
ภาคขีอง ACTIP 2 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลแนวโนม้ระยะ  3-5 ปี เกีย่วกบัสิง่

บ่งช ีท้ีส่ าคญั ๆ ของการคา้มนุษย ์

ในปี 2021 ภาคขีอง ACTIP 3 ใน10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพ ์รายงานเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์

ประจ าปี 2020 (TIP Annual Report) ทีม่ใีหส้ าหรบัสาธารณะ

ภาคขีอง ACTIP 2 ใน 10 ประเทศ สามารถรายงานเกีย่วกบัสิง่บ่งช ีส้ีป่ระการ ดา้นการบรหิาร

จดัการคดคีา้มนุษย ์

ภาคขีอง ACTIP 1 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลผลของคดทีีด่ าเนินการเสรจ็สิน้ในศาล

ช ัน้ตน้ ในปี 2020

ภาคขีอง ACTIP 2 ใน 10 ประทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูล ว่าดว้ยจ านวนของคดคีา้มนุษย ์ ทีด่ าเนินการ

เสรจ็สิน้ในศาลช ัน้ตน้ ในปี 2020

ภาคขีอง ACTIP 0 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลว่าดว้ยอตัรารอ้ยละ ของคดคีา้มนุษยท์ี่

ด าเนินการเสรจ็สิน้ในปี 2020 และผูเ้สยีหายไดร้บัค่าสนิไหมทดแทน

ภาคขีอง ACTIP 2 ใน 10 ประเทศไดจ้ดัพมิพข์อ้มูล ว่าดว้ยจ านวนคดคีา้มนุษยท์ีย่ืน่ฟ้อง ทีผู่เ้สยี 

หายไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย

ภาคขีอง ACTIP 1 ใน 10 ประเทศไดจ้ดัพมิพข์อ้มูล ว่าดว้ยจ านวนผูเ้สยีหาย ทีส่ามารถใหป้ากค า

ต่อศาลกอ่นการไต่สวนในช ัน้ศาล โดยผ่าน วดิทิศัน ์ในปี 2020

ภาคขีอง ACTIP 4 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลเกีย่วกบัผูเ้สยีหายโดยแยกตามอายุ

ภาคขีอง ACTIP 0 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลเกีย่วกบัผูเ้สยีหายโดยแยกตามความพกิาร

ภาคขีอง ACTIP 4 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพข์อ้มูลเกีย่วกบัผูเ้สยีหายโดยแยกตามเพศ

ภาคขีอง ACTIP 2 ใน 10 ประเทศ ไดจ้ดัพมิพ ์ รายงานเกีย่วกบัการคา้มนุษยป์ระจ าปี 2020 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึจ านวนของการสบืสวนสอบสวน การด าเนินคด ีหรอืการตดัสนิลงโทษเจา้หนา้ 

ทีท่ีร่ว่มกระท าผดิในการคา้มนุษย ์

ภาคขีอง ACTIP 1 ใน 10 ประเทศ ไดร้วบรวมค าตดัสนิของศาลในคคีา้มนุษยท์ีด่ านินการเสรจ็สิน้

ในปี 2020 โดยไม่ระบุช ือ่บุคคล ไวใ้นชอ่งทาง online

ภาพรวม ... ขอ้คน้พบ

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเดก็

รายงานแนวฐาน ประจ าปี 2020 – สรปุย่อใจความ 



ASEAN-ACT ดว้ยการประสานรว่มมอืกบั ASEAN ใหก้ารชว่ยเหลอืแกภ่าคขีอง ACTIP ในการ

จดัพมิพ ์รายงานเกีย่วกบัการคา้มนุษยข์องประเทศเหล่าน้ัน

ภาพรวม ... ขอ้แนะน า

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ในการพฒันาความโปรง่ใส ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใน

คดคีา้มนุษย ์ผ่านการจดัพมิพก์ารตดัสนิคดทีีม่กีารปิดบงัขอ้มูลสว่นบุคคลไว ้

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ทีม่คีวามสนใจ เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืในการน าเสนอ 

ขอ้มูลแนวโนม้ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึพฒันาการแบบปีต่อปี ของขอ้มูลทีส่ าคญั ๆ ของการคา้มนุษย ์เพือ่

ความเขา้ใจทีด่ยีิง่ขึน้ในแนวโนม้ในคดคีา้มนุษย ์

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP เพือ่พฒันาการรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูลการคา้

มนุษยใ์หด้ยีิง่ขึน้

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ในการจดัพมิพข์อ้มูลเกีย่วกบัคดคีา้มนุษยท์ีย่ืน่ฟ้อง 

และด าเนินการเสรจ็สิน้ในปีทีร่ายงาน รวมทัง้ผลของคดเีหล่านี้ ลงในรายงานประจ าปีเกีย่วกบัการคา้

