
ບດົລາຍງານສະບບັໃໝ ່ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອຕາ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ອາຊະຍາກ າ (UNODC) ສະທອ້ນ

ໃຫເ້ຫນັປະກດົການການຄາ້ມະນດຸໃນປະເທດໄທ 
 
ບາງກອກ (ປະເທດໄທ) , 10 ສິງຫາ 2017 - ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນດຸຈາກປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ 

ມຽນມາເຂົົ້າໄປໃນຣາຊອານາຈັກໄທ, ລັດຖະບານຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົົ້າໃຈຂ ົ້ນຕ ື່ມ ວ່າສິື່ງນີົ້ແມ່ນສ່ວນຫນ ື່ງຂອງປະກດົ

ການທີື່ ກ້ວາງຂວາງຂ ົ້ນ ຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຈາກສາມປະເທດ ໂດຍອີງຕາມການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ 

ໂດຍ UNODC ແລະສະຖາບັ ນເພ ື່ອການຍຸຕິທ າແຫ່ງປະເທດໄທ (TIJ) ໃນມ ົ້ນີົ້. ບົດລາຍງານສະບັບດັັ່ງກ່າວວ່າດ້ວຍ  

"ການຄ້າມະນດຸຈາກປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ມຽນມາ ເຂົົ້າມາປະເທດໄທ" ແມ່ນຖ ວ່າເປັນການຮ່ວມມ ກັນຄັົ້ງທ າ

ອິດ ຂອງການຄົົ້ນຄວ້າການຄ້າມະນດຸໃນຂົງເຂດອະນພຸາກພ ົ້ນ ແລະ ໄດ້ເນັົ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການສົມທົບການ
ຕອບໂຕທ້າງຍຸຕິທ າທີື່ແຂງແຮງ ທີື່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄ ອຂ່າຍການຄ້າມະນຸດບ ໍ່ສາມາດເຄ ື່ອນໄຫວຕ ໍ່ໄປໄດ້ ດ້ວຍວິທີການປົກ
ປ້ອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານສາກົນ. 

 

ມີການຄາດຄະເນວ່າແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ປະມານ 4 ລ້ານຄນົທີື່ອາໃສຢູູ່ໃນປະເທດໄທ,  90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ານວນດັັ່ງກ່າວ 

ແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດເພ ື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງເຂດລຸ່ມແມ່ນ  າຂອງ - ກ າປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ມຽນມາ. ແຮງງານ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍຫຼາຍໆຄົນ ແມ່ນເຂົົ້າໄປໃນປະເທດໄທແບບບ ໍ່ສະຫມ ໍ່າສະເຫມີ ແລະ ຍັງຢູູ່ໃນສະຖານະການທີື່ບ ໍ່ປົກກະຕິ. ດັັ່ງນັົ້ນ

ພວກເຂົາຈ ື່ງບ ໍ່ພຽງແຕ່ຕົກຢູູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງທີື່ຈະຖ ກຫລອກລວງ, ຖ ກບັງຄັບ, ຖ ກໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຖ ກກົດຂີື່ຂູດຮີດໃນ

ຂະນະທີື່ເດນີທາງ, ແຕ່ວ່າເມ ື່ອພວກເຂົາມາເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຈະເພີື່ມທະວຂີ ົ້ນ

ກັບເດັກນ້ອຍ. 

 

ໃນຂະນະທີື່ການຄ້າມະນດຸໄປຍັງປະເທດໄທ ເກີດຂ ົ້ນດ້ວຍຫລາຍສາຍເຫດ, ຮູບແບບທີື່ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກນັທົັ່ວໄປ ແມ່ນການຄ້າ

ແຮງງານ. ຜູ່ທີື່ຊອກຫາຄ່າແຮງງານທີື່ສູງຂ ົ້ນ ແມ່ນຈະຖ ກຫລອກລວງໃນການຈ້າງງານໂດຍຜູ້ຄ້າມະນດຸ ທີື່ຈະຂູດຮີດພວກເຂົາ

ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼ  ການຂົັ່ມຂູ່ ເພ ື່ອໃຫເ້ຮັດວຽກໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າເຊັັ່ນ ການຫາປາ ຫຼ  

ການກ ໍ່ສ້າງ. ຜູ່ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸຫຼາຍຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຍັງຖ ກນ າໄປເພ ື່ອຈຸດ

ປະສົງການຂຸດຮີດທາງເພດ. 

