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ຄະດໄີດຖ້ກືປດິລງົແລວ້ແມນ່ບ ໍ່? ເປນັຫຍງັພວກເຮາົຈ ໍ່ງ 
ຕອ້ງທບົທວນຄນືຄະດກີານລກັລອບຄາ້ຂາຍສດັປາ່ໃນປະ 
ຫວດັສາດຈາກທດັສະນະທາງການເງນິ 
ໂດຍ ອາເລັກຊານເດຼຍ ເຣດ ແລະ ທອມ ຄີດຕິນຈ໌ (Alexandria Reid and Tom Keatinge) 

 

ອີງໃສຜ່ນົການການປະເມນີທີໍ່ຈັດຂ ຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ບດົຂາ່ວສັຶ້ນສະບັບນີຶ້ ໄດ້ຊອກຮ ້ກຽ່ວກັບຜນົປະໂຫຍດໃນການທບົທວນຄນືບັນດາຄະດີ
ກ່ຽວກບັສດັປາ່ໃນປະຫວັດສາດຈາກທດັສະນະທາງການເງິນ. 

 

ມັນແມນ່ຄວາມຈິງທີໍ່ໍ່ໜາ້ເສົຶ້າ, ເຖິງແມ່ນວາ່ໃນປະຈຸ
ບັນການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍຕ ໍ່ກັບຂະບວນການຄ້າ 
ຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ (IWT) ທີໍ່ມັກຈະເລີໍ່ມຕົຶ້ນ 
ແລະ ສິຶ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຍ ດເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ
ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ການສືບສວນສອບສວນທາງດາ້ນ
ການເງິນ - ບັນຫາອາຊະຍາກ າທີໍ່ຮ້າຍແຮງອືໍ່ນໆທີໍ່ເກີດ
ຂ ຶ້ນເປັນປະຈ າ - ແມ່ນບ ໍ່ຄອ່ຍຈະໄດຮ້ັບການຈດັຕັຶ້ງ
ປະຕິບດັ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ມີ
ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຫາຼຍຂ ຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຈ າເປັນໃນການເຊືໍ່ອມສານວິທີການທາງການເງິນ ເຂົຶ້າ
ໃນວຽກງານການສບືສວນສອບສວນທງັໝົດຂອງການ
ຄ້າຂາຍສດັປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ວຽກງານດັໍ່ງກ່າວບ ໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີແຕ່ການກ ານົດບັນດາຊບັສນິທີໍ່ໄດ້
ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການ 
ຍ ດຊບັສິນເທົໍ່ານັຶ້ນ, ແຕ່ແມນ່ການນ າໃຊ້ຂ່າວກອງທາງ
ການເງິນເຂົຶ້າໃນວຽກງານການດ າເນນີການສືບສວນ
ສອບສວນບັນຫາທີໍ່ເກີດຂ ຶ້ນໃນປະຈບຸັນ. 

 

ການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ
ແມ່ນວິທີການໜ ໍ່ງທີໍ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ,
ແຕ່ມັນເປັນເຄືໍ່ອງມືທີໍ່ຈ າເປັນທີໍ່ສຸດໃນ
ການສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການ 
ຈັດຕັຶ້ງ 

 

 

ເປັນສັນຍານທີໍ່ດ,ີ ເນືໍ່ອງຈາກຫຼາຍປະເທດໄດສ້ະ 
ແດງຄວາມຍິນດີໃນການຮັບເອົາເຕັກນິກເຫຼົໍ່ານີຶ້ເຂົຶ້າ
ໃນຂັຶ້ນຕອນການສບືສວນສອບສວນຂອງພວກ
ເຂົາ. ແຕສ່ິໍ່ງທີໍ່ບັນດາປະເທດເຫຼົໍ່ານີຶ້ຍັງບ ໍ່ທັນມີແມນ່
ຊັບພະຍາກອນ, ທັກສະຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສບົ
ການໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນ ເພືໍ່ອຊຸກຍ ້
ການປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ. ໃນນີຶ້, ການປບັ 
ປຸງລະບົບການເຮັດວຽກໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິໍ່ນ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ຕອບໂຕ້ ແລະ ການອາ້ງອງີຫຼັກຖານເປັນສິໍ່ງທີໍ່ຈ າ 
ເປັນທີໍ່ສດຸ.  
ໃນປີ 2017, ສປປ ລາວ, ໄດ້ກາຍເປັນໜ ໍ່ງໃນຕະ 
ຫຼາດງາຊ້າງທີໍ່ໃຫຍທ່ີໍ່ສຸດໃນພາກພືຶ້ນ, ສປປ ລາວ 
ກ ໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໝັຶ້ນຕັຶ້ງໃຈໂດຍການນ າ
ໃຊ້ງົບປະມານຈ ານວນໜ ໍ່ງເຂົຶ້າໃນວຽກງານການສືບ 
ສວນສອບສວນຂອງຕນົ, ເຊັໍ່ນດຽວກັບການນ າໃຊ້
ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືໍ່ອປັບປຸງກົນໄກການຕອບສະ

ໜອງຕ ໍ່ຂະບວນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ. 
ໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ກົມກວດກາປາ່ໄມ ້
(DoFI), ໄດ້ເຊືຶ້ອເຊນີອົງການກອງທ ນເພືໍ່ອອະນ ຸ
ລັກສັດປາ່ (WWF), ອົງການຕິດຕາມເຄືອຂ່າຍ
ລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ (TRAFFIC) ແລະ 
ອົງການ RUSI ໃນການທດົລອງການຈັດການປະ
ເມີນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ໃນຮ ບແບບ
ການທົບທວນຄືນຂອງຫາຼຍໆອງົການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງໃນວຽກງານການສບືສວນສອບສວນການລັກ 
ລອບຄ້າຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະຈຸບນັ. 
ບົດຂາ່ວສັຶ້ນສະບັບນີຶ້ ໄດ້ວິເຄາະຜົນໄດຮ້ັບສວ່ນ
ໜ ໍ່ງໃນການດ າເນນີການປະເມີນດັໍ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງ
ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຈດັຕັຶ້ງປະຕບິັດ
ການທົບທວນຄືນທີໍ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສະພາບການ 
ອືໍ່ນໆ.   

