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ลิิขสิทธิ์ิ�ในทั้งหมดแลิะทุกส่วนของเอกสารฉบับนี้เป็นของคาร์ดโน แลิะไม่อาจถููกใช้้ ขาย ส่งต่อ  

ทำาสำาเนา หรือทำาซำ้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในรูปแบบใด หรือนำาไปทำาให้ปรากฏในสื�อใดๆ  

ต่อบุคคลิใดทั้งสิ้น นอกเหนือไปจากที�ได้ตกลิงกับคาร์ดโน

เอกสารฉบับนี้ถููกผลิิตข้้นโดยคาร์ดโน โดยมีวัตถูุประสงค์เฉพาะสำาหรับประโยช้น์แลิะการใช้้งาน 

ของผู้ใช้้บริการตามข้อกำาหนดแลิะเงื�อนไข คาร์ดโนไม่มีแลิะจะไม่มีความรับผิดช้อบหรือความรับผิดใดๆ 

ต่อบุคคลิที�สามจากการใช้้หรือไว้วางใจของบุคคลิที�สามต่อเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ: รัฐบาลิออสเตรเลิียสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการจัดพิมพ์ผ่านทางกระทรวง 

การต่างประเทศแลิะการค้าของออสเตรเลิีย ความคิดเห็นที�แสดงในเอกสารนี้เป็นของผู้เขียน 

แต่เพียงผู้เดียวแลิะไม่ได้สะท้อนถู้งมุมมองของรัฐบาลิออสเตรเลิีย
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วัตถูุประสงค์ของคู่มือนี้

ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์อ่าจต�อ่งป้ระสบีกับีบีาด้แผู้ลทำางจิตใจและการถุ้กทำำาให�ตกเป้็นเหยื�อ่ซ้ำำ�าผู้่าน
กระบีวันการขอ่งแสวังหาการค์ุ�มค์รอ่งและค์วัามยุติธีรรม อ่ันตรายมาในหลายร้ป้แบีบี ทำั�งทำางร่างกาย 
จิตวัิทำยา กฎหมาย สังค์ม และเศรษฐกิจ ด้ังนั�น จึงไม่ใช้่วั่าเป้็นไป้ได้�อ่ย้่เสมอ่ทำี�จะตระหนักถุึงอ่ันตรายได้�
ด้�วัยการมอ่งด้้ทำี�ใค์รสักค์น ผู้้�ทำี�ถุ้กหลอ่กหรือ่ถุ้กผู้ลักด้ันให�ต�อ่งเข�าส้่การแสวังหาป้ระโยช้น์มาเป้็นเวัลา
นานอ่าจพบีวั่าเป้็นเรื�อ่งยากทำี�จะไวั�วัางใจผู้้�อ่ื�นหรือ่ทำี�จะสามารถุตัด้สินใจได้�อ่ย่างสมเหตุสมผู้ลเพื�อ่
ป้ระโยช้น์ส้งสุด้ขอ่งพวักเขาได้�  ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์มีค์วัามเสี�ยงเป้็นพิเศษต่อ่การถุ้กทำำาให� 
ตกเป็้นเหยื�อ่ซ้ำำ�า เนื�อ่งจากค์วัามสัมพันธ์ีกับีเจ�าหน�าทีำ�และผู้้�ทีำ�พยายามจะช่้วัยเหลือ่พวักเขานั�นไม่เท่ำาเทีำยมกัน 
ค์วัามไม่สมดุ้ลขอ่งค์วัามสัมพันธี์เช้่นนี�อ่าจจำากัด้การให�ค์วัามค์ิด้เห็น ค์วัามมั�นใจ และสิทำธีิทำี�พวักเขา
เข�าใจในการมีส่วันร่วัมและให�ข�อ่เสนอ่แนะเกี�ยวักับีแผู้นค์วัามช้่วัยเหลือ่ บีริการ หรือ่การป้ฏิิบีัติ 
ทำี�เกี�ยวักับีระบีบี สถุานการณ์์เช้่นนี�ได้�รับีการขยายค์วัามให�รวัมถุึงกลุ่มสังค์มทำี�อ่าจถุ้กเลือ่กป้ฏิิบีัติ 
อ่ย้่แล�วัอ่ันเนื�อ่งมาจากเพศสภาพ ช้าติพันธีุ์ เพศวัิถุี ค์วัามพิการ สุขภาพจิต ค์วัามเป้็นพลเมือ่ง  
สถุานะทำางเศรษฐกิจและสังค์ม หรือ่ลักษณ์ะเฉพาะอ่ื�น ๆ ด้�วัยเหตุนี� วัิธีีการทำี�วั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตราย
ในการให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่และการค์ุ�มค์รอ่งผู้้�เสียหายจึงมีบีทำบีาทำทำี�สำาค์ัญอ่ย่างยิ�งในการทำำาค์วัามเข�าใจ
และบีรรเทำาค์วัามเสี�ยงขอ่งการทำำาอ่ันตรายทำี�อ่าจเกิด้ขึ�น และทำำาให�มั�นใจได้�ในวัิธีีการทำี�มีผู้้�เสียหาย 
เป้็นศ้นย์กลางในสายงานค์วัามยุติธีรรมและอ่ื�น ๆ

โค์รงการ ASEAN-ACT ยังค์งสานต่อ่ค์วัามมุ่งมั�นทำี�ยาวันานขอ่งอ่อ่สเตรเลียในการยุติการค์�ามนุษย์ใน
ภ้มิภาค์เอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�ด้�วัยการสนับีสนุนการนำาอ่นุสัญญาอ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัยการต่อ่ต�าน 
การค์�ามนุษย์ (ASEAN Convention against Trafficking in Persons: ACTIP) และแผู้นงานโบีโฮล 
วั่าด้�วัยต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์ (Bohol Trafficking in Persons (TIP) Work Plan) ทำี�สัมพันธี์กันไป้ป้รับี
ใช้�เป้้าหมายทำี�ค์าบีเกี�ยวัขอ่งโค์รงการ ASEAN-ACT ค์ือ่การสนับีสนุนให�ป้ระเทำศสมาช้ิกสมาค์มอ่าเซ้ำียน 
มีระบีบียุติธีรรมทำี�มีป้ระสิทำธีิภาพทำี�ทำำาให�มีการลงโทำษผู้้�ค์�ามนุษย์อ่ย่างยุติธีรรม และป้กป้้อ่งสิทำธีิมนุษยช้น 
ขอ่งผู้้�เสียหาย ด้�วัยเหตุนี� โค์รงการ ASEAN-ACT จึงมุ่งเน�นทำี�การทำำางานร่วัมกับีผู้้�มีส่วันได้�ส่วันเสีย 
ทำี�สำาค์ัญ กล่าวัค์ือ่ เจ�าหน�าทำี�ในสายงานยุติธีรรมและเจ�าหน�าทำี�รัฐทำี�เกี�ยวัข�อ่ง เพื�อ่เพิ�มขีด้ค์วัามสามารถุ
ในระด้ับีภ้มิภาค์และในระด้ับีป้ระเทำศ
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โค์รงการ ASEAN-ACT ให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่ด้�านเทำค์นิค์และการพัฒนาขีด้ค์วัามสามารถุแก่พันธีมิตรหลาย
กลุ่มขอ่งโค์รงการทำั�งในระด้ับีภ้มิภาค์และระด้ับีป้ระเทำศทำี�เกี�ยวัข�อ่งโด้ยตรงในการให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่และ
การค์ุ�มค์รอ่งแก่ผู้้�เสียหาย ในระด้ับีภ้มิภาค์ พันธีมิตรหลักขอ่งโค์รงการขอ่ง ASEAN-ACT  
รวัมถุึงการป้ระชุ้มเจ�าหน�าทำี�อ่าวัุโสด้�านอ่าช้ญากรรมข�ามช้าติ (Senior Officials Meeting on 
Transnational Crime: SOMTC) ค์ณ์ะกรรมาธีิการอ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัยการส่งเสริมและค์ุ�มค์รอ่งสิทำธีิสตรี
และเด้็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 
and Children: ACWC) ค์ณ์ะกรรมาธีิการระหวั่างรัฐบีาลแห่งอ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัยสิทำธีิมนุษยช้น (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ค์ณ์ะกรรมการอ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัย
แรงงานข�ามช้าติ (ASEAN Committee on Migrant Workers) รวัมทำั�งอ่งค์์กรสาขาและกลไกอ่ื�น ๆ 
ขอ่งอ่าเซ้ำียน ในระด้ับีป้ระเทำศ โค์รงการ ASEAN-ACT ทำำางานอ่ย่างใกล�ช้ิด้กับีหน่วัยงานขอ่งรัฐบีาล 
แห่งช้าติ ทำั�งในสายงานยุติธีรรม (ผู้้�บีังค์ับีใช้�กฎหมาย พนักงานอ่ัยการ ตุลาการ) และหน่วัยงานขอ่งรัฐ 
ทำี�เกี�ยวัข�อ่ง เช้่น แรงงาน กิจการสตรีและเด้็ก สวััสด้ิการสังค์ม การพัฒนาสังค์ม หน่วัยงานค์ุ�มค์รอ่ง 
ผู้้�เสียหายและพยาน รวัมทำั�งค์ณ์ะกรรมการและหน่วัยป้ฏิิบีัติร่วัมเฉพาะกิจพหุภาค์ีต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์
แห่งช้าติ นอ่กจากนี� โค์รงการ ASEAN-ACT ยังลงทำุนในกิจกรรมเป้้าหมายทำี�ด้ำาเนินการร่วัมกับี 
หน่วัยงานพัฒนาในป้ระเทำศและระหวั่างป้ระเทำศ เช้่น สำานักงานวั่าด้�วัยยาเสพติด้และอ่าช้ญากรรมแห่ง
สหป้ระช้าช้าติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) และอ่งค์์กรภาค์ป้ระช้าสังค์ม 
ต่าง ๆ (CSO) การพัฒนาค์วัามเข�าใจและค์วัามสามารถุขอ่งพันธีมิตรในการนำาวัิธีีการไม่ทำำาอ่ันตราย 
ไป้ใช้�กับีการให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่และการค์ุ�มค์รอ่งแก่ผู้้�เสียหายนั�น เป้็นศ้นย์กลางขอ่งเป้้าหมายขอ่ง
โค์รงการ ASEAN-ACT
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ผู้อ่านเป้าหมาย แลิะวัตถูุประสงค์ของคู่มือ  

เจ�าหน�าทำี�ขอ่งโค์รงการ ASEAN-ACT และภาค์ีขอ่งโค์รงการทำุกทำ่านมีบีทำบีาทำใน
การสร�างค์วัามมั�นใจวั่าหลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตรายจะถุ้กนำาไป้ใช้�ตลอ่ด้เวัลา 
ค์้่มือ่นี�อ่อ่กแบีบีมาเพื�อ่ช้่วัยให�เจ�าหน�าทำี�และภาค์ีขอ่งโค์รงการ ASEAN-ACT  
เข�าใจและนำาหลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตราย ไป้ใช้� ในช้่วังขอ่งการพัฒนา อ่อ่กแบีบี 
การด้ำาเนินการ รวัมทำั�งการติด้ตามตรวัจสอ่บี และป้ระเมินผู้ลกิจกรรมต่าง ๆ  
ขอ่งโค์รงการ ค์้่มือ่นี�มิได้�มีเจตนาทำี�จะให�ค์รอ่บีค์ลุมหรือ่แทำนทำี�ค์วัามเช้ี�ยวัช้าญ 
ขอ่งมือ่อ่าช้ีพด้�านการต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์แต่อ่ย่างใด้ แต่เพื�อ่เน�นให�เห็นได้�อ่ย่าง
ช้ัด้เจนถุึงค์วัามสำาค์ัญขอ่งวัิธีีการไม่ทำำาอ่ันตรายเมื�อ่พ้ด้ถุึงการค์ุ�มค์รอ่งและช้่วัย
เหลือ่ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ 

เจ�าหน�าทำี�ขอ่งโค์รงการ ASEAN-ACT ค์วัรใช้�ค์้่มือ่นี�เป้็นเค์รื�อ่งมือ่สนับีสนุนทำาง 
เทำค์นิค์เมื�อ่ทำำางานร่วัมกับีหน่วัยงานภาค์ี และในการวััด้การป้ฏิิบีัติตามข�อ่กำาหนด้
ขอ่งโค์รงการในการด้ำาเนินวัิธีีการไม่ทำำาอ่ันตราย หน่วัยงานภาค์ีค์วัรใช้�ค์้่มือ่นี�เพื�อ่
ป้ระเมินหรือ่ป้ระเมินผู้ลกิจกรรมค์วัามช้่วัยเหลือ่และการค์ุ�มค์รอ่งผู้้�เสียหาย เมื�อ่
อ่อ่กแบีบีกิจกรรมค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�เหมาะสม และเมื�อ่วััด้ค์วัามเสี�ยงขอ่งผู้้�เสียหาย
ต่อ่การทำี�จะได้�รับีอ่ันตรายต่อ่ไป้อ่ีก 

วิธิ์ีใช้้คู่มือ

ค์้่มือ่นี�มีเจตนาทำี�จะให�ใช้�เป้็นทำรัพยากรข�อ่ม้ลในทำางป้ฏิิบีัติสำาหรับีการใช้�งานใน
บีริบีทำขอ่งอ่าเซ้ำียน โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งในค์้่มือ่มีการระบีุถุึงอ่ันตรายทำี�สำาค์ัญซ้ำึ�ง
บีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�าเผู้ช้ิญ โด้ยมุ่งเน�นในส่วันต่าง ๆ ทำี�โค์รงการ ASEAN-ACT ด้ำาเนิน 
โค์รงการ เช้่น การค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย และกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญา อ่ีกทำั�ง 
ค์้่มือ่นี�ยังเน�นถุึงข�อ่ค์วัรพิจารณ์าสำาค์ัญทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับีการทำำางานกับีเด้็กและ 
ผู้้�เสียหายทำี�เป้็นบีุค์ค์ลในกลุ่มช้ายขอ่บี  

นอ่กจากนี�ยังสามารถุใช้�ค์้่มือ่นี�เป้็นข�อ่ม้ลอ่�างอ่ิงเพื�อ่ทำำาค์วัามเข�าใจและสื�อ่สาร
แนวัค์ิด้การไม่ทำำาอ่ันตรายในบีริบีทำขอ่งการค์�ามนุษย์ได้�ด้ียิ�งขึ�นไป้พร�อ่มกับี 
ค์ำาแนะนำาเชิ้งป้ฏิิบัีติเกี�ยวักับีหนทำางในการบ้ีรณ์าการวิัธีีการไม่ทำำาอั่นตรายไวั�ในการ
วัางแผู้นงาน อ่นึ�ง ค์้่มือ่นี�ไม่ได้�ถุ้กอ่อ่กแบีบีมาให�เป้็นค์ำาแนะนำาแบีบีทำีละขั�นตอ่น 
หรือ่การตรวัจสอ่บีทำีละรายการ (checklist) ในการจัด้การแก�ไขอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้
ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นทำี�ระบีุไวั�ทำั�งหมด้ และยังมีเวั็บีลิงค์์เพิ�มเติมกับีมาตรฐานในระด้ับี
สากลและมาตรฐานระด้ับีภ้มิภาค์ รวัมทำั�งแนวัทำางเฉพาะในส่วันต่าง ๆ เช้่น  
การบีริหารจัด้การสถุานคุ์�มค์รอ่ง การสัมภาษณ์์ผู้้�ทีำ�ถุ้กค์�า และการกลับีส่้สังค์มขอ่ง 
ผู้้�เสียหาย ซ้ำึ�งอ่ย้่ในเช้ิงอ่รรถุและบีทำทำี�วั่าด้�วัยเนื�อ่หาสำาหรับีการอ่่านเพิ�มเติม 
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ระเบียบวิธิ์ี 

ค์้่มือ่นี�ได้�รับีการพัฒนาจากการวัิจัยทำี�เป้็นการรวับีรวัมข�อ่ม้ลจากทำรัพยากรทำี�มีอ่ย้ ่ 
โด้ยด้ึงหลักป้ฏิิบีัติทำี�ด้ีและข�อ่แนะนำาเช้ิงนโยบีายในระด้ับีอ่าเซ้ำียนซ้ำึ�งทำำาให�เสร็จสมบี้รณ์์
ด้�วัยข�อ่ม้ลและข�อ่แนะนำาจากสมาชิ้กขอ่ง ACWC ทีำ�มาจากการคั์ด้เลือ่ก รวัมทัำ�งผู้้�เชี้�ยวัช้าญ 
ด้�านการค์�ามนุษย์ในภ้มิภาค์ทำี�เป้็นกลุ่มเป้้าหมาย ทำั�งนี�รายช้ื�อ่ขอ่งบีุค์ค์ลและอ่งค์์กร 
ทำี�ให�ค์ำาป้รึกษาป้รากฎในภาค์ผู้นวักทำ�ายค์้่มือ่นี�

ค์้่มือ่นี�ค์วัรได้�รับีการป้ฏิิบีัติให�เป้็นเอ่กสารมีช้ีวัิตทำี�สามารถุป้รับีข�อ่ม้ลได้�อ่ีกเป้็นระยะ 
เพื�อ่รวัมอ่ันตรายอ่ื�น ๆ ทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นทำี�ยังไม่ได้�ระบีุไวั�ในทำี�นี� 
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การใช้้หลิักว่าด้วย “การไม่ทำาอันตราย”
กับการค้ามนุษย ์

หลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย (Do No Harm) คืออะไร ?

หลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตราย (DNH) ค์ือ่ หลักการทำี�หยิบียืมมาจากค์ำาสาบีานทำาง 
การแพทำย์ขอ่งฮิป้โป้เค์รติส (Hippocratic Oath) ซึ้ำ�งเค์ยมีการนำาไป้ป้รับีใช้�ในสายงานอื่�น 
เช้่น การพัฒนาระหวั่างป้ระเทำศ วัิธีีการไม่ทำำาอ่ันตรายตระหนักวั่าการกระทำำาทำี�มี
เจตนาทำี�ด้ีซ้ำึ�งอ่อ่กแบีบีมาเพื�อ่ช้่วัยหรือ่ให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่นั�น อ่าจทำำาให�เกิด้อ่ันตราย
โด้ยไม่ได้�ตั�งใจ และกำาหนด้ให�ผู้้�ป้ฏิิบีัติต�อ่งระบีุและบีรรเทำาอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจ
เกิด้ขึ�น หลักการไม่ทำำาอ่ันตรายนั�นมีสิ�งทำี�เหมือ่นกับีวัิธีีการทำี�ตั�งอ่ย้่บีนพื�นฐานขอ่งสิทำธีิ
มนุษยช้น การค์ำานึงถุึงมิติแห่งเพศสภาพและค์วัามค์รอ่บีค์ลุมทำางสังค์มจำานวันมาก 
หลักการไม่ทำำาอ่ันตรายส่งเสริมการไม่เลือ่กป้ฏิิบีัติและค์วัามสำาค์ัญขอ่งอ่ัตลักษณ์์ทำาง
สังค์ม ในการทำำาค์วัามเข�าใจและการป้ระเมินป้ระสบีการณ์์การได้�รับีอ่ันตรายขอ่ง
บีุค์ค์ล 

ในป้ัจจุบีันหลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตรายถุ้กนำามาใช้�กันอ่ย่างกวั�างขวัางโด้ย
อ่งค์์การช้่วัยเหลือ่หลายอ่งค์์กร รวัมถุึงรัฐบีาลและอ่งค์์กรพหุภาค์ี ตัวัอ่ย่าง
เช้่น กอ่งทำุนเพื�อ่เด้็กแห่งสหป้ระช้าช้าติ (United Nations International 
Children’s Fund: UNICEF) ทำี�ยึด้มั�นในหลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตรายใน
การด้ำาเนินการด้�านมนุษยธีรรมขอ่งตน1 อ่งค์์การระหวั่างป้ระเทำศวั่าด้�วัย
การย�ายถุิ�นฐาน (International Organisation of Migration: IOM) ให�
ค์วัามช้่วัยเหลือ่ด้�านมนุษยธีรรมบีนพื�นฐานขอ่ง วิธิ์ี “การไม่ทำาอันตราย”2 
อ่งค์์การเพื�อ่ค์วัามร่วัมมือ่ทำางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development: OECD) รับีเอ่าหลิักว่า
ด้วยการไม่ทำาอันตรายมาใช้�เป้็นหลักการสำาค์ัญสำาหรับีการมีส่วันร่วัม
ระหวั่างป้ระเทำศในรัฐและสถุานการณ์์ทำี�เป้ราะบีาง3 ยุทธิ์ศาสตร์ด้าน
มนุษยธิ์รรมขอ่งกระทำรวังการต่างป้ระเทำศและการค์�าขอ่งอ่อ่สเตรเลีย 
(Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) มีหลักการไม่ทำำา
อ่ันตรายเป้็นหนึ�งในสิบีหลักการทำี�เป้็นแนวัทำางพื�นฐานทำี�สำาค์ัญ4   

1 UNICEF. Core Commitments for 
Children in Humanitarian Action. 
(นค์รนิวัยอ่ร์ค์ ป้ี 2010) https://www.
unicef.org/cholera/Chapter_1_
intro/05_UNICEF_Core%20
Commitments_for_Children_
in_Humanitarian_Action.pdf 

2 IOM. Humanitarian Policy: 
Principles for Humanitarian 
Action. C/106/CRP/20. 12 ตุลาค์ม ป้ี 
2015 https://www.iom.int/sites/
default/files/our_work/DOE/
humanitarian_emergencies/
IOM-Humanitarian-Policy-
Principles-on-Humanitarian-
Action.pdf 

3	 OECD.	Do	No	Harm:	
International Support for State 
building. (2010). https://www.
oecd.org/dac/conflict-fragility-
resilience/docs/do%20no%20
harm.pdf

4 Australia Aid. Humanitarian 
Strategy Summary. (พฤษภาค์ม ป้ี 
2016) https://www.dfat.gov.au/
sites/default/files/dfat-
humanitarian-strategy-
summary.pdf 
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หลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย (DNH) กับการค้ามนุษย์

การค์�ามนุษย์เป้็นการละเมิด้สิทำธีิมนุษยช้นทำี�มีพื�นฐานอ่ย้่บีนการแสวังหาป้ระโยช้น์
จากบีุค์ค์ล ซ้ำึ�งตามป้รกติมักเกี�ยวัข�อ่งกับีค์วัามรุนแรงทำางร่างกายหรือ่จิตใจ  
ด้�วัยเหตุผู้ลนี� หลัิกการแนะนำาแลิะแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิิ์มนุษยช้นแลิะการค้า
มนุษย์ ขอ่งสำานักงานข�าหลวังใหญ่เพื�อ่สิทำธีิมนุษยช้น (Office of the High 
Commissioner for Human Rights: OHCHR) จึงได้�ระบีุวั่า “รััฐจะต้้องทํําให้้
มั่ั�นใจได้้ว่่าบุุคคลที่่�ถููกค้านั้้�นั้ ได้้รั้บุการัคุ้มครัองจากการัแสวงหาปรัะโยชนั้์และ
อ้นั้ตรัายต่อไปอ่ก และสามั่ารัถเข้้าถึงการัดู้แลทํางรั่างกายและจิต้ใจทํ่�เพี่ยงพีอได้้” 
โด้ยทำี�ไม่ต�อ่งพิจารณ์าถุึงค์วัามสามารถุหรือ่ค์วัามเต็มใจทำี�จะให�ค์วัามร่วัมมือ่ 
ในการด้ำาเนินการทำางกฎหมาย5

โค์รงการเพื�อ่ต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์มีการทำำางานทำี�ไม่ได้�สัด้ส่วันกับีผู้้�เสียหายและ 
กลุ่มค์นทำี�ล่อ่แหลมเป้ราะบีางต่อ่การถุ้กเลือ่กป้ฏิิบีัติและการถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์
อ่ันเนื�อ่งมาจากเพศสภาวัะ ศาสนา ช้าติพันธีุ์ เพศวัิถุี สถุานะขอ่งการเป้็นผู้้�โยกย�าย
ถุิ�นฐาน หรือ่อ่ายุขอ่งพวักเขา6 อ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นนั�น อ่าจเกิด้ขึ�น 
ในแต่ละขั�นตอ่นขอ่งกระบีวันการ เช้่น การค์ัด้แยกผู้ิด้วั่าผู้้�เสียหายเป้็นผู้้�กระทำำาผู้ิด้ 
การไม่จัด้หาข�อ่ม้ลทีำ�เพียงพอ่ให� และการตีค์วัามในช่้วังขอ่งกระบีวันการทำางกฎหมาย 
รวัมถุึงการส่งตัวัผู้้�เสียหายกลับีไป้ยังสถุานทำี�ต�นทำางขอ่งพวักเขา โด้ยไม่ค์ำานึงถุึง
ค์วัามเสี�ยงต่อ่การถุ้กผู้้�ค์�ามนุษย์แก�แค์�น สาเหตุทำี�พบีบี่อ่ยอ่ีกป้ระการหนึ�งขอ่ง
อ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นรวัมไป้ถุึงการอ่อ่กแบีบีและการป้ฏิิบีัติตามแผู้น
งานด้�านจิตสังค์ม ฐานแห่งชุ้มช้น และเศรษฐกิจ/อ่าช้ีพ ทำี�ไม่ได้�พิจารณ์าถุึงค์วัาม
เป้็นส่วันตัวั อ่ัตลักษณ์์ทำางสังค์มและวััฒนธีรรม ค์วัามเป้็นอ่ิสระในการป้กค์รอ่ง
ตนเอ่งขอ่งบีุค์ค์ลและหน่วัยงาน7

เมื�อ่ให�การค์ุ�มค์รอ่งและช้่วัยเหลือ่แก่ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ตั�งแต่เจ�าหน�าทำี� 
ผู้้�เผู้ช้ิญเหตุซ้ำึ�งรวัมทำั�งผู้้�ป้ฏิิบีัติขอ่ง อ่งค์์กรทำี�ไม่ใช้่ภาค์รัฐ (NGO) และผู้้�บีังค์ับีใช้�
กฎหมายไป้จนถุึงพนักงานอ่ัยการ ผู้้�พิพากษา และผู้้�กำาหนด้นโยบีาย จะต�อ่งให�
ค์วัามพยายามในทำุกวัิถุีทำางทำี�จะหลีกเลี�ยงการทำำาให�เกิด้อ่ันตราย รวัมทำั�งเสี�ยงภัย 
ต่อ่ค์วัามป้ลอ่ด้ภัยในร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ และสวััสด้ิภาพขอ่งผู้้�เสียหาย พยาน 
และทำุกค์นทำี�ติด้ต่อ่กับีพวักเขา

หลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตรายกำาหนด้ให�อ่งค์์กรใด้ก็ตามทำี�ติด้ต่อ่ผู้้�เสียหายจากการ
ค์�ามนุษย์โด้ยตรง ซ้ำึ�งรวัมทำั�งหน่วัยงานในภาค์ยุติธีรรม ผู้้�ให�บีริการทำั�งภาค์รัฐและ
ไม่ใช้่ภาค์รัฐ ผู้้�ให�ทำุนเพื�อ่การพัฒนาและอ่งค์์กรทำี�นำาไป้ป้ฏิิบีัติ ทำี�ป้รึกษาและนักวัิจัย 
และสื�อ่ จะต�อ่งป้ระเมินค์วัามเป้็นไป้ได้�ทำี�อ่าจจะเกิด้ขึ�นได้�ขอ่งอ่ันตราย และให� 
ทำางเลือ่กในการบีรรเทำาค์วัามเสี�ยงเหล่านั�น  

5	Office	of	the	High	Commissioner	
for Human Rights. Recommend-
ed Principles and Guidelines on 
Human Rights and Human Traf-
ficking.	(n.d.)	https://www.ohchr.
org/Documents/Publications/
Traffickingen.pdf	 

6	UNODC.	Anti-Human	Traffick-
ing Manual for Criminal Justice 
Practitioners:	Risk	Assessment	in	
Trafficking	in	Persons	Investiga-
tion.	(New	York:	2009).	https://
www.unodc.org/documents/
human-trafficking/TIP_mod-
ule5_Ebook.pdf	 

7 Rende Taylor, L. & Latonero, M. 
Updated Guide to Ethics and 
Human Rights in Anti-Human 
Trafficking:	Ethical	Standards	for	
Working	with	Migrant	Workers	and	
Trafficked	Persons	in	the	Digital	
Age.	(Bangkok,	Issara	Institute:	
2018).https://44f2713d-a205-
4701-bba3-8d419653b4b6.
filesusr.com/ugd/5bf36e_
1307f698e5ec46b6b2f-
c7f4391bff4b6.pdf	 
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การทำาความเข้าใจเกี�ยวกับอันตราย 

อ่ันตรายทำี�สัมพันธี์กับีการค์�ามนุษย์มีในหลายร้ป้แบีบี ทำั�งทำางร่างกาย จิตใจ กฎหมาย สังค์ม
และเศรษฐกิจ ในขณ์ะทำี�ค์้่มือ่นี�มุ่งเน�นทำี�อ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจจะเกิด้ขึ�นกับีผู้้�เสียหายและ
พยานจากการค์�ามนุษย์ แต่เจ�าหน�าทำี�แนวัหน�า ผู้้�บีังค์ับีใช้�กฎหมาย ล่าม นักสังค์มสงเค์ราะห์ 
พนักงานอ่ัยการและผู้้�พิพากษาเอ่งก็มีค์วัามเสี�ยงทำี�จะได้�รับีผู้ลกระทำบีหรือ่ได้�รับีอ่ันตรายจาก 
การทำำางานขอ่งตนทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับีการค์�ามนุษย์8 อ่ันตรายอ่าจมีในหลายร้ป้แบีบี นับีตั�งแต่การ
ส้ญเสียศักด้ิ�ศรีด้�วัยการขาด้ดุ้ลพินิจ ไป้จนถุึงค์วัามกลัวัเกี�ยวักับีช้ีวัิตและค์วัามป้ลอ่ด้ภัยขอ่งตน 

พันธีมิตรสากลต�านการค์�าหญิง (The Global Alliance Against Traffic in Women: 
GAATW) เป้็นหนึ�งในอ่งค์์กรแรก ๆ ทำี�เน�นให�เห็นถุึงอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นทำี�
เกี�ยวัข�อ่งกับีการค์�ามนุษย์ ค์วับีค์้่ไป้กับีกรอ่บีกฎหมายทำี�เน�นให�เห็นถุึงค์วัามจำาเป้็นในการ
ป้ระเมินใหม่ GAATW ได้�จัด้ให�มีกรณ์ีศึกษาทำี�แยกตามป้ระเทำศเพื�อ่อ่ธีิบีายถุึงค์วัามเข�าใจผู้ิด้
เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์ และการทำี�ค์วัามเข�าใจผู้ิด้เช้่นนี�อ่าจทำำาให�อ่ันตรายนั�นรุนแรงขึ�นได้�อ่ย่างไร 
GAATW เน�นให�เห็นถุึงการขาด้ค์วัามใส่ใจในอ่ันตรายทำี�ผู้้�เสียหายซ้ำึ�งถุ้กค์�าเพื�อ่จุด้ป้ระสงค์์อ่ื�นทำี�
นอ่กเหนือ่จากเหตุผู้ลในเรื�อ่งเพศต�อ่งป้ระสบีไวั�ได้�อ่ย่างด้ีเยี�ยม   

การตีค์วัาม “อ่ันตราย” และระด้ับีขอ่งค์วัามร�ายแรงขอ่งอ่ันตรายแตกต่างกันอ่อ่กไป้ในแต่ละ
บีุค์ค์ลและสามารถุเป้ลี�ยนแป้ลงไป้เมื�อ่เวัลาผู้่านไป้ ในบีริบีทำขอ่งการกำาหนด้แผู้นงานเกี�ยวักับี
การค์�ามนุษย์ ผู้้�ป้ฏิิบีัติจำาเป้็นต�อ่งพ้ด้ค์ุยกับีผู้้�เสียหายและพ้ด้ค์ุยกันเอ่งเพื�อ่ทำำาค์วัามเข�าใจและ
ลด้ค์วัามเสี�ยงต่อ่อ่ันตรายต่อ่ไป้ขอ่งพวักตนให�มีน�อ่ยทำี�สุด้ การป้ระเมินขอ่งผู้้�เสียหายวั่าสิ�งใด้ทำี�
ทำำาให�เกิด้อ่ันตรายและสิ�งใด้ทำี�ไม่ทำำาให�เกิด้อ่ันตรายแก่ตนอ่าจแตกต่างจากการป้ระเมินขอ่งผู้้� 
ทำี�ช้่วัยเหลือ่พวักเขา อ่ีกทำั�งยังอ่าจแตกต่างจากมุมมอ่งขอ่งค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขาทำี�มีต่อ่อ่ันตราย 
นอ่กจากนี�ผู้้�เสียหายยังอ่าจทำำาการป้ระเมินอ่ันตรายไวั�แตกต่างกัน ณ์ ระยะทำี�แตกต่างกันขอ่ง
ช้ีวัิตขอ่งพวักเขา หรือ่เป้ลี�ยนใจเกี�ยวักับีสิ�งทำี�เป้็นอ่ันตรายโด้ยเป้็นไป้ตามเหตุการณ์์ต่าง ๆ ใน
ช้ีวัิตขอ่งพวักเขา  ตัวัอ่ย่างเช้่น ผู้้�เสียหายอ่าจร้�สึกถุึงค์วัามเสี�ยงทำี�เพิ�มขึ�นเมื�อ่มีการกำาหนด้วัันทำี�
ต�อ่งขึ�นศาล และมีค์วัามน่าจะเป้็นทำี�พวักเขาจะต�อ่งเผู้ช้ิญหน�ากับีผู้้�ทำี�ค์�าพวักเขา ขณ์ะทำี� 
ผู้้�เสียหายอ่ีกค์นอ่าจป้ระสบีกับีค์วัามเสี�ยงขอ่งอ่ันตรายทำี�เพิ�มขึ�นระหวั่างทำี�ถุ้กค์วับีค์ุมตัวั 
ในสถุานค์ุ�มค์รอ่ง

เป้็นสำาค์ัญสำาหรับีผู้้�ป้ฏิิบีัติงานทำี�ทำำางานร่วัมกับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�จะต�อ่งนำาเอ่าวัิธีี
การทำี�ให�ผู้้�เสียหายเป้็นศ้นย์กลางมาใช้�ในการป้ระเมินอ่ันตรายและค์วัามเสี�ยง ซ้ำึ�งรวัมถุึงการมี
ส่วันร่วัมโด้ยตรงขอ่งผู้้�เสียหายในการตัด้สินวั่าสิ�งใด้ทำี�ป้ระกอ่บีเป้็นอ่ันตรายในแต่ละค์ด้ี กับี 
ผู้้�เสียหายแต่ละรายทำี�ต�อ่งพึ�งพาการกำาหนด้ผู้ลลัพธี์ขอ่งพวักเขาสำาหรับีค์ด้ีขอ่งพวักเขา ตัวัอ่ย่าง
เช้่น ผู้้�เสียหายบีางค์นทำี�เค์ยสนใจทำี�จะเผู้ยแพร่เรื�อ่งราวัขอ่งพวักเขาต่อ่สาธีารณ์ะเพื�อ่สร�างค์วัาม
ตระหนักเกี�ยวักับีป้ระเด้็นป้ัญหาด้ังกล่าวั ในขณ์ะทำี�สำาหรับีค์นอ่ื�น ๆ แล�วั การทำำาเช้่นนี�น่าจะ
เพิ�มค์วัามเสี�ยงต่อ่การตอ่บีโต�ทำางกายภาพและการตีตรา ทำี�จะเป้็นอุ่ป้สรรค์ต่อ่การกลับีส้่สังค์ม
ทีำ�ยั�งยืนขอ่งผู้้�เสียหาย ทัำ�งนี� เพราะผู้้�เสียหายแต่ละค์นล�วันมีอั่ตลักษณ์์ทำางสังค์มและป้ระสบีการณ์์ 
เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์ทำี�ไม่เหมือ่นใค์ร จึงเป้็นไป้ไม่ได้�ทำี�จะมี “วัิธีีการทำี�ใช้�ได้�แบีบีเหมารวัม”  
ในการทำี�จะลด้อ่ันตรายให�เหลือ่น�อ่ยทำี�สุด้ได้� เมื�อ่ทำำางานกับีผู้้�เสียหายเพื�อ่วัิเค์ราะห์ ป้ระเมิน 
และบีรรเทำาอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นนั�น ผู้้�ป้ฏิิบีัติจะต�อ่งใช้�วัิจารณ์ญาณ์และ 
ค์วัามเช้ี�ยวัช้าญขอ่งตนแทำน

ค์้่มือ่นี�พยายามเน�นให�เห็นถุึงค์วัามเสี�ยงทำี�ซ้ำับีซ้ำ�อ่นซ้ำึ�งสัมพันธี์กับีการค์�ามนุษย์ และวัางแนวัทำาง
เกี�ยวักับีวัิธีีทำี�ผู้้�ป้ฏิิบีัติงานสามารถุจัด้การกับีค์วัามตึงเค์รียด้ทำี�ย่อ่มมีอ่ย้่เป้็นธีรรมด้าและค์วัาม 
ไม่ลงรอ่ยกันทำี�พวักเขาอ่าจต�อ่งเผู้ช้ิญเมื�อ่ทำำางานเพื�อ่ป้กป้้อ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์จากการ
ได้�รับีอ่ันตรายต่อ่ไป้ 

8 For tips on self-care for people 
working	with	trafficking	in	per-
sons	victims	see	Winrock	(2020)	
Integrating Gender and Social 
Inclusion	into	Counter	Trafficking	
Programming	Toolkit	https://indd.
adobe.com/view/a4fd1ec1-f6b1-
4e7b-8662-33dcb6c93817	
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หลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายที�
เกี�ยวข้องกับการคุ้มครองแลิะ
การช้่วยเหลิือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์

ป้ระเทำศสมาช้ิกสมาค์มอ่าเซ้ำียนทำั�งหมด้ล�วันเป้็นผู้้�ลงนามในสนธีิสัญญาสิทำธีิมนุษยช้น
ระหวั่างป้ระเทำศทำี�สำาค์ัญสามฉบีับี กล่าวัค์ือ่ อ่นุสัญญาวั่าด้�วัยการขจัด้การเลือ่กป้ฏิิบีัติ
ต่อ่สตรีในทำุกร้ป้แบีบี (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women: CEDAW) อ่นุสัญญาวั่าด้�วัยสิทำธีิเด้็ก 
(Convention on the Rights of the Child: CRC) และอ่นุสัญญาวั่าด้�วัยสิทำธีิขอ่ง 
ค์นพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 

นอ่กจากนี�สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์�ายังได้�รับีการค์ุ�มค์รอ่งในอ่นุสัญญาสหป้ระช้าช้าติ
เพื�อ่ต่อ่ต�านอ่าช้ญากรรมข�ามช้าติทำี�จัด้ตั�งในลักษณ์ะ อ่งค์์กร (United Nations 
Convention on Transnational Organised Crime: UNTOC) พิธีีสารการค์�ามนุษย์ 
(Trafficking in Persons Protocol) และอ่นุสัญญาอ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัยการต่อ่ต�าน 
การค์�ามนุษย์ (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: ACTIP) 
อ่นุสัญญา ACTIP ผู้้กมัด้ให�รัฐในสมาค์มอ่าเซ้ำียนส่งเสริมและป้กป้้อ่งสิทำธีิมนุษยช้น 
ขอ่งบีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�า และพัฒนาการด้้แล การค์ุ�มค์รอ่ง และการสนับีสนุนทำี�เหมาะสม 
ให�กับีพวักเขาอ่ย่างสอ่ด้ค์ล�อ่งกับีข�อ่ 14 ขอ่งอ่นุสัญญา ACTIP9 สิ�งทำี�สำาค์ัญและต�อ่ง
หมายเหตุไวั�ค์ือ่ ขณ์ะทำี�กฎหมายระหวั่างป้ระเทำศและกฎหมายในระด้ับีภ้มิภาค์เหล่านี�
กำาหนด้ให�สิทำธีิบีางป้ระการขอ่งผู้้�เสียหายนั�นเป้็นข�อ่บีังค์ับี แต่ในทำางป้ฏิิบีัติแล�วั สิทำธีิ
ทำี�มีให�กับีผู้้�เสียหายนั�นยังแตกต่างกันอ่อ่กไป้อ่ย่างหลากหลายในแต่ละเขตอ่ำานาจศาล