 

ການຂາດຂ  ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ຍັງເປັນສິື່ງທ້າທາຍທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ ເມ ອເວົົ້າເຖິງການຕ ໍ່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນທະວີບອາຊີ, ບົດ

ລາຍງານສະບັບນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສະທ້ອນເຖິງບາງບັນຫາທີື່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄ້າ
ມະນດຸ ແລະ ບັນຫາການລັກລອບເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດໄທ.  ຈດຸສຸມໃໝທີ່ື່ໄດເ້ນັົ້ນໜັກໃສ່ປະກອບມີ 

ປະຫວັດຂອງຜູ່ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ່ຄ້າມະນດຸ, ປັດໃຈການຊຸກຍູ້ ແລະ ດ ງດດູຂອງຍຸກສະໄໝປະຈບຸັນ, ເສັົ້ນທາງທີື່ຖ ກນ າໃຊ້

ໂດຍແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍປົກກະຕິ ແລະ ບ ໍ່ປົກກະຕິ, ຄ່າທ ານຽມທີື່ໄດຈ້່າຍໃຫຜູ່້ລັກລອບເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ຜູ່ຄ້າມະ

ນດຸ,ພ ດຕິກ າ ແລະ ວິທີການຂອງຜູ່ຄ້າມະນຸດ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ.  ບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຍັງໄດ້ຊອກຮູ້ສະຖານະ

ການຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ເປັນປະເທດຕົົ້ນທາງ ຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍທີື່ຖ ກຄ້າ



ມະນດຸເຂົົ້າໄປ ແລະ ຜ່ານປະເທດໄທ. 

 

ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການເຂົົ້າໃຈພາບລວມແບບເຕັມຮູບແບບ ຂອງສະພາບການຄ້າມະນດຸ ໃນບັນດາປະເທດເປົົ້າ

ໝາຍ,  ທ່ານ ເຈເຣມີ ດັກລາດສ໌, ຜູ້ຕາງຫນ້າພາກພ ົ້ນຂອງອົງການ UNODC, ໄດ້ກ່າວໄວວ້່າ "ປະຈບຸັນ, ພວກເຮົາມີ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈດຂີ ົ້ນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ແລະ ສາມາດກ ານົດໄດບ້າງຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ສ າລັບການບັງຄັບໃຊ້

ກົດໝາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ອ ານາດການປົກຄອງ ຂອງລະບົບຍຸຕິທ າໃນບັນດາປະເທດ. ແລະທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ, ການສ ກສາຍັງໄດ້ເປີດ

ໂອກາດໃຫກ້ັບພວກເຮົາ ໃນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ  ແລະ ການຊ່ວຍເຫລ ອ.  "ທ່ານຍັງກ່າວຕ ື່ມວ່າ": ພວກເຮົາກ າລັງ

ພິຈາລະນາວ່າ ຜົນຂອງການຄົົ້ນຄ້ວາ ອາດຈະມີປະໂຫຍດໃຫ້ກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນເຂດແມ່ນ ້າຂອງ ນອກເຫນ ອຈາກສີື່ປະເທດ

ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມ. " 

 

"ການສົັ່ງເສີມການພັດທະນາຂ  ມູນ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບນັຫາທາງອາຍາ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທ າ ແມ່ນສ່ວນຫນ ື່ງຂອງ

ພາລະກດິຂອງ ສະຖາບັນເພ ື່ອການຍຸຕິທ າແຫ່ງປະເທດໄທ  (TIJ).  ບົນພ ົ້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະເທດໄທ ໃນກອງ

ປະຊຸມຄະດອີາຍາ ແລະ ຍຸຕິທ າສະຫະປະຊາຊາດ,  TIJ ກ າລັງເຮັດວຽກເພ ື່ອເຊ ື່ອມບັນດາການຖົກຖຽງໃນລະດັບໂລກ ແລະ 

ການປະຕິບດັໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ກ າລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພ ື່ອປັບປຸງການປະຕິຮູບດ້ານຍຸຕິທ າພາຍໃນປະເທດສະມາຄົມ

ອາຊຽນ  " ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ກິດຕິພົງ ກິດຕິຍາຣັກ , ຜູ້ອ ານວຍການສະຖາບັນເພ ື່ອການຍຸຕິທ າແຫ່ງ ປະເທດໄທ  TIJ. 

