ່ທິີ�ດ້ີ:

ປົະເທດ້ໄທໄດ້ສ້ຳາ້ງກອງທນ້ຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ເພື� ອນາ່ໃຊສ່້ຳາລບັໍ່ຫັືາຍຈດຸ້ປົະສຳງ່: ການຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ື ຢຽວ່ຢາໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ; ການຊ� ວ່ຍເຫັືອືດ້າ້ນການເງນິຢ� າງຈາ່ກດັ້ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້; ການສຳ່� ງກບັໍ່ຄູ່ນື ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືຂື້ອງ
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ; ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ຕ່� ກບັໍ່ອງ່ການ NGO ຢ� າງຈາ່ກດັ້ ແລະ ອື� ນໆ.

132 ຫັອ້ງການ OSCE ເພື� ອສຳະຖາບໍ່ນັປົະຊາທປິົະໄຕ ແລະ ສຳດິ້ທມິືະນຸດ້ (ODIHR) (2004). ກນ່ໄກການສຳ່� ງຕ່� ລະດ້ບັໍ່ຊາດ້. ຄູ່ວ່າມືພະຍາຍາມືຮັ� ວ່ມືກນັໃນການປ່ົກປົອ້ງ
ສຳດິ້ທຂິື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້: ຄູ່່� ມືກືານປົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ. Warsaw: OSCE.

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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6. 
ຄູ່ວ່າມືກດົ້ດ້ນັດ້າ້ນເສຳດ້ຖືະກດິ້ ແລະ ການຊດົ້ເຊຍີ ຫັັື 
ການຢ່ຽວ່ຢ່າ

ການມືສີຳ� ວ່ນຮັ� ວ່ມືໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີ ອາດ້ຈະກ່າ
ນດ່້ຕ່ນ້ທນ້ດ້າ້ນການເງນິທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ 
ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຂີື້ອງສຳານອາດ້ຈະໃຊ ້
ເວ່ລາຫືັາຍເດ້ອືນ/ປີົ ແລະ ໃຊເ້ວ່ລາໃນການຊ� ວ່ຍເຫືັອື ດ້າ້ນ
ການສຳບືໍ່ສຳວ່ນ-ສຳອບໍ່ສຳວ່ນ, ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້,ີ ການໄຕ� ສຳວ່ນ 
ແລະ ການຕດັ້ສຳນິຂື້ອງສຳານ ເຮັດັ້ໃຫັສ່້ຳນເສຳຍໂອກາດ້ໃນການ
ເຮັດັ້ວ່ຽກ ແລະ ມືລີາຍຮັບັໍ່ເພື� ອຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ-ພະຍານບໍ່າງຄູ່ນ່ ອາດ້ຕອ້ງຢ່� ໃນສ່ຳນພກັເຊາ່
ຕະຫືັອດ້ໄລຍະຂື້ອງການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຂີື້ອງສຳານ ຊ້� ງຂື້ດັ້ຂື້ວ່າງ
ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການຫັາລາຍໄດ້.້ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຫືັາຍຄູ່ນ່ ທີ� ຫັາລຽ້ງຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ພຽງຄູ່ນ່ດ້ຽວ່, ສຳະຖານະການ
ໄດ້ສ້ຳາ້ງຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້, ອາລມ່ື ແລະ ຈດິ້ໃຈ
ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ.

ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຕ່ີ� ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ທີ� ປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້ ອາດ້ຈະບ່ໍ່�
ແມື� ນການນາ່ໄປົສ່ຳ� ການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ືຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ
ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ແລະ ຄູ່ອບໍ່ຄູ່ວ່່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳະເໝໄີປົ. 
ໃນຫືັາຍກ່ລະນ,ີ ຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ ອາດ້ຈະຖກືປົ� ຽນແທນ
ດ້ວ້່ຍການຈາ່ຄຸູ່ກຂື້ອງຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ ເນື� ອງຈາກພວ່ກເຂື້າ່ບ່ໍ່� ມືີ
ຄູ່ວ່າມືສຳາມືາດ້ທີ� ຈະຈ� າຍ.