มนุษยข์องประเทศเหล่าน้ัน 

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ในการจดัพมิพข์อ้มูลว่าดว้ยการสนับสนุนทีไ่ดจ้ดัหา

ใหก้บัผูเ้สยีหายของการคา้มนุษย ์ซึง่รวมถงึค่าสนิไหมทดแทน ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย และการ

ใหป้ากค าต่อศาลลว่งหนา้ผ่านวดิทิศัน ์ลงในรายงานประจ าปีเกีย่วกบัการคา้มนุษยข์องประเทศ

เหล่าน้ัน 

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ในการรวบรวม วเิคราะห ์และจดัพมิพข์อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัผูเ้สยีหายของการคา้มนุษย ์โดยแยกตามเพศ อายุ และสภาพของความพกิาร

ASEAN-ACT รว่มงานกบัภาคขีอง ACTIP ในการจดัพมิพจ์ านวนของการสบืสวนสอบสวน การ

ด าเนินคด ีหรอืการตดัสนิลงโทษเจา้หนา้ที ่ทีร่ว่มกระท าผดิในการคา้มนุษย ์ ในรอบระยะเวลาทีร่ายงานลง

ในรายงานประจ าปีเกีย่วกบัการคา้มนุษยข์องประเทศเหล่าน้ัน 
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อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเดก็

รายงานแนวฐาน ประจ าปี 2020 - สรปุย่อ



รฐัสมาชกิสมาคมอาเซยีน ไดร้ะบุการปฎบิตัทิีล่ะเอยีดอ่อนต่อผูเ้สยีหายของการคา้มนุษยใ์นคดคีา้มนุษย ์ทีม่ี

ความส าคญัในล าดบัตน้ ๆ ในอนุสญัญา ฯ

ประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีนสว่นใหญ่ ไดร้วบรวมขอ้มูลจ านวนมากทีเ่กีย่วกบัคดคีา้มนุษยไ์วแ้ลว้ อย่างไรก็ตาม รฐั

สมาชกิสมาคมอาเซยีน อาจจะพจิารณาน าเสนอสิง่บ่งช ีท้ีเ่ป็นขอ้มูล 22 ประการดงัต่อไปนี ้ไวใ้น Trafficking in 

Persons Annual Report ของประเทศตน ซึง่รฐัสมาชกิสมาคมอาเซยีนสว่นใหญ่ไดร้วบรวมขอ้มูลนีไ้วแ้ลว้ และการ

รวมขอ้มูลนีไ้วใ้นTrafficking in Persons Annual Reports ของประเทศตน จะแสดงใหเ้ห็นภาพของขอบเขต ทีร่ฐั

สมาชกิก าลงัน าสูก่ารปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลซึง่พนัธกรณีตามอนุสญัญา ฯ และประสบการณข์องผูเ้สยีหายของการคา้

มนุษยใ์นการด าเนินการเหล่านี ้ถา้พวกเขาเลอืกทีจ่ะเป็นพยานในการด าเนินคดอีาญา หรอืการด าเนินคดแีพ่งเพือ่เรยีก

ค่าสนิไหมทดแทน

Data KPI ดงัต่อไปนีส้นับสนุนต่อ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and 

Human Trafficking ทีพ่ฒันาไวโ้ดย United Nations High Commission for Human Rights รมทัง้สิง่บ่งช ีท้ี่

มคีวามละเอยีดออ่นต่อผูเ้สยีหาย 8 ประการ (Victim Sensitive Indicator) และแนวทางในการน าสูก่ารปฏบิตัใิหบ้งั

เกดิผลที ่ASEAN-ACT ไดจ้ดัท าไว ้

ส าหรบัการหารอืในรายละเอยีดเกีย่วกบั 22 Data Key Performance Indicator น้ัน ปรากฎอยู่ใน ผนวก 1 และใน 

ASEAN-ACT Toolkit on Trafficking in Persons Data Key Performance Indicators: Building the 

Evidence Base for Victim Sensitive Approaches to Trafficking in Persons Across the ASEAN 

Region

แนวทางทีล่ะเอยีดออ่นตอ่ผูเ้สยีหาย 

ในคดคีา้มนุษย.์..