 

ການຄາ້ຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ໍ່ຜິດກດົໝາຍໃນ 
ສປປ ລາວ 

 

ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນຖືກຄອບງ າໂດຍກຸ່ມອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການຈດັຕັຶ້ງ, 
ມີການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານການເງິນ, ມີການຈດັ 
ຕັຶ້ງເປັນເຄອືຂາ່ຍກຸ່ມອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງໃນ
ລະດັບພາກພືຶ້ນທີໍ່ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໃນເດືອນ
ມັງກອນ 2018, ກະຊວງການເງນິຂອງສະຫະລດັ
ອາເມລິກາໄດອ້ອກມາດຕະການລົງໂທດຕ ໍ່ກຸ່ມທີໍ່ມຊີືໍ່ 
ວ່າ ‘Zhao Wei’ ເຊິໍ່ງເປັນກຸ່ມອາຊະຍາກ າຂ້າມຊາດ
ທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງໃນຂ ຶ້ຫາຟອກເງນິ, ລັກລອບຄາ້ຂາຍ
ສັດປາ່ ແລະ ຄາ້ຂາຍຢາເສບຕິດທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ ຜ່ານ
ຄາສິໂນຄງິສ໌ໂຣແມນ (Kings Roman Casino), 
ທີໍ່ຕັຶ້ງຢ ່ເຂດສາມຫຼໍ່ຽມຄ າ, ເຊິໍ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິ 
ເສດຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັຶ້ນ, ອີງຕາມບດົ
ປະເມີນຂອງອົງການ ສປຊ ເພືໍ່ອຕ້ານຢາເສບຕດິ ແລະ 
ອາຊະຍາກ າ (UNODC) ທີໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດອືນກ  
ລະກົດ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄອືຂ່າຍຂະບວນ
ການລັກລອບຄາ້ຂາຍສດັປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນອາຊີຕາ 
ເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີການແບງ່ຂັຶ້ນຄຸ້ມຄອງ, ແຕ່ຫາກວາ່
ມີການຈດັຕັຶ້ງທີໍ່ດີ  ແລະ ມີສ່ວນຮວ່ມຂອງບນັດາກຸ່ມ
ຄົນທີໍ່ມອີິດທິພນົທີໍ່ມຄີວາມຊ ານິຊ ານານສ ງ ເພືໍ່ອອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລັກລອບຄ້າຂາຍສິໍ່ງຜິດ
ກົດໝາຍໃນຂັຶ້ນຕ່າງໆ, ເຊິໍ່ງກຸ່ມຄົນດັໍ່ງກ່າວມີວທິີການ, 
ການນ າໃຊ້ເສັຶ້ນທາງລ າລຽງຂນົສົໍ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງ
ໃຜມັນ. 
ຕົວຢາ່ງເຊັໍ່ນ: ງາຊ້າງແມນ່ສິໍ່ງໜ ໍ່ງທີໍ່ຖືກລັກລອບນ າເຂົຶ້າ
ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີໍ່ສຸດ ເຊິໍ່ງເປນັປະເທດທີໍ່ບ ໍ່ມີ

ຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ 
ໄທ - ເຊິໍ່ງເປັນສອງປະເທດພາກພືຶ້ນທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນ
ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດິກົດໝາຍທີໍ່ມຄີວາມສ າຄັນໃນລະ 
ດັບໂລກ. ອີງຕາມຂ ຶ້ມ ນຈາກອົງການອະນຸລັກຊ້າງ 
(Save the Elephants), ຈົນເຖິງປີ 2016, ເຫັນວ່າ 
90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຂນົສົໍ່ງງາຊາ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ທງັ
ໝົດທີໍ່ຖືກສົໍ່ງເຂົຶ້າໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມໃນເມືໍ່ອກ່ອນ 
ອາດຖືກເຄືໍ່ອນຍ້າຍໄປຍງັ ສປ. ຈນີ ໂດຍກົງ, ແຕ່ໃນປ ີ
2017 ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍລັກສະນະດັໍ່ງກ່າວໄດຖ້ືກປ່ຽນ
ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ໄປສ ່ເຂດຕວົເມືອງໃນ ສປປ 
ລາວ. ເຊິໍ່ງສິນຄ້າດັໍ່ງກ່າວຖືກວາງຂາຍຕາມຮ້ານຄາ້ຂາຍ
ຍ່ອຍທີໍ່ມີຄນົຈີນເປັນເຈົຶ້າຂອງ ແລະ ຖືກຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຄົນຈນີເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິໍ່ງມີການສົມຮ ້ຮວ່ມຄດິ
ກັບຜ ້ນ າທ່ຽວ. ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າເຫຼົໍ່ານີຶ້ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄ າ
ແນະນ າແກ່ລ ກຄາ້ກ່ຽວກັບວິທີການຫຼີກລ້ຽງການຄວບ
ຄຸມຂອງດາ່ນພາສີໃນລະຫວາ່ງການເດີນທາງຂາ້ມຊາຍ
ແດນ, ແຕ່ຍັງສະເໜີຮ ບແບບການຂົນສົໍ່ງຮອດຈດຸໝາຍ
ປາຍທາງສ າລບັສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ,່ ເຊິໍ່ງການຊ າລະເງນິ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ຜ່ານ WeChat ຫຼື ຜ່ານບັດຊ າລະສ່ວນ 
ບຸກຄົນ. ໃນບາງກ ລະນີ, ການຊ າລະເງິນຈະມີຂ ຶ້ນຕ ໍ່ເມືໍ່ອ
ສິນຄາ້ຮອດຈດຸໝາຍປາຍທາງເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເທົໍ່າ
ນັຶ້ນ.  