พันธีกรณ์ีทำี�เกี�ยวัข�อ่งอ่ื�น ๆ ขอ่งอ่าเซ้ำียนทำี�มีต่อ่การค์ุ�มค์รอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์
นั�น รวัมถุึง แผู้นการด้ำาเนินการขอ่งอ่าเซ้ำียนในการต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์โด้ยเฉพาะ
อ่ย่างยิ�งสตรีและเด้็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons 
Especially Women and Children) (เสริมต่อ่ อ่นุสัญญา ACTIP)10 ป้ฏิิญญา
อ่าเซ้ำียนวั่าด้�วัยสิทำธีิมนุษยช้น (ASEAN Human Rights Declaration)11 ป้ฏิิญญา
อ่าเซ้ำียนต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งสตรีและเด้็ก (ASEAN Declaration 
Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children 2004)12 
และแถุลงการณ์์ร่วัมขอ่งผู้้�นำาอ่าเซ้ำียน ในการเสริมสร�างค์วัามร่วัมมือ่ต่อ่ต�านการค์�า
มนุษย์ในบีุค์ค์ลในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�  (ASEAN Leaders’ Joint Statement in 
Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia 
2011)13

9	 อ่าเซ้ำียน อ่นุสัญญาอ่าเซ้ำียนต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์
โด้ยเฉพาะสตรีและเด้็ก  (กรุงจาการ์ตา ป้ ี
2015) https://asean.org/
asean-convention-against-
trafficking-in-persons-
especially-women-and-
children/ 

10 ด้้รายละเอ่ียด้ได้�ใน  https://asean.
org/wp-content/
uploads/2012/05/
APA-FINAL.pdf 

11 ป้ฏิิญญาอ่าเซ้ำียน วั่าด้�วัยสิทำธีิมนุษยช้น 18 
พฤศจิกายน ป้ี 2012  https://asean.
org/asean-human-rights-
declaration/ 

12 ด้้รายละเอ่ียด้ได้�ใน https://asean.org/
asean-declaration-against-
trafficking-in-persons-
particularly-women-and-
children-4/ 

13 ด้้รายละเอ่ียด้ได้�ใน https://asean.org/
asean-leaders-joint-
statement-in-enhancing-
cooperation-against-
trafficking-in-persons-in-
south-east-asia-jakarta-8-
may-2011/ 
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นอ่กจากนี�จนถุึงป้ัจจุบีันอ่าเซ้ำียนยังได้�พัฒนาแนวัทำางและหลักการวั่าด้�วัยการป้ฏิิบีัติ
ต่อ่ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ซ้ำึ�งรวัมถุึง แนวัป้ฏิิบีัติทำี�มีค์วัามละเอ่ียด้อ่่อ่นเช้ิง 
เพศภาวัะสำาหรับีการด้้แลสตรีทำี�เป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ (Gender Sensitive 
Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons) (ซ้ำึ�งต่อ่ไป้
จะเรียกวั่า แนวัป้ฏิิบีัติทำี�มีค์วัามละเอ่ียด้อ่่อ่นเช้ิงเพศภาวัะ) แนวัทำางและกระบีวันการ
ขอ่งภ้มิภาค์ในการตอ่บีสนอ่งต่อ่ค์วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ 
(Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of 
Trafficking in Persons) (ซ้ำึ�งต่อ่ไป้จะเรียกวั่า แนวัทำางและกระบีวันการขอ่งภ้มิภาค์
อ่าเซ้ำียน) ชุ้ด้เค์รื�อ่งมือ่การนำาต�นแบีบีไป้ป้รับีใช้�สำาหรับีผู้้�ป้ฏิิบีัติ (Practitioners 
Model Implementation Toolkit) (เสริมต่อ่แนวัทำางและกระบีวันการขอ่งภ้มิภาค์
อ่าเซ้ำียน) การทำบีทำวันกฎหมาย นโยบีาย และหลักป้ฏิิบีัติในอ่าเซ้ำียนทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับีการ
ค์ัด้แยก การบีริหารจัด้การ และการป้ฏิิบีัติต่อ่ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ โด้ยเฉพาะ
สตรีและเด้็ก (Regional Review on Laws, Policies and Practices within 
ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of 
Victims of Trafficking, especially Women and Children ) และค์้่มือ่อ่าเซ้ำียนวั่า
ด้�วัยค์วัามร่วัมมือ่ระหวั่างป้ระเทำศในทำางอ่าญาในค์ด้ีค์�ามนุษย์ (ASEAN Handbook 
on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases)14

อ่งค์์กรระหวั่างป้ระเทำศหลายอ่งค์์กร เช้่น สำานักงานข�าหลวังใหญ่วั่าด้�วัยสิทำธีิมนุษยช้น 
(OHCHR) อ่งค์์การอ่นามัยโลก (WHO) และอ่งค์์การระหวั่างป้ระเทำศเพื�อ่การโยกย�าย
ถุิ�นฐาน (International Organisation for Migration: IOM) ได้�พัฒนาชุ้ด้หลักการ
พื�นฐานเพื�อ่นำาไป้ป้รับีใช้�กับีผู้้�ใด้ก็ตามทำี�ทำำางานกับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์15 

14 ASEAN. Gender Sensitive 
Guideline for Handling 
Women	Victims	of	Trafficking	
in Persons. (กรุงจาการ์ตา  
ป้ี 2016) https://asean.org/
wp-content/
uploads/2012/05/
FAASN_gender_8_email_
REV.pdf ; ASEAN Commission 
on the Promotion and 
Protection of the Rights of 
Women and Children. 
Regional Guidelines and 
Procedures to Address the 
Needs of Victims of 
Trafficking	in	Persons.	Annex:	
References and Good 
Practices. (n.d.); ASEAN. 
Regional Review on Laws, 
Policies and Practices within 
ASEAN relating to the 
Identification,	Management	
and Treatment of Victims of 
Trafficking,	especially	Women	
and Children. (กรุงจาการ์ตา ป้ี 
2016); https://asean.
org/?static_post=asean-
handbook-on-international-
legal-cooperation-in-
trafficking-in-persons-
cases-3 

15		Office	of	the	High	
Commissioner for Human 
Rights. Recommended 
Principles and Guidelines on 
Human Rights and Human 
Trafficking.	(n.d.)	https://
www.ohchr.org/Documents/
Publications/Traffickingen.
pdf; Zimmerman, C. & Watts, 
C. WHO Ethical and Safety 
Recommendations for 
Interviewing	Trafficked	
Women. (London: 2003) 
London School of Hygiene & 
Tropical Medicine with 
support	from	the	Daphne	
Programme of the European 
Commission and the World 
Health Organisation. https://
www.who.int/mip/2003/
other_documents/en/
Ethical_Safety-GWH.pdf; 
IOM.	The	IOM	Handbook	on	
Direct	Assistance	for	Victims	
of	Trafficking.	(กรุงเจนีวัา  
ป้ี 2007).  https://publications.
iom.int/system/files/pdf/
iom_handbook_assistance.
pdf 



11แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

จากหลักการทำี�มีการระบีุกันไวั�ทำั�วัไป้ในอ่าเซ้ำียนและในระด้ับีสากล ค์้่มือ่นี�พิจารณ์าถุึง 
หลักการพื�นฐานด้ังต่อ่ไป้นี� เมื�อ่ทำำางานกับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์

การเค์ารพและการค์ุ�มค์รอ่งสิทำธีิมนุษยช้น 

เนื�อ่งจากการค์�ามนุษย์โด้ยตัวัเอ่งก่อ่ให�เกิด้การละเมิด้สิทำธีิมนุษยช้นอ่ย่างร�ายแรง และมัก
จะนำาไป้ส้่การละเมิด้สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ต่อ่ไป้อ่ีก ค์วัามช้่วัยเหลือ่และค์วัาม
พยายามในการค์ุ�มค์รอ่งทำั�งหมด้ค์วัรพยายามให�บีรรลุผู้ลถุึงการฟื้้�นฟื้้สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายและ
ป้้อ่งกันไม่ให�มีการละเมิด้ต่อ่ไป้อ่ีก หน่วัยงานและอ่งค์์กรขอ่งรัฐทำี�ให�บีริการค์วัรเค์ารพใน
สิทำธีิมนุษยช้นขั�นพื�นฐานขอ่งผู้้�เสียหายทำี�ได้�รับีการช้่วัยเหลือ่ทำั�งหมด้ ด้ังทำี�แสด้งไวั�ในตราสาร
วั่าด้�วัยสิทำธีิมนุษยช้นทำี�สำาค์ัญระด้ับีโลกและระด้ับีภ้มิภาค์ พิธิ์ีสารสหประช้าช้าติ เพื�อ
ป้องกัน ปราบปราม แลิะลิงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ�งสตรีแลิะเด็ก   
(UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลิือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และตราสาร และมาตรฐานระหวั่างป้ระเทำศทำี�
เกี�ยวัข�อ่งอ่ื�น ๆ รวัมทำั�งค์วัามเห็นทำั�วัไป้จากหน่วัยงานทำี�ติด้ตามตรวัจสอ่บีด้�านสิทำธีิมนุษยช้น 
รวัมทำั�งหลิักการแลิะแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ์ิมนุษยช้นแลิะการค้ามนุษย์ที�แนะนำาของ
สำานักงานข้าหลิวงใหญ่เพื�อสิทธิ์ิมนุษยช้น (OHCHR Recommended Principles 
and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) 

ในระด้ับีภ้มิภาค์ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ์ิมนุษยช้น (ASEAN Human Rights 
Declaration) อนุสัญญา ACTIP แลิะแผนปฏิบัติการอาเซียน (ASEAN Plan of 
Action) ทำี�เป้็นเอ่กสารป้ระกอ่บี ล�วันยืนยันอ่ย่างช้ัด้แจ�งถุึงสิทำธีิมนุษยช้นและศักด้ิ�ศรีขอ่ง 
ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ (ASEAN 
Gender Sensitive Guideline)  แนะนำาให�เค์ารพสิทำธีิมนุษยช้นขอ่งผู้้�เสียหายไป้จน
ตลอ่ด้ทำั�งกระบีวันการช้่วัยเหลือ่ผู้้�เสียหาย ด้ังนั�นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์จึงค์วัรได้�รับีการ
ทำำาให�ตระหนักถุึงสิทำธีิและหน�าทำี�รับีผู้ิด้ช้อ่บีขอ่งพวักเขาตามตราสารเหล่านี� 

การไม่เลิือกปฏิบัติ 

อ่นุสัญญา ACTIP บีังค์ับีให�รัฐบีาลขอ่งป้ระเทำศในภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียนใช้�มาตรการใน 
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นฐานของการไม่เลิือกปฏิบัติ (Convention on the basis of 
non-discrimination)16 ซ้�ง แนวทางแลิะกระบวนการของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Regional Guidelines and Procedures ) แนะนำารัฐบีาลขอ่งป้ระเทำศในภ้มิภาค์
อ่าเซ้ำียนให� “จัด้ห้าให้้ซึ่ึ�งการัสนับสนุนและการัคุุ้้มั่คุ้รัองผูู้้เส่ยห้ายจากการัได้้รัับอันต้รัายต้่อ
ไปอ่กโด้ยปรัาศจากเลือกปฏิิบัต้ิต้ามั่เชื้ื�อชื้าต้ิ เพีศ ชื้าต้ิกําเนิด้ ห้รัือเห้ตุ้ผู้ลต้้องห้้ามั่อื�น ๆ  
และด้้ว่ยการัพีิจารัณาทํ่�เห้มั่าะสมั่กับคุ้ว่ามั่ต้้องการัพีิเศษ อย่างเชื้่นคุ้ว่ามั่ต้้องการัทํ่�เกิด้จาก
อายุ เพีศ ชื้าต้ิพีันธุ์ุ� ห้รัือคุ้ว่ามั่พีิการั” แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ 
(ASEAN Gender Sensitive Guideline) ระบีุวั่า ในการัส่งต้ัว่ผูู้้เส่ยห้ายไปรัับบรัิการั
ห้รัือคุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือนั�น ไมั่่คุ้ว่รัมั่่การัเลือกปฏิิบัต้ิ17

16 ACTIP มาตรา 1 (2)

17 ด้้รายละเอ่ียด้ในวัรรค์ 3.4.5.
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การรักษาความลิับ สิทธิ์ิในความเป็นส่วนตัว  
แลิะสภาวะนิรนาม

ข�อ่ม้ลและการสื�อ่สารทำั�งหมด้ทำี�เกี�ยวักับีผู้้�เสียหายจะต�อ่งได้�รับีการจัด้การด้�วัยค์วัาม
ใส่ใจอ่ย่างเหมาะสมในสิทำธีิในการรักษาไวั�เป้็นค์วัามลับี ค์วัามเป้็นส่วันตัวั และ
ค์วัามเป้็นนิรนาม โด้ยตั�งแต่การพบีป้ะกับีผู้้�เสียหายเป้็นค์รั�งแรกไป้จนถุึงสิ�นสุด้
กระบีวันการให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่ ผู้้�ให�บีริการต�อ่งสามารถุทำี�จะทำำาให�มั�นใจได้�วั่า  
รายละเอ่ียด้ส่วันบีุค์ค์ลรวัมทำั�งสภาวัะแวัด้ล�อ่มส่วันบีุค์ค์ลขอ่งผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์�า 
หรือ่ข�อ่ม้ลอ่ื�น ๆ ทำี�มีแนวัโน�มวั่าจะระบีุตัวัตนหรือ่ค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขาได้� และ
โด้ยเฉพาะค์ด้ีขอ่งพวักเขาจะไม่ถุ้กเป้ิด้เผู้ยต่อ่สาธีารณ์ะ 

อ่นุสัญญา ACTIP บีังค์ับีให�รัฐบีาลขอ่งป้ระเทำศในอ่าเซ้ำียนป้กป้้อ่งค์วัามเป้็นส่วันตัวั
และรายละเอ่ียด้ส่วันบีุค์ค์ลขอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ซ้ำึ�งรวัมถุึง (นอ่กเหนือ่
จากเรื�อ่งอ่ื�น ๆ) การทำำาให�การด้ำาเนินการทำางกฎหมายทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับีการค์�ามนุษย์
ด้ังกล่าวัเป้็นค์วัามลับี18 แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ (ASEAN 
Gender Sensitive Guideline) ระบีุวั่า “ผูู้้ให้้บรัิการัคุ้ว่รัเก็บเรัื�องรัาว่และ
ข้้อมัู่ลข้องผูู้้เส่ยห้ายไว่้เป็นคุ้ว่ามั่ลับ ยกเว่้นในกรัณ่ทํ่�จําเป็นต้้องเปิด้เผู้ย ห้รัือเมั่ื�อได้้
รัับอนุญาต้จากกรัะบว่นการัคุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือแก่ผูู้้เส่ยห้าย ห้รัือได้้รัับอนุญาต้จากผูู้้
เส่ยห้ายเทํ่านั�น”19 ค์วัรป้ฏิิบีัติตามหลักการ ‘จำาเป้็นต�อ่งร้�’ ในทำุก ๆ กรณ์ี  
ผู้้�ให�บีริการต�อ่งทำำาให�มั�นใจได้�วั่าข�อ่ม้ลขอ่งผู้้�เสียหายและการค์�ามนุษย์ทำั�งหมด้นั�น
จะถุ้กแบี่งป้ันให�กับีเฉพาะเจ�าหน�าทำี�และภาค์ี พันธีมิตรทำี�จำาเป้็นทำี�จะต�อ่งได้�รับีแจ�ง
เทำ่านั�น และต�อ่งป้ฏิิบีัติตามหลักการนี�ไม่เฉพาะทำี�เกี�ยวักับีข�อ่ม้ลทำี�เป้็นค์วัามลับี
เทำ่านั�น แต่ให�รวัมถุึงข�อ่ม้ลอ่ื�น ๆ ทำั�งหมด้ทำี�เกี�ยวักับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์และ
ค์ด้ีค์�ามนุษย์ด้�วัยเช้่นกัน

ข้อมูลิที�ครบถู้วนแลิะความยินยอม 

แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ (ASEAN Gender Sensitive 
Guideline) ระบีุวั่า ผูู้้เส่ยห้ายแต้่ละรัายคุ้ว่รัสามั่ารัถทํ่�จะเลือกได้้อย่างเป็นอิสรัะ
และสมั่ัคุ้รัใจ โด้ยอยู่บนพีื�นฐานข้องข้้อเทํ็จจรัิงทํ่�มั่่อยู่ทํั�งห้มั่ด้20 ผู้้�เสียหายจะต�อ่งให�
ค์วัามยินยอ่มโด้ยสมบ้ีรณ์์ในการรับีค์วัามช่้วัยเหลือ่ใด้ ๆ ทีำ�มีให�แก่พวักเขา นับีตั�งแต่ 
การติด้ต่อ่กับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์เป้็นค์รั�งแรกไป้จนถุึงการกลับีค์ืนส้่สังค์ม 
เป้็นหน�าทำี�ขอ่งผู้้�ให�บีริการทำี�จะอ่ธีิบีายแต่ละและทำุก ๆ การด้ำาเนินการทำี�เกี�ยวัข�อ่ง 
รวัมทำั�งนโยบีายและขั�นตอ่นการป้ฏิิบีัติในลักษณ์ะทำี�ผู้้�เสียหายสามารถุเข�าใจได้�เพื�อ่
ให�แน่ใจวั่าได้�รับีค์วัามยินยอ่ม21 ซ้ำึ�งในบีางระยะขอ่งการช้่วัยเหลือ่ มีค์วัามจำาเป้็นทำี�
ผู้้�เสียหายต�อ่งให�ค์วัามยินยอ่มด้ังกล่าวัอ่ย่างเป้็นลายลักษณ์์อ่ักษร หรือ่ด้�วัยวัาจา 
หากผู้้�ให�บีริการไม่สามารถุสื�อ่สารกับีผู้้�เสียหายด้�วัยภาษาทำี�ผู้้�เสียหายเข�าใจได้�  
ก็ต�อ่งพยายามทำำาทำุกวัิถุีทำางทำี�จะขอ่ค์วัามช้่วัยเหลือ่จากล่าม (ผู้้�ทำี�ได้�รับีการฝึึกฝึน
อ่บีรมในการทำำางานกับีบีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�า) เพื�อ่การสื�อ่สารด้�วัยวัาจาและอ่ย่างเป้็น 
ลายลักษณ์์อ่ักษร 

18 ACTIP มาตรา 14 (6).

19	 ด้้รายละเอ่ียด้ในวัรรค์ 2.3.1. 

20 ด้้รายละเอ่ียด้ในวัรรค์ 2.4.1. 

21 สอ่ด้ค์ล�อ่งกับีค์ำานิยามทำี�ให�ไวั�ใน 
ASEAN Gender Sensitive 
Guideline for Handling Women 
Victims of Trafficking in 
Persons, “ผู้้�ให�บีริการ” ซ้ำึ�งในทำี�นี� 
อ่�างอ่ิงถุึง บีุค์ค์ล สถุาบีัน/ หน่วัยงาน 
อ่งค์์กรต่าง ๆ ทำี�ให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่
แก่(ผู้้�เสียหาย) ผู้้�ทำี�ถุ้กค์�า  ซ้ำึ�งรวัม
ถุึง(แต่ไม่จำากัด้อ่ย้่ทำี�) การค์ุ�มค์รอ่ง
ทำางสังค์ม ทำางจิตวัิทำยา ทำางการ
แพทำย์ ทำางกฎหมาย และการด้ำารง
ช้ีวัิต ไม่วั่าจะเป้็นอ่งค์์กรในหรือ่นอ่ก
ภาค์รัฐก็ตาม 
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หลักการขอ่งการทำำาให�มั�นใจในข�อ่ม้ลทำี�ค์รบีถุ�วันและการยินยอ่มใช้�กับีผู้้�เสียหายจากการค์�า
มนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กเช้่นเด้ียวักัน ค์วัามยินยอ่มด้ังกล่าวัได้�รับีการนิยามจาก UNICEF วั่าค์ือ่ค์วัาม
เต็มใจและสมัค์รใจทำี�จะมีส่วันร่วัมในกระบีวันการวัิจัย การป้ระเมินผู้ล และเก็บีข�อ่ม้ลโด้ย
บีุค์ค์ลทำี�ภายใต�ค์ำานิยามขอ่งกฎหมายนั�นยังเด้็กเกินกวั่าทำี�จะสามารถุให�ค์วัามยินยอ่มโด้ยได้�รับี
ข�อ่ม้ลค์รบีถุ�วันได้�ตามกฎหมายภายในทำี�มีผู้ลใช้�บีังค์ับี แต่เป้็นผู้้�ทำี�มีอ่ายุมากพอ่ทำี�จะเข�าใจงาน
วัิจัยทำี�เสนอ่มาได้�โด้ยทำั�วัไป้ ค์วัามเสี�ยงทำี�ค์าด้วั่าจะเกิด้ขึ�นและป้ระโยช้น์ทำี�น่าจะเป้็นไป้ได้� และ
กิจกรรมทำี�ค์าด้วั่าจะมีพวักเขาเป้็นผู้้�เข�าร่วัมหลัก การได้�รับีค์วัามยินยอ่มเช้่นวั่านี�จะต�อ่งด้ำาเนิน
การตามวัิธีีเด้ียวักับีการได้�รับีค์วัามยินยอ่มโด้ยได้�รับีข�อ่ม้ลทำี�ค์รบีถุ�วัน แม�วั่าผู้้�ให�บีริการจะต�อ่ง
ได้�รับีค์วัามยินยอ่มทำี�ช้ัด้แจ�งจากเด้็ก สิ�งนี�เพียงอ่ย่างเด้ียวัไม่อ่าจถุือ่วั่าเพียงพอ่ เนื�อ่งจาก
สถุานะพิเศษขอ่งเด้็กในสังค์มนั�น ทำำาให�มีค์วัามจำาเป้็นทำี�จะต�อ่งสอ่บีถุามค์วัามยินยอ่มจาก
บีุพการีหรือ่ผู้้�ป้กค์รอ่งขอ่งเด้็กด้�วัย

การกำาหนดอนาคตตนเองแลิะการมีส่วนร่วม 

ผู้้�เสียหายมีสิทำธีิทำี�จะเลือ่กและตัด้สินใจด้�วัยตนเอ่ง และค์วัรได้�รับีการสนับีสนุนให�มีส่วันร่วัมใน
การตัด้สินใจให�มากทำี�สุด้เทำ่าทำี�จะเป้็นไป้ได้� แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ 
(ASEAN Gender Sensitive Guideline ) แนะนำาให�ผู้้�เสียหาย “ได้้รัับการัให้้อํานาจ เพีื�อ
ทํ่�เธุ์อจะสามั่ารัถมั่่ส่ว่นรั่ว่มั่ในทํุกด้้านข้องการัว่างแผู้นและการัด้ําเนินการัซึ่ึ�งคุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือทํ่�
เธุ์อได้้รัับได้้ ทํั�งน่�เมั่ื�อมั่่คุ้ว่ามั่เห้มั่าะสมั่”22 ด้�วัยการป้ระสานร่วัมมือ่กับีผู้้�เสียหาย ผู้้�ให�บีริการ
ค์วัรมีจุด้มุ่งหมายทำี�จะฟื้้�นฟื้้ค์วัามเป้็นอ่ิสระในการป้กค์รอ่งตนเอ่งขอ่งผู้้�เสียหาย และในการ
ทำำาให�พวักเขาป้ฏิิบีัติตามการตัด้สินใจและการด้ำาเนินการทำี�ส่งผู้ลต่อ่พวักเขา การป้ระสานค์วัาม
ร่วัมมือ่กันด้ังกล่าวัจะช้่วัยให�ผู้้�เสียหายได้�พลังกลับีค์ืนมาอ่ีกค์รั�งทำี�จะตัด้สินใจในเรื�อ่งทำี�ส่งผู้ลก
ระทำบีต่อ่ช้ีวัิตขอ่งพวักเขาและเพิ�มค์วัามมั�นใจในการกำาหนด้แนวัทำางการด้ำาเนินการต่อ่ไป้

ผลิประโยช้น์สูงสุดของเด็ก 

อ่นุสัญญา ACTIP รับีรอ่งอ่ย่างช้ัด้เจนวั่าผู้้�เสียหายทำี�เป้็นเด้็กมีค์วัามต�อ่งการพิเศษทำี�ต�อ่งทำำาให�
เป้็นไป้ตามนั�น รวัมทำั�งสิทำธีิเพิ�มเติมอ่ื�น ๆ ทำี�ต�อ่งได้�รับีการเค์ารพ23 รัฐบีาลขอ่งป้ระเทำศใน
อ่าเซ้ำียนจำาเป้็นต�อ่งบีัญญัติกฎหมาย นโยบีาย และกลไกในการทำำาให�มั�นใจได้�ในค์วัามป้ลอ่ด้ภัย
และสวััสด้ิภาพขอ่งผู้้�เสียหายทำี�เป้็นเด้็กในทำุกระยะ นับีตั�งแต่การค์ัด้แยกไป้จนถุึงการกลับีส้่
ป้ระเทำศ บี�านเกิด้ และการกลับีส้่สังค์ม แนวัทำางและกระบีวันการขอ่งภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน 
(ASEAN Regional Guidelines and Procedures) แนะนำาวั่า ต้้องให้้การัดู้แลและการั
คุุ้้มั่คุ้รัองแก่เด้็กโด้ยอยู่บนพีื�นฐานข้องคุ้ว่ามั่เสมั่อภาคุ้ โด้ยไมั่่มั่่การัจําแนกแบ่งแยกรัะห้ว่่างเด้็ก
ทํ่�มั่่คุ้นสัญชื้าต้ินั�น กับทํ่�ไมั่่มั่่คุ้นสัญชื้าต้นั�น24 ค์วัามช้่วัยเหลือ่และค์วัามค์ุ�มค์รอ่งทำั�งหมด้ทำี�ให�กับี
เด้็กค์วัรอ่ย้่บีนพื�นฐานขอ่งหลักการทำี�วั่าป้ระโยช้น์ส้งสุด้ขอ่งเด้็กเป้็นข�อ่พิจารณ์าหลัก

22 ด้้รายละเอ่ียด้ในวัรรค์ 2.6.2. 

23 ACTIP มาตรา 14 (12).

24 ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection of the 
Rights of Women and Children. 
Regional Guidelines and 
Procedures to Address the 
Needs	of	Victims	of	Trafficking	in	
Persons.	Annex:	References	and	
Good Practices. (n.d.).



14 แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

ความลิะเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ 

แนวปฏิบัติที�มีความลิะเอียดอ่อนเช้ิงเพศภาวะ (ASEAN Gender Sensitive 
Guideline) รับีร้�ถุึงข�อ่ห่วังกังวัลและค์วัามต�อ่งการพิเศษขอ่งผู้้�หญิงและเด้็กผู้้�หญิง 
โด้ยระบีุวั่า “ในการัให้้การัสนับสนุนและบรัิการัทํ่�เห้มั่าะสมั่ เชื้่น การัดู้แลสุข้ภาพี  
การัสัมั่ภาษณ� ท่ํ�พัีกพิีงท่ํ�ปลอด้ภัย ฯลฯ นั�น25 ผูู้้ท่ํ�ม่ั่ส่ว่นได้้ส่ว่นเส่ยคุ้ว่รัคํุ้านึงถึงเพีศสภาพี
ข้องผูู้้เส่ยห้ายด้้ว่ยเชื้่นกัน” และในวังกวั�างยิ�งขึ�นไป้อ่ีก ค์ือ่การสนับีสนุนต่อ่การพัฒนา
แนวัทำางป้ฏิิบีัติร่วัมและมาตรการทำี�ละเอ่ียด้อ่่อ่นต่อ่เพศสภาพในการด้้แลผู้้�เสียหาย
หญิงจากการค์�ามนุษย์ในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต� เนื�อ่งจากการขาด้ค์วัามเข�าใจและ
ค์วัามตระหนักร้�เกี�ยวักับีร้ป้แบีบีทำี�หลากหลายขอ่งการค์�ามนุษย์ ค์วัามต�อ่งการด้�าน
การป้้อ่งกันและการฟื้้�นฟื้้สภาพขอ่งผู้้�เสียหายช้ายและเด้็กผู้้�ช้ายในภ้มิภาค์นี�ส่วันใหญ่
ยังไม่ได้�รับีการจัด้การแก�ไข และบีริการต่าง ๆ สำาหรับีผู้้�เสียหายกลุ่มนี�ยังค์งมีอ่ย้่อ่ย่าง
จำากัด้ วัิธีีการทำี�ละเอ่ียด้อ่่อ่นต่อ่เพศสภาพจำาเป้็นต�อ่งพิจารณ์าถุึงร้ป้แบีบีทำี�แตกต่างกัน
ขอ่งการละเมิด้และการแสวังหาป้ระโยช้น์ทำี�ผู้้�เสียหายช้ายและทำี�ผู้้�เสียหายหญิงป้ระสบี 
แล�วัตอ่บีสนอ่งต่อ่ค์วัามต�อ่งการเฉพาะขอ่งแต่ละกลุ่ม ในทำำานอ่งเด้ียวักัน ผู้้�ทำี�ระบีุวั่า
เป้็นส่วันหนึ�งขอ่งกลุ่ม LGBTQI ในอ่าเซ้ำียน ยังค์งเผู้ช้ิญกับีอุ่ป้สรรค์ในการเข�าถุึงการ
ค์ุ�มค์รอ่งและค์วัามช้่วัยเหลือ่อ่ย้่ เนื�อ่งจากการเลือ่กป้ฏิิบีัติ การกันพวักเขาอ่อ่กไป้ 
และการตีตราทำี�อ่ย้่รอ่บี ๆ ตัวัพวักเขา พวักเขาส่วันใหญ่ยังค์งไม่อ่ย้่ในสายตาเมื�อ่ม ี
การสร�างบีทำสนทำนาสาธีารณ์ะทำี�เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์ และมีค์วัามเข�าใจเพียงเล็กน�อ่ย
เกี�ยวักับีค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางในร้ป้แบีบีเฉพาะทำี�พวักเขาเผู้ช้ิญ 

รวัมการนำาไป้ด้ำาเนินการทำั�งหมด้ขอ่งโค์รงการอ่าเซ้ำียน-แอ่ค์ทำ์  |  แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

25 ด้้รายละเอ่ียด้ในวัรรค์ 2.7.2. 
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กรอบที�1 คำาแนะนำา ในการทำาให้มั�นใจได้ในการให้ความ
ยินยอมโดยได้รับข้อมูลิครบถู้วน26

• ข้อมูลิที�เป็นลิายลิักษณ์อักษร (เช้่น แบบฟอร์มการให้ความยินยอม แผ่นพับ
สรุปโดยย่อถู้งบริการ การมีสิทธิ์ิ แลิะสิทธิ์ิของผู้เสียหาย) ควรเขียนด้วย
ภาษาที�ช้ัดเจนแลิะเรียบง่าย แลิะปรับให้เหมาะกับภาษา ระดับของการอ่าน
ออกเขียนได้ อายุ แลิะความพิการของผู้เสียหาย ควรพัฒนาแบบฟอร์มการ
ให้ความยินยอมที�แตกต่างกันสำาหรับเด็กแลิะผู้ใหญ่ เนื้อหาที�เป็นลิายลิักษณ์
อักษรควรรวมถู้งข้อมูลิสำาหรับการติดต่อ เพื�อให้ผู้ที�อ่านทราบว่าเมื�อมีคำา
ถูามหรือข้อกังวลิใด ๆ ควรจะติดต่อกับเจ้าหน้าที�คนใด 

• ข้อมูลิทางวาจาที�ให้ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ควรได้รับการปรับให้
เหมาะสมกับภาษา ภูมิหลิังทางการศ้กษา อายุ ความพิการ แลิะด้านอื�น ๆ 
ของผู้เสียหาย แลิะถู้าจำาเป็น ก็ให้จ้างผู้ที�เป็นสื�อกลิางผสานวัฒนธิ์รรมหรือ
นักแปลิ เพื�อทำาให้มั�นใจได้ว่าเข้าใจแลิะเห็นช้อบในข้อมูลิอย่างครบถู้วน 

• อย่าเพียงแต่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบเท่านั้น แต่ให้ฟังพวกเขาด้วย ถูามคำาถูาม
ที�จำาเป็นเพื�อที�จะเข้าใจมุมมองของผู้เสียหายที�มีต่อความเสี�ยง เพื�อที�จะ
เข้าใจว่ามุมมองเฉพาะของผู้เสียหายในเรื�องความยินยอมแลิะการรักษา
ความลิับ แลิะเพื�อทำาให้มั�นใจในการปฏิบัติหน้าที�แลิะความเข้าใจที�ครบถู้วน
ของผู้เสียหายเกี�ยวกับกระบวนการที�พวกเขาจะเข้าร่วม ให้มองหาสัญญาณ
ที�บ่งบอกว่าผู้เสียหายไม่เข้าใจในสิ�งที�พูดออกไปนั้นอย่างช้ัดเจนนัก  
ต้องเตรียมพร้อมที�จะอธิ์ิบายซำ้าอย่างอดทน ให้ความช้ัดเจน แลิะปรับ 
วิธิ์ีสื�อสารข้อมูลิใหม่ 

• ต้องระวังว่าสถูานะของท่านอาจสร้างความรู้ส้กของการบังคับให้ต้องปฏิบัติ
ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริบททางเศรษฐกิจสังคมแลิะการเมืองที�ผู้คนไม่
ตระหนักถู้งสิทธิ์ิของพวกเขา หรือไม่เคยถููกทำาให้คุ้นเคยกับความสามารถูใน
การที�จะพูดว่า ‘ไม่’ มาก่อน 

• ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายโดยผู้เสียหายได้รับข้อมูลิครบถู้วน 
ก่อนที�จะเข้าร่วมในการสัมภาษณ์ กระบวนการ การดำาเนินการทางกฎหมาย 
หรือการให้บริการสนับสนุน แลิะอื�น ๆ  โดยอาจให้ความยินยอมในรูปแบบที�
เป็นลิายลิักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาแลิ้วบันท้กไว้โดยเจ้าหน้าที�ก็ได้ 

26 ด้ัด้แป้ลงจาก Surtees, R. Ethical 
principles for the re/
integration	of	trafficked	
persons:	Experiences	from	
the	Balkans.	Issue	Paper	#5.	
(Nexus	Institute	ป้ี 2013); 
United Nations Inter-Agency 
Project	on	Human	Trafficking.	
Guide to Ethics and Human 
Rights	in	Counter-Trafficking:	
Ethical Standards for 
Counter-Trafficking	Research	
and Programming . (กรุงเทำพ ฯ 
ป้ี 2008) http://un-act.org/
publication/view/guide-
ethics-human-rights-
counter-trafficking/	;	The	IOM	
Handbook	on	Direct	
Assistance for Victims of 
Trafficking.	(นค์รเจนีวัา ป้ี 2007)  
https://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_
handbook_assistance.pdf
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• อนุญาตให้ผู้เสียหายปฏิเสธิ์ที�จะรับความช้่วยเหลิือแลิะการคุ้มครองได้ ทำาให้
ผู้เสียหายวางใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ถููกลิงโทษหรือถููกบอกปัด ด้วยเหตุที�พวก
เขาปฏิเสธิ์ที�จะให้ความยินยอม  

• หากเป็นไปได้ ให้พาผู้เสียหายเยี�ยมช้มหรือให้คำาแนะนำาในเบื้องต้นแก่ผู้เสีย
หายให้เข้าใจเกี�ยวกับสถูานนคุ้มครอง สำานักงานอัยการ ห้องพิจารณาคดีที�
อาจมีการพิจารณาคดีเกิดข้้น แลิะอนุญาตให้ผู้เสียหายพบกับเจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้อง เพื�อให้ผู้เสียหายเข้าใจได้ดียิ�งข้้นว่า กระบวนการยุติธิ์รรมทาง
อาญา อาจนำามาซ้�งอะไรบ้าง ซ้�งจะเป็นประโยช้น์อย่างยิ�งสำาหรับผู้ที�มี
ประสบการณ์ด้านความช้่วยเหลิือที�จำากัดหรือในเช้ิงลิบ แลิะ / หรือผู้ที� 
ไม่ไว้วางใจทางการ  

• ในกรณีของเด็กที�ถููกค้า ควรขอรับความยินยอมไม่เพียงแต่จากเด็กเท่านั้น แต่
ต้องขอความยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองของเด็กด้วย บุพการีหรือผู้
ปกครองควรได้รับแจ้งให้ทราบถู้งข้อมูลิอย่างครบถู้วนเกี�ยวกับการสัมภาษณ ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ การดำาเนินการทางกฎหมาย แลิะบริการสนับสนุนใด ๆ 
แลิะควรยินยอมต่อการมีส่วนร่วมของเด็ก (นอกเหนือจากการให้เด็กเองมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ข้้นอยู่กับอายุแลิะระดับวุฒิภาวะของเด็ก)27 

27 ทำี�สำาค์ัญค์ือ่ ต�อ่งหมายเหตุไวั�วั่า มี
หลายสภาวัะการณ์์ทำี� พ่อ่-แม่ขอ่งเด้็ก 
อ่าจมีส่วันพัวัพันในการค์�ามนุษย์ด้�วัย
เช้่นกัน เป้็นสิ�งสำาค์ัญในทำี�นี�ทำี�จะต�อ่ง
เข�าใจค์วัามสำาค์ัญทำี�ป้รากฎอ่ย้่ต่อ่
หน�า แล�วัรับีมือ่/ ตอ่บีสนอ่งอ่ย่างมี
ป้ระสิทำธีิภาพ ทำี�จะไม่ทำำาให�เด้็กหรือ่
พ่อ่-แม่ขอ่งเด้็กต�อ่งตกอ่ย้่ในค์วัาม
เสี�ยงส้งทำี�จะได้�รับีอ่ันตรายใด้ใด้ ทำี�
สำาค์ัญค์ือ่ ต�อ่งหมายเหตุไวั�วั่า มี
หลายสภาวัะการณ์์ทำี� พ่อ่-แม่ขอ่งเด้็ก 
อ่าจมีส่วันพัวัพันในการค์�ามนุษย์ด้�วัย
เช้่นกัน เป้็นสิ�งสำาค์ัญในทำี�นี�ทำี�จะต�อ่ง
เข�าใจค์วัามสำาค์ัญทำี�ป้รากฎอ่ย้่ต่อ่
หน�า แล�วัรับีมือ่/ ตอ่บีสนอ่งอ่ย่างมี
ป้ระสิทำธีิภาพ ทำี�จะไม่ทำำาให�เด้็กหรือ่
พ่อ่-แม่ขอ่งเด้็กต�อ่งตกอ่ย้่ในค์วัาม
เสี�ยงส้งทำี�จะได้�รับีอ่ันตรายใด้ใด้ 
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กรอบที�2 คำาแนะนำา ในการทำาให้มั�นใจได้ในการรักษา 
ความลิับ ความเป็นส่วนตัว แลิะสภาวะนิรนาม28

• เริ�มต้นการสัมภาษณ์หรือกระบวนการใด ๆ ด้วยการอธิ์ิบายข้อควรระวังที�มีการ
ดำาเนินการเพื�อปกป้องรายลิะเอียดส่วนบุคคลิของผู้เสียหาย แลิะในการเก็บราย
ลิะเอียดส่วนบุคคลิของผู้เสียหายไว้เป็นความลัิบอย่างเคร่งครัด แลิะถูามผู้เสียหาย 
ว่าพวกเขารู้ส้กว่าสิ�งเหลิ่านี้เพียงพอหรือไม่ 

• ใช้้เฉพาะลิ่ามที�ได้รับการฝึึกฝึนอบรมมาอย่างถููกต้อง แลิะเป็นผู้ที�เข้าใจในบริบท
แลิะบทบาทของตน  