133 ຄູ່ະນະກາ່ມືາທກິານອາຊຽນວ່� າດ້ວ້່ຍການສຳ່� ງເສຳມີື ແລະ ປ່ົກປົອ້ງສຳດິ້ທແິມື� ຍງິ ແລະ ເດ້ກັນອ້ຍ. ຄູ່່� ມື ືແລະ ຂື້ັນ້ຕອນ ໃນການແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການອນັຈາ່ເປັົນຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກື
ເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ໃນພາກພືນ້. ເອກະສຳານຊອ້ນທາ້ຍ: ການອາ້ງອງີ ແລະ ການປົະຕບິໍ່ດັ້ທີ� ເປັົນຕວ່່ແບໍ່ບໍ່ທີ� ດ້ ີ(n.d.).

ໃນກລ່ະນທີີ� ມືກີານຈ� າຍຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ື ຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ, 
ມືກັຈະມືສີຳິ� ງທາ້ທາຍໃນການເຂື້່າ້ເຖງິ ເນື� ອງຈາກລະບໍ່ບ່ໍ່ຂື້ອງ
ລດັ້ ແລະ ກດ່້ໝາຍ. ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນຄູ່ນ່ຕ� າງ
ປົະເທດ້ຫັືາຍຄູ່ນ່ ໃນອາຊຽນ, ເປັົນເລື� ອງຍາກທີ� ສຸຳດ້ ສ່ຳາລບັໍ່
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນການເຂື້່າ້ເຖງິການຢຽວ່ຢາ ເນື� ອງຈາກສຳະຖານະທີ�  
“ຜູ້ດິ້ປ່ົກກະຕ”ິ ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ມື່ນຄູ່ວ່າມືຈງິທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້
ມືກັຈະຖືກສຳ່� ງກບັໍ່ປົະເທດ້ກ� ອນທີ� ຈະສຳາມືາດ້ຮັຽກຮັອ້ງຄູ່� າ
ເສຳຍຫັາຍໄດ້.້

ການເຂື້່າ້ເຖງິການຢຽວ່ຢາເປັົນອງ່ປົະກອບໍ່ທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັໃນການ
ຟືີນ້ຟ່ີ ແລະ ການກບັໍ່ຄູ່ນືສ່ຳ� ສຳງັຄູ່ມ່ືຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃນ
ໄລຍະຍາວ່ ແລະ ຍນືຍງ່. ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ ທີ� ຮັບັໍ່ຮ່ັເ້ຖງິ
ການສ່ຳນເສຳຍ ແລະ ໄພອນັຕະລາຍຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍນັນ້ 
ສຳາມືາດ້ບໍ່ນັເທາ່ຂື້ະບໍ່ວ່ນການຟືີນ້ຟ່ີຄູ່ນື ແລະ ຫັືຸດ້ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມື
ສຳ� ຽງຂື້ອງຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຈະຕກ່ເປັົນຜູ່້ຖ້ືກເຄູ່າະຮັາ້ຍຊ່າ້
ຄູ່ນືອກີ.133 

ມືາດ້ຕາ 6, ວ່ກັທ ີ6 ຂື້ອງ ອັານຸສຳັນຍາວ່່າດ້້ວ່ຍການຕ້ານການຄູ່້າມືະນຸດ້ ກາ່ນດ່້ວ່� າ: “ແຕ� ລະລດັ້ພາຄູ່ ີຕອ້ງຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າລະບໍ່ບ່ໍ່
ກດ່້ໝາຍພາຍໃນຂື້ອງຕນ່ ມືມີືາດ້ຕະການທີ� ສຳະເໜ້ໃີຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືຄີູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ
ຈາກຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່.” ຊ້� ງໝາຍຄູ່ວ່າມືວ່� າ ເມືື� ອບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີພາຍໃຕກ້ດ່້  ໝາຍພາຍໃນ, 
ກດ່້ໝາຍອາດ້ຈະຈາ່ເປັົນທີ� ຈະຕອ້ງສຳາ້ງແຜູ້ນງານທີ� ເໝາະສຳມ່ື.