 

ສັນຍານທີໍ່ບົໍ່ງບອກເຖງິການຊກຸຍ ສ້ົໍ່ງເສມີ: 
ການປຽ່ນແປງ ແລະ ການປບັປງຸມາດຕະ 
ການ ແລະ ການບັງຄັບໃຊກ້ດົໝາຍໃນ 
ສປປ ລາວ 

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ນ າໃຊ້ວທິີການທີໍ່ຫຼາກ
ຫຼາຍໃນການແກ້ໄຂບນັຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປາ່ 
(ການຄ້າຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ), ໂດຍສະເພາະໃນ
ຄະດີທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍສິນຄ້າທີໍ່ຜດິກົດ
ໝາຍທີໍ່ມາຈາກປະເທດອືໍ່ນ ແລະ ການລັກລອບຄາ້ຂາຍ
ໄມ້ພາຍໃນປະເທດ. ໃນປີ 2016, ກອງເລຂາຂອງສນົທິ 
ສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄາ້ຂາຍຊະນິດພນັສດັປ່າ ແລະ 
ພືດປ່າທີໍ່ໃກ້ຈະສ ນພັນລະຫວາ່ງຊາດ (CITES) ໄດສ້ະ 
ຫຼຸບວ່າກົດໝາຍຂອງປະເທດແມນ່ຍັງບ ໍ່ມຄີວາມຊັດເຈນ, 
ບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຍັງບ ໍ່ພຽງພ  ສ າລັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ.    
ບົດລາຍງານສະບັບດຽວກັນ ຍງັວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບ
ການຂາດຂັຶ້ນຕອນການດ າເນນີຄະດີຕ ໍ່ການລັກລອບຄ້າ 
ຂາຍສັດປາ່ໃນລະຫວາ່ງປີ 2012-16.

https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Sin-City-FINAL-med-res.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Sin-City-FINAL-med-res.pdf
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Illegal Wildlife Trade 

 
 

Lao PDR has become a leading market for the 
illegal ivory trade. Most of this ivory flows from  
Africa to Vietnam and then overland to major 
urban centres in Lao PDR. Chinese tourists are 
the biggest market for ivory sales. Courtesy of 
tonyo_au/pixabay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ໂດຍຮັບຮ ້ເຖິງໄພຂົໍ່ມຂ ດ່ັໍ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຊືໍ່
ສຽງຂອງປະເທດຕ ໍ່ເວທສີາກົນ, ລດັຖະບານແຫງ່ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບດັຫຼາຍມາດຕະການໃນໄລຍະ 3 
ປີທີໍ່ຜ່ານມາ ເພືໍ່ອຕາ້ນ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນການລັກລອບ
ຄ້າຂາຍສດັປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍການປັບປງຸສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ. ໃນ
ນັຶ້ນ, ປະກອບມີການປະກາດໃຊປ້ະມວນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການລົງໂທດ (ເດືອນພ ດສະພາ 2017, ທີໍ່ໄດ້ປະ 
ກາດນ າໃຊ້ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2018), ໂດຍເພີໍ່ມການ
ປັບໄໝໂທດສ ງສຸດ ເຖິງ 10 ລາ້ນກີບ (1252 ໂດລາ
ສະຫະລດັ) ພ້ອມໂທດຈ າຄຸກຕັຶ້ງແຕ່ 3 ເດືອນເຖງິ 5 
ປີ ສ າລັບການກະທ າຜິດກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍ
ສັດປາ່ພາຍໃນປະເທດ. ສິໍ່ງທີໍ່ສ າຄນັ, ເມືໍ່ອເຫັນໄດ້ເຖິງ
ລັກສະນະຂອງໄພຂົໍ່ມຂ ່ທີໍ່ເກີດຂ ຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ປະ 
ມວນກົດໝາຍອາຍາຍັງໄດນ້ າສະເໜີບັນດາຂ ຶ້ກ ານົດທີໍ່
ສ້າງຂ ຶ້ນສະເພາະ ໂດຍແນໃສ່ອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການຈດັ 
ຕັຶ້ງແບບຂາ້ມຊາດ; ບຸກຄນົໃດໜ ໍ່ງທີໍ່ດ າເນີນການ ຫຼ ື
ປະຕິບດັໜ້າທີໍ່ ທີໍ່ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມອາຊະຍາກ າ
ທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງໃນປະຈບຸັນ ຈະຕ້ອງຖືກຈ າຄຸກເປນັເວ 
ລາ 5 ເຖິງ 10 ປີ ພ້ອມທງັຖືກປບັໄໝເຖິງ 3 ເທົໍ່າ 
ຂອງມ ນຄາ່ສິນຄ້າ. ຍິໍ່ງໄປກວາ່ນັຶ້ນ, ໃນປີ 2015, 
ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ນ າສະເໜີກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ າສິໍ່ງ 
ແວດລ້ອມ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບຄາ້ 
ຂາຍທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ ເຊິໍ່ງເປນັການຄາດຄະເນການກະ 
ທ າຜິດໂດຍຜາ່ນຂະບວນການຟອກເງິນ - ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ ້
ການສືບສວນສອບສວນດາ້ນການເງິນ ເຊືໍ່ອມໂຍງເຖິງ
ຄະດີການລັກລອບຄາ້ຂາຍສດັປາ່.  
ເຖິງແມ່ນວ່າສິໍ່ງນີຶ້ ຍັງບ ໍ່ທັນມີການກ່າວເຖິງໃນບົດລາຍ
ງານສາທາລະນະກ່ຽວກັບການສືບສວນສອບສວນທາງ 
ການເງິນໂດຍວາງຈຸດສຸມໃສສ່ັດປ່າ, ການປະຕິຮ ບທາງ
ດ້ານນິຕິກ ານີຶ້ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການເພີໍ່ມທະວີ
ການນ າໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍກວາ້ງຂວາງຂ ຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ. ຄ າສັໍ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 05, 