• ห้ามพูดคุยหารือถู้งข้อมูลิที�เป็นความลิับในคดีโดยปราศจากความรู้เห็น ความ
ยินยอมแลิะความเห็นช้อบของผู้เสียหาย หรือผู้ที�ถููกสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสียหาย 
การสื�อสารระหว่างเจ้าหน้าที�ด้วยกันเอง หรือเจ้าหน้าที�กับหน่วยงานภาคี ควรเกิด
ข้้นบนพื้นฐานของหลิักการ “จำาเป็นต้องรู้” แลิะด้วยความยินยอมจากบุคคลิที�ถููก
ค้าเท่านั้น

• ไม่ควรมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี�ยวกับข้อมูลิที�เป็นความลิับ ไม่ว่าจะเป็น
ภายในหรือภายนอกองค์กร  

• อย่าแบ่งปันรายลิะเอียดส่วนบุคคลิแลิะลิักษณะเฉพาะที�ระบุตัวตนกับผู้อื�น 
ตัวอย่างเช้่น ระหว่างองค์กร ในการนำาเสนอต่อสาธิ์ารณะ ฯลิฯ ไม่ควรกลิ่าวถู้ง
ข้อมูลิที�เกี�ยวข้องกับผู้เสียหายในที�สาธิ์ารณะอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
ที�ที�อาจมีคนได้ยินโดยบังเอิญ  (เช้่น ต่อหน้าคนขับรถูแท็กซี� หรือพนักงานขายตั�ว 
เนื�องจากบุคคลิเหลิ่านี้อาจมีผู้ติดต่อในการค้ามนุษย์)  

• เปลิี�ยนหรือซ่อนข้อมูลิระบุตัวตนทั้งหมด ซ้�งรวมทั้งบ้านเกิด สถูานที�ทำางาน ช้ื�อ
ของคนในครอบครัว นามสกุลิ ข้อมูลิที�เกี�ยวกับผู้เสียหายหรือผู้ที�ถููกสันนิษฐานว่า
เป็นผู้เสียหาย  สำาหรับการหารือหรือการนำาเสนอในที�สาธิ์ารณะ รวมถู้งการใช้้
ภาพถู่าย สิ�งที�บันท้กไว้ในรูปภาพยนตร์ แลิะอื�น ๆ

• ในการบันท้กการสัมภาษณ์ ให้ทำาตามขั้นตอนเพื�อรักษาความเป็นนิรนามไว้   
(ทั้งที�สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว หรือแบบเสมือนจริง) ซ้�งรวมไปถู้งสำานวนคดี  
แฟ้มคดี บันท้กในคดี ภาพถู่ายแลิะสิ�งที�บันท้กไว้ในรูปภาพยนตร์ ตัวอย่างเช้่น  
ใช้้รหัสระบุแทนที�จะเป็นช้ื�อ เก็บรักษาไว้ในไฟลิ์ที�ลิ็อคไว้แลิะจำากัดการเข้าถู้ง  
ใช้้คอมพิวเตอร์ที�มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน 

• ต้องไม่วางสำานวนคดีแลิะแฟ้มคดีไว้โดยไม่มีผู้ดูแลิ (บนโต๊ะทำางาน โต๊ะในพื้นที�
ส่วนกลิาง) ข้อมูลิทั้งหมดควรได้รับการดูแลิอย่างปลิอดภัย ตัวอย่างเช้่น ด้วยการ
เข้ารหัสข้อมูลิ ด้วยไฟลิ์ที�ถููกลิ็อค การป้องกันด้วยรหัสผ่าน 

• ใช้้เครื�องมือแลิะปฏิบัติตามกฎหมายแลิะระเบียบวิธิ์ีว่าด้วยการปกป้องแลิะการ
รักษาความลิับ เช้่น ข้อตกลิงในการรักษาความลิับ สำานวนคดีแลิะแฟ้มคดีที�ไม่
ระบุช้ื�อ กฎระเบียบเฉพาะ แลิะจรรยาบรรณ สิ�งเหลิ่านี้รวมถู้งกฎหมายแลิะ
ระเบียบวิธิ์ีว่าด้วยวิธิ์ีการแลิะผู้ที�สามารถูได้รับการแบ่งปันข้อมูลิที�เป็นความลิับ
ภายในองค์กรแลิะกับผู้ให้บริการรายอื�น ๆ ได้ โดยต้องทำาให้มั�นใจได้ว่าผู้เสียหาย
นั้นได้รับแจ้งข้อมูลิอย่างครบถู้วนเกี�ยวกับกฎหมายแลิะระเบียบวิธิ์ีเหลิ่านี ้

28 ป้รับีจาก Surtees R, (2013), 
Zimmerman (2003) และ IOM 
(2007)
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• ให้ความรู้แก่ลิ่ามแลิะผู้ที�มีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวกับความสำาคัญของการรักษา
ความลิับ รวมถู้งการรักษาข้อผูกพันทางกฎหมายเกี�ยวกับการปกป้องข้อมูลิ ต้องไม่เปิด
เผยข้อมูลิ ที�เป็นความลิับเกี�ยวกับผู้เสียหาย แลิะสำานวนคดีต่อสาธิ์ารณะ ผ่านสื�อสังคม 
ออนไลิน์/ โซเช้ียลิมีเดีย ออกอากาศ หรือสื�อสิ�งพิมพ์ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร ์ 

• ควรอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที�บังคับใช้้กฎหมาย พนักงานอัยการ แลิะผู้พิพากษา  
เจ้าหน้าที�ศาลิ แลิะนักสังคมสงเคราะห์ที�เกี�ยวข้องเท่านั้น ที�จะสามารถูเข้าถู้งบันท้กต่าง ๆ 
ในคดีได้

• ไม่ดำาเนินการสัมภาษณ์กับสื�อโดยที�ไม่ปร้กษาผู้เสียหายก่อน แลิะในบางเขตอำานาจศาลิ 
โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลิายลิักษณ์อักษรจากผู้เสียหายที�ผ่านการรับรองโดย
โนตารีพับลิิก อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียหายเลิือกที�จะนำาเสนอเรื�องราวของตนต่อสื�อ ก็ให้
สนับสนุนผู้เสียหายด้วยการให้ข้อมูลิเกี�ยวกับความเสี�ยงที�อาจจะเกิดข้้น แลิะมาตรการ
เฉพาะที�จะดำาเนินการเพื�อปกป้องพวกเขา รวมถู้งการกำาหนดวิธิ์ีการที�เหมาะสมที�สุดใน
การจัดการกับสื�อ

• ผู้บังคับใช้้กฎหมายแลิะผู้พิพากษาควรทำาให้มั�นใจได้ในการสืบสวนสอบสวน การดำาเนิน
คดี หรือการพิจารณาคดีแบบปิด โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อมีถู่ายทอดหรือสื�อถู้งข้อความที�
ลิะเอียดอ่อน หากเป็นคดีที�เกี�ยวกับการแสวงหาประโยช้น์ทางเพศแลิะจำาเป็นต้องมีการ
รักษาความลิับ ผู้พิพากษาอาจแยกประช้าช้นคนอื�นออกไปจากการพิจารณาของศาลิ

• ผู้ดำาเนินการในสายงานยุติธิ์รรมสามารถูที�จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลิบางอย่างเกี�ยวกับคดี
เฉพาะสำาหรับประช้าช้นเพื�อส่งเสริมความมั�นใจในระบบยุติธิ์รรมแลิะเพื�อการป้องกันแลิะ
ปราบปราม การเผยแพร่ดังกลิ่าว หากบริหารจัดการในลิักษณะที�ลิะเอียดอ่อน ก็สามารถู
ทำาให้กรณีที�ผู้กระทำาผิดรอดจากการถููกลิงโทษให้เกิดข้้นน้อยลิงได้ อย่างไรก็ตามควรใช้้
ความระมัดระวังในการรักษาตัวตนแลิะความลิับของผู้เสียหายไว้ เช้่น ด้วยการลิบช้ื�อ 
หรือสิ�งที�ระบุตัวตนทั้งหมดออกจากบันท้กของศาลิหรือใช้้ช้ื�อย่อหรือตัวอักษรแทนช้ื�อ 
ของผู้เสียหาย

• แนะนำาให้ผู้เสียหายระมัดระวังการแบ่งปันข้อมูลิ รวมถู้งการเปิดเผยเรื�องราวส่วนตัว 
สถูานที�เกิด ข้อมูลิเกี�ยวกับครอบครัว แลิะข้อมูลิอื�น ๆ ของตนกับผู้อื�น 

• ให้ใช้้หลิักการเดียวกันข้างต้นนี้กับลิ่ามด้วย แลิะต้องเน้นยำ้าอย่างหนักแน่น (แลิะรวมอยู่
ในสัญญาการให้บริการ) กับผู้ที�ถููกจ้างจะโดยมีสัญญาจ้างหรือไม่ก็ตาม แลิะพนักงาน 
เต็มเวลิาของผู้ให้บริการ  
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กรอบที� 3 คำาแนะนำา ในการทำาให้มั�นใจในเรื�องการไม่เลิือก
ปฏิบัติ29

• ให้ระวังการเลิือกปฏิบัติแลิะความมีใจโน้มเอียงไปข้างหน้�งข้างใดรวมทั้ง
ความมีอคติที�อยู่ภายใต้จิตสำาน้กของท่านเอง เช้่นเดียวกับของเพื�อน 
ร่วมงานของท่าน ที�เกิดจากลิักษณะเฉพาะ เช้่น ความสามารถู อายุ 
วัฒนธิ์รรม เพศสภาพ หรือเพศ สถูานภาพการสมรส สถูานะทาง
เศรษฐกิจสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว ลิักษณะเฉพาะทาง 
เช้ื้อช้าติหรือทางกายภาพอื�น ๆ รสนิยมทางเพศ หรือความเช้ื�อทาง 
จิตวิญญาณ  

• รับรู้แลิะเคารพในความหลิากหลิายทางช้าติพันธิ์ุ์แลิะวัฒนธิ์รรมของ
สังคมต่าง ๆ ที�ท่านปฏิบัติงาน โดยคำาน้งถู้งความแตกต่างของแต่ลิะ
บุคคลิ ครอบครัว กลิุ่มแลิะชุ้มช้น 

• ทำาให้มั�นใจได้ว่าทรัพยากรที�ท่านมีสิทธิ์ิใช้้สอยนั้น ได้รับการแจกจ่าย
อย่างเป็นธิ์รรมแลิะตามความต้องการแลิะความลิ่อแหลิมเปราะบางที� 
เร่งด่วนที�สุด 

 
• ทำาให้มั�นใจได้ว่าผู้เสียหายคนใดก็ตามที�มีความจำาเป็นจะเข้าถู้งแลิะได้รับ

ความช้่วยเหลิือด้านกฎหมาย ความช้่วยเหลิือด้านการเงิน บริการลิ่าม 
ที�พักพิง การแพทย์ จิตสังคม แลิะบริการให้คำาปร้กษา ควรให้ความช้่วย
เหลิือเป็นรายบุคคลิแก่ผู้ที�ลิ่อแหลิมเปราะบางเป็นอย่างยิ�งหรือบุคคลิช้าย
ขอบ ทั้งนี้เพื�อขจัดอุปสรรคที�ขัดขวางต่อความเข้าใจที�ถู่องแท้ แลิะการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการใด ๆ หรือในการดำาเนินการทางกฎหมาย  

• หากท่านพบเห็นสถูานการณ์ที�ทรัพยากรไม่เพียงพอหรือการแจกจ่าย
ทรัพยากร นโยบายแลิะหลิักปฏิบัติที�กดขี� ไม่เป็นธิ์รรม หรือเป็นอันตราย
ต่อผู้เสียหาย แลิะอาจเป็นไปได้ต่อครอบครัวของพวกเขา ให้แจ้งกรณ ี
ดังกลิ่าวต่อหัวหน้างาน นายจ้าง ผู้กำาหนดนโยบาย นักการเมือง แลิะ
ประช้าช้นทั�วไป  

29 ด้ัด้แป้ลงจาก Surtees, R (2013), 
IOM (2007) และ CEDAW General 
Recommendation on Women’s 
Access to Justice, 23 ก.ค์. 2015        
ด้้รายละเอ่ียด้ได้�ใน https://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20
Documents/1_Global/
CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf 
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• ทำาให้มั�นใจได้ว่าสภาพแวดลิ้อมทางกายภาพแลิะสถูานที�ตั้งของสถูาบัน
ตุลิาการแลิะก้�งตุลิาการรวมทั้งบริการอื�น ๆ นั้น ให้การต้อนรับ ปลิอดภัย
แลิะเข้าถู้งได้สำาหรับทุกคน ทั้งผู้หญิง เด็กแลิะผู้ที�มีความต้องการพิเศษ 
อีกทั้งควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการช้ดเช้ยค่าใช้้จ่ายในการเดินทาง
ไปยังสถูาบันตุลิาการแลิะก้�งตุลิาการแลิะบริการอื�น ๆ ให้กับผู้เสียหายที�
ไม่มีเงินพอ  

• ระหว่างที�ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา ควร
จัดการให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นไปในลิักษณะที�ลิะเอียดอ่อนต่อ
เพศสภาพโดยที�ผู้เสียหายแลิะพยานได้รับการปกป้องจากการคุกคามแลิะ
การเลิือกปฏิบัติ อน้�ง จำาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที�จะทำาให้มั�นใจได้ว่า 
กฎระเบียบที�เกี�ยวกับพยานหลิักฐาน การสืบสวนสอบสวน แลิะ
กระบวนการทางกฎหมายอื�น ๆ นั้น มีความเป็นกลิางแลิะเป็นอิสระจาก
การเหมารวมทางเพศสภาพ แลิะความมีอคติ 

• พัฒนากิจกรรมเพื�อการเข้าถู้งกลิุ่มเป้าหมายอย่างมีเป้าหมายเฉพาะ แลิะ
เผยแพร่ข้อมูลิเกี�ยวกับกลิไกของงานยุติธิ์รรมที�มีอยู่ กระบวนการ แลิะ
การเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งในภาษาต่าง ๆ ของชุ้มช้น เช้่น  
ผ่านหน่วยหรือแผนกเฉพาะสำาหรับผู้หญิง แลิะกลิุ่มเปราะบางอื�น ๆ  
โดยกิจกรรมแลิะข้อมูลิดังกลิ่าวควรเหมาะสมกับทุกกลิุ่มช้าติพันธิ์ุ์แลิะ
ช้นกลิุ่มน้อยในกลิุ่มประช้ากรดังกลิ่าว แลิะวางรูปแบบโดยได้รับ 
ความร่วมมืออย่างใกลิ้ช้ิดจากผู้หญิงในกลิุ่มเหลิ่านี้ แลิะโดยเฉพาะ 
อย่างยิ�งองค์กรของผู้หญิงแลิะองค์กรที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ  
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การระบุแลิะตอบสนองต่ออันตราย 
ที�เป็นไปได้ว่าอาจเกิดข้้นในการ 
คัดแยกผู้เสียหาย 

การค์ัด้แยกผู้้�เสียหายค์ือ่กระบีวันการทำี�ใช้�ในการระบีุวั่าบีุค์ค์ลหนึ�งค์ือ่ผู้้�เสียหายจาก
การค์�ามนุษย์ ซ้ำึ�งมีผู้ลทำำาให�บีุค์ค์ลนั�นได้�รับีสิทำธีิขอ่งตน รวัมทำั�งบีริการด้�านค์วัาม
ช้่วัยเหลือ่และการค์ุ�มค์รอ่ง เช้่น บีริการทำางการแพทำย์และบีริการด้�านสุขภาพอ่ื�น ๆ 
ทำี�พัก อ่าหารและค์วัามต�อ่งการพื�นฐาน การให�ค์ำาป้รึกษา และการด้้แลให�ค์ำาป้รึกษา 
ทำางจิตสังค์ม และอ่ื�น ๆ30 ซ้ำึ�งเป้็นอ่งค์์ป้ระกอ่บีทำี�สำาค์ัญขอ่งกลยุทำธี์ขอ่งป้ระเทำศใน
การต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์ การค์ัด้แยกผู้้�เสียหายทำี�เหมาะสมอ่ำานวัยค์วัามสะด้วักต่อ่
การจัด้หาการด้้แลให�กับีผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์�าได้�อ่ย่างรวัด้เร็วั นอ่กจากนี� การค์ัด้แยก 
ผู้้�เสียหายยังมีค์วัามสำาค์ัญอ่ย่างยิ�งต่อ่การขัด้ขวัางกระบีวันการค์�ามนุษย์ ป้้อ่งกัน
การแสวังหาป้ระโยช้น์จากบีุค์ค์ล และด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�กระทำำาผู้ิด้31

แนวทางแลิะกระบวนการของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Guidelines 
and Procedures) ระบีุวั่า การค์ัด้แยกผู้้�เสียหายทำี�แม่นยำาและทำำาอ่ย่างทำันต่อ่
เวัลามีค์วัามสำาค์ัญอ่ย่างยิ�งต่อ่ค์วัามป้ลอ่ด้ภัยและสวััสด้ิภาพขอ่งผู้้�เสียหาย นอ่กจาก
นี�ยังมีค์วัามจำาเป้็นทำี�จะต�อ่งทำำาให�มั�นใจได้�วั่าสามารถุจับีกุมและลงโทำษผู้้�กระผู้ิด้ใน
ค์ด้ีค์�ามนุษย์ในค์วัามผู้ิด้ทำี�บีุค์ค์ลเหล่านั�นกระทำำาไวั�ได้� ซ้ำึ�งทำำาให�จำาเป้็นทำี�จะต�อ่งมีการ
กำาหนด้กลไกและกระบีวันการเพื�อ่เป้็นแนวัทำางและอ่ำานวัยค์วัามสะด้วักต่อ่การ 
ค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย กลไกและระเบีียบีป้ฏิิบีัติด้ังกล่าวัค์วัรได้�รับีการทำำาให�เป้็น
มาตรฐานเด้ียวักันทำั�วัทำั�งภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน

ในค์วัามเป้็นจริง กระบีวันการในการค์ัด้แยกในค์ด้ีค์�ามนุษย์นั�นซ้ำับีซ้ำ�อ่น  
การค์�ามนุษย์ในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�มีการรายงานน�อ่ยกวั่าค์วัามเป้็นจริง  
ถุ้กตรวัจพบีน�อ่ยกวั่าค์วัามเป้็นจริง และด้ังนั�นจึงถุ้กด้ำาเนินค์ด้ีน�อ่ยกวั่าค์วัามเป้็นจริง 
 มีน�อ่ยมากทำี�ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์จะระบีุตัวัเอ่ง ทำั�งนี�เนื�อ่งจากลักษณ์ะขอ่ง
ป้ระสบีการณ์์เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์และการแสวังหาป้ระโยช้น์ พวักเขามักลังเลทำี�
จะขอ่ค์วัามช้่วัยเหลือ่เพราะกลัวัการข่มข้่และการแก�แค์�นจากผู้้�ค์�ามนุษย์ ผู้้�ทำี�ได้�รับี
การค์ัด้แยกอ่ย่างเป้็นทำางการอ่าจไม่ได้�รับีการส่งตัวัไป้รับีค์วัามช้่วัยเหลือ่ หรือ่อ่าจ
ได้�รับีการส่งตัวัไป้รับีค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�พวักเขาไม่เต็มใจทำี�จะได้�รับี ในบีางป้ระเทำศ 
ค์วัามพยายามในการค์ัด้แยกจะถุ้กจำากัด้ด้�วัยข�อ่เทำ็จจริงทำี�วั่าตัวับีทำฎหมายใน
ป้ัจจุบีันไม่ค์รอ่บีค์ลุมทำุกร้ป้แบีบีขอ่งการค์�ามนุษย์ หรือ่ผู้้�เสียหายทำี�เป้็นไป้ได้�
ทำั�งหมด้

30 Bail Process. Policy Guide on 
Identifying Victims of 
Trafficking: An Introductory 
Guide for Policy Makers and 
Practitioners. (กรุงเทำพ ฯ 
สำานักงานสนับีสนุนส่วันภ้มิภาค์  
แห่งกระบีวันการบีาหลี ป้ี 2015) 
https://www.baliprocess.net/
UserFiles/baliprocess/File/
Policy%20Guide%20on%20
Identifying%20VIctims%20
of%20Trafficking.pdf 

31 Surtees, R., L.S. Johnson,  
M. McAdam, and J. Davis. 
Identifying Trafficking Victims: 
An Analysis of Victim 
Identification Tools and 
Resources in Asia. (กรุงวัอ่ช้ิงตัน 
ด้ี.ซ้ำี. NEXUS Institute and 
Winrock International ป้ี 2020)
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การค์ัด้แยกผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์อ่าจเกิด้ขึ�นโด้ยเป้็นผู้ลจากการสืบีสวัน
สอ่บีสวันในเช้ิงรับีภายหลังการรายงานหรือ่แจ�งค์วัามขอ่งผู้้�เสียหาย ค์รอ่บีค์รัวัขอ่ง
เขาหรือ่เธีอ่ หรือ่บีุค์ค์ลอ่ื�น ๆ โด้ยตรง การค์ัด้แยกยังอ่าจเกิด้ขึ�นได้�ในเช้ิงรุกเช้่นกัน 
โด้ยเป้็นผู้ลจากการทำี�ตำารวัจหรือ่ผู้้�ด้ำาเนินการฝึ่ายอ่ื�น ๆ เช้่น เจ�าหน�าทำี�ป้ระจำา
ช้ายแด้น และเจ�าหน�าทำี�แรงงาน ทำี�ทำำาการสืบีสวันสอ่บีสวันและได้�รับีมอ่บีหมายให�
ค์ัด้แยกผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ทำี�เจ�าหน�าทำี�พบีระหวั่างทำี�พวักเขาป้ฏิิบีัติหน�าทำี�
อ่ย้่32 กระบีวันการค์ัด้แยกผู้้�เสียหายสามารถุจำาแนกอ่ย่างกวั�างได้�เป้็นสามระยะ 
กล่าวัค์ือ่ การัคุ้ัด้แยกในเบื�องต้้น การัคุ้ัด้แยกอย่างเป็นทํางการั และการัส่งต้่อเพีื�อ
รัับคุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือ33 การค์ัด้แยกอ่ย่างเป้็นทำางการมักด้ำาเนินการโด้ยเจ�าหน�าทำี� 
(ตำารวัจ อ่ัยการ ทำีมสหวัิช้าช้ีพ หน่วัยป้ฏิิบีัติการร่วัมเฉพาะกิจต่อ่ต�านการค์�ามนุษย์ 
เจ�าหน�าทำี�ตุลาการ เจ�าหน�าทำี�ตรวัจค์นเข�าเมือ่งและศุลกากร และเจ�าหน�าทำี�ตรวัจ
แรงงาน) เจ�าหน�าทำี�สังค์มสงเค์ราะห์ ผู้้�บีริหารส่วันทำ�อ่งถุิ�น และเจ�าหน�าทำี�สถุานทำ้ต
และเจ�าหน�าทำี�ฝึ่ายกงสุล34 กระบีวันการขอ่งการค์ัด้แยกผู้้�เสียหายและหน่วัยงานทำี�
ได้�รับีอ่นุญาตให�สามารถุด้ำาเนินการได้�นั�น แตกต่างกันอ่อ่กไป้ในแต่ละป้ระเทำศ  
ในทำางกลับีกัน การค์ัด้แยกในเบีื�อ่งต�นสามารถุด้ำาเนินการได้�โด้ยทำุกค์นทำี�ทำำางานกับี
ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ซ้ำึ�งรวัมถุึงอ่งค์์กรต่าง ๆ นอ่กภาค์รัฐด้�วัย 

ใน 7 ป้ระเทำศทำี� ASEAN-ACT ด้ำาเนินโค์รงการระด้ับีป้ระเทำศอ่ย้่นั�น มีเพียงกัมพ้ช้า 
สป้ป้.ลาวั ฟื้ิลิป้ป้ินส์ ไทำย และเวัียด้นาม เทำ่านั�น ทำี�ได้�พัฒนาแนวัทำางป้ฏิิบีัติ หรือ่
คู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) ขอ่งรัฐบีาล ว่่าด้้ว่ยการั
คุ้ัด้แยกผูู้้เส่ยห้าย35 ขึ�น ส่วันในระด้ับีภ้มิภาค์ คณะกรรมาธิ์ิการอาเซียนว่าด้วย
สตรีแลิะเด็ก (ASEAN Commission on Women and Children) ได้�พัฒนา
ทำรัพยากรข�อ่ม้ลหลายอ่ย่างวั่าด้�วัยการัคุุ้้มั่คุ้รัองและคุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือรัว่มั่ถึงการัคุ้ัด้
แยกผูู้้เส่ยห้ายขึ�น ซ้ำึ�งรวัมทำั�งแนวทางแลิะกระบวนการของภูมิภาค (Regional 
Guidelines and Procedures) แลิะแนวทางปฏิบัติที�ลิะเอียดอ่อนต่อเพศ
สภาพ (Gender Sensitive Guideline) นอ่กจากนี�อ่งค์์กรระด้ับีภ้มิภาค์อ่ื�น ๆ 
เช้่น กระบวนการบาหลิีแลิะโครงการริเริ�มประสานของกระทรวงในลิุ่มแม่นำ้าโขง
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Bali Process and the Coordinated Mekong 
Ministerial Initiative against Trafficking: COMMIT) ยังได้�จัด้พิมพ์เนื�อ่หา
เพื�อ่สนับีสนุนการนำาเค์รื�อ่งมือ่และแนวัทำางป้ฏิิบีัติแห่งช้าติไป้ด้ำาเนินการไวั�เช้่นกัน36

32 กระบีวันการบีาหลี (2015)

33 Surtees, R et al (2020) 

34 กระบีวันการบีาหลี (2015)

35 รายละเอ่ียด้เพิ�มเติม ด้้ได้�จาก 
Surtees, R et al (2020)

36 Ibid. 



23แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

ข้อสรุปอันตรายที�เป็นไปได้ว่าอาจเกิดข้้น 
ในการคัดแยกผู้เสียหาย

การรับผิดทางอาญา 

ระหวั่างกระบีวันการค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย ผู้้�ทำี�ถุ้กค์�าอ่าจกลัวัการถุ้กลงโทำษและการถุ้กเอ่าผู้ิด้ทำางอ่าญา  
อ่ันเนื�อ่งมาจากมีส่วันพัวัพันในกิจกรรมทำี�ผู้ิด้กฎหมาย ซ้ำึ�งเป้็นผู้ลทำี�เกิด้ขึ�นตามมาจากการทำี�พวักตนถุ้ก
แสวังหาป้ระโยช้น์โด้ยตรง หรือ่ทำี�พวักเขาถุ้กบีีบีบีังค์ับีให�กระทำำาการทำี�ผู้ิด้กฎหมาย เช้่น การใช้�เอ่กสาร
เทำ็จหรือ่ป้ลอ่ม การทำำางานทำี�ผู้ิด้กฎหมาย หรือ่การยินยอ่มเบีื�อ่งต�นทำี�จะทำำางานในอุ่ตสาหกรรมบีางอ่ย่าง
ในบีางป้ระเทำศ ค์วัามกลัวัด้ังกล่าวัมักถุ้กผู้้�ค์�าหรือ่ผู้้�กระทำำาผู้ิด้นำามาใช้�ป้ระโยช้น์ในการค์วับีค์ุมพวักเขา
หรือ่เพื�อ่จำากัด้การเค์ลื�อ่นไหวัขอ่งพวักเขา  นอ่กจากนี�การค์ัด้แยกผู้้�เสียหายทำี�ไม่แม่นยำายังอ่าจเป้็นผู้ลให�
เกิด้การเอ่าผู้ิด้ทำางอ่าญากัยผู้้�เสียหาย เช้่น การจับีกุม การค์วับีค์ุมตัวั และการส่งกลับีอ่อ่กไป้ 
นอ่กราช้อ่าณ์าจักร 

การจับกุม การคุมขัง แลิะการส่งตัวกลิับออกไปนอกราช้อาณาจักร

ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�ไม่เค์ยได้�รับีการค์ัด้แยกอ่ย่างเหมาะสมวั่าเป้็นผู้้�เสียหายอ่าจต�อ่งถุ้กจับีกุม 
ถุ้กค์ุมขัง และส่งตัวักลับีอ่อ่กไป้นอ่กราช้อ่าณ์าจักรในกรณ์ีทำี�เป้็นผู้้�โยกย�ายถุิ�นฐานโด้ยไม่ป้กติ มีบี่อ่ยค์รั�ง
ทำี�แรงงานข�ามช้าติทำี�เข�ามาและพำานักอ่ย้่ในป้ระเทำศอ่ย่างผู้ิด้กฎหมายถุ้กจับีกุม ถุ้กค์ุมขังและส่งตัวักลับี
อ่อ่กไป้นอ่กราช้อ่าณ์าจักรสำาหรับีค์วัามผู้ิด้เกี�ยวักับีสถุานะขอ่งค์นเข�าเมือ่งและค์วัามผู้ิด้ทำี�กระทำำาไวั�ใน
ช้่วังทำี�พวักตนถุ้กค์�า ผู้้�โยกย�ายถุิ�นฐานโด้ยไม่ป้กติมักถุ้กป้ฏิิบีัติด้�วัยในฐานะผู้้�เสียหายจากผู้้�ลักลอ่บีขน 
ค์นเข�าเมือ่ง แทำนทำี�จะเป้็นผู้้�เสียหายขอ่งผู้้�ค์�ามนุษย์ ฉะนั�นจึงไม่ถุ้กค์ัด้แยกเป้็นผู้้�เสียหายจากการ 
ค์�ามนุษย์ ซ้ำึ�งเป้็นเรื�อ่งป้กติทำี�หลายค์นจะถุ้กส่งตัวัเข�าศ้นย์กักกันค์นเข�าเมือ่ง เรือ่นจำา หรือ่สถุานทำี�ป้ิด้อ่ื�น ๆ 
ทำี�พวักเขาไม่มีอ่ิสระทำี�จะไป้ไหนมาไหนได้� 
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การถููกบังคับให้เดินทางกลิับประเทศหรือสถูานที�ต้นทาง

ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์อ่าจถุ้กบีังค์ับีให�เด้ินทำางกลับีบี�าน ซ้ำึ�งมักเป้็นผู้ลให�พวักเขาค์วัามวัิตกและ
ค์วัามกังวัลเกี�ยวักับีป้ฏิิกิริยาขอ่งชุ้มช้นและค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขา และการตีตราทำี�พวักเขาอ่าจต�อ่ง
เผู้ช้ิญเมื�อ่กลับีไป้ นอ่กจากนี� บีุค์ค์ลยังอ่าจร้�สึกอ่ับีอ่ายเนื�อ่งจากป้ระเภทำขอ่งการแสวังหาป้ระโยช้น์ทำี�
พวักเขาป้ระสบี หรือ่เพราะพวักเขาไม่ได้�กลับีไป้พร�อ่มกับีเงินอ่ย่างทำี�ค์าด้หวัังไวั� พวักเขาอ่าจถุ้กกระทำำา
ด้�วัยค์วัามรุนแรงและการข่มข้่จากผู้้�ค์�ามนุษย์ โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งถุ�าพวักเขาได้�ให�ค์วัามร่วัมมือ่กับีหน่วัย
งานยุติธีรรมทำางอ่าญา หรือ่เป้็นหนี�ทำี�ไม่สามารถุช้ำาระค์ืนได้�37 การส่งตัวัผู้้�เสียหายกลับีไป้ยังจุด้ต�นทำาง
ขอ่งพวักเขานั�น นำามาซ้ำึ�งค์วัามเสี�ยงทำี�ทำำาให�พวักเขาต�อ่งกลับีไป้อ่ย้่ในสภาพการณ์์เด้ิม ๆ ทำี�นำาพวักเขามา
ส้่การทำี�ถุ้กค์�า ซ้ำึ�งมักจะมีรายได้�หรือ่การสนับีสนุนทำี�จำากัด้หรือ่ไม่มีเลย38 ทำั�งหมด้นี�ล�วันเป้็นค์วัามเสี�ยงทำี�มี
ผู้ลทำี�เกิด้ขึ�นตามมาต่อ่สวััสด้ิภาพทำางร่างกายและจิตใจขอ่งผู้้�เสียหายและยังเพิ�มโอ่กาสในการถุ้ก 
ค์�ามนุษย์ซ้ำำ�าอ่ีก

การทำาให้เกิดบาดแผลิทางจิตใจซำ้าอีก

เนื�อ่งจากส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการค์ัด้แยกผู้้�เสียหายและการให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่นั�น ผู้้�เสียหายจะถุ้กถุาม
ค์ำาถุามหรือ่ขอ่ให�เล่ารายละเอ่ียด้ป้ระสบีการณ์์เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์  ผู้้�เสียหายอ่าจถุ้กถุามค์ำาถุามเด้ิม
ซ้ำำ�า ๆ จากบีุค์ค์ลในหลายบีทำบีาทำด้�วัยวััตถุุป้ระสงค์์ทำี�แตกต่างกันอ่อ่กไป้เป้็นเวัลาทำี�ยาวันาน การค์ัด้กรอ่ง
และการสัมภาษณ์์อ่าจทำำาโด้ยป้ราศจากการพิจารณ์าทำี�เหมาะสมถุึงค์วัามเป้็นส่วันตัวัและสภาวัะนิรนาม
ขอ่งผู้้�เสียหาย บีางค์ำาถุามอ่าจไม่ละเอ่ียด้อ่่อ่นต่อ่ผู้้�เสียหาย ซ้ำึ�งกระบีวันการทำั�งหมด้นี�ล�วันทำำาให�เกิด้
ค์วัามกด้ด้ันทำางร่างกาย จิตใจ และทำางสังค์มแก่ผู้้�ทำี�อ่ย้่ในค์วัามเค์รียด้อ่ย้่แล�วั ผู้้�เสียหายบีางค์นอ่าจทำุกข์
ทำรมานจากโรค์เค์รียด้หลังจากการได้�รับีค์วัามกระทำบีกระเทำือ่น (Post-Traumatic Stress Disorder: 
PTSD) และการส้ญเสียค์วัามทำรงจำาอ่ย้่ ข�อ่ร�อ่งทำุกข์ทำี�พบีบี่อ่ยมากในแวัด้วังขอ่งการค์�ามนุษย์ ค์ือ่การทำี� 
ผู้้�เสียหายต�อ่งเผู้ช้ิญกับีการล่วังละเมิด้ ค์วัามรุนแรง การทำรมาน และการบีงการเป้็นเวัลานานและซ้ำำ�าๆ39   
และผู้้�เสียหายอ่าจไม่เข�าใจถุึงวััตถุุป้ระสงค์์ขอ่งการค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย และอ่าจร้�สึกถุ้กข่มข้่ด้�วัยนำ�าเสียง
หรือ่ป้ระโยค์ทำี�ใช้�สอ่บีถุาม 

37 ASEAN. Regional Review on 
Laws, Policies and Practices 
within ASEAN relating to the 
Identification, Management and 
Treatment of Victims of 
Trafficking, especially Women 
and Children. (กรุงจาการ์ตา ป้ี 
2016);  https://asean.
org/?static_post=asean-
handbook-on-international-
legal-cooperation-in-trafficking-
in-persons-cases-3 

38 UNODC. Anti-Human Trafficking 
Manual for Criminal Justice 
Practitioners: Risk Assessment 
in Trafficking in Persons 
Investigation. (กรุงนิวัยอ่ร์ค์  
ป้ี 2009) https://www.unodc.
org/documents/human-
trafficking/TIP_module5_Ebook.
pdf

39 IOM. Caring for Trafficked 
Persons, Guidance for Health 
Providers. (นค์รเจนีวัา ป้ี 2009). 
https://publications.iom.int/
system/files/pdf/ct_handbook.
pdf
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การทำาให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

สถุานะขอ่งเจ�าหน�าทำี�ทำี�ให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่หรือ่ผู้้�สัมภาษณ์์อ่าจสร�างค์วัามร้�สึกขอ่งการผู้้กมัด้ให�ผู้้�เสียหาย
ต�อ่งป้ฏิิบีัติตาม โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งในบีริบีทำทำางเศรษฐกิจ-สังค์ม และการเมือ่ง ทำี�ผู้้�ค์นไม่ทำราบีถุึงสิทำธีิขอ่ง
พวักเขา หรือ่ไม่เค์ยถุ้กทำำาให�ค์ุ�นเค์ยกับีการทำี�ตนสามารถุพ้ด้ค์ำาวั่า “ไม่” ได้� เป้็นเรื�อ่งง่ายมากทำี�ผู้้�เสียหาย
จากการค์�ามนุษย์ทำี�เค์ยถุ้กทำำาให�มีบีาด้แผู้ลทำางจิตใจจะยอ่มรับีในค์วัามด้�อ่ยกวั่าและภาวัะต�อ่งพึ�งพาขอ่ง
พวักเขา ร้�สึกอ่่อ่นแอ่ และถุ้กลด้ค์ุณ์ค์่า40 พวักเขาอ่าจร้�สึกวั่าตนถุ้กบีังค์ับีให�ต�อ่งผู้่านขั�นตอ่นการป้ฏิิบีัติ
หรือ่ให�ยอ่มรับีค์วัามช้่วัยเหลือ่ ไม่วั่าค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�ร�อ่งขอ่จะได้�รับีการจัด้หาให�อ่ย่างมีจริยธีรรมและ
อ่ย่างมีค์วัามรับีผู้ิด้ช้อ่บีหรือ่ไม่ก็ตาม พวักเขาอ่าจร้�สึกวั่าพวักเขาไม่มีสิทำธีิแสด้งค์วัามค์ิด้เห็นเกี�ยวักับี
กระบีวันการทำี�กำาลังป้รากฎและป้ระเภทำขอ่งค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�เสนอ่ให�นี�เลย

การบังคับคัดแยกแลิะให้ความช้่วยเหลิือ

ไม่ใช้่วั่าผู้้�ทำี�ถุ้กค์�าทำุกค์นจะมอ่งตนเอ่งเป้็นผู้้�เสียหายเสมอ่ไป้ ผู้้�เสียหายบีางค์นอ่าจไม่ต�อ่งการทำี�จะถุ้กค์ัด้แยก
และทำำาแม�กระทำั�งหลีกเลี�ยงอ่ย่างจริงจังหรือ่หลบีหลีกจากการค์ัด้แยก สำาหรับีผู้้�เสียหายบีางค์น 
กระบีวันการค์ัด้แยกผู้้�เสียหายทำี�เป้็นทำางการเกี�ยวัข�อ่งกับีค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�พวักเขาไม่ต�อ่งการหรือ่ในร้ป้
แบีบีทำี�พวักเขาไม่ต�อ่งการทำี�จะได้�รับี (ตัวัอ่ย่างเช้่น พวักเขาต�อ่งอ่ย้่ในสถุานค์ุ�มค์รอ่งหรือ่ต�อ่งแยกกันอ่ย้่กับี
ค์รอ่บีค์รัวั) นอ่กจากนี�การค์ัด้แยกยังอ่าจกำาหนด้ให�ผู้้�เสียหายต�อ่งกลับีไป้ยังป้ระเทำศหรือ่สถุานทำี�ต�นทำางทำี�
พวักเขาจากมา ซ้ำึ�งพวักเขาอ่าจจะต�อ่งการทำี�จะหลีกเลี�ยง โด้ยหวัังวั่าจะได้�หางานทำำาในป้ระเทำศหรือ่ในเมือ่ง
ทำี�เป้็นจุด้หมายป้ลายทำางแทำน ผู้้�เสียหายบีางค์นไม่ไวั�วัางใจทำางการ และไม่เช้ื�อ่วั่าการค์ัด้แยกจะแป้ลเป้็น 
ผู้ลป้ระโยช้น์ใด้ทำี�จับีต�อ่งได้�สำาหรับีพวักเขา