ມືາດ້ຕາ 14 [13 ແລະ 14] ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ຜູ່້ກມືດັ້ໃຫັລ້ດັ້ສຳະມືາຊກິໃຫັຮ້ັບັໍ່ປົະກນັວ່� າລະບໍ່ບ່ໍ່ກດ່້ໝາຍພາຍໃນຂື້ອງປົະເທດ້
ຕນ່ສຳະໜ້ອງຄູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຕ່� ຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່. ເຊິ� ງຮັຽກຮັອ້ງໃຫັ ້
ບໍ່ນັດ້າລດັ້ຕ� າງໆ ສຳາ້ງກອງທນ້ລະດ້ບັໍ່ຊາດ້ທີ� ໃຊສ່້ຳາລບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງດ່້ແລ ແລະ ໃຫັກ້ານສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການ
ຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

ມືາດ້ຕາ 22 ຂື້ອງສຳນ່ທສິຳນັຍາ ACTIP ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັລ້ດັ້ນາ່ໃຊເ້ງນິທີ� ຮັບິໍ່ໄດ້ ້ຫັື ືຊບັໍ່ສຳນິຈາກອາຊະຍາກາ່ ເພື� ອສຳ່� ງຄູ່ນືໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃຫັເ້ປັົນຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ແລະ ການຊ� ວ່ຍເຫັືອື.

6. ຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້ ແລະ ການຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ືການຢຽວ່ຢາ90



ຄູ່່� ມື ື ແລະ ຂື້ັນ້ຕອນລະດ້ບັໍ່ພາກພືນ້ຂື້ອງ ACWC  ເພື� ອແກໄ້ຂື້ຄູ່ວ່າມືຕອ້ງການຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຮັຽກຮັອ້ງ
ໃຫັລ້ດັ້ ຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າກອບໍ່ກດ່້ໝາຍພາຍໃນ ອະນຸຍາດ້ໃຫັສ້ຳານອາຍາ ຕດັ້ສຳນິການຈ� າຍຄູ່� າເສຳຍຫັາຍທາງອາຍາ (ຈ� າຍໂດ້ຍຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້) 
ແລະ/ຫັື ືກາ່ນດ່້ຄູ່່າສຳັ� ງ ສ່ຳາລບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ືຄູ່� າເສຳຍຫັາຍ ຈາກບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຖກືຕດັ້ສຳນິວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ໃນສຳະຖານການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ຂື້ັນ້ຕອນ 
ຈາ່ເປັົນຕອ້ງເຮັດັ້ໃຫັມ້ືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ພາຍໃຕລ້ະບໍ່ຽບໍ່ການທີ� ມືຢ່ີ�  ລວ່ມືທງັ ພນັທະຂື້ອງພະນກັງານໄອຍະການ ແລະ/ຫັື ືໜ້� ວ່ຍງານອື� ນໆ
ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງ ເພື� ອປົະຕບິໍ່ດັ້ການຊດ່້ເຊຍີຈາກຜູ່້ກ້ະທ່າຜູ້ດິ້ທີ� ຖກືສຳານຕດັ້ສຳນິ.134 

ຍກ່ເວ່ັນ້ ປົະເທດ້ສຳງິກະໂປົ, ທຸກປົະເທດ້ໃນອາຊຽນ ມືຂ່ີື້ກ້າ່ນດ່້ໃນກດ່້ໝາຍພາຍໃນຂື້ອງຕນ່ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້
ມືະນຸດ້ ທີ� ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ ແລະ ຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ.

ບໍ່ຣ່ໄນ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ະມືນຸດ້ 2019 ມືາດ້ຕາ 44 ກາ່ນດ່້ວ່� າ ການສຳາ້ງຕັງ້ກອງທນ້ຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ມືາດ້ຕາ 
46 ກາ່ນດ່້ວ່� າ ກອງທນ້ ອາດ້ຈະນາ່ໃຊສ່້ຳາລບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຕ່� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ເງນິທນ້ສ່ຳາລບັໍ່ການສຳ່� ງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ກບັໍ່ຄູ່ນືປົະເທດ້ ແລະ ໃຊສ່້ຳາລບັໍ່ສຳິ� ງອື� ນໆ.

ກ່າປົ່ເຈຍ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການປົາບໍ່ປົາມືການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້ ປີົ 2008 ມືາດ້ຕາ 46 ກາ່ນດ່້ໃຫັມ້ືກີານຈ� າຍ
ຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈຈາກບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ຮັັ� ງມື ີຜູ້� ານການກະທ່າທີ� ເປັົນການຊື/້ການຂື້າຍ ຫັື ືແລກປົ� ຽນມືະນຸດ້ ຫັື ືການຂ່ື້ດ້ຮັດີ້ທາງເພດ້.