ສະບັບລົງວັນທີ 8 ພ ດສະພາ 2018 ເຊິໍ່ງໄດ້ຊີຶ້ນ າ
ໃຫ້ບັນດາລດັຖະມນົຕ,ີ ຫົວໜ້າອງົການຈັດຕັຶ້ງກະ 
ຊວງ - ອົງການທຽບເທົໍ່າກະຊວງ, ເຈົຶ້າຄອງນະ 
ຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົຶ້າແຂວງໃນທົໍ່ວ
ປະເທດ ໃຫ້ມມີາດຕະການເຂັຶ້ມງວດໃນການບັງຄບັ
ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ, ລວມທັງການປະຕິບດັ
ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອບກົດໝາຍລະ 
ຫວ່າງຊາດກ ໍ່ຄສືົນທິສັນຍາ CITES. ອີງຕາມອງົ 
ການ WWF, ເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນຊືຶ້-ຂາຍຜະ 
ລິດຕະພນັສດັປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫາຼດມີການ
ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມທງັຜະລດິຕະພນັງາຊ້າງ, 
ໂຕລິໍ່ນ ແລະ ນ ແຮດ ອີງຕາມຄ າສັໍ່ງນາຍົກເລກທ ີ
05. ໃນປີ 2018, ກົມກວດກາປາ່ໄມ ້ ແລະ ຕ າ
ຫຼວດສິໍ່ງແວດລອ້ມໄດ້ລາຍງານວາ່ ຜ່ານການບັງຄບັ 
ໃຊ້ກົດໝາຍສະເພາະ 15 ສະບບັ, ສາມາດກວດ 
ຍ ດເອົາຜະລິດຕະພັນທີໍ່ມີມ ນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 
750,000 ໂດລາ. ເມືໍ່ອບ ໍ່ດົນມານີຶ້, ຫ້ອງວ່າການ
ສ ານັກງານນາຍົກລດັຖະມົນຕໄີດຮ້ັບຮອງດ າລດັນາ 
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບບັເລກທີ ນຍ/09, ເຊິໍ່ງໄດມ້ີ
ການສ້າງຕັຶ້ງຄະນະຮັບຜດິຊອບຂັຶ້ນສ ງ ເພືໍ່ອກວດ 
ກາທຸກບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຟອກ
ເງິນ (AML) ແລະ ອາຊະຍາກ າທາງການເງນິ. ໃນ
ວັນທີ 08 ມັງກອນ 2020, ຄະນະຮັບຜດິຊອບໄດ້
ອອກຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທີ 1, ຊຸກຍ ້ໃຫ້ເຈົຶ້າ
ໜ້າທີໍ່ສບືສວນສອບສວນຄະດວີ່າດວ້ຍການປບັໄໝ
ຄະດີຕາ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສືບສວນສອບ
ສວນດ້ານການເງິນທີໍ່ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບຄະດີການລັກ 
ລອບຄ້າຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ໃນຂະນະທີໍ່ມີ
ຄວາມກ້າວໜາ້ທີໍ່ດີໃນວຽກງານດັໍ່ງກ່າວ, ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈງິ ຍັງມີຫຼາຍສິໍ່ງຫຼາຍຢ່າງທີໍ່ຍັງຈ າເປັນ 

ຕ້ອງມີການດ າເນີນການ ເພືໍ່ອປິດຕະຫຼາດການຄ້າຂາຍສັດ 
ປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິໍ່ງເປັນຕວົຊີຶ້ບອກທີໍ່ສ າຄນັວ່າ ເຈົຶ້າ
ໜ້າທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໝັຶ້ນ
ຕັຶ້ງໃຈໃນການນ າໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກັນຫາຼຍຂ ຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ 
ໃນຮ ບແບບຂອງອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການຈດັຕັຶ້ງແບບຂ້າມ
ຊາດ - ເຊິໍ່ງເປັນຈດຸປະສົງທີໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫນ້ າເອົາການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງນິເຂົຶ້ານ າ. 