การถููกตีตรา ทำาให้อับอาย หรือถููกสมาช้ิกในครอบครัวแลิะในชุ้มช้นปฏิเสธิ์

การถุ้กตราหน�าวั่าเป้็น ‘ผู้้�เสียหาย’ อ่าจนำาไป้ส้่การตีตรา และการถุ้กป้ฏิิเสธีจากทำางการและเจ�าหน�าทำี� 
ค์รอ่บีค์รัวัและสมาช้ิกในชุ้มช้น ซ้ำึ�งเป้็นเรื�อ่งจริงโด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งสำาหรับีผู้้�ทำี�ถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์ให�เข�าส้่
การทำำางานบีริการทำางเพศ และผู้้�ทำี�ถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศและถุ้กทำำาให�อ่ับีอ่ายจนเป้็นผู้ลให�ไม่
ต�อ่งการทำี�จะแสด้งตัวั41 ยิ�งไป้กวั่านั�น ยังอ่าจมีค์วัามร้�สึกขอ่งค์วัามอ่ับีอ่ายและขายหน�าเกี�ยวักับีการทำี�ตนไม่
สามารถุหารายได้�ตามทำี�ค์าด้การณ์์ไวั�หรือ่ช้ำาระหนี�ได้� บีางค์นอ่าจเสียใจทำี�เล่าถุึงป้ระสบีการณ์์ขอ่งตนและ
การถุ้กค์ัด้แยกวั่าเป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์

41 Inter-Agency Coordination 
Group against Trafficking in 
Persons (ICAT). Draft 
Submission to CEDAW’s 
General Recommendation on 
Trafficking in Women and Girls 
in the Context of Global 
Migration (n.d.).  http://icat.
network/sites/default/files/
publications/documents/
ICAT%20submission%20to%20
CEDAW.pdf

40 IOM. The IOM Handbook on 
Direct Assistance for Victims of 
Trafficking. (นค์รเจนีวัา ป้ี 2007).  
https://publications.iom.int/
system/files/pdf/iom_
handbook_assistance.pdf
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การตอกยำ้าการเลิือกปฏิบัติแลิะการเหมารวม

ผู้้�เสียหายอ่าจป้ระสบีกับีการเลือ่กป้ฏิิบีัติอ่ย้่แล�วั โด้ยเป้็นผู้ลมาจากสัญช้าติ ช้าติพันธีุ์ ศาสนา เพศ
สภาพ อ่ายุ หรือ่เพศวัิถุี ตัวัอ่ย่างเช้่น บีางร้ป้แบีบีขอ่งค์วัามรุนแรงทำี�กระทำำาต่อ่สตรีและเด้็กหญิงถุ้ก
ทำำาให�เป้็นเรื�อ่งป้กติด้�วัยหลักป้ฏิิบีัติทำางวััฒนธีรรม ป้ระเพณ์ี และศาสนา เพราะฉะนั�นจึงไม่มีการเอ่าผู้ิด้
ทำางอ่าญา (ตัวัอ่ย่างเช้่น การสมรสในร้ป้แบีบีทำี�เป้็นอ่ันตราย ซ้ำึ�งรวัมถุึงการสมรสตั�งแต่วััยเยาวั์  
การสมรสเด้็ก การค์ลุมถุุงช้น การบีังค์ับีสมรส หรือ่สมรสช้ั�วัค์ราวั) เพราะฉะนั�นผู้้�เสียหายอ่าจไม่ค์ิด้วั่า
ตนมีสิทำธีิในการไล่เบีี�ยเพื�อ่ค์วัามยุติธีรรม42 อ่นึ�ง การเลือ่กป้ฏิิบีัติทำี�พวักเขาเผู้ช้ิญอ่าจถุ้กตอ่กยำ�าด้�วัยวัิธี ี
ทำี�พวักเขาได้�รับีการด้้แลหรือ่ถุ้กตั�งค์ำาถุาม

ความลิ้มเหลิวที�ไม่ได้คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

การทำี�ไม่ตระหนักวั่าบีุค์ค์ลอ่าจเป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์อ่าจเป้็นผู้ลให�พวักเขาถุ้กแสวังหา
ป้ระโยช้น์และถุ้กล่วังละเมิด้อ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง อ่ีกทำั�งยังขัด้ขวัางต่อ่โอ่กาสในการทำี�จะจัด้การกับีผู้้�กระทำำา
ค์วัามผู้ิด้ฐานค์�ามนุษย์ด้�วัยการสะกัด้กั�น การสืบีสวันสอ่บีสวัน และการด้ำาเนินค์ด้ี43 เรื�อ่งนี�ไม่ใช้่เฉพาะ
กับีบีุค์ค์ลทำี�ถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์ในต่างป้ระเทำศเทำ่านั�น แต่ยังรวัมถุึงผู้้�ทำี�เป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์
ภายในป้ระเทำศด้�วัยเช้่นกัน ผู้้�ทำี�เจ�าหน�าทำี�บีังค์ับีใช้�กฎหมายไม่ตระหนักวั่าเป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจถุ้กค์�ามาล�วัน
ต�อ่งเผู้ช้ิญกับีค์วัามเสี�ยงด้ังต่อ่ไป้นี� การถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์และการล่วังละเมิด้ต่อ่เนื�อ่ง การถุ้กค์วับีค์ุม
ตัวั การถุ้กส่งตัวักลับีอ่อ่กไป้นอ่กราช้อ่าณ์าจักร การถุ้กกล่าวัโทำษทำางอ่าญา การถุ้กละเมิด้ต่อ่สิทำธีิ  
การทำี�ไม่สามารถุเข�าถุึงบีริการและค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�จำาเป้็นอ่ย่างยิ�ง การถุ้กค์�าซ้ำำ�าอ่ีก และการถุ้กผู้้�ค์�า 
แก�แค์�น44 หลายป้ระเทำศในภ้มิภาค์เอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต� ผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์�าจำานวันมากถุ้กค์ัด้แยกวั่า
เป้็นผู้้�หญิง หรือ่เด้็กผู้้�หญิง ในขณ์ะทำี�ผู้้�ช้าย เด้็กผู้้�ช้าย ค์นพิการ แต่ผู้้�ทำี�อ่ย้่ในกลุ่ม LGBTQI+ นั�น  
น�อ่ยมากทำี�ได้�รับีการจำาแนกตามนั�น45

42 UNODC. Toolkit for 
mainstreaming human rights 
and gender equality into 
criminal justice interventions to 
address trafficking in persons 
and smuggling of migrants. 
(UNODC & IOM กรุงเวัียนนา ป้ี 
2021). https://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/
GLO-ACTII/UNODC_Toolkit_for_
mainstreaming_Human_Rights_
and_Gender_Equality_
February_2021.pdf

45 นี�ค์ือ่ข�อ่สังเกตทำี�มักพบีบี่อ่ย ๆ ใน
หลาย ๆ ป้ระเทำศในอ่าเซ้ำียน ใน
รายงานการทำำาแผู้นทำี�ผู้้�ทำี�มีส่วันได้�
ส่วันเสียด้�านค์วัามเทำ่าเทำียมและ
ค์วัามค์รอ่บีค์ลุมทำางสังค์ม ทำี� 
ASEAN-ACT เป้็นผู้้�พัฒนา 

44 Anti-Slavery International. 
Human Traffic, Human Rights: 
Redefining Victim Protection. 
(London: 2002). http://www.
antislavery.org/wp-content/
uploads/2017/01/hum_traff_
hum_rights_redef_vic_protec_
final_full.pdf

43 กระบีวันการบีาหลี (2015)
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การขาดการเข้าถู้งการคุ้มครองแลิะสถูานที�พักพิงที�ปลิอดภัย

ผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์ัด้แยกอ่าจมีค์วัามกลัวัเกี�ยวักับีช้ีวัิตและค์วัามป้ลอ่ด้ภัยขอ่งตน  พวักเขาต�อ่งสัมผู้ัสกับี
ป้ระสบีการณ์์แห่งบีาด้แผู้ลทำางจิตใจอ่ย่างยาวันานและซ้ำำ�า ๆ ทำั�งค์วัามบีอ่บีช้ำ�าทำางร่างกาย ทำางเพศ ทำาง
จิตใจ รวัมทำั�งค์วัามรุนแรง การกีด้กัน และการทำรมาน การถุ้กบีังค์ับีให�เสพสารเสพติด้ การถุ้กบีงการ 
แสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเศรษฐกิจ การทำำางานและสภาพค์วัามเป้็นอ่ย้่ทำี�เป้็นการล่วังละเมิด้ ทำี�ทำำาให�พวัก
เขาลังเลทำี�จะพ้ด้ถุึงป้ระสบีการณ์์การถุ้กค์�าขอ่งพวักเขาในรายละเอ่ียด้ การขาด้ค์วัามค์ุ�มค์รอ่งทำี�เพียงพอ่
และทำางเลือ่กเกี�ยวักับีทำี�พักพิงทำี�ป้ลอ่ด้ภัยสำาหรับีผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์ัด้แยกทำำาให�พวักเขาอ่ย้่ในสภาพทำี�มี
ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางส้ง จึงมีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ทำี�พักพิงทำี�ป้ลอ่ด้ภัยและมั�นค์งหรือ่ทำี�พักช้ั�วัค์ราวัจะเป้็นวัิธีีทำี�
ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์จะสามารถุเข�าถุึงบีริการทำี�จำาเป้็นอ่ย่างยิ�ง ซ้ำึ�งรวัมถุึงค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำางการ
แพทำย์ และการฟื้้�นตัวัจากป้ระสบีการณ์์ขอ่งการทำี�ตนถุ้กค์�าได้�  อ่นึ�ง โด้ยไม่ค์ำานึงถุึงเรื�อ่งนี� การเข�าถุึง
การค์ุ�มค์รอ่งและสถุานทำี�พักพิงและทำี�พักทำี�เหมาะสมนับีเป้็นค์วัามทำ�าทำายในหลาย ๆ ป้ระเทำศ46 

46 Anti-Slavery International 
(2002).
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แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย
สำาหรับการคัดแยกผู้เสียหาย 

• ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติแห่งช้าติหรือคู่มือปฏิบัติการว่าด้วยการคัดแยกผู้เสียหาย 
แลิะการส่งต่อ ใช้้ชุ้ดสิ�งช้ี้วัดที�รัฐบาลิหรือหน่วยงานรับรองเพื�อช้่วยในการตัดสินว่า
บุคคลิหน้�ง ๆ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ หากมีข้อสงสัย ให้ปร้กษา
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญช้าหรือสมาช้ิกในทีมที�มีประสบการณ์แลิะมีความรู้เกี�ยวกับ
กรณีหรือคดีนั้น ๆ

• ใช้้เวลิาในการประเมินว่าบุคคลิหน้�ง ๆ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่  ทั้งนี้ 
ในช้่วงของกระบวนการคัดกรองแลิะการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจไม่
เป็นไปตามสิ�งช้ี้วัดทั้งหมดของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อพวกเขาไม่รู้ส้ก
ว่าปลิอดภัยหรือไม่สะดวกใจ หรือกำาลิังทุกข์ทรมานจากบาดแผลิทางจิตใจอยู่ อน้�ง 
ในการเลิ่าประสบการณ์ของพวกเขาก่อนที�จะได้รับการคัดแยกนั้น เด็ก คนพิการ 
แลิะผู้ที�มีความต้องการพิเศษ อาจประสบกับความยากลิำาบากมากกว่า

• เปิดใจรับความเป็นไปได้ที�บุคคลิที�ถููกค้าอาจไม่ต้องการได้รับคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย 
หรือได้รับความช้่วยเหลิือแลิะความคุ้มครอง ในกรณีเช้่นนี้ พวกเขาก็ยังควรที�จะได้
รับการยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ถููกลิงโทษหรือถููกเอาผิดทางอาญา 

• ผู้ที�พยายามจะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะต้องหลิีกเลิี�ยงการมองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ผ่านมุมมองที�มีอคติด้านเพศสภาพหรือมุมมองที�เป็นการเลิือก
ปฏิบัติตามอคติส่วนบุคคลิแลิะบรรทัดฐานทางสังคม เจ้าหน้าที�ผู้เผช้ิญเหตุแนวหน้า
หรือผู้สนับสนุนควรประเมินตนเองว่าตนมีความคิดลิ่วงหน้าเช้ิงลิบ อคติ แลิะความมี
ใจโน้มเอียงเข้าข้างหน้�งข้างใด หรือความรู้ส้กแบ่งแยกช้นช้ั้นต่อผู้เสียหายหรือไม่47 
พวกเขาต้องคำาน้งว่าตนรู้ส้กอย่างไรกับบุคคลิที�เป็นส่วนหน้�งของการค้าแรงงานที�พบ
บ่อยที�สุด (ตัวอย่างเช้่น งานบริการทางเพศ การขอทาน งานรับใช้้ตามบ้าน) บุคคลิ
ที�เคยตกเป็นเหยื�อของการลิ่วงลิะเมิดบางประเภท (เช้่น การลิ่วงลิะเมิดทางเพศ) 
บุคคลิที�อาจประสบกับการตีตรา หรือความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ (ตัวอย่างเช้่น 
ผู้ที�ติดเช้ื้อเอช้ไอวี การเสียโฉมทางกายจากการได้รับบาดเจ็บหรืออื�น ๆ หรือความ
พิการอันเกิดจากการเป็นโรคโปลิิโอแลิะที�เกี�ยวข้องกับการถููกกับระเบิด) 

47 IOM (2007). 
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ผู้โยกย้าย ถูิ�นฐานผ่านช้่องทางที�ปราศจากเอกสาร ผู้ที�ติดยาเสพติดแลิะเครื�องดื�ม
แอลิกอฮอลิ์ ผู้ที�ระบุว่าตนเองอยู่ในกลิุ่ม LGBTQI+ แลิะผู้ที�มีความเช้ื�อทางสังคม 
วัฒนธิ์รรม หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที�แตกต่างจากตนเอง กระบวนคัดแยกผู้เสีย
หายจะต้องครอบคลิุม แลิะทำาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคัดแยกเหมือน
กัน ซ้�งรวมทั้งผู้หญิงแลิะเด็กผู้หญิง ผู้ช้ายแลิะเด็กผู้ช้าย เจ้าหน้าที�ผู้เผช้ิญเหตุ 
แนวหน้าแลิะผู้สนับสนุนควรระลิ้กถู้งอคติของตนเองแลิะหลิีกเลิี�ยงการใช้้ภาษาแลิะ
พฤติกรรมที�อาจทำาให้ผู้เสียหายรู้ส้กเกรงกลิัวหรือทำาให้ผู้ที�ถููกสัมภาษณ์รู้ส้กว่า
ตนเองนั้นด้อยค่า48

• ผู้ที�เป็นไปได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองจากการถููก
แสวงหาประโยช้น์ แลิะได้รับการย้ายเข้าสู่สถูานที�ที�ปลิอดภัยซ้งทำาให้ได้รับการ 
ตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกายแลิะจิตใจที�เร่งด่วนได้49

• หากมีเหตุผลิที�ดีที�จะเช้ื�อได้ว่าใครบางคนนั้นถููกค้า บุคคลินั้นก็ควรที�จะได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะของผู้เสียหาย เพื�อจุดประสงค์ในการให้ความคุ้มครองแลิะการ
สนับสนุน จนกว่าจะมีการสรุปลิงความเห็นกันอีกครั้ง ซ้�งเป็นสิ�งสำาคัญอย่างยิ�งใน
กรณีของผู้โยกย้ายถูิ�นฐานที�ไม่ปกติแลิะเด็ก50

• ทำาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มั�นใจว่าพวกเขาจะไม่ถููกทำาให้ต้องรับผิดช้อบใน
ทางกฎหมายทั้งในทางอาญาแลิะทางปกครองสำาหรับการกระทำาที�ไม่ช้อบด้วย
กฎหมายที�พวกเขากระทำา ถู้าการกระทำาดังกลิ่าวนั้นเกี�ยวข้องโดยตรงกับ 
การค้ามนุษย์51 ทำาให้มั�นใจได้ว่าพวกเขาไม่ถููกควบคุมตัว หรือส่งกลิับออกไป 
นอกราช้อาณาจักร ดำาเนินคดี หรือลิงโทษในความผิดอันเนื�องมาจากกิจกรรมใด 
ที�ไม่ช้อบด้วยกฎหมายที�พวกเขามีส่วนเกี�ยวข้องอันเป็นผลิโดยตรงที�เกิดข้้นจาก
สถูานการณ์ของพวกเขาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซ้�งรวมถู้งการฝึ่าฝึืนแลิะ
ความผิดต่าง ๆ ที�เช้ื�อมโยงกับการค้าประเวณี ความผิดลิหุโทษ หรือการฝึ่าฝึืน
กฎหมายคนเข้าเมือง

• แจ้งให้ผู้เสียหายทราบให้ครบถู้วนถู้งจุดประสงค์ของการคัดแยกผู้เสียหาย แลิะการ
รวบรวมข้อมูลิ แลิะวิธิ์ีที�จะใช้้ข้อมูลิดังกลิ่าว ผู้เสียหายควรตระหนักถู้งสิทธิ์ิของตน
ในการมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ แลิะในการที�จะยุติการสัมภาษณ์เมื�อใดก็ได้  

• ดำาเนินการคัดกรองแลิะการสัมภาษณ์ในสภาพแวดลิ้อมที�ปลิอดภัยแลิะมั�นคงโดยเจ้า
หน้าที�สืบสวนสอบสวนที�เป็นตำารวจหรือเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองที�ผ่านการฝึึก
อบรมมาเป็นพิเศษ ผู้เช้ี�ยวช้าญด้านจิตสังคมแลิะด้านการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 
หรือ NGO ที�เป็นพันธิ์มิตรเฉพาะทาง52

48 ด้ัด้แป้ลงจาก IOM,  “Victim 
identification and interview 
technique” (2006) 

49 ASEAN Regional Review (2016). 

50ASEAN Regional Guidelines and 
Procedures.

51 ACTIP มาตรา 14(7)

52 ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.3.1
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• สร้างความมั�นใจให้กับผู้เสียหายเกี�ยวกับสิทธิ์ิในความเป็นส่วนตัวแลิะสภาวะนิรนาม 
รวมทั้งแจ้งให้พวกเขาทราบถู้งมาตรการเฉพาะที�ดำาเนินการเพื�อทำาให้มั�นใจได้ถู้งการ
รักษาความลิับของข้อมูลิที�ให้ไว้  

• เมื�อขอความยินยอมแลิะการยินยอม (ในกรณีของผู้เยาว์แลิะเด็ก) การกดดันหรือ
แม้แต่บอกเป็นนัยว่าสิ�งที�ดีที�สุดสำาหรับพวกเขาคืออะไรเป็นที� ไม่อาจยอมรับได ้  
สิ�งสำาคัญคือการนำาเสนอข้อมูลิแลิะคำาขอที�เกี�ยวข้องกับความยินยอมแลิะการยินยอม
จะต้องทำาในลิักษณะที�เป็นกลิางที�แสดงให้เห็นว่าบุคคลินั้นมีอิสระที�จะเลิือก แลิะ 
ไม่ว่าพวกเขาจะเลิือกอะไรก็ตาม ก็จะได้รับการยอมรับโดยปราศจากอคติใด 
ต่อพวกเขา53

• ผู้เสียหายควรถููกสัมภาษณ์โดยบุคคลิที�มีเพศสภาพที�พวกเขารู้ส้กสะดวกใจด้วย   

• เมื�อผู้เสียหายหรือพยานร้องขอ ให้พิจารณาถู้งการอนุญาตให้ผู้ที�เป็นกำาลิังใจอยู่กับ 
ผู้เสียหายด้วยในช้่วงที�มีการสัมภาษณ์ 

• เมื�อมีความจำาเป็น ให้ใช้้ลิ่ามที�ผ่านการตรวจสอบประวัติโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
แลิ้ว เพื�อแปลิข้อมูลิระหว่างผู้เสียหายแลิะผู้ให้บริการ เพื�อช้่วยให้ผู้เสียหายเข้าใจ 
ในสิ�งที�กำาลิังเกิดข้้น เข้าใจว่าทางเลิือกมีอะไรบ้าง แลิะความจำาเป็นที�จะต้องได้รับ
ความยินยอมที�ผู้เสียหายให้โดยได้รับข้อมูลิครบถู้วนแลิ้ว สิ�งที�สำาคัญคือจะต้อง 
พ้งระลิ้กไว้ว่าผู้เสียหายอาจจะรู้ส้กไม่สบายใจที�จะสนทนาผ่านลิ่ามถู้งประสบการณ์
ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อพวกเขามาจากภูมิหลิังทางวัฒนธิ์รรมเดียวกัน 
นอกจากนี้ พวกเขายังอาจรู้ส้กกลิัว (หรือรู้) ว่าลิ่ามมีความเช้ื�อมโยงกับผู้ที�เกี�ยวข้อง
ในประสบการณ์การแสวงหาประโยช้น์ของพวกตน จ้งไม่ควรใช้้บุคคลิจากชุ้มช้น 
ที�ใกลิ้ช้ิดของผู้ที�ถููกค้า (รวมถู้งเพื�อน ครอบครัว เพื�อนบ้าน ผู้นำาชุ้มช้น หรือ 
ผู้ที�เกี�ยวข้องกับผู้ที�เป็นไปได้ว่าอาจเป็นผู้ที�แสวงหาประโยช้น์) มาเป็นลิ่าม54

• ถู้าเป็นไปได้ ปลิ่อยให้ผู้เสียหายเลิ่าเรื�องราวของตนโดยเป็นการเลิ่าเรื�องในเช้ิง
พรรณนาไปเรื�อย ๆ แทนที�จะเป็นจากการถูามคำาถูาม ผู้สัมภาษณ์ควรกระตุ้นแลิะ
เอื้ออำานวยให้ผู้เสียหายเลิ่าเรื�องราวของตน โดยเป็นการเลิ่าเรื�องในเช้ิงพรรณนาที� 
ไปเรื�อย ๆ แทนที�จะเป็นการถูามคำาถูามที�ช้ี้นำาแลิะคำาถูามหลิาย ๆ ข้อ55 ซ้�งจะเป็น
สภาพแวดลิ้อมที�ลิดความไม่เป็นมิตรลิงได้แลิะทำาให้ผู้เสียหายสามารถูควบคุมเรื�อง
ราวแลิะวิธิ์ีเลิ่าเรื�องราวของตนได้มากข้้น ควรถูามคำาถูามขยายผลิในลิักษณะที�
ลิะเอียดอ่อน อย่างรู้ส้กเห็นอกเห็นใจ แลิะด้วยความเคารพ ควรมีความระมัดระวังที�

53 Ibid.

54 กระบีวันการบีาหลี (2015) 

55 OSCE. Questioning victims of 
trafficking: The P.E.A.C.E. 
Model. (อุ่ซ้ำเบีกิสถุาน ป้ี 2016) 
https://polis.osce.org/index.
php/questioning-victims-
trafficking-peace-model
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จะทำาให้มั�นใจได้ว่าการตั้งคำาถูามนั้น ไม่ได้มีการใช้้นำ้าเสียงเช้ิงสอบสวนหรือกลิ่าวหา 
หรือในลิักษณะที�จะทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าจะไม่ได้รับการเช้ื�อถูือ หลิีกเลิี�ยงการ
ถูามคำาถูามที�อาจกระตุ้นปฏิกิริยาที�รุนแรงหรือสะเทือนอารมณ์ ควรลิะคำาถูามตรงที�
เห็นได้ช้ัดว่าจะทำาให้เกิดความกังวลิใจหรือผลิักดันให้ผู้เสียหายเปิดเผยรายลิะเอียด
เกี�ยวกับบาดแผลิทางจิตใจออก56 หลิีกเลิี�ยงคำาถูามที�บอกเป็นนัยถู้งการตัดสินเช้ิงลิบ
เกี�ยวกับการตัดสินใจ การกระทำาของผู้เสียหาย หรือตั้งคำาถูามกับลิักษณะนิสัยของ
พวกเขา ควรถูามคำาถูามในลิักษณะที�สนับสนุนแลิะไม่ตัดสิน แลิะควรทวนคำาตอบ
ของผู้เสียหายในลิักษณะที�ให้การสนับสนุน57 ผู้สัมภาษณ์ควรฟังอย่างตั้งใจ  
ตอบสนอง แลิะรับรู้ว่าตนได้ยินแลิะเข้าใจในสิ�งที�ผู้พูดกำาลิังพูดอยู ่

• รักษาความเป็นมืออาช้ีพ การกระทำาการอย่างมืออาช้ีพ หมายถู้ง การปฏิบัติต่อ
บุคคลิหน้�ง ๆ ด้วยความเคารพแลิะความเสมอภาค ไม่ใช้่เรื�องผิดปกติแต่อย่างใดที� 
ผู้ที�มีวิช้าช้ีพที�อยู่ในตำาแหน่งของการควบคุมข้อมูลิ บริการ หรือสินค้า ที�จะใช้้นำ้า
เสียงเช้ิงแสดงความเหนือกว่า หรือแม้แต่ใช้้ท่าทางที�บอกเป็นนัยถู้งความมีอำานาจ
เหนือทางปัญญาหรือทางอาช้ีพ จ้งทำาให้ผู้ที�รับความช้่วยเหลิือตกอยู่ในบทบาทที�ไร้ 
ที�พ้�งแลิะต้องอ่อนน้อม ซ้�งเป็นความสมดุลิที�เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับผู้คน
ที�ก่อนหน้านี้เคยถููกบังคับให้ผ่านความหวาดกลิัวแลิะต้องยอมจำานนมาแลิ้ว ให้รักษา
ระยะห่างแลิะมีท่าทางที�เป็นมืออาช้ีพ แต่ในเวลิาเดียวกันก็มีความเห็นอกเห็นใจแลิะ
ปลิอบโยน58 สร้างความมั�นใจให้กับผู้เสียหายว่าพวกเขาจะไม่ถููกตำาหนิแลิะอธิ์ิบายว่า
สิ�งที�เกิดข้้นกับพวกเขานั้นไม่ใช้่ความผิดของพวกเขา การโทษตนเองเป็นปฏิกิริยา 
ต่อประสบการณ์เกี�ยวกับการค้ามนุษย์ที�มักพบบ่อยครั้ง สิ�งสำาคัญคือต้องสื�อสารกับ 
ผู้เสียหายว่าพวกเขาไม่ต้องรับผิดในทางอาญาหรือทางศีลิธิ์รรมต่อการที�พวกเขาถููก
หลิอกหรือถููกบีบบังคับเข้าสู่การเดินทางหรือมีส่วนในการกระทำาที�เกิดข้้นต่อมา59

  
• หากบุคคลิแสดงสัญญาณอาการของการวิตกกังวลิหรือความเครียดที�เฉียบพลิัน  

ควรระงับการสัมภาษณ์ไว้ก่อนหรือยุติไปจนกว่าจะเป็นไปได้ที�จะดำาเนินการต่อได้  
สิ�งสำาคัญในระหว่างที�ทำาการสัมภาษณ์คือการจับตาดูรูปแบบของการสื�อสารแบบ 
อวัจนภาษา เช้่น สัญญาณของความกลิัว หรือความวิตกกังวลิ หรือความเหนื�อยลิ้า
เฉียบพลิัน เมื�อใดก็ตามที�มีเหตุผลิที�จะเช้ื�อได้ว่าบุคคลิที�ถููกสัมภาษณ์นั้นกำาลิังทุกข์
ทรมานจากสภาวะทางจิตใจ ควรขอความช้่วยเหลิือจากนักจิตวิทยาก่อนที�จะ 
ดำาเนินการต่อไป60

• ส่งตัวผู้ที�ถููกคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปยังสถูานคุ้มครองหรือที�พัก
ช้ั�วคราวที�ปลิอดภัยแลิะมั�นคงในทันที นอกจากนี้พวกเขายังควรได้รับการส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที�รับผิดช้อบเพื�อรับความช้่วยเหลิือเฉพาะทางแลิะการสนับสนุนโดยเร็ว61

56 Ibid.

57 Ibid.

58 IOM (2007).

59 IOM (2007). 

60 IOM (2007). 

61 ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.3.1.



32 แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

• สำาหรับผู้หญิงแลิะเด็กหญิงที�ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที�อาจเคยประสบกับ
ความรุนแรงทางกายแลิะทางเพศมา ต้องทำาให้มั�นใจได้ว่ามีทางเลิือกที�จะส่งตัวพวก
เขาไปยังบริการเฉพาะทางด้านความรุนแรงต่อสตรี (VAW)

• หญิงตั้งครรภ์ แม่ลิูกอ่อน แลิะมารดาที�มีเด็กเลิ็กมาด้วย ควรได้รับสิ�งอำานวยความ
สะดวกที�เหมาะสมแลิะแยกต่างหาก62

• หากเป็นไปได้ ควรให้ทางเลิือกแก่ผู้เสียหายในการที�จะรับการดูแลินอกระบบสถูาน
คุ้มครองที�เป็นทางการ ซ้�งอาจเป็นที�พักที�ปลิอดภัยแลิะเหมาะสม รวมถู้งบ้านเช้่า 
หรืออพาร์ตเมนต์ หรือที�พักในชุ้มช้นก็ได้63

• ทำาให้แน่ใจว่าผู้ที�ถููกคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับข้อมูลิที�ช้ัดเจนเกี�ยว
กับลิักษณะของการคุ้มครอง ความช้่วยเหลิือแลิะการสนับสนุนที�พวกเขามีสิทธิ์ิที�จะ
ได้รับตามกฎหมายภายในประเทศ แลิะอนุสัญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์โดย
เฉพาะสตรีแลิะเด็ก ภายในระยะเวลิาที�เหมาะสม64

• ผู้เสียหายควรได้รับอนุญาตให้มีระยะเวลิาในการฟื�นฟูแลิะไตร่ตรอง ซ้�งในระหว่าง
ช้่วงเวลิาดังกลิ่าวผู้เสียหายจะได้รับการสนับสนุนแบบไม่มีเงื�อนไข (รวมถู้ง สถูาน
คุ้มครอง การรักษาพยาบาลิ ความช้่วยเหลิือทางกฎหมาย การให้คำาปร้กษา การ
ติดต่อสื�อสารกับครอบครัว ฯลิฯ) ที�ให้ด้วยวัตถูุประสงค์เพื�อให้พวกเขาได้มีเวลิาแลิะ
พื้นที�ในการตัดสินใจเกี�ยวกับทางเลิือกของพวกเขา รวมถู้งการที�พวกเขาจะร่วมมือ
กับหน่วยงานยุติธิ์รรมทางอาญาในการดำาเนินคดีผู้ที�แสวงหาประโยช้น์จากพวกเขา
หรือไม่65

• ทำาให้มั�นใจได้ว่าผู้เสียหายที�ต้องการจะอยู่ในประเทศต่อไปสามารถูเข้าถู้งที�ปร้กษา
ด้านกฎหมายอิสระได้ ทั้งนี้ เพื�อให้แน่ใจได้ในการเดินทางกลิับอย่างปลิอดภัยหรือ
โดยสมัครใจ66 แลิะเพื�อเป็นการเคารพในสิทธิ์ิของผู้ที�ถููกค้า องค์กรต่าง ๆ จะต้อง
ทำาให้มั�นใจได้ว่าการเดินทางกลิับของผู้เสียหายนั้นเป็นไปโดยสมัครใจแลิะอยู่บนพื้น
ฐานของความยินยอมที�ผู้เสียหายได้ให้ไว้โดยที�ทราบถู้งข้อมูลิ แลิะถู้าเป็นไปได ้ 
ควรเป็นการให้ความยินยอมที�เป็นลิายลิักษณ์อักษร67 ต้องอนุมัติการออกใบอนุญาต
มีถูิ�นที�อยู่ช้ั�วคราวให้ด้วยเหตุผลิทางสังคมหรือทางมนุษยธิ์รรมที�อาจเกี�ยวข้องกับ
หลิักต่างๆ เช้่น การเคารพในหลิักการไม่ส่งผู้ลิี้ภัยกลิับไปยังดินแดนหรือถูิ�นที�ช้ีวิต
แลิะเสรีภาพของพวกเขาจะถููกคุกคาม (Non-Refoulement) หรือความไม่สามารถู
ที�จะประกันการเดินทางกลิับที�ปลิอดภัยแลิะมั�นคงได้แลิะความเสี�ยงของการถููกค้าอีก
ครั้ง 

63 Gallagher, A & McAdam, M. 
Freedom of movement for 
victims of trafficking: Law, 
policy and practice in the 
ASEAN region. Information note 
supported by the Australian 
Government. ASEAN-ACT. 
November 2020 https://
aseanactpartnershiphub.com/
wp-content/
uploads/2020/08/2.-ASEAN-
Shelter-Study-McAdam-
Freedom_of_movement_for_
victims_of_trafficking_final.pdf 

64 ACTIP มาตรา 14 (9)

65 กระบีวันการบีาหลี (2015)

66 ASEAN Regional Review (2016) 
Recommendation 7.2.

67 UN TIP Protocol มาตรา 8
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กรณีศ้กษาที� 168- การคัดแยกผู้เสียหายของเจ้าหน้าที�แนวหน้า

“ฮัวั” เป้็นหญิงสาวัทำี�ได้�รับีการช้ักช้วันจากเอ่เจนซ้ำี�แห่งหนึ�งทำี�สัญญากับีเธีอ่วั่ามีงานให�ทำำาในเมือ่งหลวังใน
ฐานะช้่างเย็บีผู้�า เธีอ่ยืมเงินจากเพื�อ่นและค์รอ่บีค์รัวัมาจ่ายค์่าธีรรมเนียมให�กับีเอ่เจนซ้ำี� แต่เมื�อ่เธีอ่มาถุึงใน
เมือ่งเธีอ่พบีวั่า “หนี�” ทำี�เธีอ่ติด้เอ่เจนซ้ำี�ทำี�ช้ักช้วันเธีอ่นั�นเพิ�มขึ�นมามากกวั่าสอ่งเทำ่า และเธีอ่พร�อ่มกับีผู้้�หญิงอ่ีก
ราวั 25 ค์น ต่างก็ถุ้กโน�มน�าวัให�ทำำางานในร�านนวัด้เพื�อ่ให�หาเงินได้�มากขึ�นและเร็วัขึ�น ตอ่นแรกเธีอ่ก็เช้ื�อ่วั่ามัน
เป้็นงานนวัด้จริง ๆ แต่ก็ได้�ร้�โด้ยเร็วัวั่าเธีอ่ถุ้กค์าด้หมายให�ให�บีริการทำางเพศกับีล้กค์�าขอ่งเธีอ่ด้�วัย หลังจากรับี
ล้กค์�าค์นแรก เธีอ่ร้�สึกละอ่ายใจและติด้กับี เจ�าขอ่งร�านนวัด้ขอ่งเธีอ่บีอ่กเธีอ่วั่าค์งไม่มีใค์รอ่ยากจ�างเธีอ่เป้็น
ช้่างเย็บีผู้�าอ่ีกต่อ่ไป้แล�วั เพราะป้ระวััติการทำำางานในฐานะผู้้�ให�บีริการทำางเพศขอ่งเธีอ่ 

วัันหนึ�งร�านนวัด้ถุ้กเข�าตรวัจค์�น ฮัวัและผู้้�หญิงและเด้็กผู้้�หญิงค์นอ่ื�น ๆ ได้�รับีการช้่วัยเหลือ่นำาตัวัอ่อ่กมาจาก
สภาพทำี�กลืนไม่เข�าค์ายไม่อ่อ่กขอ่งพวักเธีอ่ ตำารวัจและเจ�าหน�าทำี�สืบีสวันทำี�ร่วัมในการเข�าตรวัจค์�นด้ังกล่าวั
เกือ่บีจะแน่ใจอ่ย้่แล�วัวั่าผู้้�หญิงเหล่านี�เป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ เจ�าหน�าทำี�สืบีสวันนายหนึ�งกำาลังซ้ำักถุาม
ผู้้�หญิงหล่านี�อ่ย้่ และการซ้ำักถุามเป้็นไป้อ่ย่างไม่ค์่อ่ยจะราบีรื�นนัก ฮัวัเป้็นผู้้�หญิงค์นทำี�สามทำี�เจ�าหน�าทำี�สืบีสวัน
ได้�พ้ด้ค์ุยด้�วัย และเธีอ่ก็เช้่นเด้ียวักับีค์นอ่ื�น ๆ ทำี�ยืนกรานวั่าเธีอ่ไม่ได้�ถุ้กกด้ขี�แต่อ่ย่างใด้ 
 

ฮัวั: ได้�เงินด้ี ฉันสามารถุหาเงินเลี�ยงตัวัเอ่งและค์รอ่บีค์รัวัขอ่งฉันได้� นั�นค์ือ่เหตุผู้ลทำี�ฉันถุึงได้�อ่ย้่ทำี�นี� ฉันมีอ่ิสระ
ทำี�จะไป้ไหนมาไหนก็ได้� ฉันเลือ่กเอ่ง 

เจ�าหน�าทำี�สืบีสวัน: แต่เรามีข�อ่ม้ลทำี�น่าเช้ื�อ่ถุือ่มากทำี�บีอ่กเราวั่าบีางทำีค์ุณ์อ่าจจะถุ้กนำาตัวัมาทำี�นี�ภายใต�ข�อ่อ่�าง
ทำี�เป้็นเทำ็จ ค์ุณ์ไม่ได้�ค์ิด้วั่าค์ุณ์มาทำี�นี�เพื�อ่ทำำางานทำี�ต่างไป้จากนี�หรือ่?      

 
ฮัวั: ใช้่ฉันเค์ยค์ิด้วั่าฉันจะมาเป้็นช้่างเย็บีผู้�า แต่แล�วัฉันก็พบีวั่างานนี�เงินด้ีกวั่า

เจ�าหน�าทำี�สืบีสวัน: แล�วัไม่มีใค์รบีังค์ับีให�ค์ุณ์ทำำาเช้่นนี�ใช้่ไหม? ไม่มีใค์รบีอ่กวั่ามันเป้็นทำางเด้ียวัทำี�จะใช้�หนี�ขอ่ง
ค์ุณ์ได้�ใช้่ไหม? 

ฮัวั: บีางทำีถุ�าฉันบีอ่กค์ุณ์วั่าฉันถุ้กล่ามโซ้ำ่ไวั�กับีเตียงขอ่งฉันทำุกค์ืน และบีอ่กวั่าพวักเขาซ้ำ�อ่มฉันและบีังค์ับีให�
ฉันทำำาแบีบีนี� ฉันค์งได้�รับีค์วัามช้่วัยเหลือ่มากขึ�น แต่นั�นไม่ใช้่ค์วัามจริง 

เจ�าหน�าทำี�สืบีสวัน: ค์ือ่ผู้มแค์่ต�อ่งการค์วัามจริง แต่ผู้มกังวัลวั่าค์ุณ์พ้ด้มาแบีบีนี�เพราะค์ุณ์กลัวั ค์ุณ์ร้�ไหมวั่าถุ�า
ทำุกอ่ย่างเป้็นอ่ย่างทำี�ค์ุณ์พ้ด้ ค์ุณ์อ่าจต�อ่งกลับีไป้หาค์รอ่บีค์รัวัขอ่งค์ุณ์ทำี�บี�าน ค์ุณ์ต�อ่งการ
แบีบีนั�นเหรอ่?          

ฮัวั: ไม่... ไม่ใช้่ ได้�โป้รด้ค์่ะ ค์ุณ์จะไม่บีอ่กค์รอ่บีค์รัวัขอ่งฉันใช้่ไหม? กรุณ์าอ่ย่าบีอ่กค์รอ่บีค์รัวัขอ่งฉันนะค์ะวั่า
ค์ุณ์พบีฉันได้�อ่ย่างไร...