ອັິນໂດ້ເນເຊຍ: ກດ່້ໝາຍສຳະບໍ່ບັໍ່ເລກທ ີ21 ປີົ 2007 ວ່� າດ້ວ້່ຍການລບ້ໍ່ລາ້ງການກະທ່າທາງອາຊະຍາກາ່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ມືາດ້ຕາ 
48 ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍມືສີຳດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າປ່ົວ່ຈດິ້ໃຈ ທີ� ເປັົນຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຈາກການສ່ຳນເສຳຍຊບັໍ່ສຳນິ ຫັື ື ລາຍໄດ້;້ ຄູ່ວ່າມືທຸກທ່ລະມືານ; ຄູ່� າ
ປິົ� ນປ່ົວ່ດ້າ້ນການແພດ້ ແລະ/ຫັື ືດ້າ້ນຈດິ້ຕະວ່ທິະຍາ; ແລະ/ຫັື ືການສ່ຳນເສຳຍອື� ນໆທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ ໂດ້ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ເກດີ້ຂື້້ນ້ຈາກການ
ກະທ່າທີ� ເປັົນອາຊະຍາກາ່ຂື້ອງການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

ສຳປົປົ ລາວ່: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 2016 ມືາດ້ຕາ 36 ກາ່ນດ່້ໃຫັຜູ່້້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ຫັື ື ຜູ່້ເ້ສຳຍຫັາຍທາງແພ� ງ 
ຮັຽກຮັອ້ງຄູ່� າເສຳຍຫັາຍທາງແພ� ງ ໃນໄລຍະການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຍາ. 

ມືາເລເຊຍ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ຕາ້ນການລກັລອບໍ່ເຂື້່າ້-ອອກເມືອືງຂື້ອງແຮັງງານເຄູ່ື� ອນຍາ້ຍ 2007 
ມືາດ້ຕາ 66 ກາ່ນດ່້ໃຫັມ້ືກີານຈ� າຍຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີໂດ້ຍຜູ່້ທ້ີ� ຖກືສຳານຕດັ້ສຳນິ ໃຫັແ້ກ� ຜູ່້ຖ້ກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ມືນັຍງັກາ່ນດ່້ໃຫັມ້ືກີານຈ� າຍຄູ່� າ
ແຮັງງານທີ� ຄູ່າ້ງຊ່າລະ ຕ່� ກບັໍ່ຜູ່້ທ້ີ� ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນກລ່ະນ ີທີ� ບ່ໍ່� ມືກີານຕດັ້ສຳນິວ່� າມືຄີູ່ວ່າມືຜູ້ດິ້ຕາມືກດ່້ໝາຍສຳະບໍ່ບັໍ່ນີ.້ 

ມືຽນມືາ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 2005 ມືາດ້ຕາ 33 ກາ່ນດ່້ວ່� າ ສຳານອາດ້ຈະສຳັ� ງໃຫັມ້ືກີານຈ� າຍຄູ່� າເສຳຍຫັາຍ ແກ� ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ຈາກເງນິທີ� ຮັບິໍ່ມືາ ຫັື ືຈາກຂື້ະບໍ່ວ່ນການຂື້າຍຊບັໍ່ສຳນິ ຫັື ືຈາກການປັົບໍ່ໃໝ. 

ຟື້ີລິບໍ່ປົິນ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ R.A. 7309 ຄູ່ະນະກາ່ມືະການຮັຽກຮັອ້ງ ພາຍໃຕ ້ DOJ ໃຫັກ້ານ
ຊດ່້ເຊຍີສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ ທີ� ຖກືຈາ່ຄຸູ່ກ ຫັື ືກກັຂື້ງັທີ� ບ່ໍ່� ເປັົນທ່າ ແລະ ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກອາຊະຍາກາ່ຄູ່ວ່າມືຮຸັນແຮັງ ລວ່ມືທງັ ຜູ່້ ້
ຖກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

ປົະເທິດ້ໄທິ: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 2008 (2017) ພາກທ ີ33, 34, 35 ແລະ 37 ກາ່ນດ່້ສຳດິ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຈາກຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍທີ� ເປັົນຜູ້ນ່ສຳະທອ້ນມືາຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. 