ບົດຮຽນທີໍ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ:້ ການ
ທົບທວນຄືນການພິຈາລະນາຄະດີຂອງ
ຫາຼຍອງົການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ກຽ່ວຂອ້ງໃນ ສປປ 
ລາວ  
ໂດຍອີງຕາມການເຊືຶ້ອເຊນີຂອງກົມກວດກາປາ່ໄມ,້ ໃນ
ເດືອນພະຈິກ 2019, ອົງການ WWF, TRAFFIC  
ແລະ ອົງການ RUSI ໄດ້ດ າເນີນການທົບທວນຄືນຄະດີ
ຂອງຫາຼຍອງົການໃນການສືບສວນສອບສວນການລັກ 
ລອບຄ້າຂາຍງາຊ້າງ 2 ຄະດທີີໍ່ຜ່ານມາ. ວິທີການແບບຕັຶ້ງ
ໜ້າດັໍ່ງກ່າວແມນ່ສອດຄອ່ງກັບຄວາມໝາຍໝັຶ້ນຕັຶ້ງໃຈ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດທີໍ່
ຈ າເປັນ” ເພືໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່
ຜິດກົດໝາຍ, ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ຢັຶ້ງຢືນຄືນໃນບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບດັແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍ
ວຽກງານງາຊ້າງ ໃນປີ 2018.     

ບັນດາອົງການຈດັຕັຶ້ງທີໍ່ມີສວ່ນຮ່ວມໃນການປະເມີນຄັຶ້ງນີຶ້ 
ປະກອບມີກົມກວດກາປ່າໄມ,້ ບັນດາຫ້ອງການກວດກາ
ປ່າໄມແ້ຂວງທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ, ຕ າຫຼວດເສດຖະກິດ ແລະ ສ າ
ນັກງານຂ ຶ້ມ ນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO). ທຸກອົງ 
ການຍົກເວັຶ້ນຫ້ອງການ AMLIO ລ້ວນແຕ່ແມນ່ສະມາ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນຕະຫາຼດແຖວໜາ້ໃນການ
ແລກປ່ຽນ-ຄ້າຂາຍງາຊາ້ງທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ. ຜະລດິຕະ
ພັນງາຊາ້ງແມ່ນມາຈາກປະເທດອາຟຣິກາ ໄປສ ່ ສສ. 
ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຼັງຈາກນັຶ້ນກ ໍ່ກະຈາຍໄປຍັງບນັດາ
ຕົວເມືອງໃນ ສປປ ລາວ. ນັກທອ່ງທ່ຽວທີໍ່ເປນັຄນົຈີນ
ແມ່ນຕະຫຼາດທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສດຸ ສ າລັບການຄ້າຂາຍງາຊ້າງ.  
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ຊິກຂອງເຄອືຂາ່ຍບງັຄບັໃຊ້ກົດໝາຍວາ່ດວ້ຍສດັນ ຶ້າ 
ແລະ ສັດປ່າ ສປປ ລາວ (LAO-WEN), ກົນໄກການ
ປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດສ າລັບການແກ້ໄຂບນັຫາ
ອາຊະຍາກ າສັດປ່າ, ໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ພາຍໃຕ້ຄ າສັໍ່ງເລກ
ທີ ນຍ/05 ແລະ ມີກົມກວດກາປ່າໄມ້ເປັນປະທານ. 
ປະຈຸບນັ LAO-WEN ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກຕົວແບບ ‘P-WEN’’ ທີໍ່ມີຢ ່ໃນຫຼາຍແຂວງຂອງ 
ສປປ ລາວ ທີໍ່ນ າພາໂດຍເຈົຶ້າໜາ້ທີໍ່ສບືສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນທີໍ່ມີປະສົບການ, ການປະເມນີດັໍ່ງກ່າວມີ
ຈຸດປະສົງເພືໍ່ອ:   

• ລະບຸໂອກາດໃນການດ າເນນີການທາງການເງິນໃນ
ໄລຍະການສບືສວນສອບສວນເບືຶ້ອງຕົຶ້ນທີໍ່ເສຍ
ໄປ. 

• ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ການຕ້ານການ
ຟອກເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາປັດຕະ 
ຍະກ າອາຊະຍາກ າທາງການເງິນຕ ໍ່ການຄາ້ຂາຍສດັ 
ປ່າ. 

• ຊຸກຍ ້ການນ າໃຊ້ການສບືສວນສອບສວນທາງ
ການເງິນໂດຍໜ່ວຍງານຂັຶ້ນທອ້ງຖິໍ່ນ. 

• ສ າຫວຼດບດົບາດຂອງໜວ່ຍງານພາຍໃນປະເທດ 
ໃນການຕ້ານການລັກລອບຄາ້ຂາຍສດັປາ່ທີໍ່ເຊືໍ່ອມ
ໂຍງກັບອາຊະຍາກ າທາງການເງິນ. 

• ສ້າງຂັຶ້ນຕອນທ າອິດເພືໍ່ອກະຕຸນ້ໃຫ້ເກີດມີການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງນິ. 

• ຊຸກຍ ້ອງົການສາກົນທີໍ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ.  

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບຂອງການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ 
ເພືໍ່ອຊຸກຍ ້ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການພດັທະນາ
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ໄປ.  