68 ด้ัด้แป้ลงจาก “Assisting survivors 
of human trafficking: 
Multicultural case studies”. 
Project of the O.L. Pathy 
Family Foundation. (2017).
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มีหลายสิ�งทำี�สามารถุจำากัด้เสรีภาพขอ่งบีุค์ค์ลได้� รวัมทำั�งค์วัามร้�สึกอ่ับีอ่ายเกี�ยวั
กับีสถุานการณ์์ขอ่งตนเอ่ง ซ้ำึ�งเป้็นป้ระสบีการณ์์ทำี�พบีได้�บี่อ่ยค์รั�งขอ่งผู้้�เสียหาย
จากการค์�ามนุษย์ ในขณ์ะทำี�ฮัวัอ่าจมีอ่ิสระทำี�จะไป้ไหนมาไหนได้� แต่ช้ัด้เจนวั่า
เธีอ่กลัวัค์รอ่บีค์รัวัขอ่งเธีอ่จะล่วังร้� 

ฮัวัอ่าจเช้ื�อ่วั่าการทำี�เธีอ่เค์ยทำำางานเป้็นผู้้�ให�บีริการทำางเพศ ทำำาให�เธีอ่ไม่มีทำางทำี�
จะกลับีส้่สังค์มกระแสหลักได้� ในกรณ์ีนี�เธีอ่เช้ื�อ่วั่าการป้กป้้อ่งผู้้�ค์�า และหารายได้� 
เพื�อ่เลี�ยงตัวัเอ่งและค์รอ่บีค์รัวัขอ่งเธีอ่ต่อ่ไป้เรื�อ่ย ๆ จะด้ีกวั่าสำาหรับีเธีอ่ 
ในระยะยาวั 

ด้�วัยค์วัามขัด้ข�อ่งใจ เจ�าหน�าทีำ�สืบีสวันได้�ข่้ฮัวัโด้ยอ่�อ่มว่ัาถุ�าเธีอ่ไม่ให�ค์วัามร่วัมมือ่ 
เธีอ่จะถุ้กส่งตัวักลับีบี�าน ซ้ำึ�งก็อ่าจจะเป้็นเช้่นนั�นได้� แต่วัิธีีทำี�เจ�าหน�าทำี�ฯ พ้ด้นั�น
เป้็นการบีอ่กเป้็นนัยวั่าฮัวัอ่ับีจนหนทำางและไม่มีทำางเลือ่กอ่ื�นอ่ีก 

สิ�งสำาค์ัญทำี�ต�อ่งจำาไวั�ค์ือ่เป้้าหมายในการสัมภาษณ์์ทำุกค์รั�ง ไม่ใช้่การได้�ข�อ่ม้ลมา
ไม่วั่าจะด้�วัยวัิธีีใด้ก็ตาม  แต่เพื�อ่ช้่วัยขจัด้อุ่ป้สรรค์ซ้ำึ�งอ่าจขัด้ขวัางไม่ให�ผู้้�เสีย
หายเล่าเรื�อ่งขอ่งตน เมื�อ่ระบีุอุ่ป้สรรค์เหล่านั�นได้�แล�วั จากนั�นก็กำาจัด้อุ่ป้สรรค์
อ่อ่กไป้ให�มากทำี�สุด้เทำ่าทำี�จะทำำาได้� อ่ัยการ ตำารวัจและผู้้�ให�บีริการจะต�อ่ง
ตระหนักและยอ่มรับีวั่าเป้็นทำางเลือ่กขอ่งผู้้�เสียหายเอ่งวั่าจะพ้ด้อ่อ่กมาหรือ่ไม่ 
การหลอ่ก การป้ั�นหัวั หรือ่การข้่ผู้้�เสียหายให�พ้ด้นั�นไม่ถุ้กหลักจรรยาบีรรณ์ 
กลยุทำธี์ด้ังกล่าวัเป้็นการทำำาซ้ำำ�าพลวััตขอ่งอ่ำานาจการแสวังหาป้ระโยช้น์และไม่
ป้ระกันวั่าข�อ่ม้ลทำี�ได้�นั�นจะถุ้กต�อ่งเสมอ่ไป้ 
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กรณีศ้กษาที� 2 ทนายความกับเจ้าหน้าที� NGO

ทำนายค์วัามอ่าสาช้ายและเจ�าหน�าทำี� NGO กำาลังหารือ่กันเกี�ยวักับีกรณ์ีขอ่งช้ายหนุ่มทำี�อ่�างวั่าตนเป้็นผู้้�เสียหาย
จากการค์�ามนุษย์ เขาบีอ่กวั่าเขาถุ้กพาเข�ามาในป้ระเทำศตอ่นเขาอ่ายุ 17 ป้ี และถุ้กบีังค์ับีให�ค์�าป้ระเวัณ์ี แต่
เรื�อ่งราวัส่วันใหญ่ขอ่งเขาไม่สมเหตุสมผู้ล

ทำนายค์วัาม – เรื�อ่งนี�ด้้ไม่ด้ีเอ่าซ้ำะเลย มันเป้็นไป้ไม่ได้�เลยทำี�จะได้�เรื�อ่งราวัทำี�ตรงไป้ตรงมาจากเขา เขาต�อ่งเข�าใจ
สิวั่าถุ�าจะให�ผู้มช้่วัยเขา เขาต�อ่งบีอ่กผู้มให�ช้ัด้เจนวั่าเกิด้อ่ะไรขึ�นบี�าง  

เจ�าหน�าทำี� NGO -  มันต�อ่งใช้�เวัลาในการสร�างค์วัามไวั�วัางใจกับีเขา ฉันทำำางานกับีเขามา 2-3 สัป้ด้าห์แล�วั และ
ก็เพิ�งตอ่นนี�เอ่งทำี�เขาเริ�มจะเป้ิด้ใจ

ทำนายค์วัาม – ผู้มเข�าใจ แต่เราไม่มีเวัลานะ เราต�อ่งการหลักฐานทำี�เพียงพอ่ทำี�จะนำาเรื�อ่งนี�ไป้แจ�งตำารวัจ และยิ�ง
เวัลาผู้่านไป้นานเทำ่าไหร่ โอ่กาสทำี�เราจะป้ระสบีค์วัามสำาเร็จก็ยิ�งน�อ่ยลงทำุกทำี ผู้มร้�วั่าผู้มกด้ด้ันเขาอ่ย่างหนัก 
แต่เขาก็ต�อ่งเข�าใจสิวั่าถุ�าเขาไม่ให�ค์วัามร่วัมมือ่ เขาก็จะถุ้กส่งตัวักลับีบี�าน และนี�ไม่ใช้่ค์ำาข้่ แต่มันเป้็นเรื�อ่งจริง 

เจ�าหน�าทำี� NGO  - ฉันไม่ค์ิด้วั่าเขาเข�าใจนะวั่าทำำาไมเราจึงขอ่ให�เขารื�อ่ฟื้้�นทำุกสิ�งทำุกอ่ย่าง และให�รายละเอ่ียด้
ทำั�งหมด้นี�กับีเรา มันทำำาให�เขามีบีาด้แผู้ลทำางจิตใจและบีอ่กช้ำ�าซ้ำำ�าอ่ีกอ่ย่างแน่นอ่น 

ทำนายค์วัาม – ค์ือ่ตอ่นนี�ด้้เหมือ่นวั่าเขาโกหก ทำีแรกเขาบีอ่กผู้มวั่าเขามาถุึงทำี�นี�ด้�วัยการเด้ินเทำ�า จากนั�นเขาก็
บีอ่กผู้มวั่า ไม่ใช้่สิ ทำี�จริงแล�วัเขามากับีรถุบีรรทำุก แล�วัเขาบีอ่กผู้มวั่าเขาให�บีริการล้กค์�าวัันละ 15 ค์น จากนั�น
ต่อ่มาเขาก็บีอ่กวั่าเป้็น 7 ค์น แล�วัก็ 30 ค์น เขาพ้ด้วั่าเขาถุ้กขัง แต่แล�วัเขาก็บีอ่กผู้มเรื�อ่งทำี�เขาอ่อ่กไป้ข�างนอ่ก
กับีเพื�อ่นขอ่งเขาหลายค์รั�ง เขาบีอ่กผู้มวั่าเขาอ่ายุ 17 ป้ี แล�วั แต่แล�วัเขาก็บีอ่กผู้มวั่าเขาอ่ายุ 20 ป้ี มันไม่น่า
เช้ื�อ่ถุือ่เลย ผู้มไม่ร้�วั่าเขาโกหกเพื�อ่ป้กป้้อ่งใค์รบีางค์น หรือ่เขากลัวัอ่ะไร แต่ผู้มไม่สามารถุช้่วัยเขาหรือ่เด้็กค์น
อ่ื�น ๆ เหล่านั�นได้�จนกวั่าผู้มจะได้�ร้�เรื�อ่งทำี�ตรงไป้ตรงมา 

เจ�าหน�าทำี� NGO -  จริง ๆ นะ ฉันไม่ค์ิด้วั่าเขาโกหกหรอ่ก ฉันค์ิด้วั่าเขาสับีสนและบีอ่บีช้ำ�า ด้ังนั�นค์วัามทำรงจำา
ขอ่งเขาในเรื�อ่งต่าง ๆ จึงยุ่งเหยิง  และเรากำาลังทำำางานผู้่านล่าม ซ้ำึ�งฉันค์ิด้วั่ามันทำำาให�ยากขึ�น 
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บีาด้แผู้ลทำางจิตใจและค์วัามเค์รียด้สามารถุทำำาให�ค์วัามทำรงจำาลบีเลือ่นและสับีสนได้� มีหลายค์น
ทำี�เค์ยได้�รับีค์วัามบีอ่บีช้ำ�ารุนแรง ทำี�ในตอ่นแรกจะมีป้ัญหาในการบีอ่กเล่าเรื�อ่งราวัทำี�ป้ะติด้ป้ะต่อ่
สอ่ด้ค์ล�อ่งกัน ค์วัามทำรงจำาทำำาหน�าทำี�ในการป้กป้้อ่งผู้้�เสียหาย และภาพบีางภาพก็มีค์วัามช้ัด้เจน
และค์มช้ัด้ ในขณ์ะทำี�ภาพอ่ื�น ๆ อ่าจถุ้กป้ิด้กั�นไวั�โด้ยสิ�นเช้ิง หากบีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�าไม่สามารถุจด้จำา
ได้�หรือ่เป้ลี�ยนค์ำาอ่ธีิบีายถุึงเหตุการณ์์ต่าง ๆ  ก็ไม่ได้�หมายค์วัามวั่า เธีอ่/เขาโกหกหรือ่ไม่ให�
ค์วัามร่วัมมือ่ ทำี�สำาค์ัญอ่ย่างยิ�งค์ือ่ต�อ่งแสด้งให�เห็นถุึงค์วัามอ่ด้ทำนเกี�ยวักับีป้ัญหาขอ่งค์วัามจำา 
และไม่ทำำาให�บีุค์ค์ลหมด้กำาลังใจในการทำี�จะเพิ�มเติมหรือ่แก�ไขค์ำาอ่ธีิบีายเหตุการณ์์ต่าง ๆ ทำี�ให�ไวั�
ในแต่แรก รวัมทำั�งรายละเอ่ียด้ขอ่งป้ระสบีการณ์์ขอ่งพวักเขาในภายหลังได้� เนื�อ่งจาก 
ค์วัามทำรงจำาหลายป้ระการอ่าจกลับีมา

ช้ายหนุ่มอ่าจมาจากวััฒนธีรรมทำี�อ่าศัยสัญลักษณ์์ ค์ำาอุ่ป้มาอุ่ป้มัย การอ่นุมาน และบีริบีทำโด้ย
รอ่บีเพื�อ่ถุ่ายทำอ่ด้ค์วัามหมายมากกวั่าค์ำาพ้ด้ ซ้ำึ�งแนวัโน�มในการสื�อ่สารทำางอ่�อ่มนี�อ่าจช้ัด้เจนขึ�น
อ่ย่างมากเมื�อ่เป้็นการสนทำนาเกี�ยวักับีเรื�อ่งทำี�ลำาบีากและเจ็บีป้วัด้ เช้่น บีาด้แผู้ลทำางจิตใจและ
การแสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศ ในกรณ์ีนี� ช้ายหนุ่มอ่าจกำาลังพยายามทำี�จะเล่าเรื�อ่งทำั�งหมด้ขอ่ง
เขาอ่ย้่ แต่มันทำำาให�อ่ัยการสับีสน

ผู้้�เสียหายมีแนวัโน�มทำี�จะทำำางานในบีรรยากาศขอ่งค์วัามกลัวั ค์ือ่กลัวัผู้ลสะทำ�อ่นกลับีจากผู้้�ค์�า
เนื�อ่งจากการทำี�ตนให�ค์วัามร่วัมมือ่ อ่ีกทำั�งค์วัามไม่ไวั�วัางใจในเจ�าหน�าทำี�บีังค์ับีใช้�กฎหมายทำี�เป้็น
ไป้ตามป้ระสบีการณ์์ทำี�ผู้่านมาในป้ระเทำศขอ่งเขา

การกด้ด้ันและค์ำาพ้ด้เป้็นนัยขอ่งการข้่และการบีีบีบีังค์ับีทำี�มีอ่ย้่ในการสัมภาษณ์์ขอ่งทำนายค์วัาม
อ่าจทำำาให�ผู้้�เสียหายนึกถุึงผู้้�ทำี�กด้ขี�เขา ด้ังนั�นจึงไม่น่าแป้ลกใจเลยทำี�ช้ายหนุ่มจะเกิด้ค์วัามไวั�
วัางใจได้�ช้�ามาก ขัด้ขืนต่อ่การทำี�จะบีอ่กค์วัามจริงทำั�งหมด้ หรือ่สับีสนเกี�ยวักับีรายละเอ่ียด้และ
ลำาด้ับีเหตุการณ์์ขอ่งเรื�อ่งราวัขอ่งเขา

เขาอ่าจจะไม่สะด้วักใจกับีการทำี�ถุ้กสัมภาษณ์์โด้ยทำนายค์วัามหญิงหรือ่ช้าย

ช้ายหนุ่มต�อ่งตัด้สินใจวั่าเขาต�อ่งการทำี�จะบีอ่กเล่าเรื�อ่งราวัขอ่งเขากับีทำนายค์วัามหรือ่ไม่ ในการ
ทำี�จะตัด้สินใจเช้่นวั่านั�น เขาต�อ่งเข�าใจวั่าทำำาไมเขาจึงถุ้กขอ่ให�ทำำาเช้่นนั�น และผู้ลลัพธี์ทำี�น่าจะเป้็น
มากทำี�สุด้ค์ือ่อ่ะไร ซ้ำึ�งจะเป้็นทำางเลือ่กขอ่งเขาเสมอ่ไม่วั่าเขาจะพ้ด้หรือ่ไม่ก็ตาม

ช้ายหนุ่มค์วัรได้�รับีอ่นุญาตให�มีเวัลาทำี�เพียงพอ่ในการฟื้้�นฟื้้และไตร่ตรอ่งเกี�ยวักับีขั�นตอ่นต่อ่ไป้
ขอ่งเขา หากเขาตัด้สินใจทำี�จะเล่าเรื�อ่งราวัขอ่งเขาให�ทำนายค์วัามฟื้ัง จากนั�นทำี�ป้รึกษาจึงจะสา
มารถุทำำางานร่วัมกับีเขาเพื�อ่ป้ะติด้ป้ะต่อ่สิ�งทำี�เขาเล่า เพื�อ่ให�เขาสามารถุจะเล่าเรื�อ่งให�
ทำนายค์วัามฟื้ังได้�อ่ย่างช้ัด้เจนยิ�งขึ�น 
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การระบุแลิะการตอบสนองต่ออันตราย
ที�เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดข้้นใน
กระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา 

กระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาในการค์�ามนุษยนั�น ขยายขอ่บีเขตจากการสกัด้กั�นและการสืบีสวันสอ่บีสวันไป้
จนถุึงการด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�กระทำำาผู้ิด้ ระด้ับีขอ่งค์วัามสำาเร็จในแต่ละระยะขึ�นอ่ย้่กับีค์วัามร่วัมมือ่และค์ำาให�การในช้ั�น
ศาลขอ่งผู้้�เสียหายเป้็นอ่ย่างมาก แม�กระนั�น ด้ังทำี�กล่าวัไวั�ในหัวัข�อ่ย่อ่ยในบีทำก่อ่นหน�านี� การค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย
ยังค์งเป้็นค์วัามทำ�าทำายทำี�สำาค์ัญสำาหรับีหลายป้ระเทำศในภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน ผู้ลทำี�เกิด้ขึ�นตามมาก็ค์ือ่มีผู้้�เสียหายน�อ่ย
มากทำี�ถุ้กนำาส้่กระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาในฐานะขอ่งพยาน ในทำางกลับีกัน มีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายถุ้กกล่าวั
โทำษทำางอ่าญาและป้ฏิิเสธีค์วัามยุติธีรรมหรือ่การได้�รับีช้ด้เช้ยสำาหรับีอ่ันตรายทำี�กระทำำาต่อ่พวักเขา70

สิทำธีิและค์วัามต�อ่งการขอ่งผู้้�เสียหายเป้็นหัวัใจสำาค์ัญขอ่งกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาทำั�งหมด้ แม�กระนั�นก็
ยังมีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายถุ้กทำำาให�เป้็นวััตถุุและถุือ่วั่าเป้็นเพียงหลักฐานช้ิ�นหนึ�งในกระบีวันการยุติธีรรมทำาง
อ่าญา ทำี�เป้็นศ้นย์กลางขอ่งการด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�กระทำำาผู้ิด้อ่ย้่เป้็นป้ระจำา ตัวัอ่ย่างเช้่น การให�ค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�มี
เงื�อ่นไขเพื�อ่ให�ได้�รับีค์วัามร่วัมมือ่จากผู้้�เสียหายอ่าจไม่เป้็นผู้ลให�ผู้้�ค์�ามนุษย์ถุ้กศาลตัด้สินลงโทำษในค์ด้ีนั�น ๆ  
ได้�เสมอ่ไป้ ผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กบีีบีบีังค์ับีอ่าจกำาลังทำนทำุกข์จากบีาด้แผู้ลทำางร่างกายหรือ่จิตใจอ่ย้่หรือ่กลัวัการถุ้ก 
แก�แค์�น จึงทำำาให�ผู้้�เสียหายไม่สามารถุทำี�จะเป้็นพยานทำี�มีนำ�าหนักได้�  ยิ�งไป้กวั่านั�น ค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�มีเงื�อ่นไข 
ยังอ่าจทำำาให�ค์วัามไม่ไวั�วัางใจระหวั่างผู้้�เสียหายกับีเจ�าหน�าทำี�บีังค์ับีใช้�กฎหมายนั�นแย่ลงไป้อ่ีก71 วัิธีีการทำี�อ่ย้ ่
บีนพื�นฐานขอ่งสิทำธีิซ้ำึ�งตระหนักวั่าผู้้�เสียหายเป้็นทำรัพยากรทำี�สำาค์ัญอ่ย่างยิ�งและให�ค์วัามค์ุ�มค์รอ่งและค์วัามช้่วัย
เหลือ่ทำี�พวักเขาต�อ่งการ เพื�อ่การมีส่วันร่วัมในกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาได้�อ่ย่างป้ลอ่ด้ภัยและอ่ย่างมี
ป้ระสิทำธีิภาพ เป้็นวัิธีีทำี�น่าจะทำำาให�บีรรลุผู้ลด้�านตุลาการทำี�ด้ีกวั่าในระยะยาวั  

70 Gallagher, A T & Karlebach, N. 
Prosecution	of	Trafficking	in	
Persons Cases: Integrating a 
Human Rights based 
Approach in the 
Administration of Criminal 
Justice	(Background	Paper).	
(n.d) ด้้รายละเอ่ียด้ได้�ในhttps://
www.ohchr.org/Documents/
Issues/Trafficking/
Geneva2011BP_
GallagherAndKarlebach.pdf 

71 Ibid.
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ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�มีส่วันเกี�ยวัข�อ่งหรือ่เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจจะมีส่วันเกี�ยวัข�อ่งในการด้ำาเนินการทำาง
กฎหมายมีค์วัามต�อ่งการทำี�เฉพาะและค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางทำี�ต�อ่งได้�รับีการจัด้การเพื�อ่แก�ไข การเป้็น
ส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาอ่าจมีผู้ลอ่ย่างมากต่อ่สุขภาพกายและสุขภาพจิตขอ่งผู้้�เสีย
หาย โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งถุ�ากระบีวันการนั�นใช้�เวัลาทำี�ยาวันานอ่อ่กไป้อ่ีก มีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายไม่ตระหนัก
ถุึงสิทำธีิตามกฎหมายขอ่งพวักตนและค์วัามเสี�ยงขอ่งการทำี�จะถุ้กกระบีวันการโด้ยรวัมทำำาให�กลับีไป้เป้็นผู้้�เสีย
หายซ้ำำ�าอ่ีก ผู้้�เสียหายค์วัรได้�รับีแจ�งให�ทำราบีอ่ย่างค์รบีถุ�วันถุึงป้ระเด้็นและค์วัามเสี�ยงทำั�งหมด้ทำี�สัมพันธี์กับี
การตัด้สินใจใด้ ๆ ทำี�เจ�าหน�าทำี�สืบีสวันสอ่บีสวัน พนักงานอ่ัยการ หรือ่ทำนายค์วัามขอ่ให�ผู้้�เสียหายตัด้สินใจ 
เพื�อ่ทำี�ผู้้�เสียหายจะสามารถุตัด้สินใจโด้ยทำี�มีข�อ่ม้ลค์รบีถุ�วันได้� ยิ�งผู้้�เสียหายให�ค์วัามร่วัมมือ่มากเทำ่าใด้ ค์วัาม
เสี�ยงทำี�มีต่อ่พวักเขา ค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขาและผู้้�ทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเป้็นผู้้�เสียหายค์นอ่ื�น ๆ ก็น่าจะยิ�งมาก
ขึ�นเทำ่านั�น แนวัทำางและกระบีวันการขอ่งภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน (ASEAN Regional Guidelines and 
Procedures) ระบีุวั่า ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์มีสิทำธีิทำี�จะมีส่วันร่วัมและแสด้งค์วัามค์ิด้เห็นในกรณ์ีใด้ ๆ 
ทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับีตนได้� อ่ีกทำั�งยังยืนยันวั่าผู้้�เสียหายค์วัรได้�รับีการสนับีสนุนแต่ไม่ใช้่บีีบีบีังค์ับีให�มีส่วันร่วัมใน
การด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�ทำี�แสวังหาป้ระโยช้น์จากตน ซ้ำึ�งหมายค์วัามวั่าค์วัรมีค์วัามพยายามในทำุกวัิถุีทำางทำี�จะทำำาให�
มั�นใจได้�วั่าผู้้�เสียหายสามารถุทำี�จะมีส่วันร่วัมได้�อ่ย่างเสรี ป้ลอ่ด้ภัย และตามหลักการขอ่งการมีข�อ่ม้ลทำี�ค์รบี
ถุ�วัน ยิ�งไป้กวั่านั�น แนวทางแลิะกระบวนการของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Guidelines 
and Procedures) ยังยืนยันวั่า ผูู้้เส่ยห้ายจากการัคุ้้ามั่นุษย�ทํุกคุ้นทํ่�มั่่ส่ว่นรั่ว่มั่ในการัสืบสว่นสอบสว่น
ห้รัือการัด้ําเนินคุ้ด้่ผูู้้ทํ่�แสว่งห้าปรัะโยชื้น�จากต้น คุ้ว่รัได้้รัับการัจัด้ห้าให้้ซึ่ึ�งการัคุุ้้มั่คุ้รัอง การัสนับสนุน และ
คุ้ว่ามั่ชื้่ว่ยเห้ลือทํ่�เพี่ยงพีอโด้ยเป็นข้้อบังคุ้ับต้ามั่กฎห้มั่าย ต้ลอด้รัะยะเว่ลาทํ่�พีว่กเข้ามั่่ส่ว่นรั่ว่มั่ในการัด้ํา
เนินคุ้ด้่อาญา

กรณ์ีเป้็นป้ระโยช้น์ทำี�จะเน�นให�เห็นอ่ย่างช้ัด้เจนวั่าทำั�งอ่นุสัญญา ACTIP แลิะ แนวทางแลิะกระบวนการ
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Guidelines and Procedures) ตระหนักถุึงสิทํธุ์ิข้องผูู้้เส่ย
ห้ายจากการัคุ้้ามั่นุษย�ทํุกคุ้นในการัเข้้าถึงการัเย่ยว่ยาต้่าง ๆ ซ้ำึ�งรวัมถุึงการช้ด้เช้ยสำาหรับีอ่ันตรายและ
ค์่าแรงทำี�ยังไม่ได้�จ่ายให�แก่ผู้้�เสียหาย ป้ระเทำศในกลุ่มอ่าเซ้ำียนต�อ่งทำำาให�มั�นใจได้�วั่าผู้้�เสียหายทำราบีถุึงการ
เยียวัยาต่าง ๆ ทำี�มีอ่ย้่ รวัมทำั�งบีัญญัติกฎหมายและกระบีวันการป้ฏิิบีัติทำี�จำาเป้็น เพื�อ่ทำำาให�มั�นใจได้�ในค์วัาม
เป้็นไป้ได้�วั่าผู้้�เสียหายได้�รับีการช้ด้เช้ย และเมื�อ่มีค์วัามเหมาะสม ค์วัรทำำาให�การสนับีสนุนและค์วัามช้่วัย
เหลือ่นั�น จัด้หาให�ได้�โด้ยผู้่านช้่อ่งทำางขอ่งอ่งค์์กรนอ่กภาค์รัฐ (NGOs) อ่ีกทำั�งค์วัรมีการกำาหนด้มาตรการ
พิเศษเพื�อ่ทำำาให�มั�นใจได้�วั่าผู้้�เสียหายทำี�อ่าศัยอ่ย้่นอ่กป้ระเทำศต�นทำางขอ่งตนในระหวั่างด้ำาเนินค์ด้ีอ่าญานั�น
จะไม่ถุ้กขัด้ขวัางจากการแสวังหาและการได้�รับีการช้ด้เช้ยหรือ่เงินค์่าสินไหมทำด้แทำน
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การวัิจัยแสด้งให�เห็นวั่าเงินช้ด้เช้ย แม�จะเป้็นในร้ป้ขอ่งค์่าแรงทำี�ไม่ได้�จ่ายให�นั�น สามารถุทำี�จะให�ป้ระโยช้น์
ในการฟื้้�นค์ืนสภาพในแง่ขอ่งเศรษฐกิจและช้่วัยให�ผู้้�เสียหายก�าวัผู้่านและเด้ินอ่อ่กไป้จากอ่ันตรายทำี�ป้ระสบี
มาได้�72 อ่ย่างไรก็ตาม ในค์วัามเป้็นจริงแล�วั การเข�าถุึงเงินช้ด้เช้ยหรือ่ค์่าสินไหมทำด้แทำนสำาหรับีผู้้�เสียหาย
จากการค์�ามนุษย์ถุ้กจำากัด้อ่ย่างทำี�สุด้73 ในภ้มิภาค์เอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต� มีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายมักไม่
ทำราบีเกี�ยวักับีสิทำธีิขอ่งพวักตนในการได้�รับีการช้ด้เช้ยหรือ่ค์่าสินไหมทำด้แทำนและสิ�งทำี�พวักเขาต�อ่งทำำาเพื�อ่
ยื�นขอ่และได้�รับีสิทำธีิด้ังกล่าวั74 มีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายซ้ำึ�งอ่าศัยอ่ย้่นอ่กป้ระเทำศต�นทำางขอ่งตนมักถุ้กให�เด้ิน
ทำางกลับีไป้ก่อ่นทำี�พวักเขาจะสามารถุอ่�างสิทำธีิหรือ่ได้�รับีการช้ด้เช้ยและค์่าสินไหมทำด้แทำน75 โด้ยป้กติแล�วั
การช้ด้เช้ยและค์่าสินไหมทำด้แทำนขึ�นอ่ย้่กับีการทำี�ศาลตัด้สินลงโทำษผู้้�กระทำำาผู้ิด้ และผู้้�ทำี�ถุ้กศาลตัด้สินลงโทำษ
เอ่งก็อ่าจไม่มีค์วัามสามารถุทำี�จะจ่ายเงินช้ด้ใช้�ให�ได้� หรือ่อ่าจไม่มีการบีังค์ับีค์ด้ีตามค์ำาสั�งให�ช้ด้ใช้� อ่ีกทำั�ง
ไม่ใช้่เรื�อ่งผู้ิด้ป้กติแต่อ่ย่างใด้ทำี�จะมีการตกลงยอ่มค์วัามกัน “อ่ย่างไม่เป้็นทำางการ” ในค์ด้ีค์�ามนุษย์ด้�วัยการ
ทำี�ผู้้�กระทำำาผู้ิด้จ่ายเงินให�กับีผู้้�เสียหาย76 เพราะฉะนั�นค์วัามพยายามใด้ทำี�จะทำำาให�เกิด้การเยียวัยาทำี�มี
ป้ระสิทำธีิภาพ รวัมทำั�งการช้ด้เช้ยและค์่าสินไหมทำด้แทำน จะต�อ่งรวัมการด้ำาเนินการเพื�อ่ขจัด้อุ่ป้สรรค์ด้�าน
กฎหมายและวัิธีีพิจารณ์าค์วัามอ่อ่กไป้ด้�วัยการทำำาให�มั�นใจได้�วั่าบีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�านั�น ได้�รับีข�อ่ม้ล การสนับีสนุน 
และค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�พวักเขาต�อ่งการทำี�จะเข�าถุึงการช้ด้เช้ยได้�  
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บทสรุปอันตรายที�เป็นไปได้ว่าอาจเกิดข้้น
ในกระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา 

การปฏิเสธิ์ที�จะเข้าสู่กระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญาโดยปราศจากข้อมูลิที�ครบถู้วน

การขอ่รับีค์วัามยินยอ่มทีำ�ให�โด้ยทีำ�ทำราบีข�อ่ม้ลจากผู้้�เสียหายทีำ�ถุ้กค์�านั�นเป็้นเรื�อ่งทีำ�ซั้ำบีซ้ำ�อ่น ป้ระการแรก ค์วัามแตกต่าง 
ทำางภาษา วััฒนธีรรม เศรษฐกิจและสังค์ม ล�วันเป้็นอุ่ป้สรรค์ทำี�สำาค์ัญ นอ่กจากนี�บีางค์นยังอ่าจได้�รับีค์ำาสัญญาวั่าจะ
ให�การสนับีสนุนทำางการเงิน การค์ุ�มค์รอ่ง การช้ด้เช้ย การเข�าพักในสถุานค์ุ�มค์รอ่งในระยะสั�น หรือ่สิ�งอ่ื�นใด้ก็ตาม 
เพื�อ่ทำี�จะให�ได้�รับีค์วัามร่วัมมือ่จากผู้้�เสียหายในการด้ำาเนินการทำางกฎหมาย มีบี่อ่ยค์รั�งทำี�ผู้้�เสียหายไม่ได้�ทำราบีข�อ่ม้ล
อ่ย่างค์รบีถุ�วันเกี�ยวักับีกระบีวันการนั�นวั่าจะนำามาซ้ำึ�งอ่ะไรและมีค์วัามเสี�ยงใด้อ่ย้่บี�างเพื�อ่ทำี�จะสามารถุตัด้สินใจได้�
โด้ยอ่ิสระและโด้ยทำี�ทำราบีข�อ่ม้ล แม�แต่เมื�อ่ได้�รับีการยินยอ่มแล�วั ผู้้�เสียหายก็อ่าจไม่เข�าใจอ่ย่างถุ่อ่งแทำ�วั่ามีอ่ะไร
เกี�ยวัข�อ่งบี�างและนัยขอ่งการมีส่วันร่วัมขอ่งตนนั�นมีอ่ะไรบี�าง  ค์วัามเสี�ยงนั�นอ่าจเป้ลี�ยนแป้ลงได้�โด้ยขึ�นอ่ย้่กับี
สภาวัะแวัด้ล�อ่ม และสิ�งนี�อ่าจส่งผู้ลต่อ่ค์วัามเต็มใจขอ่งผู้้�เสียหายทำี�จะร่วัมเป้็นส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการต่อ่ไป้

การถููกข่มขู่หรือบีบบังคับให้เข้าสู่การให้การเพื�อเอาผิดกับผู้ที�แสวงหาประโยช้น์ 
จากพวกตน 

ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์หลายค์นไม่เห็นป้ระโยช้น์ทำี�เป้็นร้ป้ธีรรมจากการมีส่วันร่วัมในการด้ำาเนินกระบีวันการ
ยุติธีรรมทำางอ่าญา แต่อ่าจถุ้กเจ�าหน�าทำี�ทำี�ซ้ำักถุาม อ่ัยการ ทำนายค์วัาม หรือ่ผู้้�ให�บีริการอ่ื�น ข่มข้่หรือ่บีีบีบีังค์ับีให�มี
ส่วันร่วัม ค์วัามค์ุ�มค์รอ่งและค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�ให�แก่พวักเขาอ่าจมีเงื�อ่นไขทำี�ขึ�นอ่ย้่กับีค์วัามเต็มใจขอ่งพวักเขาในการ
ทำี�จะมีส่วันร่วัมในการด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�ทำี�แสวังหาป้ระโยช้น์จากพวักเขา ค์วัามกลัวัขอ่งผู้้�เสียหายต่อ่การถุ้กผู้ลักด้ันให� 
เด้ินทำางกลับีบี�านและต�อ่งไป้เผู้ช้ิญกับีถุ้กตีตรา และการทำี�ถุ้กค์รอ่บีค์รัวัและชุ้มช้นขอ่งพวักเขาป้ฏิิเสธีอ่าจเป้็นสิ�ง 
ทำี�ไม่จ้งใจนักสำาหรับีผู้้�เสียหาย  

การสูญเสียความเป็นส่วนตัวแลิะสภาวะนิรนาม

การเป้็นส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาจะเพิ�มค์วัามเสี�ยงขอ่งการละเมิด้ต่อ่ค์วัามเป้็นส่วันตัวัและ
สภาวัะนิรนามขอ่งผู้้�เสียหาย ข�อ่ม้ลส่วันตัวัขอ่งพวักเขาอ่าจถุ้กแบี่งป้ันให�สื�อ่หรือ่ถุ้กสะทำ�อ่นให�เห็นในกำาหนด้การ
พิจารณ์าค์ด้ีขอ่งศาล และพวักเขาอ่าจถุ้กกำาหนด้ให�ขึ�นให�การในการพิจารณ์าค์ด้ีแบีบีเป้ิด้ การส้ญเสียค์วัามเป้็น 
ส่วันตัวัและสภาวัะนิรนามนี�จะส่งผู้ลกระทำบีต่อ่ค์วัามป้ลอ่ด้ภัยขอ่งพวักเขาทำี�มาจากค์วัามเสี�ยงต่อ่การทำี�จะถุ้ก 
ผู้้�ทำี�ค์�าแก�แค์�น และในขณ์ะเด้ียวักันอ่าจนำาไป้ส้่ค์วัามอ่ัป้ยศ การถุ้กค์รอ่บีค์รัวัหรือ่ชุ้มช้นป้ฏิิเสธีและลงโทำษได้�
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การแก้แค้นจากผู้ค้ามนุษย์ 

ค์วัามกลัวัการถุ้กผู้้�ทำี�ค์�าพวักตนแก�แค์�นนั�น เป้็นข�อ่กังวัลทำี�แทำ�จริง โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งสำาหรับีผู้้�เสียหาย พยาน  
และผู้้�ทำี�เกี�ยวัข�อ่งในกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญาใด้ ๆ ขีด้ค์วัามสามารถุขอ่งผู้้�ค์�าทำี�จะแก�แค์�นผู้้�เสียหายทำี�หลบีหนี
อ่อ่กมา และ/หรือ่ทำี�ได้�ให�ป้ากค์ำาป้รักป้รำาพวักตนในช้ั�นศาลนั�น มีการบีันทำึกไวั�เป้็นหลักฐานอ่ย่างด้ี77 เพราะฉะนั�น
ค์วัามเสี�ยงทำี�เกิด้กับีผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์และเป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจรวัมถุึงค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขาจากผู้้�ทำี�แสวังหา
ป้ระโยช้น์ไม่ใช้่เรื�อ่งกล่าวัเกินจริงแต่อ่ย่างใด้ นอ่กจากนี� การแก�แค์�นอ่าจเกิด้ขึ�นไม่เพียงแต่จากผู้้�ทำี�ค์�ามนุษย์เทำ่านั�น 
แต่ยังเกิด้จากนายจ�าง นายหน�าขอ่งการค์�ามนุษย์ แมงด้าและเจ�าหน�าทำี�บีังค์ับีใช้�กฎหมายได้�ด้�วัยเช้่นกัน

การบังคับคุมขังในอาคารสถูานที�หรือสถูานคุ้มครองแบบปิด 

ผู้้�เสียหายอ่าจถุ้กส่งตัวัเข�าส้่สถุานค์ุ�มค์รอ่งแบีบีป้ิด้ซ้ำึ�งเป้็นการฝึ้นต่อ่ค์วัามเต็มใจขอ่งพวักเขา ทำั�งนี� เพื�อ่จุด้ป้ระสงค์์
ในการค์ุ�มค์รอ่งค์วัามป้ลอ่ด้ภัยขอ่งพวักเขา นอ่กจากนี�ยังมีการให�เหตุผู้ลขอ่งการค์วับีค์ุมตัวัไวั�ในสถุานค์ุ�มค์รอ่งแบีบี
ป้ิด้วั่าเป้็นวัิธีีทำี�ด้ีทำี�สุด้หรือ่เป้็นเพียงวัิธีีเด้ียวัทำี�ผู้้�เสียหายจะได้�รับีการช้่วัยเหลือ่เร่งด้่วันทำี�ต�อ่งการได้� ในบีางป้ระเทำศ  
ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นผู้้�โยกย�ายถุิ�นฐานแบีบีไม่ป้กติจะถุ้กส่งตัวัเข�าสถุานค์ุ�มค์รอ่งทำี�ด้ำาเนินการโด้ยรัฐบีาล
หรือ่ทำี�ได้�รับีการอ่นุมัติจากรัฐเพื�อ่จำากัด้การเค์ลื�อ่นย�ายขอ่งพวักเขา นอ่กจากนี�ผู้้�เสียหายยังถุ้กค์วับีค์ุมตัวัไวั�ในสถุาน
ค์ุ�มค์รอ่งแบีบีป้ิด้โด้ยอ่�างเหตุผู้ลวั่าเพื�อ่ทำี�พวักเขาจะได้�พร�อ่มทำี�จะมีส่วันร่วัมในการสืบีสวันสอ่บีสวันและการด้ำาเนิน
ค์ด้ีอ่ีกด้�วัย78 บีางค์นอ่าจถุ้กค์วับีค์ุมตัวัไวั�ตลอ่ด้ระยะเวัลาขอ่งการด้ำาเนินค์ด้ีอ่าญา ซ้ำึ�งเป้็นการทำำาให�พวักเขาหมด้
โอ่กาสในการหารายได้� รวัมทำั�งต�อ่งอ่ย้่ห่างจากค์รอ่บีค์รัวั

การสูญเสียรายได้แลิะโอกาสที�เป็นค่าใช้้จ่ายในการทำางานแลิะของครอบครัว

การมีส่วันเกี�ยวัข�อ่งในการด้ำาเนินการทำางกฎหมายอ่าจทำำาให�มีค์่าใช้�จ่ายทำี�เป้็นเงินในจำานวันทำี�มีนัยสำาค์ัญกับีผู้้�เสีย
หายและค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขา ค์ด้ีในช้ั�นศาลอ่าจใช้�เวัลาหลายเด้ือ่นรวัมทำั�งเวัลาทำี�ต�อ่งใช้�ในการช้่วัยเหลือ่ในการ
สืบีสวันสอ่บีสวัน การด้ำาเนินค์ด้ี การพิจารณ์าค์ด้ีขอ่งศาล และการช้ี�ขาด้ตัด้สินค์ด้ี  ซ้ำึ�งทำั�งหมด้นี�แป้ลเป้็นการเสีย
โอ่กาสในการทำำางาน และหารายได้�ให�กับีค์รอ่บีค์รัวั ผู้้�เสียหายหรือ่พยานบีางค์นอ่าจต�อ่งพำานักอ่ย้่ในสถุานค์ุ�มค์รอ่ง
ตลอ่ด้ระยะเวัลาขอ่งการด้ำาเนินค์ด้ีในช้ั�นศาล ซ้ำึ�งเป้็นการจำากัด้ค์วัามสามารถุในการหาเงินเลี�ยงค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวัก
เขา สำาหรับีผู้้�เสียหายหลายค์นทำี�เป้็นผู้้�ทำี�หาเลี�ยงค์รอ่บีค์รัวัแต่เพียงผู้้�เด้ียวั สถุานการณ์์ด้ังกล่าวัสร�างค์วัามตึงเค์รียด้
ทำางเศรษฐกิจ อ่ารมณ์์ และจิตใจอ่ย่างไม่สมค์วัร 