ຫັວ່ຽດ້ນາມື: ກດ່້ໝາຍວ່� າດ້ວ້່ຍການປົອ້ງກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ 2011 ມືາດ້ຕາ 6 ກາ່ນດ່້ສຳດິ້ຂື້ອງຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ຈະໄດ້ ້
ຮັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຈາກຄູ່ວ່າມືເສຳຍຫັາຍ ພາຍໃຕກ້ດ່້ໝາຍ. ມືາດ້ຕາ 36 ໄດ້ກ້� າວ່ເຖງິຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ. 

134 ເບໍ່ິ� ງພາກທ ີ5.2 ທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ຂື້ັນ້ຕອນ ແລະ ກນ່ໄກການຊດ່້ເຊຍີ

ຄູ່່� ມືອືາຊຽນ ວ່� າດ້ວ້່ຍການບ່ໍ່� ເຮັດັ້ໄພອນັຕະລາຍ ສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ຕ້ອບໍ່ໂຕດ້້� ານໜ້າ້:
ການປົົກປົອ້ງສຳດິ້ທິຂິອງຜູ່້ຖ້ືກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້
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ຄູ່າ່ແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຫັາ້ມືໃຫັຄູ່້່າສຳນັຍາ ຫັື ືເວ່່າ້ແບໍ່ບໍ່ເກນີຄູ່ວ່າມືຈງິຕ່� ກບັໍ່ຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້.ີ

  ບໍ່ອກຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໃຫັຊ້າບໍ່ແຕ� ຕ່ນ້ ແລະ ຢ� າງຮັອບໍ່ດ້າ້ນກ� ຽວ່ກບັໍ່ການຢຽວ່ຢາ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ສຳາມືາດ້ເຂື້່າ້ເຖງິ ແລະ ວ່ທິກີານ
ທເີຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການສຳະໜ້ບັໍ່ສຳະໜ້ນ່ເພື� ອໃຫັໄ້ດ້ຮ້ັບັໍ່. ຄູ່ວ່ນໃຫັຂ່້ື້ມ້ື່ນທີ� ຈະແຈງ້ກ� ຽກບັໍ່: ວ່ທິກີານໃນການຂ່ື້ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ/ຄູ່� າ
ປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ ແລະ ຄູ່� າເສຳຍຫັາຍ; ຂື້ັນ້ຕອນການຮັຽກຮັອ້ງ ແລະ ເອກະສຳານທີ� ຈາ່ເປັົນ; ຄູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ຂ້ື້ອງການຕດັ້ສຳນິ
ຄູ່ະດ້ ີແລະ ໄລຍະເວ່ລາຂື້ອງການຄູ່ະດ້ຄີູ່ວ່າມືໃນສຳານ ແລະ ອື� ນໆ.135 

  ພຈິາລະນາຍື� ນຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີທງັທາງແພ� ງ ແລະ ທາງອາຍາ ໂດ້ຍການປ້ົກສຳາກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ນັນ້ໝາຍຄູ່ວ່າມືວ່� າຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີສ່ຳາລບັໍ່ການສ່ຳນເສຳຍດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້/ລາຍຮັບັໍ່ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນໄລຍະ ແລະ ຫັືງັຈາກປົະສຳບ່ໍ່ການ
ຖກືຄູ່າ້ມືະນຸດ້.

  ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ບ່ໍ່� ແມື� ນພນ່ລະເມືອືງຂື້ອງປົະເທດ້ດ້ັ� ງກ� າວ່ ຄູ່ວ່ນໄດ້ຮ້ັບັໍ່ສຳດິ້ໃນການອາໄສຳຢ່� ຕ່� ໃນປົະເທດ້ ລວ່ມືທງັ ສຳດິ້ໃນ
ການເຮັດັ້ວ່ຽກ ທີ� ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຕອ້ງການ ຈນ່ກວ່� າມືກີານແກໄ້ຂື້ການຮັຽກຮັອ້ງຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້. 