 

ການສືບສວນສອບສວນທີໍ່ຄັດເລອືກໂດຍກົມກວດກາ
ປ່າໄມ້ເພືໍ່ອທົບທວນຄືນ ແມນ່ໄດຖ້ືກຄັດເລອືກໂດຍ
ອີງຕາມປະເພດຂອງຄະດີທີໍ່ເກີດຂ ຶ້ນເປັນປະຈ າ ແລະ 
ໂດຍປົກກະຕິຈະປະເຊີນໜ້າໂດຍເຈົຶ້າໜາ້ທີໍ່ສບືສວນ
ສອບສວນອາຊະຍາກ າກ່ຽວກັບສດັປ່າໃນ ສປປ ລາວ. 
ເພືໍ່ອຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດ າ 
ເນີນມາດຕະການຕ ໍ່ໄປ ຕ ໍ່ກັບບຸກຄົນທີໍ່ຖືກລະບຸຕວົໃນ
ການສືບສວນສອບສວນດັໍ່ງກ່າວ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບຍຸດທະວິທຂີອງສ ານວນຄະດີເຫຼົໍ່ານີຶ້ບ ໍ່ໄດ້ມີການ
ອ້າງອງີເຖິງໃນບົດຄວາມສະບັບນີຶ້. ໃນຂະນະທີໍ່ການ
ຕິດຕາມນັຶ້ນບ ໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງການທບົທວນຄືນ
ດັໍ່ງກ່າວ, ຜ ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກຊຸກຍ ້ໃຫ້ພິຈາລະນາທາງ
ເລືອກໃນການດ າເນນີການຕ ໍ່ໄປພາຍໃຕ້ລະບຽບການ 
ແລະ ກົດໝາຍຕາ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ອາຊະຍາກ າ
ທາງການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ບົດບາດຂອງການສືບສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນ ໃນການກ ານົດ ແລະ ສະ 
ກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກ າສັດປ່າໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວເປັນກ້າວໆໃນຊຸມປີທີໍ່ຜ່ານມາ 

 

ສ າລບັຈຸດປະສງົຂອງການວິເຄາະຄັຶ້ງນີຶ້, 2 ກ ລະນີຄະດີ
ທີໍ່ໄດ້ຖືກຄດັເລືອກ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃຫ້ເປັນກ ລະນີ A 
ແລະ ກ ລະນ ີ B. ກ ລະນີ A ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກັບ

ການຍ ດງາຊາ້ງທີໍ່ມີນ ຶ້າໜັກໜອ້ຍກວ່າ 100 ກິໂລ, 
ພ້ອມທັງປະລມິານທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຊິຶ້ນສວ່ນ
ຂອງໂຕລິໍ່ນ ແລະ ນ ແຮດ ຈາກຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. ກ  
ລະນີ B ກ່ຽວກັບການຍ ດງາຊ້າງທີໍ່ມີນ ຶ້າໜັກໜ້ອຍ
ກວ່າ 5 ກິໂລ, ທີໍ່ມາຈາກຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນ. 
ໂດຍການນ າໃຊ້ການສືບສວນສອບສວນທີໍ່ຊ ານານ 
ແລະ ນ າໃຊ້ໃນຕວົຈິງ ໃນຮ ບແບບປດິລັບ, ຜ ້ເຂົຶ້າ
ຮ່ວມສາມາດດ າເນີນການສນົທະນາຢາ່ງກົງໄປກົງມາ 
ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່ທີໍ່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເກັບ
ກ າຫຼັກຖານທາງການເງິນ ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແມນ່ໄດ້
ພາດໂອກາດໃນກ ລະນຄີະດີທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. 
ຍົກຕົວຢາ່ງ, ຜ ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ຂ ຶ້ສັງເກດວາ່ ໃນທຸກໆ
ກ ລະນີໃນອະນາຄົດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ຂາຍຍອ່ຍ, ເອ 
ກະສານຕ່າງໆເຊັໍ່ນໃບຮັບເງິນ, ປືຶ້ມບັນທ ກ, ປືຶ້ມບນັ 
ທ ກສິນຄາ້ ແລະ ໃບເກັບເງິນຄວນຖືກຍ ດຢ ່ສະຖານທີໍ່