77 IOM (2007). 78 McAdam, M. Continuing to 
pay the price for freedom: 
the ongoing detention of 
victims	after	their	trafficking	
experience.	(ASEAN-ACT 
กรุงเทำพ ฯ ป้ี 2021) 
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เงินช้ดใช้้หรือเงินช้ดเช้ยจำานวนน้อยหรือไม่มีเลิย

สำาหรับีผู้้�เสียหายจำานวันมากแล�วั ผู้ลป้ระโยช้น์ขอ่งการช้่วัยเหลือ่ต่อ่กระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญานั�น
ไม่มีค์วัามช้ัด้เจน ในทำางกลับีกันค์วัามเสี�ยงและค์่าใช้�จ่ายด้้จะมีมากกวั่าผู้ลป้ระโยช้น์ การด้ำาเนินค์ด้ีกับี 
ผู้้�ค์�ามนุษย์ทำี�ป้ระสบีค์วัามสำาเร็จอ่าจไม่นำาไป้ส้่การช้ด้ใช้�หรือ่การช้ด้เช้ยด้�วัยเงินสินไหมทำด้แทำนให�กับี 
ผู้้�เสียหายและค์รอ่บีค์รัวัเสมอ่ไป้ ในกรณ์ีทำี�มีการอ่นุมัติเงินช้ด้ใช้�หรือ่เงินสินไหมทำด้แทำนให� อ่าจมีค์วัาม
ทำ�าทำายในการเข�าถุึงอ่ันเนื�อ่งมาจากขั�นตอ่นทำี�ยุ่งยากขอ่งทำางราช้การ รวัมทำั�งอุ่ป้สรรค์ต่าง ๆ ในด้�าน
กฎหมาย สำาหรับีแรงงานข�ามช้าติหลายค์นในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�  ยิ�งเป้็นการยากลำาบีากอ่ย่างทำี�สุด้
สำาหรับีพวักเขาทีำ�จะเข�าถึุงการเยียวัยาต่าง ๆ ได้� เนื�อ่งจากสถุานะทีำ� “ไม่ป้กติ” ขอ่งพวักเขา และข�อ่เท็ำจจริง 
ทำี�วั่าพวักเขามักจะถุ้กส่งตัวักลับีอ่อ่กไป้ตั�งแต่ก่อ่นทำี�จะสามารถุยื�นค์ำาร�อ่งอ่�างสิทำธีิด้ังกล่าวั 

การถููกทำาให้ตกเป็นเหยื�อซำ้าในช้่วงของการพิจารณาคดีในช้ั้นศาลิ 

แม�เมื�อ่ผู้้�เสียหายตกลงโด้ยสมัค์รใจทำี�จะมีส่วันร่วัมอ่ย่างเต็มทำี�แล�วั และพนักงานอ่ัยการได้�เตรียม 
ผู้้�เสียหายสำาหรับีการขึ�นให�การในช้ั�นศาลด้�วัยค์วัามสัตย์จริงและในการตอ่บีค์ำาถุามขอ่งฝึ่ายจำาเลยแล�วั 
ผู้้�เสียหายก็ยังค์งตกอ่ย้่ในค์วัามล่อ่แหลมต่อ่การถุ้กข่มข้่เมื�อ่อ่ย้่ในศาลและบีริเวัณ์ศาล ผู้้�เสียหายอ่าจ 
ถุ้กจ้งใจได้�โด้ยง่าย ค์วัามน่าเช้ื�อ่ถุือ่ขอ่งผู้้�เสียหายอ่าจถุ้กทำนายจำาเลยทำี�เช้ี�ยวัช้าญทำำาลายได้� หรือ่พวักเขา
อ่าจถุ้กผู้้�ค์�าเกลี�ยกล่อ่มให�ถุอ่นค์วัามร่วัมมือ่ไม่วั่าจะด้�วัยการติด้สินบีนหรือ่ด้�วัยการข่มข้่ผู้้�เสียหาย  
และ/หรือ่ค์รอ่บีค์รัวัขอ่งผู้้�เสียหายก็ตาม79 ผู้้�เสียหายอ่าจร้�สึกถุึงการตำาหนิหรือ่ค์วัามละอ่ายทำี�เป้็นผู้ล 
มาจากการทำี�ตนถุ้กสอ่บีสวัน หรือ่ถุ้กตัด้สิน อ่นึ�ง บีุค์ค์ลทำี�ถุ้กบีังค์ับีให�ต�อ่งเผู้ช้ิญหน�ากับีการผู้้�ทำี�ค์�า 
พวักตนนั�น อ่าจได้�รับีบีาด้แผู้ลทำางจิตใจซ้ำำ�าอ่ีกระหวั่างกระบีวันการด้ังกล่าวัได้� 

การสืบสวนสอบสวนแลิะการตัดสินในการพิจารณาคดีที�อยู่บนพื้นฐานของ
อคติแลิะการเหมารวม

ทำัศนค์ติการเหมารวัมด้�านเพศสภาพทำี�ขัด้กันและทำี�ถุ้กรวัมเข�าด้�วัยกันกับีร้ป้แบีบีอ่ื�น ๆ ขอ่งการเลือ่ก
ป้ฏิิบีัติ อ่าจเป้็นอุ่ป้สรรค์ทำี�ทำำาให�ผู้้�เสียหายไม่สามารถุเข�าถุึงค์วัามยุติธีรรมได้� ตัวัอ่ย่างเช้่น บีุค์ค์ลทำี�มี
ค์วัามพิการทำางจิตถุ้กสันนิษฐานวั่าเป้็นพยานทำี�ไร�ค์วัามสามารถุหรือ่ไม่น่าเช้ื�อ่ถุือ่ การเหมารวัมอ่าจส่ง
ผู้ลเสียต่อ่ค์วัามเป้็นกลางขอ่งผู้้�ด้ำาเนินการในสายงานยุติธีรรม เช้่น การตัด้สินใจผู้้�พิพากษาและขอ่ง
อ่ัยการได้� เช้่นเด้ียวักับีมุมมอ่งขอ่งพวักเขาทำี�มีต่อ่ค์วัามน่าเช้ื�อ่ถุือ่ และ/หรือ่ ค์วัามสามารถุตามกฎหมาย
ขอ่งพยาน 

79	Anti-Slavery	International	
(2002)
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แนวทางการไม่ทำาอันตรายใน
กระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา 

• แจ้งให้ผู้เสียหายทราบทั้งก่อนแลิะระหว่างที�ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธิ์รรม
ทางอาญา ถู้งระบบยุติธิ์รรมทางอาญา สถูานะทางกฎหมายของผู้เสียหาย สิทธิ์ิ ทางเลิือก
ของผู้เสียหาย แลิะบริการที�มีให้ รวมทั้งปัจจัยด้านเวลิาในกระบวนการพิจารณาคดีด้วย 
นำ้าเสียงที�ไม่คุกคาม แลิะด้วยภาษาที�พวกเขาเข้าใจได้ ผู้เสียหายควรได้รับข้อมูลิที�ครบถู้วน
เกี�ยวกับกระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญาแลิะสิ�งที�กระบวนการดังกลิ่าวอาจนำามาหาก 
ผู้เสียหายให้ความยินยอมที�จะเข้าร่วมในฐานะผู้เสียหายแลิะพยาน โดยควรพิจารณาถู้ง
สัญช้าติ ช้าติพันธิ์ุ์ อายุ ความพิการ ฯลิฯ  ของผู้เสียหายด้วย80

• อย่าให้สัญญามากจนเกินไปหรือระบุถู้งผลิประโยช้น์ของการเข้าร่วมในกระบวนการทาง
กฎหมายให้มากจนเกินควร บริการคุ้มครองแลิะสนับสนุน เช้่น ความช้่วยเหลิือทาง 
การแพทย์ แลิะสถูานคุ้มครอง (รวมถู้งที�พักชั้�วคราว) ไม่ควรถููกเชื้�อมโยงเข้ากับวัตถุูประสงค์ 
ด้านยุติธิ์รรมทางอาญา

• ให้ระยะเวลิาในการฟื�นฟูแลิะไตร่ตรองแก่ผู้ที�ถููกคัดแยกเป็นผู้เสียหายเพื�อให้ผู้เสียหายตัดสิน
ใจอย่างทราบข้อมูลิเกี�ยวกับการให้ความร่วมมือ ซ้�งนับเป็นขั้นตอนที�สำาคัญเป็นพิเศษในการ
พิทักษ์สิทธิ์ิแลิะสวัสดิภาพของผู้เสียหายที�เป็นช้่าวต่างช้าติ ที�มิฉะนั้นอาจถููกส่งตัวกลิับออก
ไปนอกราช้อาณาจักรอย่างรวบรัดหรือถููกควบคุมตัวโดยที�ผู้เสียหายไม่สมัครใจ นอกจากนี้ 
ระยะเวลิาในการฟื�นฟูแลิะไตร่ตรองยังช้่วยให้ผู้เสียหายหลิีกเลิี�ยงจากปัญหาที�พบบ่อย ๆ 
ของการตกลิงที�จะ “ระงับ” คดีของพวกตนอย่างไม่เป็นทางการเพื�อที�จะได้กลิับไปใช้้ช้ีวิต
ตามปกติ ทั้งนี้ ข้อตกลิงดังกลิ่าวทำาให้เกิดความเสียหายอย่างหลิีกเลิี�ยงไม่ได้ เพราะเป็นการ
สนับสนุนอย่างมากต่อการทุจริตประพฤติมิช้อบ แลิะทำาให้การที�ผู้แสวงหาประโยช้น์ไม่ถููก
ลิงโทษนั้นไม่หมดสิ้นไป81

• ขอรับความยินยอมที�ผู้เสียหายให้โดยสมัครใจแลิะโดยที�ผู้เสียหายได้รับแจ้งให้ทราบถู้ง
ข้อมูลิของการมีส่วนร่วมของพวกตนในกระบวนการดังกลิ่าวอย่างครบถู้วน แลิะอนุญาตให้
ผู้เสียหายสามารถูที�จะปฏิเสธิ์ความช้่วยเหลิือแลิะการคุ้มครองได้ตลิอดเวลิาในช้่วงที�อยู่ใน
กระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา 

• ประเมินความเสี�ยงที�ผู้เสียหายจะได้รับอันตรายจากการมีส่วนร่วมในระบบยุติธิ์รรมทาง
อาญา ในการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้้กฎหมายแลิะผู้ให้บริการช้่วยเหลิือแก่ผู้เสีย
หายรวมถู้งนักจิตวิทยา ในที�นี้การตีความแลิะการประเมินความเสี�ยงของผู้เสียหายนับเป็น
สิ�งที�สำาคัญยิ�ง ความเสี�ยงดังกลิ่าวอาจรวมถู้งแต่ไม่จำากัดเพียงบาดแผลิทางจิตใจ การแก้
แค้นจากผู้ค้าหรือคนรู้จักของผู้ค้า การตีตรา แลิะถููกสมาช้ิกในครอบครัวหรือสมาช้ิกใน
ชุ้มช้นทำาให้ขายหน้า   

80 ASEAN Plan of Action 
Against	Trafficking	in	
Persons, Especially Women 
and Children, Section B (g); 
ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.6.4; ACWC 
Regional Review 
Recommendation 4.4.

81 ASEAN Practitioners’ Model 
Implementation	Toolkit	
(2019).



44 แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

• หากเป็นไปได้แลิะด้วยการหารือกับผู้เสียหาย ให้มอบหมายเจ้าหน้าที�สืบสวน
สอบสวนหญิงแลิะช้ายที�ผ่านการอบรมการให้ความคุ้มครองทางกายภาพให้
กับผู้เสียหายที�แสดงออกถู้งความกลิัวเกี�ยวกับความปลิอดภัยในช้ีวิตของตน
แลิะความปลิอดภัยในช้ีวิตของสมาช้ิกในครอบครัวของพวกเขา82 โดยในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองแก่พวกเขาอาจทำาได้โดยประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ประสานงานการคุ้มครองผู้เสียหายแลิะพยาน ซ้�งมีอยู่ในบางเขตอำานาจ
ศาลิ

• ให้การคุ้มครองที�เพียงพอแก่ผู้เสียหายแลิะพยานที�ไม่ใช้่พลิเมือง แลิะดำาเนิน
การเพื�อจัดหาให้ซ้�งใบอนุญาตมีถูิ�นที�อยู่ช้ั�วคราว ในช้่วงที�มีการดำาเนินการ
ทางกฎหมาย83 ผู้เสียหายแลิะพยานควรได้รับการเสนอบริการด้านสถูาน
คุ้มครองโดยอยู่บนฐานของการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลิครบถู้วน แลิะ
ข้อจำากัดด้านสิทธิ์ิในการเคลิื�อนย้ายหรือเสรีภาพจะต้องมีอยู่อย่างน้อยที�สุด
เพื�อบรรเทาความเสี�ยงจากอันตรายต่อความปลิอดภัยของผู้เสียหาย

• กระบวนการสืบสวนสอบสวนใดใดที�ลิ่วงลิำ้า ต้องมีการตรวจพิสูจน์ทาง
ร่างกายแลิะทางจิตวิทยาแลิะการประเมินผลิ ควรดำาเนินการโดยที�ผู้เสียหาย
ให้ความยินยอมหลิังจากที�ได้รับทราบข้อมูลิครบถู้วนแลิ้วเท่านั้น ผู้เสียหาย
ควรได้รับแจ้งให้ทราบเกี�ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ แลิะกระบวนการที�เกี�ยวข้อง 
แลิะเพราะเหตุใดจ้งจำาเป็นต้องทำา ความเงียบของผู้เสียหายไม่ควรถููกตีความ
ว่าเป็นความยินยอม นอกจากนี้ การตรวจพิสูจน์แลิะการประเมินผลิยังควร
ดำาเนินการโดยบุคคลิที�มีเพศสภาพที�ผู้เสียหายรู้ส้กสะดวกใจด้วยเท่านั้น 

• หากผู้เสียหายตัดสินใจที�จะมีส่วนร่วมในการดำาเนินคดีผู้ที�ค้าพวกเขา จะต้อง
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวแลิะรักษาความลิับของพวกเขาไปจนตลิอด
กระบวนการ ตัวอย่างเช้่น โดยไม่เปิดเผยรายลิะเอียดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้เสียหาย แลิะข้อมูลิใด ๆ ที�อาจเป็นการเผยให้ทราบถู้งรายลิะเอียดส่วนบุคคลิ 
หรือที�อยู่ของผู้เสียหายได้ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยการรักษาเป็นความลิับ
ที�เข้มงวดที�สุด84 แลิะการตัดสินใจที�จะไม่มีส่วนร่วมไม่ควรส่งผลิเสียต่อการ
เข้าถู้งความช้่วยเหลิือที�จำาเป็นอย่างยิ�งของผู้เสียหาย  

• จะต้องไม่เปิดเผยช้ื�อแลิะสภาวะแวดลิ้อมส่วนบุคคลิของผู้ที�ถููกค้า หรือข้อมูลิ
อื�นใดที�มีแนวโน้มจะระบุตัวตนของผู้ที�ถููกค้าแลิะครอบครัวของพวกเขาต่อ
สาธิ์ารณช้น ยกเว้นเมื�อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ให้ความยินยอมที�มี 
การรับรองโดยที�ทราบ สมัครใจ แลิะเต็มใจที�จะสลิะสิทธิ์ิในการรักษาความลิับ
ดังกล่ิาว85 แลิะเพื�อให้เป็นไปตามน้ี ควรห้ามสื�อไม่ให้เข้าร่วมในการพิจารณาคดี 
ของศาลิหรือพยายามที�จะได้รับคำาให้การ แถูลิงการณ์ หรือวิดิทัศน์ที�นอกห้อง
พิจารณาคดี 

82 ASEAN Practitioners’ Model 
Implementation	Toolkit	
(2019).

83 ACTIP มาตรา 14(4) และ 14(5) ), 
ASEAN Practitioners’ Model 
Implementation	Toolkit	(2019)

84 ด้ังทำี�ระบีุไวั�ใน ASEAN 
Practitioner Guidelines: “ผู้้�เสีย
หาย-พยาน และในกรณ์ีทำี�จำาเป้็น 
ค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขา ค์วัรได้�รับีการ
ค์ุ�มค์รอ่งจากการแก�แค์�น ค์วัรมี
กฎหมายทำี�ค์ุ�มค์รอ่งค์วัามเป้็นส่วันตัวั
ขอ่งพยานทำี�เป้็นผู้้�เสียหายและการ
รักษาค์วัามลับีขอ่งข�อ่ม้ลส่วันบีุค์ค์ล
ขอ่งพวักเขา” ตอ่นทำี� หนึ�ง E.1 และ 
E.2, ACTIP มาตรา 14(6)..

85 ASEAN Practitioners’ Model 
Implementation	Toolkit	
(2019).
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• ต้องจัดหาความช้่วยเหลิือด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้้จ่ายให้กับผู้ที�ถููกค้าใน
โอกาสแรกที�ทำาได้  แลิะตลิอดระยะเวลิาของการดำาเนินการทางอาญา ทาง
แพ่ง แลิะการดำาเนินการอื�น ๆ กับผู้ค้าที�ต้องสงสัย86 นอกจากนี้ยังควรจัดหา
ความช้่วยเหลิือเพื�อทำาให้ผู้เสียหายสามารถูเข้าถู้งการเยียวยาต่าง ๆ ได้87 

แจ้งให้ทราบ แลิะอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที�เต็มใจ แลิะสามารถู
ที�จะแสวงหาทรัพยากรด้านกฎหมายในการเอาผิดผู้กระทำาผิดได้ ว่าพวกเขา
สามารถูจะเรียกร้องการช้ดใช้้แลิะการช้ดเช้ย/ เงินสินไหมทดแทนสำาหรับ
ความสูญเสียแลิะบาดแผลิทางจิตใจของพวกเขาได้  

• ในเรื�องของความยาวนานของการพิจารณาคดีในช้ั้นศาลิ ขั้นตอนแลิะ
ระเบียบปฏิบัติ ควรดำาเนินการในลิักษณะที�ทำาให้ผู้เสียหายสามารถูมีส่วนร่วม
โดยที�ไม่ส่งผลิเสียอย่างไม่สมควรต่อการดำาเนินช้ีวิตต่อไปได้ ระเบียบปฏิบัติ
เหลิ่านี้อาจรวมถู้งการอนุญาตให้ผู้เสียหายให้ข้อพิสูจน์ที�ช้ัดแจ้งจากระยะไกลิ
ได้ จากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาได้ ที�สำาคัญอย่างยิ�งคือ ต้องมี
การนำาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลิ ซ้�งระบบต่างๆ ที�อนุญาตให้ผู้เสียหายดำาเนิน
ช้ีวิตต่อไป แลิะฟื�นคืนสู่สภาพเดิมได้ ตลิอดทั้งระยะเวลิาของการพิจารณาคดี
ในช้ั้นศาลิอันยาวนาน 

• สำารวจหาวิธีิ์ที�จะทำาให้ได้มาซ้�งคำาให้การที�ใช้้เป็นหลัิกฐานได้ รวมท้ังคำาให้การ 
ในช้ั้นศาลิจากผู้เสียหาย โดยที�ไม่ต้องกักตัวผู้เสียหายไว้ในสถูานคุ้มครอง 
เป็นเวลิานาน ๆ88 เรื�องนี้อาจเป็นผลิที�ไม่อาจหลิีกเลิี�ยงได้ให้ต้องใช้้คำาให้การ
ในช้ั้นศาลิที�ให้ไว้ก่อนการพิจารณาคดี การบันท้กคำาให้การลิงในวิดีทัศน์ หรือ
การให้คำาให้การผ่าน วิดิโอลิิงค์ แต่ถู้าผู้เสียหายเต็มใจแลิะพร้อมที�จะให้
ปากคำาต่อศาลิ ก็ใช้้คำาให้การก่อนการพิจารณาคดี วิดีโอลิิงก์ แลิะการไต่สวน
แบบเร่งรัด (ถู้าเป็นไปได้ในทางกฎหมาย) เพื�อช้่วยลิดระยะเวลิาของการถููก
บังคับให้ต้องพำานักในสถูานคุ้มครองแบบปิดให้สั้นลิง89

• ตัดสินใจร่วมกับผู้เสียหายว่าทางเลิือกอื�น ๆ เช้่น จะใช้้หลิักฐานสนับสนุน 
แลิะผู้เช้ี�ยวช้าญ / พยานคนอื�น ๆ แทนการให้ปากคำาแลิะคำาให้การในช้ั้นศาลิ
ของผู้เสียหายได้หรือไม่ ถู้าการให้ปากคำาแลิะคำาให้การในช้ั้นศาลิของผู้เสีย
หาย จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เสียหาย นอกจากนี้การใช้้หลิักฐานสนับสนุน 
ยังหมายความว่า คดีนี้ไม่ได้พ้�งพาเฉพาะคำาให้การของผู้เสียหายเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แลิะจะสามารถูดำาเนินการต่อไปได้ แม้ผู้เสียหายจะไม่สามารถู
หรือไม่เต็มใจที�จะให้การในช้ั้นศาลิก็ตาม   

• แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่า ในช้่วงของการดำาเนินการใดใดทางกฎหมาย พวก
เขามีสิทธิ์ิที�จะร่วมอยู่ด้วยแลิะแสดงความเห็นของพวกเขาได้90

86 ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.4.6.

87 ACWC Regional Review 
Recommendation 5.1, 5.2 และ 
5.3.

88 Ibid. ให�ด้้รายละเอ่ียด้ใน	Office	of	
the High Commissioner for 
Human Rights. 
Recommended Principles 
and Guidelines on Human 
Rights and Human 
Trafficking.	(n.d.)	https://
www.ohchr.org/Documents/
Publications/Traffickingen.
pdf

89	ACWC Regional Review 
Recommendation 4.1.

90	APA	Section	B(g).	UN	TIP	
Protocol มาตรา 6(2)(b) 
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• ผู้เสียหายจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบอยู่เสมอ ถู้งความคืบหน้าของคดีใด ๆ  
ที�ตนมีส่วนพัวพัน แลิะผู้เสียหายยังสามารถูขอข้อมูลิได้ตลิอดเวลิา91

• หากเป็นไปได้ ให้แต่งตั้ง “ผู้แทน/ ผู้ที�เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้เสียหาย 
– พยาน” หรือ “ผู้ประสานงานผู้เสียหาย – พยาน” ให้กับผู้เสียหายโดย
เฉพาะ เพื�อคอยติดตามแลิะสนับสนุนผู้เสียหายไปจนตลิอดกระบวนการในช้ั้น
ศาลิ โดยบุคคลิผู้นี้สามารถูที�จะให้ข้อมูลิความคืบหน้าลิ่าสุดเกี�ยวกับสถูานะ
ของคดี แลิะข้อมูลิเกี�ยวกับการส่งตัวผู้เสียหายไปเพื�อรับบริการต่าง ๆ ได ้ 
ซ้�งการดำาเนินการเช้่นนี้เป็นที�ยอมรับกันในระดับโลิกว่าเป็นหลิักปฏิบัติที�ดี92

• ขอมาตรการสนับสนุนในทางปฏิบัติจากศาลิ ด้วยจุดมุ่งหมายในการลิดความ
ต้งเครียดแลิะบาดแผลิทางจิตใจ/ความบอบช้ำ้าที�เกิดกับผู้เสียหาย เช้่น การให้
ไปเยี�ยมช้มห้องพิจารณาคดีของศาลิก่อนการพิจารณาคดี เพื�อให้ผู้เสียหาย 
สามารถูทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดลิ้อม แลิะทำาความคุ้นเคยว่าใครจะนั�ง
อยู่ที�ใดกันบ้าง การมีคนพาไป-กลิับจากอาคารของศาลิ การใช้้ทางเข้าอาคาร
ของศาลิที�แยกต่างหาก พื้นที�พักรอที�เป็นส่วนตัว แลิะการให้ข้อมูลิเกี�ยวกับ
การดำาเนิน การพิจารณาคดีจากฝึ่ายอัยการอย่างสมำ�าเสมอ ตลิอดทั้ง
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลิ93

• ใช้้มาตรการป้องกันในศาลิเพื�อที�ผู้เสียหายจะไม่ต้องเผช้ิญหน้ากับจำาเลิย  
เว้นแต่ผู้เสียหายเลืิอกที�จะไม่ใช้้มาตรการต่าง ๆ ที�มีอยู่ ที�ได้อธิิ์บายให้ผู้เสียหาย 
ฟังแล้ิว มาตรการเหล่ิาน้ีอาจรวมถู้ง ห้องพักรอที�แยกต่างหาก ทางเข้าส่วนตัว 
คำาให้การในช้ั้นศาลิที�บันท้กไว้/ ลิ่วงหน้า การใช้้นามแฝึง การไต่สวนแบบปิด 
การปรับภาพใน วิดิทัศน์ /เสียงให้แตกต่างจากปรกติ กระจกที�มองเห็น 
จากด้านเดียว ฉากกั้น หรือผ้าม่าน นอกจากนี้ยังต้องอธิ์ิบายให้ผู้เสียหาย 
ฟังด้วยว่า คำาให้การของพวกเขาจะถููกส่งมอบอย่างไร แลิะถู้าในที�สุดแลิ้ว 
จะต้องมีการเปิดเผยต่อจำาเลิยแลิะสาธิ์ารณะ ตัวตนของพวกเขาจะถููกเปิดเผย 
ในระดับใด ให้ผู้เสียหายมีเวลิาที�เพียงพอที�จะให้การในช้ั้นศาลิ แลิะไม่ขัดจังหวะ 
หรือขอให้พวกเขาเร่งระลิ้กถู้งสิ�งที�ได้เกิดข้้น  

• ผู้พิพากษาแลิะทนายจำาเลิยต้องย้ดมั�นในจรรยาบรรณแลิะการปฏิบัติทาง
วิช้าช้ีพของตน ซ้�งรวมถู้งการลิะเว้นจากการใช้้ภาษาหรือนำ้าเสียงที�ทำาให้ 
ขุ่นเคืองหรือที�ก้าวร้าว ยิ�งไปกว่านั้นผู้เสียหายยังไม่สมควรที�จะถููกผลิักดัน 
ให้ต้องเลิ่าเรื�องราวของตน ผู้พิพากษาแลิะทนายจำาเลิยจะต้องดำาเนินการ 
ไปตามที�เห็นว่าสมควร ในการปฏิบัติงานตามทำาหน้าที�ของตน โดยที� 
การประพฤติปฏิบัติของพวกเขาในห้องพิจารณาคดีมีความสอดคลิ้องกับ 
จรรยาบรรณเหลิ่านี้อยู่เสมอ 

91	 Ibid.

92	ASEAN	Practitioners’	Model	
Implementation	Toolkit	
(2019).	

93	ASEAN	Practitioner	
Guidelines, ตอ่นทำี� หนึ�ง F.4. 
ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.6.
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• ให้ข้อมูลิที�ช้ัดเจนเกี�ยวกับการเยียวยา ในภาษาแลิะรูปแบบที�ผู้เสียหายสามารถู
เข้าใจได้โดยง่าย ซ้�งอาจรวมถู้ง การที�พวกเขามีสิทธิ์ิในการเข้าถู้งการเยียวยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งสำาหรับผู้เสียหายที�เป็นช้าวต่างช้าติ กระบวนการในการ
ขอรับแลิะเอกสารที�จำาเป็น กรอบเวลิาของการประเมินแลิะการอนุมัติ แลิะ
อื�นๆ94 ผู้เสียหายที�ไม่ใช้่พลิเมืองของประเทศ ควรได้รับสิทธิ์ิในการอยู่ใน
ประเทศต่อไป รวมถู้งสิทธิ์ิในการทำางาน หากพวกเขาต้องการ จนกว่าจะมีการ
ตัดสินคำาร้องขอค่าสินไหมทดแทนของพวกเขาออกมา 

• อนุมัติการช้ดใช้้ค่าเสียหายแลิะเงินสินไหมทดแทนให้  เพื�อสร้างทางเลิือก
สำาหรับการเยียวยาในทางแพ่ง 

• ขจัดการเหมารวมของฝึ่ายยุติธิ์รรมในระบบยุติธิ์รรม โดยให้เป็นขั้นตอนที�
สำาคัญอย่างยิ�งในการทำาให้มั�นใจได้ ในความเสมอภาคแลิะความยุติธิ์รรม
สำาหรับผู้เสียหายแลิะพยาน ด้วยการให้การฝึึกอบรมแก่ผู้ที�มีวิช้าช้ีพด้าน
ยุติธิ์รรมทางอาญาอย่างสมำ�าเสมอแลิะเพียงพอ เกี�ยวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิ์ิมนุษยช้นที�เกี�ยวข้อง แลิะเกี�ยวกับการเหมารวมด้านเพศ
สภาพ แลิะอคติ เน้นให้เห็นถู้งอันตรายของการเหมารวมของฝึ่ายตุลิาการ ผ่าน
งานวิจัยที�อยู่บนพื้นฐานของหลิักฐาน วิเคราะห์การให้เหตุผลิของฝึ่ายตุลิาการ
ต่อหลิักฐานของการเหมารวม แลิะเน้นให้เห็นความสำาคัญของหลิักปฏิบัติที�ดี 
รวมทั้งตัวอย่างของผู้ดำาเนินการในสายงานยุติธิ์รรม ที�เคยแสดงความเห็น
คัดค้านต่อการเหมารวมด้านเพศสภาพมาแลิ้ว 

• ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหายของ
อาช้ญากรรม - การที�ไม่ตระหนักว่าบุคคลิหน้�ง ๆ นั้นเป็นไปได้ว่าอาจถููกค้ามา 
อาจไม่เพียงแต่ลิะเมิดต่อสิทธิ์ิของบุคคลิดังกลิ่าว แลิะเป็นอันตรายเท่านั้น แต่
ยังขัดขวางโอกาสที�จะจัดการกับผู้กระทำาผิดฐานค้ามนุษย์ผ่านการสกัดกั้น  
การสืบสวนสอบสวน แลิะการดำาเนินคดีอีกด้วย  

• ผู้เสียหายไม่ควรที�จะถููกปฏิบัติด้วยเยี�ยงผู้กระทำาผิด/ อาช้ญากร  
การสร้างความไว้วางใจ มีความสำาคัญอย่างที�สุดต่อการที�จะได้รับความร่วมมือ  
จากผู้เสียหาย แต่การจับกุม การคุมขังผู้เสียหาย อาจนำาไปสู่ความลิ้มเหลิว 
ที�ร้ายแรงในการสร้างความไว้วางใจของผู้เสียหาย 

• หลิีกเลิี�ยงการปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เสมือนเป็นเพียงแหลิ่งของ
หลิักฐานเท่านั้น ซ้�งนับเป็นวิธิ์ีการในระยะสั้นที�มีความน่าจะเป็นที�จะลิ้มเหลิว 
ทั้งนี้หากผู้เสียหายรู้ส้กปลิอดภัย แลิะมีผู้ที�เข้าใจในความต้องการของพวกเขา 
แลิะจัดการกับความต้องการของพวกเขาอย่างเหมาะสม ผู้เสียหายแลิะพยานก็
มีแนวโน้มที�จะให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนสอบสวนแลิะดำาเนินคดี95

94	ASEAN	Practitioners’	Model	
Implementation	Toolkit	
(2019).

95	Office	of	the	High	
Commissioner for Human 
Rights. Recommended 
Principles and Guidelines on 
Human Rights and Human 
Trafficking.	(n.d.)	https://
www.ohchr.org/Documents/
Publications/Traffickingen.
pdf
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กรณีศ้กษาที� 396 ทนายความสัมภาษณ์ผู้เสียหายที�เป็นเด็ก

“ฉันร้�วั่ามันจะเป้็นเรื�อ่งยาก แต่ฉันจำาเป้็นต�อ่งให�เธีอ่บีอ่กฉันให�ช้ัด้ ๆ วั่าเกิด้อ่ะไรขึ�นบี�าง พร�อ่มราย
ละเอ่ียด้มากทำี�สุด้เทำ่าทำี�จะเป้็นไป้ได้�” ซ้ำ้มิ ทำนายค์วัามทำี�ทำำางานกับีหน่วัยงานทำี�ช้่วัยเหลือ่ผู้้�รอ่ด้ช้ีวัิตจาก
การค์�ามนุษย์เพื�อ่การแสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศ หยุด้พ้ด้ช้ั�วัค์ราวัขณ์ะทำี�ล่ามกำาลังแป้ลให�กับีล้กค์วัาม
ขอ่งเธีอ่ซ้ำึ�งเป้็นเด้็กหญิงอ่ายุ 15 ป้ี ฟื้ัง 

เด้็กสาวัได้�บี่งบีอ่กวั่าเธีอ่ต�อ่งการทำี�จะช้่วัยในการด้ำาเนินค์ด้ีผู้้�กระทำำาผู้ิด้ และเต็มใจทำี�จะเล่าให�ฟื้ังถุึงทำุก
อ่ย่างทำี�เกิด้ขึ�น

“ค์รั�งก่อ่นทำี�เราพบีกัน เธีอ่เล่าให�ฉันฟื้ังกวั�าง ๆ วั่าเกิด้อ่ะไรขึ�น และเธีอ่ก็บีอ่กวั่าผู้้�ค์�าใช้�ค์วัามรุนแรงกับี
เธีอ่ เธีอ่พอ่จะเล่าให�ฉันฟื้ังเพิ�มเติมเกี�ยวักับีค์วัามรุนแรงนั�นได้�ไหม?” ซ้ำ้มิหยุด้อ่ีกค์รั�งระหวั่างทำี�ล่ามแป้ล  

จากนั�นเด้็กสาวัก็เริ�มพ้ด้ เธีอ่พ้ด้เป้็นเวัลานานแล�วัเริ�มร�อ่งไห� แม�วั่าซ้ำ้มิจะไม่เข�าใจค์วัามหมายสักค์ำา แต่
เธีอ่ค์อ่ยสบีตากับีเด้็กสาวัไวั�ตลอ่ด้และแสด้งค์วัามเห็นอ่กเห็นใจในทำุก ๆ วัิถุีทำางทำี�เธีอ่สามารถุทำำาได้�

“หน้ถุ้กซ้ำ�อ่มและถุ้กมัด้ไวั�” ล่ามกล่าวั “พวักเขาบีังค์ับีให�หน้ทำำาหลายอ่ย่าง หน้ค์ิด้วั่าค์ุณ์ร้�นะ”

ซ้ำ้มิหันไป้หาล่าม “เธีอ่พ้ด้แค์่นั�นเอ่งเหรอ่? ฟื้ังด้้เหมือ่นวั่าเธีอ่ให�รายละเอ่ียด้มากกวั่านี�เยอ่ะเลยนะ”

ล่ามกล่าวัวั่า “ใช้่ค์่ะ ค์ำาในภาษาขอ่งเรายาวัมาก ๆ และต�อ่งใช้�ค์ำาพ้ด้มากกวั่าในการอ่ธีิบีายถุึงสิ�ง
เด้ียวักัน”  

ซ้ำ้มิพ้ด้ต่อ่ “เธีอ่บีอ่กวั่าพวักเขาบีังค์ับีให�เธีอ่ทำำาอ่ะไรหลายอ่ย่าง เธีอ่เต็มใจทำี�จะบีอ่กรายละเอ่ียด้ทำี�เฉพาะ
เจาะจงเกี�ยวักับีสิ�งเหล่านั�นไหม ?”

ล่ามและเด้็กสาวัเริ�มนำ�าตาไหล ด้้สับีสน และทำ�อ่แทำ� 

96	ด้ัด้แป้ลงจาก “Assisting 
survivors of human 
trafficking:	Multicultural	case	
studies” โค์รงการขอ่ง O.L. 
Pathy Family Foundation 
(2017)
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สิ�งบ่งช้ี้ ของการไม่ทำาอันตราย

สิ�งสำาค์ัญค์ือ่การทำำาให�แน่ใจวั่าผู้้�เสียหายร้�สึกสะด้วักใจทำี�จะเล่าป้ระสบีการณ์์ขอ่งตนให�ฟื้ังโด้ยมี
นักแป้ลอ่ย้่ด้�วัย อ่นึ�ง ก่อ่นกระบีวันการสัมภาษณ์์จะเริ�มขึ�น การส่งเสริมการสร�างสัมพันธีภาพ
ในบีางร้ป้แบีบีระหวั่างผู้้�เสียหายกับีล่าม รวัมถุึงการให�เวัลาล่ามแนะนำาตัวัเอ่งนั�น เป้็นค์วัามค์ิด้
ทำี�ด้ี

บีางค์รั�งล่ามก็ไม่สะด้วักใจทำี�จะแป้ลรายละเอ่ียด้บีางอ่ย่าง โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งรายละเอ่ียด้ทำี�มี
ลักษณ์ะในทำางเพศ ซ้ำึ�งอ่าจเป้็นเรื�อ่งต�อ่งห�าม ในกรณ์ีเช้่นกรณ์ีนี� บีางทำีเด้็กสาวัก็อ่าจตระหนัก
ถุึงค์วัามร้�สึกอ่ึด้อ่ัด้ใจขอ่งล่ามและอ่าจแก�ไขเรื�อ่งราวัขอ่งเธีอ่

ค์ำาเฉพาะอ่าจไม่มีอ่ย้่หรือ่อ่าจแป้ลได้�ยาก เมื�อ่เป้็นเช้่นนั�น บีางค์รั�งเหยื�อ่ก็จะบีอ่กเล่าเรื�อ่งราวั
ในลักษณ์ะทำี�มีค์วัามเหมาะสมในทำางวััฒนธีรรม (ซ้ำึ�งมักจะยาวักวั่าและมีบีริบีทำป้ระกอ่บีมากขึ�น) 
แต่เป้็นการยากทำี�จะเช้ื�อ่มโยงค์วัามหมายทำี�แน่นอ่นขอ่งเรื�อ่งราวัโด้ยการแป้ลค์ำาต่อ่ค์ำาได้� 

การเพิ�มบีุค์ค์ลทำี�สามในการสัมภาษณ์์เป้็นเรื�อ่งยากเสมอ่ ผู้้�เสียหายอ่าจร้�สึกวั่าถุ้กเป้ิด้เผู้ยมาก
ขึ�นและมีค์วัามเป้ราะบีางมากขึ�น ซ้ำึ�งอ่าจส่งผู้ลต่อ่เนื�อ่หาขอ่งการเล่าเรื�อ่งขอ่งผู้้�เสียหายเช้่นกัน 

ในทำุกวััฒนธีรรม แม�วั่าอ่าจจะไม่เทำ่ากันทำั�งหมด้เสียทำีเด้ียวั ผู้้�หญิงอ่าจถุ้กกล่าวัโทำษในการทำี�
พวักเธีอ่ตกเป้็นเหยื�อ่ทำางเพศ หากผู้้�เสียหายตำาหนิตัวัเอ่งหรือ่ร้�สึกวั่าล่ามตำาหนิเธีอ่ในสิ�งทำี�เกิด้
ขึ�น เป้็นธีรรมด้าทำี�เธีอ่จะลังเลทำี�จะพ้ด้อ่อ่กมาอ่ย่างเป้ิด้เผู้ย 

ค์ำาแนะนำาทำี�สำาค์ัญในการทำำางานกับีล่ามอ่ย่างมีป้ระสิทำธีิภาพค์ือ่อ่ย่าป้ล่อ่ยให�ผู้้�เสียหายพ้ด้ 
ยาวั ๆ โด้ยทำี�ไม่มีการแป้ล ล่ามค์วัรแป้ลป้ระโยค์ต่อ่ป้ระโยค์และจะต�อ่งค์อ่ยเตือ่นทำุกฝึ่าย 
รวัมถุึงผู้้�สัมภาษณ์์ถุึงเรื�อ่งนี�บี่อ่ย ๆ ตลอ่ด้ทำั�งช้่วังขอ่งการสัมภาษณ์์

หากข�อ่ม้ลทำี�จะรวับีรวัมมีลักษณ์ะทำี�ละเอ่ียด้อ่่อ่นเป้็นพิเศษ เป้็นค์วัามค์ิด้ทำี�ด้ีทำี�จะทำำางานร่วัมกับี
ล่ามล่วังหน�า เพื�อ่ให�แน่ใจวั่าล่ามเข�าใจถุึงค์วัามสำาค์ัญขอ่งการแป้ลรายละเอ่ียด้แต่ละอ่ย่างนั�น 

ซ้ำ้มิ ผู้้�เป้็นทำนายค์วัามนั�น มีค์วัามเป้็นมือ่อ่าช้ีพและเห็นอ่กเห็นใจในแนวัการถุามค์ำาถุามขอ่งเธีอ่  
เธีอ่ระวัังทำี�จะไม่ช้ี�แนะวั่าผู้้�เสียหายค์ือ่ค์นทำี�ค์วัรจะถุ้กตำาหนิในสิ�งทำี�เกิด้ขึ�น และป้ล่อ่ยให�ผู้้�เสีย
หายสื�อ่สารถุึงสิ�งทำี�เกิด้ขึ�นแทำน
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กรณีศ้กษาที� 497 ผู้พิพากษาพูดกับผู้เสียหายช้าย

ผู้้�พิพากษาเริ�มหงุด้หงิด้ “ไหนบีอ่กผู้มอ่ีกทำีสิวั่า ทำำาไมค์ุณ์ถุึงไม่อ่อ่กมาจากทำี�นั�น” 

“ทำ่านค์รับี ผู้มบีอ่กทำ่านแล�วั พวักเขาเอ่าหนังสือ่เด้ินทำางผู้มไป้ ผู้มอ่อ่กมาไม่ได้�” 

ผู้้�พิพากษาฝึ่ายตรวัจค์นเข�าเมือ่งกำาลังฟื้ังช้ายค์นหนึ�งช้ื�อ่ “เมือ่ง” เขาและทำนายค์วัามขอ่งเขาอ่�างวั่าเขา
ถุ้กค์�าไป้ยังป้ระเทำศหนึ�งโด้ยหลอ่กลวัง ตามทำี�เมือ่งบีอ่ก เขาได้�จ่ายค์่าธีรรมเนียมให�กับีนายหน�าขอ่งเขา 
เพื�อ่หางานด้ี ๆ ในร�านอ่าหารให�ทำำา แต่เขากลับีอ่�างวั่าถุ้กกด้ขี�โด้ยโรงงานแป้รร้ป้อ่าหารทำะเลแทำน เขา
เล่าวั่านับีตั�งแต่เขาเริ�มทำำางานทำี�นั�นมาตั�งแต่ 11 เด้ือ่นก่อ่นหน�านี� เขาไม่เค์ยเห็นเงินเด้ือ่นเลย เขาทำำางาน
ทำุกวัันในสภาพทำี�สกป้รกและนอ่นในห�อ่งเล็ก ๆ ทำี�แทำบีจะไม่มีการระบีายอ่ากาศ รวัมกับีค์นอ่ื�น ๆ อ่ีก  
14 ค์น โด้ยทำี�พวักเขาถุ้กล็อ่ค์ไวั�ในห�อ่งในเวัลากลางค์ืน เมื�อ่โรงงานถุ้กสอ่บีสวันในค์วัามผู้ิด้ฐานเลี�ยงภาษี
และการฉ�อ่โกง พวักเขาป้ล่อ่ยเมือ่งและค์นอ่ื�น ๆ อ่อ่กมาโด้ยทำี�ไม่ได้�จ่ายเงินให�พวักเขา  

ผู้้�พิพากษา: “ค์ุณ์ไม่จำาเป้็นต�อ่งใช้�หนังสือ่เด้ินทำางขอ่งตัวัเอ่งในการอ่อ่กจากทำี�นั�น แล�วัทำำาไมค์ุณ์ถุึงไม่
เด้ินอ่อ่กจากโรงงานสักวัันก่อ่นหน�านี�ล่ะ”

เมือ่ง: “ผู้ม... ผู้มทำำาไม่ได้�ค์รับีทำ่าน”

ผู้้�พิพากษา: “ทำำาไมล่ะ พวักเขาข้่ค์ุณ์เหรอ่? พวักเขาบีอ่กวั่าจะทำำาร�ายค์ุณ์เหรอ่? พวักเขาเค์ยใช้�ค์วัาม
รุนแรงกับีค์ุณ์หรือ่เป้ล่า ?”