  ຮັຽກຮັອ້ງໃຫັກ້ານດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ອີາຍາ ແລະ ການໄຕ� ສຳວ່ນຄູ່ະດ້ຄີູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃຫັມ້ືກີານເລີ� ມືຕ່ນ້ ແລະ ສ່ຳາເລດັ້ໂດ້ຍບ່ໍ່� ມືຄີູ່ວ່າມື
ຊກັຊາ້. ເລັ� ງລດັ້ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ ີທີ� ກ� ຽວ່ຂື້ອ້ງກບັໍ່ເດ້ກັ ແລະ ບຸໍ່ກຄູ່ນ່ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືສຳ� ຽງສ່ຳງ.

ສຳິ�ງທິ້າທິາຍ:136

ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ໃນອນິໂດ້ເນເຊຍ ປົະສຳບ່ໍ່ກບັໍ່ສຳິ� ງທາ້ທາຍຫືັາຍອນັໃນການໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າປ່ົວ່ແປົງຈດິ້ໃຈ. ບໍ່າງຄູ່ັງ້ 
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຈະຖກືຖາມືໂດ້ຍຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ ເພື� ອໃຫັສ້ຳະໜ້ອງເຫັດ້ຜູ້ນ່ໃນການຮັຽກຮັອ້ງຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີໃນຈາ່ນວ່ນສຳະເພາະ (ຕວ່່ຢ� າງ 200 
ລາ້ນຣ່ເປົຍອນິໂດ້ເນເຊຍ ຫັື ື 14,000 ໂດ້ລາສຳະຫັະລດັ້) ແລະ ຖາ້ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາບ່ໍ່� ໝັນ້ໃຈ ກຈ່ະບ່ໍ່�ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ຄູ່� າຊດ່້ເຊຍີ. ຜູ່້ເ້ຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມື
ຈາກກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ ໄດ້ແ້ບໍ່� ງປັົນຂ່ື້ມ້ື່ນກລ່ະນທີີ� ຜູ່້ພ້ພິາກສຳາ  ຈດັ້ການກບັໍ່ຄູ່ວ່າມືສ່ຳນເສຳຍທີ� ປົະຈກັຕາ/ເຫັນັ
ໄດ້ ້ ເຊັ� ນ ເງນິເດ້ອືນທີ� ຍງັບ່ໍ່� ທນັໄດ້ຈ້� າຍໃຫັ ້ແລະ ໃບໍ່ຮັບັໍ່ເງນິທາງການແພດ້ ແລະ ນອກນັນ້ ຍງັບ່ໍ່� ພຈິາລະນາຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນ
ຈດິ້ໃຈ ແລະ ອາລມ່ື ທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍໄດ້ຮ້ັບັໍ່ ລວ່ມືທງັ ຄູ່ວ່າມືເປັົນໄປົໄດ້ທ້ີ� ຈະສ່ຳນເສຳຍລາຍຮັບັໍ່ ທີ� ອາດ້ຈະເກດີ້ຂື້້ນ້ ໃນຂື້ະບໍ່ວ່ນ
ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້.ີ ຈາ່ນວ່ນເງນິທີ� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ອາດ້ຈະບ່ໍ່� ສຳອດ້ຄູ່� ອງກບັໍ່ຂື້ອບໍ່ເຂື້ດ້ການລະເມືດີ້ສຳດິ້ ແລະ ການສ່ຳນເສຳຍທີ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ
ໄດ້ປ້ົະສຳບ່ໍ່ມືາ.

135 ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນສ່ຳາລບັໍ່ຜູ່້ປ້ົະຕບິໍ່ດັ້ຕວ່່ຈງິ, ພາກທສີຳີ�  F.4. ຄູ່່� ມືຂືື້ອງອາຊຽນທີ� ຄູ່່ານງ້ເຖງິບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້ຍງິ-ຊາຍ ວ່ກັ 3.6.
136 ກອງປົະຊຸມືປ້ົກສຳາຫັາລລືະດ້ບັໍ່ຊາດ້ທີ� ປົະເທດ້ອນິໂດ້ເນເຊຍ, ວ່ນັທ ີ21 ຕຸລາ 2021. 