ເກີດເຫດ. ອປຸະກອນອ່ານບັດ, ເຊັໍ່ນດຽວກັບລະຫດັ 
QR ທີໍ່ນ າໃຊ້ໃນການຊ າລະເງິນຜາ່ນແອັບພຣິເຄຊນັ 
WeChat, ແມ່ນຕວົຢາ່ງຂອງຫຼັກຖານທາງກາຍະ
ພາບທີໍ່ຄວນເກັບກ າໃນສະຖານທີໍ່ເກີດເຫດ. ໂດຍການ
ນ າພາຂອງຄ ຝ ກ, ຜ ້ເຂົຶ້າຮ່ວມສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັ
ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາແຫຼໍ່ງຂ ຶ້ມ ນຂ່າວ
ກອງທາງການເງິນ ເພືໍ່ອທ າຄວາມເຂົຶ້າໃຈເຄືອຂ່າຍຄະດີ
ອາຍາຫຼາຍຂ ຶ້ນກວ່າເກົໍ່າ, ເຖງິວ່າສິໍ່ງເຫຼົໍ່ານີຶ້ຈະບ ໍ່ຖືກນ າ
ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ.   
ຂ ຶ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາກປະຕິບດັກ ໍ່ໄດ້
ກ່າວເຖິງໃນກອງປະຊຸມ. ເຊິໍ່ງສາມາດສງັເກດໄດ້ເຊັໍ່ນ, 
ຍົກຕົວຢາ່ງ, ເພືໍ່ອເປນັການຮັບປະກັນການຮ່ວມມືລະ 
ຫວ່າງອົງການ, AMLIO ສາມາດຮ່ວມມືກັບ LAO-
WEN ແລະ ໃຫຄ້ າແນະນ າກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ກົດ
ໝາຍວາ່ດ້ວຍອາຊະຍາກ າທາງການເງິນຂອງ ສປປ 
ລາວ ທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ. AMLIO ຍັງສາມາດຈັດໃຫມ້ີ
ການຝ ກອົບຮົມໃນອະນາຄດົກ່ຽວກັບການກ ານົດ, 
ການຈັດການ ແລະ ການປະເມີນຫຼັກຖານທາງການ
ເງິນ ພ້ອມທັງເປນັການສົໍ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ລວມ
ທັງສະຖາບັນການເງນິ ເພືໍ່ອລາຍງານປະເພດອາຊະຍາ
ກ າຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າ. ໂດຍກັບຄນືສ ່ໄລຍະ
ເລີໍ່ມຕົຶ້ນຂອງການສບືສວນສອບສວນແຕລ່ະຄັຶ້ງ, ຜ ້
ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດຮ້ັບຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົຶ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ວິທີການໃນການດ າເນນີການສບືສວນສອບສວນດ້ານ
ການເງິນ, ແລະ ບົດບາດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີໍ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ຈາກນັຶ້ນ, ຄ ຝ ກໄດ້ໃຫຄ້ າແນະນ າກ່ຽວກັບປະ 
ເພດຂອງກ ລະນີທີໍ່ເໝາະສມົທີໍ່ສດຸສ າລັບການສບືສວນ
ສອບສວນດ້ານການເງນິ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ
ຂອງຄ າແນະນ າດັໍ່ງກ່າວ, ການຮອ້ງຂ ຢ່າງເປັນທາງການ 
ເຊິໍ່ງກ າລັງຖືກນ າສົໍ່ງຫາອົງການໄອຍະການປະຊາຊນົ
ຂັຶ້ນສ ນກາງ ເພືໍ່ອເປດີໃຫ້ມີການສບືສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນຄືນໃໝຂ່ອງທງັສອງກ ລະນີ ທີໍ່ຖືກກວດ
ສອບໃນເດືອນພະຈິກ 2019. ເພືໍ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຍືນຍົງຂອງວິທີການດັໍ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 31 ທນັວາ 
2019, ຫົວໜ້າກົມກວດກາປາ່ໄມ ້ ໄດ້ສາ້ງຕັຶ້ງໜ່ວຍ
ງານພາຍໃນຂອງຕົນ ເພືໍ່ອປະສານງານ ແລະ ດ າເນນີ
ການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ດ າເນີນຄະດອີາຍາທາງ
ການເງິນທັງໝົດທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມດັໍ່ງ 
ກ່າວ.   
ສະຫຼຸບ  