 

ການຕັດຮາກຖອນໂຄນການຄ້າມະນຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາກ ລະນ ີແລະ ການ

ກ ານົດຕົວຜູ່ຖ ກເຄາະຮ້າຍ. ໃນຂະນະທີື່ຂ  ມູນທີື່ຈ າກັດເປັນສິື່ງທ້າທາຍໃນທົັ່ວໂລກ, ມັນກ ໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເຊັັ່ນດຽວກັນໃນ

ອາຊ.ີ ການເຄ ື່ອນໄຫວໃນການເດີນເຮ ອມີຄວາມບ ໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ການສັນຈອນຂອງເຮ ອ ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຫນ້ານ ້າລະ
ຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ໍ່ຖ ກກ າກັບໃຫຢູູ້່ພາຍໃຕລ້ະບຽບ ເພ ື່ອສາມາດສ້າງຂ  ມູນ. ອາຊະຍາກ າທີື່ລວມທັງການລັກລອບເຄ ື່ອນ

ຍ້າຍແຮງງານ ໄດ້ຖ ກລີົ້ຊ່ອນ ທ່າມກາງການສັນຈອນທາງເຮ ອໃນແຕ່ລະວັນ.  

 

ເພ ື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບເຂົົ້າເມ ອງ, UNODC ໄດ້ດ າເນີນກດິຈະກ າດ້ານຖານຂ  ມູນອອນໄລນ໌ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ - 

ລະບົບການລາຍງານແບບສະຫມັກໃຈ ກ່ຽວກັບການລັກລອບເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການດ າເນນີງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

(VRS-MSRC) ສ າລັບການເກບັກ າ ແລະ ແບ່ງປັນຂ  ມູນຂອງການບງັຄັບໃຊ້ກດົຫມາຍ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ. ຜູ້

ປະສານງານລະດັບພາກພ ົ້ນຂອງ UNODC, ທ່ານ ເບນຈາມິນ ສະມິດ ໄດ້ເນັົ້ນຫນັກວ່າ "ໃນຂະນະທີື່ກະແສການເຄ ື່ອນຍ້າຍ

ຂອງຄົນມີການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ອາຊະຍາກ າເຊັັ່ນການຄ້າມະນດຸ ແລະ ການລັກລອບເຂົົ້າເມ ອງ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຂ ົ້ນໄປ

ເລ ົ້ອຍໆ, ການເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ ດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂ  ມູນແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສຸດ." 

 

ປະຈບຸັນແມ່ນກ າລັງມີການປູກຈດິສ ານ ກ ໃນບັນດາປະເທດເປົົ້າຫມາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຈ າເປັນຂອງການເກັບກ າຂ  ມູນທີື່ດີຂ ົ້ນ 
ແລະ ການຈດັມ້ຽນເປັນເອກະສານທີື່ດີກວ່າເກົັ່າ. ສິື່ງເຫົຼັ່ານີົ້ລວມມີມາດຕະການໃນເບ ົ້ອງຕົົ້ນ ເພ ື່ອການລາຍງານຢູ່າງທ່ຽງຕົງ 

ກ່ຽວກັບການສ ບສວນ, ການຈັບກຸມ, ການດ າເນນີຄະດ ີແລະ ການຕັດສິນຄະດີກ່ຽວກັບການຄ້າມະນດຸ. ພາຍໃຕ້ການ



ປະຕິບັດວິທີການລະດັບຊາດ ເພ ື່ອການເກັບກ າຂ  ມູນຢູ່າງເປັນປະຈ າ ແລະ ເປັນລະບົບຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ , ພ ົ້ນຖານຈະສາມາດຖ ກ

ສ້າງຂ ົ້ນໄດ້ ເພ ື່ອທີື່ຈະດ າເນນີການຄົົ້ນຄ້ວາໃນຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ, ກ ານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບການຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍ 

ແລະ ວິທີການຕອບໂຕຕ້ ໍ່ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ.  

 

ລິົ້ງຄ໌ ເພ ື່ອການດາວໂຫລດບົດລາຍງານ (ການຄ້າມະນດຸຈາກປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ມຽນມາ ເຂົົ້າມາປະເທດໄທ) 

http://bit.ly/2wsAMjr 
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