6. ຄູ່ວ່າມືກດ່້ດ້ນັດ້າ້ນເສຳດ້ຖະກດິ້ ແລະ ການຊດ່້ເຊຍີ ຫັື ືການຢຽວ່ຢາ92



ການມືທີີ� ປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ເປັົນສຳິ� ງທີ� ສ່ຳາຄູ່ນັທີ� ຈະຊ� ວ່ຍ
ແຈງ້ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍກ� ຽວ່ກບັໍ່ສຳດິ້ຂື້ອງເຂື້າ່ເຈ ່າ້ ແລະ ບໍ່ດ່້ບໍ່າດ້
ໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງອາຍາ ແລະ ນ່າພາເຂື້າ່ເຈ ່າ້ໃນ
ຕະຫືັອດ້ໄລຍະຂື້ອງຂື້ະບໍ່ວ່ນການ. ເຊິ� ງຈະຊ� ວ່ຍຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍໃນການສຳະແດ້ງຄູ່ວ່າມືຄູ່ດິ້ເຫັນັ ແລະ ບໍ່ງັຄູ່ບັໍ່ໃຊສ້ຳດິ້ຂື້ອງ
ເຂື້າ່ເຈ ່າ້. ທີ� ປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ຍງັກະກຽມືຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍ ສ່ຳາລບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ ແລະ ສຳາມືາດ້ຫຸືັດ້
ຜູ້� ອນຄູ່ວ່າມືສຳ� ຽງຕ່� ຄູ່ວ່າມືບໍ່ອບໍ່ຊ່າ້ດ້າ້ນຈດິ້ໃຈເພີ� ມືເຕມີື ຕ່� ກບັໍ່
ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍ. ມືນັເພີ� ມືໂອກາດ້ໃນການໃຫັກ້ານ ແລະ ຄູ່່າ
ໃຫັກ້ານຂື້ອງພະຍານທີ� ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສຳອດ້ຄູ່� ອງ ກນັ ແລະ

137 ອງ່ການ UNODC (2008). ຊຸດ້ເຄູ່ື� ອງມືເືພື� ອຕາ້ນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້. ນວິ່ຢອກ: UN.

ປົະກອບໍ່ສຳ� ວ່ນໃຫັກ້ານດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ຕ່ີ� ຜູ່້ຄູ້່າ້ມືະນຸດ້ປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາ
ເລດັ້. ມືນັມືຄີູ່ວ່າມືສ່ຳາພນັທີ� ຊດັ້ເຈນ ລະຫັວ່� າງການເຂື້່າ້ເຖງິຜູ່້ ້
ຕາງໜ້າ້ທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ແລະ ຜູ້ນ່ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ີ
ທີ� ປົະສຳບ່ໍ່ຜູ້ນ່ສ່ຳາເລດັ້.137

ການຂື້າດ້ທີ� ປ້ົກສຳາ ຫັື ື ຜູ່້ຕ້າງໜ້າ້ທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ອາດ້ເປັົນ
ອຸປົະສຳກັແກ� ຜູ່້ຖ້ເືຄູ່າະຮັາ້ຍໃນການເຂື້່າ້ຮັ� ວ່ມືໃນການດ່້າເນນີ
ຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ. ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍອາດ້ຈະບ່ໍ່� ມືເີວ່ລາໃນການ
ເຂື້່າ້ເຖງິຄູ່່າແນະນາ່ທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ໃນເວ່ລາທີ� ຕອ້ງການ.

7. ຂາດ້ທິີ�ປົຶກສຳາ ແລະ ຜູ້່�ຕາງໜ້້າທິາງດ້້ານກົດ້ໝົາຍ

ຄູ່່າແນະນ່າການບໍ່່�ເຮັດັ້ໄພອັນັຕະລາຍ
  ຖາ້ບ່ໍ່� ມືທີີ� ປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ ທີ� ລດັ້ຈ� າຍໃຫັນ້ັນ້, ກະກຽມືການບ່ໍ່ລກິານແບໍ່ບໍ່ຈດິ້ອາສຳາດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ (pro-bono) 

ຈາກສຳະພາທະນາຍຄູ່ວ່າມືພາຍໃນ ຫັື ືສຳະມືາຄູ່ມ່ືກດ່້ໝາຍ. ທາງເລອືກອື� ນ ແມື� ນເຮັດັ້ວ່ຽກຮັ� ວ່ມືກບັໍ່ຄູ່່� ຮັ� ວ່ມືງານ NGO ເພື� ອ
ຈດັ້ຫັາທະນາຍຄູ່ວ່າມື.