สิง่บ่งช ีท้ีส่ าคญัของขอ้มูลผลของการปฏบิตังิาน 22 ประการ

1 รายงานของต ารวจ       

ทีเ่กีย่วกบัการคา้มนุษย ์

รายงานของอยัการ ที่

เกีย่วกบัการคา้มนุษย ์2 คดคีา้มนุษย ์                              

ในศาลต่าง ๆ 3 ระยะเวลาโดยเฉลีย่

ของคดคีา้มนุษย ์4 การอุทธรณ ์                      

คดคีา้มนุษย ์5 ผลคด ีทีเ่ป็นการ

ตดัสนิลงโทษ และที่

ยกฟ้อง

6

7 ผลคก ีทีจ่ าเลยถูก

ตดัสนิลงโทษ 8 ผลคด ีทีเ่กีย่วกบัค่า
สนิไหมทดแทน/ การ
ชดใชค่้าเสยีหาย

ค่าสนิไหมทดแทน/ การ
ชดใชค้่าเสยีหาย                  

ทีผู่เ้สยีหายไดร้บั

9 การสนับสนุนผูเ้สยี 

หาย – ความชว่ย 

เหลอืดา้นกฎหมาย

10
การสนับสนุนผูเ้สยี 
หาย – การใหป้ากค า

ล่วงหนา้ผ่าน วดิทิศัน์
11

การสนับสนุนผูเ้สยี 
หาย – กลไกในการแจง้
ความส าหรบัประชาชน

12

13 ขอ้มูลวา่ดว้ย 

ประเภทของการคา้

มนุษย ์

14ขอ้มูลทีแ่ยกตาม
เพศ 15 ขอ้มูลทีแ่ยกตาม

อายุ 16ขอ้มูลทีแ่ยกตาม
สภาพของความ
พกิาร

17 รายงานเกีย่วกบัการคา้

มนุษย ์ของประเทศ ใน

ชอ่งทาง ONLINE

18 ขอ้มลูแนวโนม้ระยะ 3-5 

ปี ในรายงานเกีย่วกบั

การคา้มนุษย ์ของ

ประเทศ 

19 รายงานเกีย่วกบัการคา้

มนุษย ์ของประเทศ  -

การประสานรว่มมกืนัใน

ระดบัประเทศและระดบัถมูิ

ภาค

20 รายงานเกีย่วกบัการคา้

มนุษย ์ของประเทศ –

ขา้ราชการทีร่ว่มกระท า

ความผดิ

21 INFORMATION SITE 

เกีย่วกบับรกิารสนับสนุน

และความชว่ยเหลอืในคดี

การคา้มนุษย ์

22 ค าตดัสนิของศาลใน

คดคีา้มนุษย ์ทีปิ่ดบงั

ขอ้มลูสว่นบุคคลไว ้

ในชอ่งทาง ONLINE



รฐัสมาชกิ

สมาคมอาเซยีน

หน่วยงานทัง้ในและนอก

ภาครฐั

ผูเ้สยีหายของการคา้

มนุษย ์

หน่วยงานตา่ง ๆ 

ในสายงาน

ยตุธิรรมแห่งชาติ

เน่ืองจากรฐัเหล่าน้ัน มคีวาม

มุ่งมั่นทีจ่ะประสานรว่มอืกนัเพือ่

ต่อสูก้บัการคา้มนุษย ์

การจดัพมิพ ์Annual TIP 

Report เป็นการสรา้งฐานแห่ง

หลกัฐาน ในการทีจ่ะประเมนิว่า 

งานของตนน้ัน ก าลงัท าให ้

เกดิผลกระทบอยู่หรอืไม่

เน่ืองจากหน่วยงานเหล่านี ้มี

ส่วนสนับสนุนต่อการรวบรวม 

และการวเิคราะหข์อ้มูลการคา้

มนุษย ์เพือ่มอบบรกิารต่าง ๆ 

ใหก้บัผูเ้สยีหายของการคา้

มนุษย ์ในลกัษณะทีม่ี

ประสทิธภิาพ

เน่ืองจากหน่วยงาน

เหล่านีต้อ้งพึง่พาการให ้

หลกัฐานในคดคีา้

มนุษยข์องพยานและ

ผูเ้สยีหาย

ประเทศตา่ง ๆ ในอาเซยีน
ทีจ่ดัพมิพ ์

รายงานประจ าปีเกีย่วกบัการคา้มนุษยน้ั์น                
มคีวามส าคญัส าหรบั

เน่ืองจากผูเ้สยีหายของ

การคา้มนุษยน้ั์น 

จ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลบาง

ประการ ในการทีจ่ะท า

การตดัสนิใจ(อย่างมี

ขอ้มูลครบถว้น) ว่าตนจะ

ใหห้ลกัฐานในคดคีา้

มนุษย ์หรอืไม่

ทีไ่ดล้งนามใน อนุสญัญาอาเซยีน 

ว่าดว้ยการต่อตา้นการคา้มนุษย ์

โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก 

ในปี 2015

สถานพกัพงิทีใ่หก้ารสนับสนุน 

ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย

บรกิารดา้นการแพทย ์และการ

ใหค้ าปรกึษาแกผู่เ้สยีหาย

เชน่ ต ารวจ อยัการ                 

และศาล 