ບົດບາດຂອງການສືບສວນສອບສວນດາ້ນການເງິນໃນ

ການກ ານດົ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກ າສດັປ່າ ໄດ້
ຂະຫຍາຍຕວົເປັນກ້າວໆໃນຊຸມປີທີໍ່ຜ່ານມາ. ການຕອບ
ສະໜອງທາງການເງິນຕ ໍ່ອາຊະຍາກ າສດັປາ່ ໄດ້ຖືກນ າ
ສະເໜີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດິກົດໝາຍ 
ທີໍ່ລອນດອນ ໃນປີ 2018, ແລະ ຄະນະປະຕບິັດງານ
ສະເພາະກິດເພືໍ່ອດ າເນນີມາດຕະການທາງການເງນິທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ (FATF) –  ຜ ້ກ ານົດມາດ
ຕະການຕ້ານການຟອກເງນິໃນທົໍ່ວໂລກ ໄດ້ມຸງ່ໝັຶ້ນທີໍ່ຈະ
ສຸມໃສ່ມຕິິຂອງການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກ າສັດປ່າ
ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜາ້.   
ມີຫຼາຍຕົວຢ່າງການສ ກສາທີໍ່ດຂີອງພາກລັດຖະບານ 
ແລະ ອງົການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ບ ໍ່ຂ ຶ້ນລັດຖະບານ (NGO) ທີໍ່
ນ າໃຊວ້ິທີການສືບສວນສອບສວນດາ້ນການເງິນເພືໍ່ອກ າ 
ນົດຈດຸແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະດັບຊາດ. ລວມມີ
ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວາ້ສະບັບປີ 2018 ຂອງສະມາຄົມອະ 
ນຸລັກສັດປ່າ ໃນການດ າເນີນຄະດຂີອງເຈົຶ້າໜາ້ທີໍ່ຕລຸາ 
ການໃນສາທາລະນະລັດກົງໂກ, ດວ້ຍການວິເຄາະທີໍ່
ຄ້າຍຄືກັນທີໍ່ດ າເນີນໃນຊີມບັບເວ ໂດຍໜວ່ຍງານທີໍ່ມຊີືໍ່ 
ວ່າ: Space  for  Giants. ການຂະຫຍາຍຕວົແບບ
ໃນລັກສະນະດັໍ່ງກ່າວ ລວມມີການວິເຄາະດາ້ນການເງິນ
ຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ເຊິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫາຼຍຂ ຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ, ແລະ ໃນສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ໄດມ້ີການດ າເນີນການ
ສ ກສາຄົຶ້ນຄວ້າດັໍ່ງກ່າວ, ກ ລະນີຄະດີເຫຼົໍ່ານີຶ້ ສາມາດນ າ
ມາທົບທວນຄືນຈາກທັດສະນະທາງການເງິນເພືໍ່ອສ້າງ
ຕົວຊີຶ້ບອກໃໝ່.  
ການທົບທວນຄືນຄະດີຂອງຫາຼຍໆອົງການຍັງເປນັໂອ 
ກາດໃນການຮັບປະກັນການເສີມສ້າງສາຍພວົພັນ ແລະ 
ການສ້າງຊຸມຊົນແບບຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ລະຫວາ່ງບນັດາອົງການທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີໍ່ມຄີວາມຈ າເປັນເພືໍ່ອໃຫ້ການສືບສວນສອບ
ສວນດ້ານການເງິນປະສບົຜົນສ າເລດັ. ການປະຕິບັດທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດ ແລະ ຂງົເຂດທີໍ່ຈະປບັປຸງ ໄດ້ຖືກສັງເກດການ, 
ໃຫ້ຄ າເຫັນຈາກການປະເມນີດັໍ່ງກ່າວ ເຊິໍ່ງອາດຊ່ວຍໃຫ້
ໜ່ວຍງານຂາ່ວກອງດ້ານການເງນິ ຫຼື ເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ປ່າໄມ້
ແຫ່ງຊາດ ມີເຫດຜນົໃນການນ າໃຊ້ຊບັພະຍາກອນອັນ
ສະເພາະ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂຄະດີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ
ໃນອະນາຄດົ. ການພິສ ດຄວາມຖືກຕ້ອງດັໍ່ງກ່າວແມນ່ມີ
ຄວາມສ າຄັນຢາ່ງຍິໍ່ງ ໃນຂະນະທີໍ່ບນັດາເຕັກນິກເຫຼົໍ່ານີຶ້ບ ໍ່
ໄດ້ນ າໄປສ ່ ‘ຜົນໄດຮ້ັບທີໍ່ແນ່ນອນ’ ເຊັໍ່ນ: ການຟືຶ້ນຟ 
ຊັບສນິ, ເຊິໍ່ງຍັງບ ໍ່ສາມາດເຂົຶ້າເຖິງໄດ້ໃນຫຼາຍໆປະເທດ.   
ການບັນທ ກເອກະສານຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດໃນການສບືສວນສອບສວນທາງດ້ານການເງິນ 
ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ າສັດປ່າ ແມ່ນຜົນໄດຮ້ັບທີໍ່ມີຄວາມ
ສ າຄນັ ສ າລັບ FATF ໃນການຈດັຕັຶ້ງປະຕບິັດວຽກງານ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສປ. ຈີນ ໃນປນີີຶ້. ການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງນິແມນ່ວິທີການໜ ໍ່ງທີໍ່
ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ, ແຕ່ມນັເປັນເຄືໍ່ອງມທືີໍ່ຈ າເປັນທີໍ່ສຸດ
ໃນການສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກ າທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງ. ເຊິໍ່ງ
ແມ່ນເວລາທີໍ່ຂັຶ້ນຕອນເຫຼົໍ່ານີຶ້ ຈະຖືກນ າໃຊ້ໃນຂະບວນ
ການສືບສວນສອບສວນທງັໝົດຂອງໜວ່ຍງານການຄ້າ 
ຂາຍສັດປາ່ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ການທບົທວນຄນືການດ າ 
ເນີນຄະດີຄືດັໍ່ງໃນກ ລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນວິທີ
ການໜ ໍ່ງທີໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປບັປຸງການຕອບສະ
ໜອງຕ ໍ່ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິໍ່ງເປັນອາ
ຊະຍາກ າທາງການເງິນ.  
 
ອາເລກັຊານເດຍຼ ເຣດ (Alexandria Reid) 
ອາເລັກຊານເດຼຍ ແມ່ນນັກຄົຶ້ນຄວາ້ວິເຄາະໃນກຸ່ມການ
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ສ ກສາດາ້ນຄວາມໝັຶ້ນຄົງແຫງ່ຊາດຂອງອງົການ
RUSI. 
 
ທອມ ຄດີຕນິຈ ໌ (Tom Keatinge) 
ທອມ ແມ່ນຜ ອ້ ານວຍການສ ນການສ ກສາກ່ຽວກັບອາ
ຊະຍາກ າທາງການເງິນ ແລະ ການສ ກສາຄວາມໝັຶ້ນຄົງ
ຂອງ ອງົການ RUSI. 
 
ການສ ກສາຄົຶ້ນຄວາ້ນີຶ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທ ນ
ໂດຍອົງການ WWF ແລະ ອົງການ TRAFFIC 
ຜ່ານອົງການ USAID ທີໍ່ໃຫ້ການສະໜບັສະໜ ນໂຄງ 
ການ TRAPS. ຂ ຂອບໃຈມາຍັງລດັຖະບານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ໃນການຮ່ວມມື.  
 
ຄວາມຄິດເຫນັທັງໝດົໃນບົດຄວາມສະບັບນີຶ້ແມ່ນ
ເປັນຂອງຜ ້ຂຽນເທົໍ່ານັຶ້ນ, ແລະ ບ ໍ່ຖືວາ່ເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ອົງການ RUSI ຫຼື ອົງການອືໍ່ນໆ. 