เมือ่ง: “ไม่ค์รับี”

ผู้้�พิพากษา: “พวักเขาข้่ค์รอ่บีค์รัวัขอ่งค์ุณ์ทำี�บี�านหรือ่เป้ล่า”

เมือ่ง: “เป้ล่าค์รับี แต่ผู้มไม่มีเงิน และผู้มไม่มีเอ่กสาร ผู้มต�อ่งทำำาอ่ย่างไรล่ะค์รับี”

ผู้้�พิพากษา: “ค์ุณ์ก็น่าจะเด้ินอ่อ่กมา แล�วัไป้หาตำารวัจ และบีอ่กตำารวัจวั่าพวักเขาทำำาอ่ะไรกับีค์ุณ์”

เมือ่ง: “แต่...แล�วัพวักเขาก็ค์งจะจับีผู้ม”

ผู้้�พิพากษา: “ทำำาไมล่ะ ค์ุณ์กำาลังบีอ่กผู้มวั่าค์ุณ์ทำำาผู้ิด้กฎหมายหรือ่ มีเหตุผู้ลทำี�พวักเขาค์วัรจะจับีกุม
ค์ุณ์หรือ่”

เมือ่ง: “เพราะผู้มไม่มีเอ่กสารขอ่งผู้มน่ะค์รับีทำ่าน”98

97	ด้ัด้แป้ลงจาก “Assisting 
survivors of human 
trafficking:	Multicultural	case	
studies” โค์รงการขอ่ง O.L. 
Pathy Family Foundation. 
(2017)

98 ด้ัด้แป้ลงจาก “Assisting 
survivors of human 
trafficking:	Multicultural	case	
studies” โค์รงการขอ่ง O.L. 
Pathy Family Foundation. 
2017
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สิ�งบ่งช้ี้ ของการไม่ทำาอันตราย

เมื�อ่ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์เค์ยมีส่วันพัวัพันในเรื�อ่งทำี�ผู้ิด้กฎหมาย อ่ย่างทำี�
หลายค์นก็เป็้นเช่้นนั�น สิ�งดั้งกล่าวัเป็้นอุ่ป้สรรค์ทีำ�ร�ายแรงในการขอ่ค์วัามช่้วัยเหลือ่ 
ผู้้�ค์�าร้�เรื�อ่งนี�และมักใช้�ป้ระโยช้น์จากค์วัามกลัวัขอ่งผู้้�เสียหายขอ่งพวักตน ผู้้�เสียหาย 
ส่วันใหญ่ไม่ทำราบีหรือ่เข�าใจวั่าตนอ่าจมีสิทำธีิในการไล่เบีี�ยตามกฎหมาย 
และได้�รับีการค์ุ�มค์รอ่งบีางป้ระการ

ผู้้�พิพากษาค์วัรตระหนักวั่าไม่ใช้่เรื�อ่งง่ายทำี�ผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กค์�าจะเด้ินอ่อ่กจาก
สถุานการณ์์ขอ่งพวักเขาได้� ค์นทำี�ถุ้กค์�าส่วันใหญ่ร้�สึกวั่าพวักตนไม่สามารถุ
ค์วับีค์ุมสถุานการณ์์ขอ่งตนได้� เป้็นเรื�อ่งป้กติทำี�พวักเขาจะร้�สึกอ่ับีจนหนทำางและ
ถุ้กตัด้ขาด้จากค์นอ่ื�นในสังค์ม เป้็นสิ�งทำี�จำาเป้็นอ่ย่างยิ�งทำี�จะต�อ่งเข�าใจถุึงค์วัาม
ร้�สึกทำี�ซ้ำับีซ้ำ�อ่นทำี�ผู้้�ทำี�ถุ้กค์�าอ่าจป้ระสบีและบีริบีทำทำางการเมือ่งและกฎหมายในทำี�
ทำี�พวักเขาจากมา 

เมือ่งอ่าจถุ้กแสวังหาป้ระโยช้น์ แต่อ่าจไม่ต�อ่งการบีอ่กค์วัามจริงทำั�งหมด้กับี 
ผู้้�พิพากษา ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์หลายค์นร้�สึกละอ่ายใจอ่ย่างทำี�สุด้ทำี�ถุ้กใช้�
เล่ห์เหลี�ยมหลอ่กหลวัง ในฐานะขอ่งผู้้�ช้ายค์นหนึ�ง เมือ่งอ่าจเช้ื�อ่วั่าเขาจำาเป้็น
ต�อ่งแสด้งวั่าตนแข็งแกร่งและค์วับีค์ุมสถุานการณ์์ได้� ผู้้�พิพากษาค์วัรเป้ิด้ใจรับีฟื้ัง
เรื�อ่งราวัขอ่งเมือ่ง เพื�อ่ให�ได้�ข�อ่เทำ็จจริงทำั�งหมด้เกี�ยวักับีสถุานการณ์์

Photographer: Maarten van den 
Heuvel / Unsplash
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กรณีศ้กษาที� 599 อันตรายแลิะการทำาให้เกิดบาดแผลิทางจิตใจซำ้าอีกที�อาจเกิด
ข้้นระหว่างการพิจารณาคดีของศาลิ

“เรียค์” เค์ยมีส่วันร่วัมในกระบีวันการพิจารณ์าทำางกฎหมายรวัมสอ่งค์รั�งซ้ำึ�งเกี�ยวัข�อ่งกับีป้ระสบีการณ์์การ
ถุ้กค์�ามนุษย์ขอ่งเธีอ่ ค์รั�งหนึ�งเป้็นเรื�อ่งขอ่งการค์�ามนุษย์และอ่ีกหนึ�งค์รั�งเป้็นเรื�อ่งขอ่งการข่มขืน เธีอ่ได้�ขอ่
ทำี�จะให�การอ่ย่างเป้็นการส่วันตัวั แต่ค์ำาขอ่ขอ่งเธีอ่ถุ้กป้ฏิิเสธี อ่งค์์กรพัฒนาเอ่กช้น (NGO) ช้่วัยเหลือ่เรียค์
โด้ยขอ่ห�อ่งพักรอ่ส่วันตัวัให�เธีอ่ในระหวั่างการพิจารณ์าค์ด้ีขอ่งศาล นอ่กจากนี�เพื�อ่เป้็นการป้ระหยัด้เวัลา
และลด้ค์่าใช้�จ่ายในการเด้ินทำาง พวักเขายังจัด้ให�เรียค์ให�การเป้็นพยานในทำั�งสอ่งค์ด้ีในวัันเด้ียวักัน อ่ย่างไร
ก็ตามเรียค์ได้�รับีบีาด้แผู้ลทำางจิตใจอ่ย่างสาหัสจากการทำี�ต�อ่งรับีมือ่กับีทำั�งสอ่งค์ด้ีในเวัลาเด้ียวักัน รวัมถุึง
การเผู้ช้ิญหน�ากับีทำั�งผู้้�ทำี�ค์�าและผู้้�ทำี�ข่มขืนเธีอ่

ในระหวั่างการพิจารณ์าค์ด้ี ญาติขอ่งจำาเลย (จำานวันสามสิบีกวั่าค์น) เริ�มเยาะเย�ยเรียค์ แต่ผู้้�พิพากษาก็ไม่
ได้�แทำรกแซ้ำงการก่อ่กวันค์ุกค์ามซ้ำึ�งทำำาให�เธีอ่ร้�สึกกลัวั นอ่กจากนี�ผู้้�พิพากษายังถุามเรียค์ด้�วัยค์ำาถุามส่วันตัวั
บีางอ่ย่างทำี�ไม่เกี�ยวัข�อ่งกับีค์ด้ี เธีอ่ส้ญเสียค์วัามไวั�วัางใจในกระบีวันการทำางกฎหมาย และยังเกิด้ค์วัามกลัวั
เพราะค์ำาข้่ขอ่งค์นทำี�ค์�า/ค์นทำี�ข่มขืนเธีอ่และค์รอ่บีค์รัวัขอ่งพวักเขา

ผู้้�พิพากษา: “ก่อ่นทำี�จะถุ้กข่มขืน ค์ุณ์เค์ยมีแฟื้นหรือ่ไม่”

เรียค์: “ไม่ค์่ะทำ่าน”

ผู้้�พิพากษา: “ค์ุณ์ช้อ่บีสังสรรค์์และรักสนุกหรือ่ไม่”

เรียค์: “ไม่ค์่ะทำ่าน “

ผู้้�พิพากษา: “ค์ุณ์ช้อ่บีใส่เสื�อ่ผู้�าทำี�ไม่ค์่อ่ยมิด้ช้ิด้เพื�อ่ด้ึงด้้ด้ค์วัามสนใจขอ่งผู้้�ช้ายใช้่หรือ่ไม่”

เรียค์: “เป้ล่าค์่ะทำ่าน” 

(ผู้้�เข�าฟื้ังการพิจารณ์าค์ด้ีในศาลน่าจะได้�ยินการพ้ด้อ่อ่กมาด้ัง ๆ วั่า เรียค์ไม่ใช้่ผู้้�หญิงทำี�ด้ีและช้อ่บีอ่อ่กไป้
เตร็ด้เตร่กับีผู้้�ช้ายร�าย ๆ)

99	ด้ัด้แป้ลงจาก Surtees, R (2013)
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สิ�งบ่งช้ี้ ของการไม่ทำาอันตราย

NGO ด้ังกล่าวัพยายามป้ระหยัด้เวัลาและค์่าใช้�จ่ายในการเด้ินทำางให�กับีเรียค์  
โด้ยจัด้การให�เธีอ่ขึ�นให�การเป้็นพยานในช้ั�นศาลสอ่งค์ด้ีในวัันเด้ียวักัน อ่ย่างไร 
ก็ตามพวักเขาไม่ได้�พิจารณ์าถุึงบีาด้แผู้ลทำางจิตใจทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าเธีอ่อ่าจจะได้�รับี
ค์วัามทำุกข์ทำรมานด้ังกล่าวัซ้ำึ�งเป้็นผู้ลทำี�เกิด้ขึ�นตามมาทำี�อ่าจส่งผู้ลต่อ่กระบีวันการ
ฟื้้�นฟื้้ขอ่งเธีอ่ และค์วัามสามารถุขอ่งเธีอ่ในการเป้็นส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการ
ยุติธีรรมทำางอ่าญาต่อ่ไป้

อ่ัยการทำี�เป้็นตัวัแทำนขอ่งผู้้�เสียหายค์วัรร�อ่งขอ่ให�มีการพิจารณ์าค์ด้ีแบีบีป้ิด้  
ซ้ำึ�งหมายค์วัามวั่าจะมีเพียงผู้้�เสียหาย ผู้้�ให�การสนับีสนุนขอ่งเธีอ่ และฝึ่ายอ่ื�น ๆ  
ทำี�จำาเป้็น เช้่น ผู้้�ต�อ่งหาและทำนายค์วัามขอ่งเขา ผู้้�อ่ำานวัยการศาล นักจด้เช้าวัเลข 
ล่าม ฯลฯ เทำ่านั�นทำี�จะได้�รับีอ่นุญาตให�อ่ย้่ในห�อ่งพิจารณ์าค์ด้ี

ในช้่วังทำี�มีการพิจารณ์าค์ด้ี ศาลค์วัรป้กป้้อ่งสภาวัะนิรนามขอ่งเรียค์ และทำำาให�มั�นใจ
ได้�วั่าไม่มีการระบีุถุึงข�อ่ม้ลใด้ ๆ ทำี�อ่าจเป้ิด้เผู้ยตัวัตนหรือ่ทำี�อ่ย้่ขอ่งเธีอ่ เจ�าหน�าทำี�
ศาลค์วัรวัางมาตรการในการค์ุ�มค์รอ่งค์วัามป้ลอ่ด้ภัยและค์วัามมั�นค์งขอ่งเรียค์จาก 
ผู้้�กระทำำาผู้ิด้ด้�วัยมาตรการต่างๆ เช้่น การจำากัด้ผู้้�ค์นในศาลโด้ยให�มีเฉพาะผู้้�ทำี�มี
ค์วัามจำาเป้็นอ่ย่างยิ�งเทำ่านั�น มีการพาผู้้�เสียหายไป้-กลับีจากอ่าค์ารต่าง ๆ ขอ่งศาล  
การใช้�ทำางเข�าส้่อ่าค์ารศาลทำี�แยกต่างหาก พื�นทำี�พักรอ่ทำี�เป้็นส่วันตัวั ฯลฯ
 
ผู้้�พิพากษาค์วัรมีค์วัามละเอ่ียด้อ่่อ่นต่อ่เรียค์ให�มากกวั่านี� โด้ยทำำาให�มั�นใจได้�วั่าเธีอ่
ไม่ได้�ร้�สึกวั่าตนถุ้กข่มขวััญ หรือ่ถุ้กทำำาให�ตกเป้็นเหยื�อ่ซ้ำำ�าอ่ีกจากการพิจารณ์าใน 
ช้ั�นศาล ผู้้�พิพากษาค์วัรเข�าแทำรกแซ้ำงในนามขอ่งเรียค์หากเธีอ่กำาลังถุ้กค์ุกค์าม 
 ผู้้�พิพากษาค์วัรขอ่ให�ญาติขอ่งจำาเลยและเจ�าหน�าทำี�ทำี�ไม่จำาเป้็นค์นอ่ื�น ๆ อ่อ่กจาก
ห�อ่งพิจารณ์าค์ด้ีในตอ่นทำี�ผู้้�เสียหายให�ป้ากค์ำา ผู้้�พิพากษาไม่ค์วัรถุามค์ำาถุามทำี� 
ไม่เกี�ยวัข�อ่งหรือ่ทำี�เป้็นเรื�อ่งส่วันตัวัขอ่งเธีอ่ซ้ำึ�งไม่เกี�ยวัข�อ่งกับีค์ด้ี 
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หลัิกว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายกับ 
ผู้เสียหายที�เป็นเด็ก 

อ่ันตรายต่อ่ร่างกาย จิตใจ และจิตสังค์มทำี�ผู้้�ถุ้กค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กอ่าจได้�รับี และค์วัามเสี�ยงทำี�เพิ�มขึ�นต่อ่
การแสวังหาป้ระโยช้น์ หมายค์วัามวั่า พวักเขาอ่าจต�อ่งการได้�รับีการสนับีสนุนเพิ�มเติม100  ผู้ลป้ระโยช้น์
ส้งสุด้สำาหรับีเด้็กค์วัรมีค์วัามสำาค์ัญอ่ย่างยิ�งยวัด้ในทำุกการตัด้สินใจ หรือ่การด้ำาเนินการทำั�งหมด้ทำี�ส่งผู้ลต่อ่
เด้็ก เด้็กทำี�ถุ้กค์�านั�น ด้�วัยอ่ายุ วัุฒิภาวัะและป้ระสบีการณ์์เกี�ยวักับีการค์�ามนุษย์ ทำำาให�พวักเขามีค์วัาม
ต�อ่งการค์วัามช้่วัยเหลือ่ทำี�เฉพาะเจาะจงและมักเป้็นค์วัามต�อ่งการเฉพาะทำาง ฉะนั�นการพิจารณ์าถุึงหลัก
การด้�านจริยธีรรมทำี�สำาค์ัญจึงมีค์วัามจำาเป้็นอ่ย่างยิ�งเมื�อ่ทำำางานกับีเด้็ก ตัวัอ่ย่างเช้่น แม�วั่าจะมีการให�ค์วัาม
ยินยอ่มแล�วั แต่เด้็กก็อ่าจจะไม่ได้�เข�าใจอ่ย่างถุ่อ่งแทำ�วั่า การทำี�มีส่วันในการสัมภาษณ์์หรือ่ในการด้ำาเนินการ
ทำางกฎหมายนั�น หมายค์วัามวั่าอ่ะไร และอ่าจกลายเป้็นค์วัามร้�สึกทำี�วั่าตนถุ้กทำำาให�อ่ับีอ่าย หรือ่เจ็บีป้วัด้ 
เพราะต�อ่งแบี่งป้ันป้ระสบีการณ์์ขอ่งตน101

ป้ระเทำศสมาช้ิกสมาค์มอ่าเซ้ำียนถุ้กกำาหนด้ให�มีบีัญญัติกฎหมาย นโยบีาย และกลไกทำี�เหมาะสม เพื�อ่ทำำาให�
มั�นใจได้�ในค์วัามป้ลอ่ด้ภัยและสวััสด้ิภาพขอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กในทำุกระยะ นับีตั�งแต่
การค์ัด้แยกไป้จนถุึงการได้�มาซ้ำึ�งวัิธีีแก�ป้ัญหาทำี�ค์งทำน โด้ยการด้้แลและการค์ุ�มค์รอ่งนั�นต�อ่งตั�งอ่ย้่บีนพื�น
ฐานขอ่งค์วัามเสมอ่ภาค์และการไม่เลือ่กป้ฏิิบีัติ และไม่มีการแบี่งแยกระหวั่างเด้็กทำี�ถุือ่สัญช้าติขอ่งป้ระเทำศ
นั�นหรือ่เด้็กทำี�ถุือ่สัญช้าติขอ่งป้ระเทำศอ่ื�น อ่ีกทำั�งค์วัรให�ค์วัามใส่ใจเป้็นพิเศษในการป้ระเมินและตอ่บีสนอ่ง
ต่อ่ค์วัามจำาเป้็นขอ่งเด้็กทำี�มีค์วัามต�อ่งการเป้็นพิเศษ เช้่น เด้็กทำี�อ่ายุน�อ่ยมาก เด้็กพิการ และเด้็กทำี�ได้�รับี
ค์วัามทำุกข์ทำรมานจากการแสวังหาป้ระโยช้น์ และการล่วังละเมิด้อ่ย่างรุนแรง เป้็นไป้ตามอ่นุสัญญาวั่าด้�วัย
สิทำธีิเด้็ก (ซ้ำึ�งทำุกป้ระเทำศในอ่าเซ้ำียนเป้็นผู้้�ลงนาม)102

 

100 Australia Government National 
Roundtable on Human 
Trafficking	and	Slavery.	
Guidelines	for	NGOs	Working	
with	Trafficked	Persons	(Third	
Edition). (2015). https://www.
homeaffairs.gov.au/
criminal-justice/files/
guidelines-ngos-working-
with-trafficked-people.PDF	

101 UNICEF (2006). 

102 แนวัทำางและขั�นตอ่นการป้ฏิิบีัติ
ส่วันภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน (ASEAN 
Regional Guidelines and 
Procedures) 
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ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กหลายค์นจะไม่สามารถุเข�าถุึงพ่อ่แม่หรือ่ผู้้�ป้กค์รอ่งทำี�ตนเช้ื�อ่ถุือ่ได้� 
อ่ย่างไรก็ตามแนวัทำางและวัิธีีป้ฏิิบีัติขอ่งภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน ตระหนักถุึงค์วัามสำาค์ัญขอ่งการสร�างค์วัาม
มั�นใจวั่ามีการแต่งตั�งผู้้�ป้กค์รอ่งทำี�มีค์ุณ์สมบีัติทำี�เหมาะสมให�กับีผู้้�เสียหายทำี�เป้็นเด้็กทำี�ถุ้กค์ัด้แยกหรือ่ทำี�ถุ้ก
สันนิษฐานวั่าเป้็นผู้้�เสียหาย เพี�อ่ติด้ตามเด้็กไป้จนตลอ่ด้ทำั�งกระบีวันการ จนกวั่าจะมีการระบีุและด้ำาเนิน
การทำี�ค์งทำน เพื�อ่ผู้ลป้ระโยช้น์ส้งสุด้ขอ่งเขาหรือ่เธีอ่103

บีางทำีอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�มากทำี�สุด้ทำี�มีต่อ่เด้็กทำี�ตกเป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ค์ือ่การทำี�พวักเขาไม่
ถุ้กระบีุตัวัและไม่ได้�รับีการป้ฏิิบีัติเช้่นหนึ�งในนั�น เด้็กทำี�ถุ้กค์�ามักจะถุ้กเจ�าหน�าทำี�ค์ัด้แยกผู้ิด้พลาด้ เมื�อ่มี
การค์ัด้แยกผู้ิด้พลาด้จะเกิด้การตัด้สินใจทำี�ไม่ถุ้กต�อ่งและไม่เหมาะสมวั่าค์วัรเกิด้อ่ะไรกับีเขาต่อ่ไป้บี�าง 
และพวักเขาก็ไม่ได้�รับีค์วัามค์ุ�มค์รอ่งตามทำี�ต�อ่งการ นอ่กจากนี�การค์ัด้แยกทำี�ผู้ิด้พลาด้ยังอ่าจเกิด้ขึ�นใน
ทำางกลับีกันได้�เช้่นกัน เด้็กทำี�ไม่ได้�ถุ้กค์�าอ่าจถุ้กเรียกตรวัจ เนื�อ่งจากเจ�าหน�าทำี�ตรวัจค์นเข�าเมือ่งหรือ่ 
เจ�าหน�าทำี�ตำารวัจสงสัยวั่าพวักเขากำาลังถุ้กค์�า และทำำาให�เด้็กร้�สึกวั่า เธีอ่หรือ่เขาเป้็นเป้้าหมายขอ่ง 
การเลือ่กป้ฏิิบีัติ104

สิ�งสำาค์ัญสำาหรับีผู้้�ป้ฏิิบีัติ ค์ือ่ต�อ่งยอ่มรับีวั่าเด้็กทำี�ตกเป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำุกค์นไม่ได้�
แสด้งอ่อ่กเช้่นนั�นเสมอ่ไป้ พวักเขาอ่าจจะด้้เหมือ่นวั่ามีอ่ายุ 18 ป้ี หรือ่มากกวั่า หนังสือ่เด้ินทำางขอ่ง
พวักเขาอ่าจถุ้กทำำาลายหรือ่ริบีไป้ พวักเขาอ่าจถุือ่เอ่กสารป้ระจำาตัวัป้ลอ่มทำี�บีิด้เบีือ่นอ่ายุขอ่งพวักเขา 
ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กอ่าจโกหกเกี�ยวักับีอ่ายุขอ่งตัวัเอ่งเพราะผู้้�แสวังหาผู้ลป้ระโยช้น์
บีอ่กให�พวักเขาทำำา พวักเขาอ่าจโกหกเพราะพวักเขากลัวัทำี�จะถุ้กนำาตัวัเข�าไป้ในการด้้แลหรือ่ถุ้กส่งตัวั
กลับีบี�าน105 การทำี�ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ทำี�เป้็นเด้็กไม่ค์่อ่ยมีค์วัามสามารถุทำี�จะแยกตัวัเป้็นอ่ิสระ
จากสถุานการณ์์ขอ่งการแสวังหาป้ระโยช้น์ขอ่งพวักเขาได้�เลย พวักเขาจึงต�อ่งพึ�งพามาตรการค์ัด้แยก 
เช้ิงรุกทำี�ด้ำาเนินการโด้ยหน่วัยงานรัฐและหน่วัยงานนอ่กภาค์รัฐ106

103 แนวัทำางและขั�นตอ่นการป้ฏิิบีัติ
ส่วันภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน (ASEAN 
Regional Guidelines and 
Procedures)

104 UNICEF. Reference Guide on 
Protecting the Rights of 
Child	Victims	of	Trafficking	
in Europe. (กรุงเจนีวัา ป้ี 
2006)

105 OHCHR. Human Rights and 
Human Trafficking: Fact Sheet 
No. 36. (นค์รนิวัยอ่ร์ค์ และกรุงเจ
นีวัา ป้ี 2014) 

106 UNICEF. Guidelines on the 
Protection of Child Victims of 
Trafficking. UNICEF Technical 
Notes (นค์รนิวัยอ่ร์ค์ ป้ี 2006) 
https://ec.europa.eu/
anti-trafficking/sites/
antitrafficking/files/unicef_
guidlines_on_protection_of_
the_rights_of_teh_
child_2006_en_2.pdf 
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แนวทางหลิักว่าด้วยการไม่ 
ทำาอันตราย สำาหรับการทำางาน 
กับผู้เสียหายที�เป็นเด็ก 

• ผู้เสียหายที�ไม่มีความแน่นอนเกี�ยวกับอายุ ควรได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเด็ก 
แลิะกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายรวมทั้งกระบวนการสัมภาษณ์ ควรสอดคลิ้องกับ
หลิักการในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ิเด็ก (CRC) การคัดแยกผู้เสียหายจะต้องเร่งรัดแลิะ
ให้ความสำาคัญเพื�อที�จะระบุอายุของผู้เสียหายให้ได้ เพื�อให้แน่ใจว่าบริการที�เสนอให้
กับผู้เสียหายนั้นมีความเหมาะสม107

• เฉพาะเจ้าหน้าที�ที�ได้รับการอบรมเกี�ยวกับความต้องการพิเศษแลิะสิทธิ์ิของเด็กแลิ้ว
เท่านั้น ที�ควรเป็นผู้ที�จัดการหรือสัมภาษณ์ผู้เสียหายที�เป็นเด็ก ทั้งนี้ควรทำาให้เป็นไป
ตามนี้ให้มากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้

• ควรแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายให้กับเด็กที�ถููกค้า เพื�อทำาหน้าที�ให้คำาแนะนำา รวม
ทั้งเพื�อปกป้องสิทธิ์ิแลิะผลิประโยช้น์ของเด็ก เมื�อใดก็ตามที�พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถู
ใช้้สิทธิ์ิของความเป็นพ่อแม่ได้ช้ั�วคราวหรืออย่างถูาวร หรือไม่เต็มใจ หรือไม่เหมาะสม
ที�จะใช้้สิทธิ์ิของพ่อแม่108 ผู้ปกครองที�ได้รับการแต่งตั้งควรได้รับการปร้กษาหารือ แลิะ
แจ้งให้ทราบเกี�ยวกับการดำาเนินการทั้งหมดที�เกี�ยวข้องกับเด็กคนนั้น 

107 ASEAN Gender Sensitive 
Guideline วัรรค์ 3.2.3. ACWC 
Regional Review 
Recommendation 2.2.

108 UNICEF (2006).
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109	 Surtees,	R	(2013).	

110	 UNODC	(2013).

111	 UNODC	(2013).

112 ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection 
of the Rights of Women and 
Children. Regional Review 
on Laws, Policies and 
Practices within ASEAN 
relating	to	the	Identification,	
Management and 
Treatment of Victims of 
Trafficking,	especially	
Women and Children. (กรุง
จาการ์ตา สำานักเลขาธีิการสมาค์ม
อ่าเซ้ำียน ป้ี 2016). https://
acwc.asean.org/resources/
activities-
recommendations/
regional-review-on-laws-
policies-and-practices-
within-asean-relating-to-
the-identification-
management-and-
treatment-of-victims-of-
trafficking-especially-
women-and-children/ 

• ขณะที�พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีหน้าที�รับผิดช้อบในการตัดสินใจในคดีของเด็ก  
ก็ยังจำาเป็นที�จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กที�เกี�ยวข้องด้วยเช้่นกัน แลิะ
ควรถูือว่าการให้ความยินยอมของเด็กนั้นมีความสำาคัญสูงสุด การสื�อสารกับ
เด็กจะต้องปรับข้อมูลิทั้งหมดให้เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ ระดับการศ้กษา แลิะ
ประสบการณ์ของเด็ก แลิะนำาเสนอในลิักษณะที�เป็นมิตรแลิะเหมาะสมกับเด็ก 
สนับสนุนแลิะทำาให้มั�นใจได้ว่าการตัดสินใจทั้งหมดนั้น ทำาโดยที�เด็กมีส่วน
ร่วมแลิะให้ข้อมูลิความเห็นด้วย ทั้งนี้ขอบเขตที�เด็กสามารถูให้ความยินยอม
ได้โดยที�ตนได้รับแจ้งให้ทราบถู้งข้อมูลินั้นจะแตกต่างกันออกไปตามอายุ 
ประสบการณ์ แลิะระยะของพัฒนาการของเด็ก อน้�ง พ้งระลิ้กไว้เสมอว่า 
ผลิกระทบที�อาจเกิดข้้นจากความไม่สมดุลิของอำานาจระหว่างเด็กแลิะผู้ใหญ่ 
รวมถู้งการสร้างแรงกดดันต่อการยินยอมหรือไม่ (โดยเจ้าหน้าที�หรือพ่อแม่ /  
ผู้ปกครอง)109

• อนุญาตให้เด็กที�ถููกควบคุมตัว จับกุม สงสัย หรือถููกกลิ่าวหา หรือถููกตั้งข้อหา
ในความผิดอาญา ติดต่อกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ในทันที แลิะห้ามมิให้มี
การสัมภาษณ์ใดใดกับเด็กโดยที�ไม่มีทนายความ หรือผู้ให้บริการช้่วยเหลิือ
ด้านกฎหมาย แลิะพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองของเขา หรือเธิ์อ (ถู้ามี) อยู่ด้วย  
ทั้งนี้เพื�อประโยช้น์สูงสุดของเด็ก110

• ให้ข้อมูลิกับเด็กเกี�ยวกับสิทธิ์ิตามกฎมายในลิักษณะที�เหมาะสมกับอายุแลิะ
วุฒิภาวะของเด็ก ด้วยภาษาที�เด็กสามารถูเข้าใจได้ แลิะในลัิกษณะที�ลิะเอียดอ่อน 
ต่อเพศสภาพแลิะวัฒนธิ์รรม การให้ข้อมูลิแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลิ 
ควรเป็นการดำาเนินการเสริมเท่านั้น แลิะไม่ใช้่การดำาเนินการทางเลิือกในการ
สื�อสารข้อมูลิกับเด็กคนนั้น111

• จัดเตรียมการสัมภาษณ์เด็กโดยให้มีผู้ใหญ่ที�เด็กไว้วางใจร่วมอยู่ด้วย  
ความรับผิดช้อบของบุคคลิผู้นี้คือ ดูแลิผลิประโยช้น์สูงสุดให้แก่เด็ก ซ้�งบุคคลิ
ดังกลิ่าวอาจเป็นผู้ปกครอง ผู้แทนตามกฎหมาย หรือหากยังไม่มีการแต่งตั้ง  
ก็อาจเป็นครูหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้112

• ถูามคำาถูามโดยคำาน้งถู้งลิักษณะเฉพาะแลิะภูมิหลิังของครอบครัวของเด็ก 
ควรใช้้ภาษาที�เป็นมิตรกับเด็ก ซ้�งเด็กควรได้รับโอกาสที�จะเลิ่าเรื�องราวของ
ตนในแบบฉบับของตัวเอง ก่อนที�จะถูามคำาถูามที�ชั้ดเจนกับเด็ก การสัมภาษณ์ 
ควรเริ�มต้นด้วยคำาถูามปลิายเปิด แลิะควรสงวนคำาถูามที�ตรงหรือคำาถูาม 
นำาไว้ในช้่วงท้ายของการสัมภาษณ์
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• เมื�อเด็กถููกระบุว่าอยู่ในความเสี�ยงให้ทำาการประเมินประโยช้น์สูงสุดของเด็ก
โดยเร็วที�สุด โดยต้องพิจารณาถู้งมุมมองของเด็กที�มีต่อการประเมินแลิะ 
ต่อกระบวนการดังกลิ่าว ซ้�งควรเป็นกระบวนการที�ดำาเนินการต่อเนื�องที�ให้
ประโยช้น์สูงสุดต่อเด็กโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลิางของการดำาเนินการ แลิะ 
เป็นข้อพิจารณา แลิะวัตถูุประสงค์หลิักของมาตรการที�ส่งผลิต่อพวกเขา113

• การควบคุมตัวผู้เสียหายที�เป็นเด็กนั้น ไม่สามารถูให้เหตุผลิความช้อบธิ์รรม 
ได้ด้วยพื้นฐานของการที�เด็กไม่มีใครอยู่ด้วย หรือถููกแยกจากกัน หรือจาก
สถูานะการโยกย้ายถูิ�นฐาน หรือที�อยู่อาศัยของพวกเขา หรือการที�ขาดสิ�ง 
ดังกลิ่าวเท่านั้น ในทำานองเดียวกันให้หลิีกเลิี�ยงการส่งตัวผู้เสียหายที�เป็นเด็ก
เข้าสู่สถูานคุ้มครอง หรือศูนย์สวัสดิภาพเด็ก แลิะจะทำาเช้่นนั้นได้ก็ต่อเมื�อได้
สำารวจหาทางเลิือกอื�นด้านการดูแลิทั้งหมดแลิ้วเท่านั้น การส่งตัวผู้เสียหายที�
เป็นเด็กเข้าสู่สถูานคุ้มครองหรือศูนย์สวัสดิภาพเด็กดังกลิ่าว ควรให้เป็นระยะ
เวลิาที�สั้นที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้ แลิะควรมีการทบทวนอย่างสมำ�าเสมอโดย
หน่วยงานอิสระ114

• ต้องไม่ระบุตัวตนของผู้เสียหายที�เป็นเด็ก แลิะต้องใช้้ความพยายามทุกวิถูีทาง
ที�จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กไว้115 เด็กไม่มีขีดความสามารถูในการ
ให้ความยินยอมให้มีการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือในการนำาเสนอ หรือใน
เนื้อหาใดทั้งที�เป็นลิายลิักษณ์อักษรหรือที�เป็นภาพที�อาจระบุว่าพวกเขาเป็น 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อน้�ง ต้องไม่นำาภาพของผู้ที�ถููกค้าที�เป็นเด็กมาใช้้ 
ทั้งนี้เนื�องจากความเสี�ยงของการที�ภาพเหลิ่านั้นอาจระบุตัวเด็กได้

• เด็กควรได้รับการแจ้งให้ทราบถู้งข้อมูลิอย่างครบถู้วน แลิะให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทั้งหมดเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธิ์รรมทางอาญา 
รวมท้ังข้อมูลิเกี�ยวกับกำาหนดในการพิจารณาคดี สิทธิิ์ของตนในความช่้วยเหลืิอ 
ด้านกฎหมาย การเข้าถู้งเงินค่าสินไหมทดแทน ผู้ดำาเนินการในสายงานยุติธิ์รรม 
แลิะผู้ให้บริการที�เกี�ยวข้องควรได้รับการอบรมเฉพาะเกี�ยวกับหลิักการ แลิะ 
หลิักปฏิบัติของการมีส่วนร่วมของเด็กรวมทั้งการคุ้มครองในกระบวนการ
ยุติธิ์รรมทางอาญา 

• ขั้นตอนของงานยุติธิ์รรมแลิะงานธิ์ุรการนั้นควรที�จะดำาเนินการในบรรยากาศ
แลิะลิักษณะที�อนุญาตให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่าน 
ผู้แทนหรือผ่านองค์กรที�เหมาะสม ในลัิกษณะที�สอดคล้ิองกับกฎระเบียบปฏิบัติ 
ของกฎหมายแห่งช้าติ นอกจากนี้การคำาน้งถู้งอายุแลิะวุฒิภาวะของเด็กยัง
อาจทำาให้จำาเป็นต้องใช้้ระเบียบปฏิบัติแลิะหลิักปฏิบัติด้านตุลิาการแลิะ 
ธิ์ุรการที�ได้รับการปรับเปลิี�ยนให้เหมาะสม116

113	 Office	of	the	High	
Commissioner for Human 
Rights. Recommended 
Principles and Guidelines 
on Human Rights and 
Human	Trafficking.	(n.d.)	
https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/
Traffickingen.pdf

114 ASEAN Practitioners’ Model 
Implementation	Toolkit	
(2019).	

115 ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection 
of the Rights of Women and 
Children (2016).