  ຂ່ື້ທີ� ປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍທີ� ເປັົນມືອືາຊບີໍ່ ທີ� ມືຄີູ່ວ່າມືຊ� ຽວ່ຊານ ແລະ ທກັສຳະທີ� ຈາ່ເປັົນ ເພື� ອໃຫັຄູ່້່າແນະນາ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຈາກການຄູ່າ້ມືະນຸດ້ ແລະ ເພື� ອເປັົນຕວ່່ແທນເຂື້າ່ເຈ ່າ້ຢ� າງມືປີົະສຳດິ້ທພິາບໍ່ ລະຫັວ່� າງການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍ.

  ໃຫັຄູ່້່າປ້ົກສຳາທາງດ້າ້ນກດ່້ໝາຍທີ� ຊດັ້ເຈນ ແລະ ເຂື້່າ້ໃຈງ�າຍ ໂດ້ຍບ່ໍ່� ຕອ້ງນາ່ໃຊຄູ່້່າສຳບັໍ່ວ່ຊິາການ. ກວ່ດ້ສຳອບໍ່ກບັໍ່ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະ
ຮັາ້ຍຢ� າງເປັົນປົະຈາ່ ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັວ່� າເຂື້າ່ເຈ ່າ້ເຂື້່າ້ໃຈຂ່ື້ມ້ື່ນທີ� ໄດ້ສ້ຳະໜ້ອງໃຫັ.້ 

  ແຕ� ງຕັງ້ຜູ່້ປ່້ົກປົອ້ງທາງກດ່້ໝາຍ ແກ� ຜູ່້ຖ້ກືເຄູ່າະຮັາ້ຍທີ� ເປັົນເດ້ກັ ທີ� ບ່ໍ່� ໄດ້ຮ້ັບັໍ່ການເບໍ່ິ� ງແຍງຈາກຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງ (ຕວ່່ຢ� າງ ເນື� ອງ
ຈາກການແຍກກນັຢ່�  ຫັື ື ການສຳມ່ືຮ່ັຮ້ັ� ວ່ມືຄູ່ດິ້ຂື້ອງຜູ່້ປ່້ົກຄູ່ອງໃນການຄູ່າ້ມືະນຸດ້) ເພື� ອຮັບັໍ່ປົະກນັຜູ້ນ່ປົະໂຫັຍດ້ສ່ຳງສຸຳດ້ ແລະ 
ສຳະຫັວ່ດັ້ດ້ກີານຂື້ອງເດ້ກັ ແລະ ເພື� ອເປັົນຕວ່່ແທນຂື້ອງເດ້ກັໃນການດ່້າເນນີຄູ່ະດ້ທີາງກດ່້ໝາຍ. 
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ເຂົ�າຮ່ັວ່ມືໃນກອັງປົະຊຸມືປຶົກສຳາຫັາລືລະດັ້ບໍ່ຊາດ້

ປົະເທິດ້ ລັດ້ຖືະບໍ່ານ ອັົງການທິີ�ບໍ່່�ສຳັງກັດ້
ລັດ້ຖືະບໍ່ານ

ACWC ທິັງໝົົດ້

ກາ່ປ່ົເຈຍ 20 14 2 36

ອນິໂດ້ເນເຊຍ 26 22 1 49

ສຳປົປົ ລາວ່ 30 7 0 37

ມືາເລເຊຍ* 0 1 0 1

ຟີີລບິໍ່ປິົນ 12 14 0 26

ສຳງິກະໂປົ* 0 3 0 3

ໄທ 15 21 2 38

ຫັວ່ຽດ້ນາມື 33 13 0 46

ທິັງໝົົດ້ 136 95 5 236

*ກໍານົປ້ກໍສາຫຼັາລື ສໍາລັບມືາເລເຊົຍ ແລະ ສິງກໍະໂປດ້ໍາເນົ່ນົແບບທີ່ະວິພາຄູ່່ກໍັບພາກໍສ່ວນົຕ່າງໆທີ່່�ກໍ່ຽວຂຶ້້ອັງ
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