116	 UNODC	(2013).	
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117	 UNODC	(2013).	 118 ASEAN Commission on the 
Promotion and Protection 
of the Rights of Women and 
Children. Regional Review 
on Laws, Policies and 
Practices within ASEAN 
relating	to	the	Identification,	
Management and Treatment 
of	Victims	of	Trafficking,	
especially Women and 
Children. (กรุงจาการ์ตา สำานัก
เลขาธีิการสมาค์มอ่าเซ้ำียน  
ป้ี 2016) 

• ความเป็นส่วนตัวแลิะข้อมูลิส่วนบุคคลิของเด็กที�เกี�ยวข้อง หรือเคยมีส่วน
เกี�ยวข้องในการดำาเนินการทางยุติธิ์รรม หรือที�ไม่ใช้่กระบวนการยุติธิ์รรม 
หรือการแทรกแซงอื�น ควรได้รับการคุ้มครองไว้ในทุกระยะ แลิะการคุ้มครอง
ดังกลิ่าวควรได้รับการประกันด้วยกฎหมาย ซ้�งโดยทั�วไปจะเป็นนัยว่าต้องไม่มี
การเปิดเผยหรือตีพิมพ์ข้อมูลิหรือข้อมูลิส่วนบุคคลิใดที�อาจเผยให้ทราบ หรือ
ทำาให้สามารถูเปิดเผยรายลิะเอียดส่วนบุคคลิของเด็กในทางอ้อมได้ ซ้�งรวมทั้ง
ภาพของเด็ก รายลิะเอียดรูปพรรณของเด็ก หรือครอบครัวของเด็ก ช้ื�อ  
หรือที�อยู่ของสมาช้ิกในครอบครัวของเด็ก แลิะบันท้กเสียงแลิะ วิดิทัศน์  
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสื�อ117

• การรวมตัวกับครอบครัวเป็นทางเลิือกแรกแลิะเป็นทางเลิือกที�ต้องการ
มากกว่าในความพยายามที�จะทำาให้เด็กพอใจ ซ้�งควรดำาเนินการเช้่นนี้ในทุก 
สถูานการณ์ที�เห็นว่าปลิอดภัยแลิะดีต่อสุขภาพของเด็ก เมื�อใดก็ตามที�
สถูานการณ์ดังกลิ่าวไม่สามารถูเป็นไปได้ ทางเลิือกในการส่งตัวเด็กเข้ารับ 
การดูแลิ อาจรวมถู้งการดูแลิของครอบครัวญาติ/ เครือญาติ การดูแลิของ 
ผู้อุปถัูมภ์บ้านกลุ่ิมเล็ิก แลิะอื�น ๆ ในกรณีของเด็กที�ถููกค้า ควรพิจารณาให้ 
สถูานคุ้มครองแลิะสถูาบันต่าง ๆ เป็นทางเลิือกสุดท้าย แลิะเมื�อจำาเป็น ก็ควร
ให้เป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาช้ั�วคราว เนื�องจากเด็กแลิะผู้เยาว์เป็นกลิุ่มที�
มีความหลิากหลิาย (แตกต่างกันออกไปตาม อายุ เพศสภาพ วุฒิภาวะ ระยะ
ของพัฒนาการ ประสบการณ์ของการถููกค้า สถูานการณ์ส่วนตัวแลิะสถูานการณ์ 
ของครอบครัว ความต้องการด้านความช้่วยเหลิือ) จ้งควรมีที�พักทางเลิือก 
ที�หลิากหลิายไว้ให้ 

• บริการที�สนับสนุนต่อการกลิับสู่สังคมของเด็กที�ถููกค้าจะต้องปรับให้เหมาะสม
กับความต้องการของเด็กแต่ลิะคน แลิะความต้องการเฉพาะของพวกเขา  
รวมทั้งต้องออกแบบแลิะปฏิบัติในลิักษณะที�เป็นมิตรกับเด็ก118 หลิักการว่า
ด้วยสิทธิ์ิเด็กแลิะระเบียบวิธิ์ีเฉพาะเด็กควรเป็นหลิักการพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานนี้
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กรณีศ้กษาที� 6119 ทนายความพูดกับผู้เสียหายที�เป็นเด็ก

“ฉันไม่สามารถุบีอ่กหน้ได้�หรอ่กวั่าต�อ่งทำำาอ่ะไร” ลิซ้ำ่า ทำนายค์วัามขอ่งล้กค์วัามในค์ด้ีค์�ามนุษย์เพื�อ่การ
แสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศทำี�ยังไม่บีรรลุนิติภาวัะ กล่าวั “หน้มีทำางเลือ่กวั่าจะค์ุยกับีตำารวัจหรือ่ไม่ ไม่มี
ใค์รบีังค์ับีหน้ แต่ถุ�าหน้ค์ุยกับีตำารวัจ มันจะช้่วัยค์ด้ีขอ่งหน้และช้่วัยค์นอ่ื�น ๆ ทำี�ยังอ่ย้่ในสถุานการณ์์แบีบี
เด้ียวักันได้�นะ” 

ใหม่ ล้กค์วัามขอ่งลิซ้ำ่า ก�มหน�าทำอ่ด้สายตาอ่ย้่บีนพื�น “หน้ค์ิด้วั่าค์ุณ์ร้�ด้ีทำี�สุด้ ค์ุณ์เป้็นทำนาย ช้่วัยบีอ่กหน้
ทำีวั่าหน้ค์วัรทำำาอ่ะไร” 

“ค์ือ่มันเป้็นทำางเลือ่กขอ่งหน้ แต่ฉันค์ิด้วั่าหน้ค์วัรพ้ด้ค์ุยกับีตำารวัจนะ” ใหม่พยักหน�า สายตาขอ่งเธีอ่ยัง
ค์งทำอ่ด้ลงตำ�า 

ลิซ้ำ่าร้�สึกไม่แน่ใจเกี�ยวักับีเรื�อ่งนี� เมื�อ่สัป้ด้าห์ทำี�แล�วั ใหม่ได้�บีอ่กวั่าเธีอ่ต�อ่งการพ้ด้ค์ุย แต่แล�วัเธีอ่แทำบีจะ
ไม่พ้ด้อ่ะไรเลยในระหวั่างการให�สัมภาษณ์์กับีตำารวัจ ลิซ้ำ่าไม่แน่ใจวั่าใหม่ต�อ่งการหรือ่อ่ยากทำำาอ่ะไรกัน
แน่ ลิซ้ำ่าไม่แน่ใจวั่าป้ัญหาด้�านค์วัามป้ลอ่ด้ภัยทำั�งหมด้ได้�รับีการพิจารณ์าอ่ย่างเพียงพอ่แล�วัหรือ่ไม่ ลิซ้ำ่า
พบีวั่าแทำบีจะเป้็นไป้ไม่ได้�เลยทำีเด้ียวัทำี�จะสร�างค์วัามสมดุ้ลระหวั่างการให�ค์ำาแนะนำากับีใหม่ แล�วัทำำาให�
แน่ใจวั่าเธีอ่มีช้่อ่งทำางทำี�จะตัด้สินใจด้�วัยตัวัเอ่ง 

“ตกลง ใหม่ เราจะทำำาทำุกอ่ย่างทำี�หน้ต�อ่งการ แต่ฉันอ่ยากแน่ใจวั่าหน้เข�าใจวั่าหน้เป้็นเจ�านายฉัน ฉัน
บีอ่กหน้ได้�วั่าฉันค์ิด้วั่าอ่ะไรด้ีทำี�สุด้ แต่หน้จะต�อ่งบีอ่กฉันวั่าจะทำำาอ่ะไร”

ใหม่ยิ�มแล�วัเงยหน�าขึ�นมอ่งค์ร้่หนึ�ง จากนั�นทำอ่ด้สายตาไวั�ทำี�พื�นอ่ีกค์รั�ง และพยักหน�า 

ลิซ้ำ่าพ้ด้ต่อ่วั่า “การพ้ด้ค์ุยกับีตำารวัจนั�นด้ีกวั่า แต่หน้ไม่จำาเป้็นต�อ่งพ้ด้ค์ุยหรอ่กนะ หน้อ่ายุตำ�ากวั่า 18 ป้ี 
และนั�นหมายค์วัามวั่าหน้มีสิทำธีิและหน้สามารถุทำี�จะอ่ย้่ทำี�นี�กับีไป้โรงเรียนได้�แม�วั่าหน้จะไม่ได้�พ้ด้ค์ุย
ก็ตาม หน้เข�าใจใช้่ไหม ?”

“เข�าใจค์่ะ” 

“แล�วัหน้อ่ยากจะทำำาอ่ะไรล่ะ” 

“ค์ุณ์ค์ิด้วั่ายังไงด้ีค์ะ? หน้จะทำำาในสิ�งทำี�ค์ุณ์แนะนำาให�หน้ทำำา”

119 ด้ัด้แป้ลงจาก “Assisting 
survivors of human 
trafficking:	Multicultural	
case studies” โค์รงการขอ่ง 
O.L. Pathy Family 
Foundation ป้ี 2017
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สิ�งบ่งช้ี้ ของการไม่ทำาอันตราย

ทำันทำีทำี�มีการค์ัด้แยกผู้้�เสียหายทำี�เป้็นเด้็ก ทำางการจะต�อ่งแต่งตั�งผู้้�ป้กค์รอ่งให�เพื�อ่
ไป้กับีเด้็กไป้จนตลอ่ด้ทำั�งกระบีวันการ จนกวั่าจะระบีุการแก�ป้ัญหาทำี�ยั�งยืนซ้ำึ�ง
เป้็นผู้ลป้ระโยช้น์ส้งสุด้ขอ่งเด้็ก และนำาการแก�ไขป้ัญหาด้ังกล่าวัไป้ป้รับีใช้�ให�ได้� 
ในสถุานการณ์์สมมตินี� กรณ์ีไม่ช้ัด้เจนวั่าใหม่มีพ่อ่แม่หรือ่ผู้้�ป้กค์รอ่งทำี�ได้�รับีการ
แต่งตั�งซ้ำึ�งไป้กับีเธีอ่ตลอ่ด้กระบีวันการด้�วัยหรือ่ไม่ 

ทำนายลิซ้ำ่าพยายามทำี�จะทำำาสิ�งทำี�ถุ้กต�อ่งด้�วัยการเสริมสร�างพลังให�กับีใหม่  
แล�วัป้ล่อ่ยให�เธีอ่ตัด้สินใจเอ่ง เธีอ่ได้�เสนอ่ทำางเลือ่กจำานวันหนึ�งให�กับีใหม ่
และแจ�งให�ใหม่ทำราบีถุึงสิทำธีิขอ่งเธีอ่
 
ถุึงอ่ย่างไรก็ตาม ลิซ้ำ่าพลาด้ข�อ่ค์วัามทำี�เป้็นอ่วััจนภาษาและข�อ่ค์วัามโด้ยอ่�อ่มขอ่ง
ใหม่ เธีอ่กำาลังฟื้ังถุ�อ่ยค์ำาขอ่งใหม่ทำี�บีอ่กเธีอ่วั่าใหม่ต�อ่งการอ่ะไร แทำนทำี�จะจับีตา
ด้้พฤติกรรมขอ่งใหม่ทำี�มีต่อ่ตำารวัจ และภาษากายขอ่งเธีอ่ในระหวั่างการ
สัมภาษณ์์

ไม่ป้รากฏิวั่าลิซ้ำ่าเข�าใจวั่า จากมุมมอ่งขอ่งใหม่ต่อ่โลกทำางวััฒนธีรรม อ่าจ
เป้็นการไม่สุภาพทำี�เธีอ่จะระบีุค์วัามต�อ่งการขอ่งเธีอ่เอ่งโด้ยตรง ในค์รอ่บีค์รัวั
และชุ้มช้นขอ่งใหม่ ค์นอ่ื�นค์วัรจะเป้็นค์นทำี�ระบีุค์วัามต�อ่งการขอ่งเธีอ่ เพราะ
ฉะนั�น ใหม่จึงร้�สึกอ่ึด้อ่ัด้อ่ย่างเห็นได้�ช้ัด้และกังวัลเกี�ยวักับีการต�อ่งเผู้ช้ิญกับี 
การทำี�ให�เธีอ่เป้็นศ้นย์กลาง ค์วัามไม่เค์ารพ และค์วัามไม่กตัญญู ้

ลิซ้ำ่าค์วัรมีค์วัามละเอ่ียด้อ่่อ่นต่อ่ค์วัามแตกต่างขอ่งอ่ายุระหวั่างเธีอ่กับีใหม่ให�
มากยิ�งขึ�น ในวััฒนธีรรมขอ่งใหม่ ใหม่ถุ้กค์าด้หมายวั่าจะค์ล�อ่ยตามค์นทำี�มีอ่ายุ
มากกวั่าเธีอ่และเธีอ่มอ่งวั่าลิซ้ำ่าเป้็นพี�สาวั ด้ังนั�นเธีอ่จึงจำาต�อ่งแสด้งให�ลิซ้ำ่า  
เห็นวั่าเธีอ่เค์ารพค์ำาแนะนำาและค์วัามค์ิด้เห็นขอ่งลิซ้ำ่า เมื�อ่ลิซ้ำ่าพยายามป้รับี
พลวััตขอ่งพลังเหล่านี� ใหม่ก็ยิ�ม ซ้ำึ�งสิ�งนี�อ่าจมีค์วัามหมายได้�หลายป้ระการ  
ตั�งแต่การช้ื�นช้มไป้จนถุึงค์วัามร้�สึกอ่ึด้อ่ัด้อ่ย่างเห็นได้�ช้ัด้
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หลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย 
กับกลิุ่มช้ายขอบ 

สถุานะด้�านเศรษฐกิจ-สังค์มขอ่งบีุค์ค์ลเป้็นตัวักำาหนด้ค์วัามล่อ่แหลมต่อ่การค์�ามนุษย์ขอ่งบีุค์ค์ลนั�น ในบีางกลุ่ม 
ด้�วัยเพศสภาพ อ่ายุ ช้าติพันธีุ์ ศาสนา รายได้�ในค์รัวัเรือ่น ระด้ับีการศึกษา สถุานะค์วัามเป้็นพลเมือ่ง (หรือ่ การ
ขาด้สถุานะด้ังกล่าวั)  ค์วัามพิการ และอ่ื�น ๆ ส่งผู้ลให�มีค์วัามล่อ่แหลมต่อ่การถุ้กค์�ามนุษย์มากกวั่ากลุ่มอ่ื�น ในการ
สร�างกรอ่บีค์วัามค์ิด้ เกี�ยวักับี “ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีาง” สำานักงานวั่าด้�วัยยาเสพติด้และอ่าช้ญากรรมแห่ง
สหป้ระช้าช้าติ (UNODC) พิจารณ์าถุึงสถุานการณ์์ส่วันบีุค์ค์ลและสถุานการณ์์ตามสภาพแวัด้ล�อ่มขอ่งผู้้�เสียหาย  
ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางอ่าจเกี�ยวัข�อ่งกับีค์วัามพิการทำางร่างกาย หรือ่จิตใจขอ่งบีุค์ค์ลนั�น ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะ
บีางอ่าจขึ�นอ่ย้่กับีสถุานการณ์์ขอ่งแต่ละบีุค์ค์ล อ่าจเกี�ยวัข�อ่งกับีการตกงาน หรือ่ค์วัามขาด้แค์ลนด้�านเศรษฐกิจ120 

ASEAN-ACT ระบีุวั่ากลุ่มสตรี และเด้็กผู้้�หญิง ช้นกลุ่มน�อ่ยทำี�เป้็นกลุ่มช้าติพันธีุ์ ค์นพิการ ผู้้�โยกย�ายถุิ�นฐาน และ
บีุค์ค์ลไร�สัญช้าติ และบีุค์ค์ลในกลุ่ม LGBTQI เป้็นกลุ่มทำี�ได้�รับีผู้ลกระทำบีจากการค์�ามนุษย์ส้งสุด้ สตรีนับีเป้็นกลุ่ม
ใหญ่ทำี�สุด้ทำี�ตกเป้็นผู้้�เสียหายในภาค์พื�นเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กและเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�และแป้ซ้ำิฟื้ิก ในขณ์ะทำี�เด้็กค์ิด้
เป้็นหนึ�งในสามขอ่งจำานวันด้ังกล่าวั121 ในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�ยังค์งมีการค์�ามนุษย์และผู้ลกระทำบีขอ่งการค์�า
มนุษย์เกิด้ขึ�นอ่ย้่อ่ย่างมาก โด้ยผู้้�หญิงและเด้็กหญิงถุ้กค์�าโด้ยกับีการแสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศและการใช้�แรงงาน
ตามบี�าน ขณ์ะทำี�ผู้้�ช้ายและเด้็กช้ายถุ้กค์�าให�กับีแรงงานบีังค์ับีในภาค์การป้ระมง การก่อ่สร�างและการเกษตรกรรม  
ในภ้มิภาค์นี�มีแรงงานข�ามช้าตินอ่กระบีบีเป้็นจำานวันมาก ซ้ำึ�งนับีเป้็นเป้้าหมายทำี�ง่ายสำาหรับีผู้้�ค์�ามนุษย์ และผู้้�ทำี�
ต�อ่งการแสวังหาป้ระโยช้น์จากพวักเขา  เด้็กหญิงจากกลุ่มต่าง ๆ ทำี�เป้็นช้นกลุ่มน�อ่ย โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�งใน 
เวัียด้นาม สป้ป้.ลาวั และเมียนมา มีค์วัามล่อ่แหลมอ่ย่างมากต่อ่การถุ้กค์�าเพื�อ่การสมรสบีังค์ับี บีุค์ค์ลทำี�ระบีุวั่าอ่ย้่
ในกลุ่ม LGBTQI ในหลายป้ระเทำศในภ้มิภาค์อ่าเซ้ำียน ยังค์งเผู้ช้ิญกับีการเลือ่กป้ฏิิบีัติอ่ย่างต่อ่เนื�อ่ง และการค์�า
บีุค์ค์ลในกลุ่มนี�ยังค์งเป้็นป้ระเด้็นป้ัญหาทำี�มีการรายงานน�อ่ยกวั่าค์วัามเป้็นจริง 

120	UNODC.	‘Guidance	note	on	
‘abuse	of	a	position	of	
vulnerability’ as a means of 
trafficking	in	persons	in	Article	
3 of the Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish 
Trafficking	in	Persons,	
Especially Women and 
Children, supplementing the 
United Nations Convention 
against Transnational 
Organized Crime’ (กรุงเวัียนนา  
ป้ี 2012) วัรรค์ 2.3 ให�ด้้ทำี� https://
www.unodc.org/documents/
human-trafficking/2012/
UNODC_2012_Guidance_
Note_-_Abuse_of_a_
Position_of_Vulnerability_E.
pdf 

121	United	Nations	Office	for	
Drugs	and	Crime.	Global	
Report	on	Trafficking	in	
Persons 2018. (กรุงเวัียนนา  
ป้ี 2018) (https://www.
unodc.org/documents/
data-and-analysis/
glotip/2018/GLOTiP_2018_
BOOK_web_small.pdf)
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122	 United	Nations	Office	for	
Drugs	and	Crime.	Global	
Report	on	Trafficking	in	
Persons 2020. (กรุงเวัียนนา  
ป้ี 2020) https://www.
unodc.org/documents/
data-and-analysis/
tip/2021/
GLOTiP_2020_15jan_web.
pdf 

การระบีาด้ขอ่งโรค์ COVID-19 ทำี�มีอ่ย้่อ่ย่างต่อ่เนื�อ่งทำำาให�ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางขอ่งผู้้�โยกย�าย
ถุิ�นฐาน และกลุ่มช้ายขอ่บีอ่ื�น ในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�เลวัร�ายลงไป้อ่ีก และจะเพิ�มป้ัจจัยแวัด้ล�อ่ม
ขอ่งการค์�ามนุษย์และทำาสยุค์ใหม่ให�ส้งขึ�น  การวั่างงานทำี�เพิ�มขึ�นอ่ย่างมากและรวัด้เร็วัทำี�เกิด้จากการ
ระบีาด้ขอ่ง COVID-19 นี�หมายค์วัามวั่าผู้้�ค์�ามนุษย์ และผู้้�จัด้หา นายหน�าและนายจ�างทำี�ไร�ศีลธีรรม  
จะไม่มีค์วัามลำาบีากเลยในการมุ่งเป้้าหมายไป้ยังผู้้�เสียหายทำี�ถุ้กทำำาให�ด้�อ่ยค์่า ทำี�ตกอ่ย้่ในสถุานการณ์์ทำี� 
ยากลำาบีากหรือ่ทำี�ต�อ่งการการจ�างงานอ่ย่างเข�าตาจน122

ในขณ์ะเด้ียวักันเพศสภาพและสถุานการณ์์ด้�านเศรษฐกิจ-สังค์มขอ่งผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์ ยังส่ง
ผู้ลต่อ่ค์วัามสามารถุขอ่งพวักเขาในการเข�าถุึงสิทำธีิ การค์ุ�มค์รอ่ง และค์วัามช้่วัยเหลือ่ ผู้้�เสียหายจากกลุ่ม
ช้ายขอ่บีต�อ่งเผู้ช้ิญกับีอ่ันตรายทำี�เป้็นไป้ได้�วั่าอ่าจเกิด้ขึ�นทำั�งหมด้ ด้ังทำี�สรุป้ไวั�โด้ยย่อ่ในบีทำย่อ่ยทำี�วั่าด้�วัย
การค์ัด้แยกผู้้�เสียหาย และกระบีวันการยุติธีรรมทำางอ่าญา ในขณ์ะเด้ียวักันการทำี�ไม่พิจารณ์าค์วัาม
เป้ราะบีางเฉพาะขอ่งพวักเขาในการจัด้หาค์วัามค์ุ�มค์รอ่งและการช้่วัยเหลือ่ อ่าจทำำาให�สถุานการณ์์ขอ่ง 
ผู้้�เสียหายด้ังกล่าวัเลวัร�ายลงกวั่าเด้ิม ผู้้�เสียหายหลายค์นอ่าจต่อ่ต�านทำี�จะระบีุกับีเจ�าหน�าทำี�วั่าตนเอ่งเป้็น
ผู้้�เสียหาย หรือ่ในการให�ค์วัามร่วัมมือ่กับีผู้้�ให�บีริการอ่ย่างเต็มทำี� ในเอ่เช้ียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต� โด้ยทำั�วัไป้
การบีริการสนับีสนุนด้�านต่าง ๆ สำาหรับีกลุ่มเหล่านี�บีางส่วันยังมีอ่ย้่อ่ย่างจำากัด้ ด้ังทำี�กล่าวัไวั�ในบีทำย่อ่ย
ก่อ่นหน�านี�
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สรุปย่อ อันตรายที�อาจเกิดข้้นได้ 
เมื�อทำางานกับกลิุ่มช้ายขอบ 

บีุค์ค์ลทำี�ถุ้กค์�าทำี�ไม่อ่ย้่ในค์ำานิยาม “ด้ั�งเด้ิม” ขอ่งผู้้�เสียหาย อ่าจไม่ถุ้กค์ัด้แยกเป้็นผู้้�เสียหาย และ 
อ่าจส้ญเสียการมีสิทำธิี ในการรับีบีริการด้�านการคุ์�มค์รอ่ง และการสนับีสนุนต่าง ๆ โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�ง 
ผู้้�ช้าย เด้็กผู้้�ช้าย ค์นพิการ บีุค์ค์ลทำี�ระบีุวั่าอ่ย้่ในกลุ่ม LGBTQI  

ผู้้�ทำี�ทำำางานและพำานักอ่ย้่ในป้ระเทำศอ่ย่างผู้ิด้กฎหมาย อ่าจต�อ่งถุ้กค์วับีค์ุมตัวั และส่งกลับีอ่อ่กไป้
นอ่กอ่าณ์าจักร สำาหรับีผู้้�โยกย�ายถุิ�นฐานทำี�เป้็นผู้้�หญิง และเด้็กผู้้�หญิง รวัมทำั�งบีุค์ค์ลทำี�ระบีุวั่าอ่ย้่ใน
กลุ่ม LGBTQI สถุานะการเข�าเมือ่งทำี�ผู้ิด้กฎหมาย และการข้่เกี�ยวักับีการจำาค์ุก และ/หรือ่การ  
ส่งกลับีอ่อ่กนอ่กอ่าณ์าจักร อ่าจทำำาให�ค์วัามล่อ่แหลมเป้ราะบีางต่อ่ร้ป้แบีบีต่าง ๆ ขอ่งค์วัามรุนแรง
ทำี�อ่ย้่บีนพื�นฐานขอ่งเพศสภาพขอ่งพวักเขาเลวัร�ายลงไป้อ่ีก  

อ่าจไม่มีบีริการด้�านการสื�อ่สารและการแป้ลให�กับีกลุ่มช้าติพันธีุ์ทำี�เป้็นค์นกลุ่มน�อ่ยและค์นพิการ  
ซ้ำึ�งเป้็นผู้ลให�พวักเขาไม่สามารถุเข�าถุึงข�อ่ม้ล ได้�อ่ย่างเต็มทำี� และไม่มีค์วัามสามารถุทำี�จะให�ค์วัาม
ยินยอ่มทำี�ทำราบีถุึงข�อ่ม้ลอ่ย่างค์รบีถุ�วันได้� 

ผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์เพื�อ่การแสวังหาป้ระโยช้น์ทำางเพศอ่าจต�อ่งเผู้ช้ิญกับีการตั�งข�อ่กล่าวัหา
ทำางอ่าญา เนื�อ่งจากการค์�าป้ระเวัณ์ีเป้็นสิ�งผู้ิด้กฎหมายในบีางป้ระเทำศในอ่าเซ้ำียน นอ่กจากนี�พวัก
เขายังอ่าจต�อ่งเผู้ช้ิญกับีการตีตรา และเมื�อ่กลับีบี�านก็อ่าจถุ้กป้ฏิิเสธีจากค์รอ่บีค์รัวัและชุ้มช้นขอ่ง
พวักเขา ผู้้�หญิงทำี�ถุ้กค์�ามักถุ้กตำาหนิอ่ันเป้็นผู้ลมาจากการล่วังละเมิด้ทำางเพศทำี�เธีอ่ถุ้กกระทำำา โด้ย
เฉพาะอ่ย่างยิ�งผู้้�หญิงทำี�ถุ้กบีังค์ับีให�ทำำางานบีริการทำางเพศ มลทำินทำี�เกิด้จากการล่วังละเมิด้ทำางเพศ 
และการทำำางานบีริการทำางเพศ ส่งผู้ลต่อ่ค์วัามเต็มใจขอ่งผู้้�หญิงทำี�จะขอ่ค์วัามช้่วัยเหลือ่ และก็ให�เกิด้
เป้็นอุ่ป้สรรค์ในการฟื้้�นตัวัด้�านสุขภาพจิตและร่างกายขอ่งพวักเขา สิ�งทำี�สำาค์ัญสำาหรับีผู้้�ให�บีริการค์ือ่
ต�อ่งตระหนักในเรื�อ่งนี� และค์าด้การณ์์ถุึงป้ฏิิกิริยาทำางสังค์มเช้ิงลบีทำี�เกิด้ขึ�นได้�เมื�อ่ติด้ต่อ่กับีแหล่ง
ภายนอ่กเพื�อ่ขอ่รับีการสนับีสนุนและค์วัามช้่วัยเหลือ่ให�กับีผู้้�หญิงทำี�เป้็นผู้้�เสียหายจากการค์�ามนุษย์
และการหาทำี�พักให�พวักเขา123

123 IOM (2007).
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บีริการสนับีสนุนสำาหรับีผู้้�ช้าย และเด้็กผู้้�ช้าย ค์นพิการ และกลุ่ม LGBTQI นั�นมีอ่ย้่จำากัด้หรือ่ไม่มี
เลย ตัวัอ่ย่างเช้่น การขาด้สถุานพักพิงสำาหรับีผู้้�ช้าย และเด้็กผู้้�ช้าย อ่าจเป้็นผู้ลให�พวักเขาถุ้กส่งตัวั
เข�าสถุานกักกันแทำน อ่ีกตัวัอ่ย่าง ค์ือ่ ผู้้�เสียหายทำี�อ่ย้่ในกลุ่ม LGBTQI อ่าจถุ้กส่งตัวัเข�าทำี�พักสำาหรับี           
เพศเด้ียวั  ซ้ำึ�งอ่าจเพิ�มค์วัามเสี�ยงขอ่งการเลือ่กป้ฏิิบีัติ การตีตราและค์วัามเสี�ยงขอ่งการทำำาร�ายทำี�
รุนแรง และตอ่กยำ�าค์วัามร้�สึกขอ่งการถุ้กกีด้กัน และสภาวัะค์วัามเป้็นช้นช้ายขอ่บี

ผู้้�เสียหายอ่าจไม่มีโอ่กาสเลือ่กวั่าตนต�อ่งการหรือ่อ่ยากได้�บีริการใด้ทำี�รัฐสนับีสนุน บีริการในการ 
กลับีส้่สังค์มและการสนับีสนุนทำี�ถุ้กทำำาให�เป้็นมาตรฐานเด้ียวักันทำี�ไม่สามารถุป้ฏิิบีัติได้�จริง และ/หรือ่
ทำี�ไม่ตรงกับีค์วัามต�อ่งการและค์วัามป้รารถุนาขอ่งผู้้�เสียหาย ซ้ำึ�งอ่าจสร�างค์วัามเค์รียด้และภาระทำี� 
ไม่จำาเป้็นให�กับีผู้้�เสียหาย และทำี�เลวัร�ายไป้กวั่านั�นค์ือ่ทำำาให�พวักเขาตกอ่ย้่ในอ่ันตราย124

บี่อ่ยค์รั�งทำี�การเข�าถุึงโอ่กาสในการทำำางาน และป้ระเภทำขอ่งการฝึึกอ่บีรมทำักษะวัิช้าช้ีพทำี�จัด้ให�กับีผู้้�
เสียหาย มักจะถุ้กกำาหนด้ตามเพศสภาพ โด้ยตามป้กติ ผู้้�หญิงมักจะได้�รับีการอ่บีรมการทำำาผู้ม การ
ทำอ่ผู้�า การตัด้เสื�อ่ผู้�าสตรีหรือ่การตัด้เย็บีส้ทำ การทำำาอ่าหารหรือ่การอ่บีขนม หรือ่การเลี�ยงสัตวั์ และ
ผู้้�ช้ายจะได้�รับีการฝึึกอ่บีรมให�ตัด้ผู้มช้าย เลี�ยงสัตวั์ ซ้ำ่อ่มรถุจักรยานยนต์ ซ้ำ่อ่มวัิทำยุ ซ้ำ่อ่มเค์รื�อ่งใช้�
ไฟื้ฟื้้าหรือ่ซ้ำ่อ่มเค์รื�อ่งป้รับีอ่ากาศ  การฝึึกอ่บีรมด้ังกล่าวัสอ่ด้ค์ล�อ่งกับีแนวัค์ิด้แบีบีเด้ิมเกี�ยวักับี
บีทำบีาทำตามเพศสภาพ  และการมอ่งทำักษะขอ่งผู้้�หญิงและผู้้�ช้ายแบีบีเหมารวัม ทำี�แย่ไป้กวั่านั�นค์ือ่
ทำำาให�เกิด้ค์วัามเสี�ยงขอ่งการยึด้ถุือ่การแบี่งแยกตามเพศสภาพและอ่าช้ีพ ซ้ำึ�งอ่าจส่งผู้ลให�ค์วัาม 
หน่าแน่นในการจ�างงานผู้้�หญิงรวัมอ่ย้่ในอ่าช้ีพทำี�ได้�เงินน�อ่ย ค์ุณ์ค์่าตำ�ากวั่าทำี�ค์วัร เป้็นการแสวังหา
ป้ระโยช้น์ และมีค์วัามเสี�ยง125

ในทำำานอ่งเด้ียวักัน ต�อ่งใช้�ค์วัามพยายามอ่ย่างมีจิตสำานึก ในการจัด้ให�มีการฝึึกอ่บีรมวัิช้าช้ีพใน 
เรื�อ่งต่าง ๆ ทำี�อ่ย้่ในค์วัามต�อ่งการขอ่งตลาด้ทำี�แทำ�จริงสำาหรับีทำักษะด้ังกล่าวั  ค์วัามไม่ตรงกันระหวั่าง
ทำักษะทำี�ให�ไวั�กับีโอ่กาสในการทำำางานจริง อ่าจไม่ส่งเสริมต่อ่ค์วัามสำาเร็จขอ่งผู้้�เสียหาย และยังสร�าง
เงื�อ่นไขสำาหรับีการแสวังหาป้ระโยช้น์พวักเขาขึ�นมาอ่ีกค์รั�ง

124 Surtees, R. Supporting the 
Reintegration	of	Trafficked	
Persons:	A	Guidebook	for	
the	Greater	Mekong	
Sub-Region. (กรุงเทำพฯ  
สถุาบีัน NEXUS, UN-ACT และ
ม้ลนิธีิศุภนิมิต ป้ี 2017) https://
nexushumantrafficking.files.
wordpress.com/2017/04/
final-reintegration-
guidebook-gms.pdf

125 UN Women. The Gendered 
Dynamics	of	Trafficking	in	
Persons Across Cambodia, 
Myanmar and Thailand. 
(กรุงเทำพ ฯ ป้ี 2020) https://
asiapacific.unwomen.org/-/
media/
field%20office%20eseasia/
docs/
publications/2020/02/
ap-gendered-dynamics-
of-trafficking-s.
pdf?la=en&vs=327
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แนวทางหลิักว่าด้วยการไม่ทำา
อันตรายสำาหรับการทำางานกับ
บุคคลิกลิุ่มช้ายขอบ 

• ผู้สัมภาษณ์แลิะผู้ให้บริการจะต้องประเมินว่าพวกตนมีความคิดเช้ิงลิบที�เกิดข้้นก่อนที�จะ
พบปะกับบุคคลินั้น อคติ หรือความรู้ส้กของการเหยียดเช้ื้อช้าติต่อบุคคลิที�ตนจะ
สัมภาษณ์/ช้่วยเหลิือหรือไม่ 

• จัดหาลิ่ามให้กับผู้เสียหายที�มาจากกลิุ่มช้าติพันธิ์ุ์ที�เป็นช้นกลิุ่มน้อยแลิะผู้พิการ ทำาให้
แน่ใจว่าผู้เสียหายรู้ส้กสะดวกใจกับเพศสภาพของลิ่ามโดยที�ทำาให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้
เป็นที�รู้จักของผู้เสียหายด้วย

• ให้ทางเลิือกแก่ผู้หญิงแลิะเด็กผู้หญิงในการที�จะรับการสัมภาษณ์หรือตรวจจากแพทย์
หรือเจ้าหน้าที�ที�เป็นสตรี หากไม่มีแพทย์หรือเจ้าหน้าที�ที�เป็นสตรีอยู่ ระหว่างที�ให้การ
สัมภาษณ์หรือตรวจร่างกายก็ควรให้มีผู้หญิงอยู่ด้วย ในทำานองเดียวกัน เป็นสิ�งสำาคัญ 
ที�จะให้ทางเลิือกแก่ผู้ช้ายแลิะวัยรุ่นช้ายในการที�จะรับการสัมภาษณ์หรือตรวจจากแพทย์
หรือเจ้าหน้าที�ช้ายได้เช้่นกัน126

• เนื�องจากสถูานะทางสังคมที�ลิ่อแหลิมเปราะบางของพวกเขา ควรมีการประเมินความ
เสี�ยงหลิายประการของการให้กลิุ่มช้ายขอบมีส่วนเกี�ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมาย
อย่างลิะเอียดถูี�ถู้วน แลิะควรหารือกับผู้เสียหายก่อนที�จะดำาเนินการ อน้�ง สิทธิ์ิของผู้เสีย
หายในการให้ความยินยอมโดยที�ได้รับแจ้งให้ทราบถู้งข้อมูลิอย่างครบถู้วน ในการรักษา
ความลิับ แลิะในความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลิใช้้บังคับในที�นี้

• ให้ความช้่วยเหลิือพิเศษ เช้่น ผู้ปกครองตามกฎหมายสำาหรับบุคคลิที�มีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา จิตใจ หรือบุคคลิที�ไม่สามารถูที�จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการให้ความ
ยินยอมโดยทราบถู้งข้อมูลิครบถู้วนได้อย่างเต็มที� ผู้ปกครองตามกฎหมายคือบุคคลิที�มี 
อำานาจในการกระทำาการแทนผู้อื�นตามกฎหมายอย่างเต็มที�ที�มอบให้โดยบุคคลิดังกลิ่าว 
หรือที�ปร้กษาด้านกฎหมายที�มีหนังสือมอบอำานาจที�เป็นลิายลิักษณ์อักษรของบุคคลิดัง
กลิ่าว อน้�ง องค์กรต่าง ๆ ควรปร้กษาทนายความเกี�ยวกับการให้ความยินยอมของบุคคลิ
ที�สภาพจิตใจหรือร่างกายไม่อยู่ในสภาพที�จะให้ความยินยอมที�มีผลิตามกฎหมายได้127

126 IOM (2007).  

127 IOM (2007). 



67แนวทางว่าด้วยการไม่ทำาอันตรายสำาหรับการทำางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  |  รวมการนำาไปดำาเนินการทั้งหมดของโครงการอาเซียน-แอคท์

• ความต้องการพิเศษของกลิุ่มเปราะบางควรได้รับการทำาให้เห็นได้อย่างเด่นช้ัด 
ในลิักษณะที�เป็นภาวะวิสัยแลิะปราศจากอคติ แลิะโดยที�ไม่ใช้้ภาษาที�สื�อถู้ง
ความสงสารหรือความอับอาย

• การให้ข้อมูลิทั้งหมดควรทำาในลิักษณะที�สอดคลิ้องกับความต้องการของ
บุคคลิที�ไม่รู้หนังสือ ช้นกลิุ่มน้อย คนพิการ แลิะเด็ก ๆ โดยข้อมูลิดังกลิ่าวควร
อยู่ในภาษาที�บุคคลิเหลิ่านั้นเข้าใจได้ ข้อมูลิที�ให้กับเด็กต้องให้ในลิักษณะที�
เหมาะสมกับอายุ แลิะวุฒิภาวะของเด็ก128

• ผู้เสียหายควรได้รับแจ้งข้อมูลิอย่างครบถู้วนเกี�ยวกับสิทธิ์ิ ทางเลิือกแลิะ
โอกาสต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจทั้งหมดที�เกี�ยวกับ
บริการต่าง ๆ ที�พวกเขาต้องการ (หรือไม่ต้องการ) ที�จะได้รับ129

• ตระหนักถู้งบรรทัดฐานทางสังคมที�ส่งผลิเช้ิงลิบต่อผู้หญิง แลิะความท้าทาย
เฉพาะที�ผู้เสียหายซ้�งเป็นหญิง ผู้ช้าย แลิะเด็กที�รอดช้ีวิตต้องเผช้ิญ แลิะทำาให้
มั�นใจได้ว่าบริการทั้งหมดนั้นออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อมิติเหลิ่านี้ เช้่น 
การสนับสนุนด้านจิตสังคม ข้อมูลิทางกฎหมาย การเป็นตัวแทน สถูาน
คุ้มครองที�ปลิอดภัย130

• ทำาให้ให้มั�นใจได้ว่าผู้เสียหายสามารถูเข้าถู้งบริการที�ครอบคลิุมหลิายภาคส่วน
ซ้�งตอบสนองต่ออายุแลิะเพศสภาพ เช้่น การให้คำาปร้กษาทางจิตสังคม ความ
ช้่วยเหลิือด้านกฎหมาย สุขภาพทางเพศแลิะการเจริญพันธิ์ุ์ แลิะบริการทาง
สังคม พื้นที�เฉพาะสำาหรับผู้หญิง การสนับสนุนของบุคคลิรอบข้าง แลิะการ
เข้าถู้งสถูานคุ้มครองของผู้หญิงหรือที�อยู่อาศัยในช้่วงเปลิี�ยนผ่าน ในกรณีของ
เด็กผู้หญิง ต้องทำาให้มั�นใจได้ว่า มีการแต่งต้ังผู้ปกครองที�มี คุณสมบัติเหมาะสม 
แลิะผู้เสียหายสามารถูเข้าถู้งครอบครัว หรือการดูแลิทางเลิือกในชุ้มช้น 
แทนที�จะเป็นสถูานคุ้มครองได้131

128	 UNODC.	United	Nations	
Principles and Guidelines 
on Access to Legal Aid in 
Criminal Justice Systems. 
(กรุงเวัียนนา ป้ี 2013) เข�าด้้ได้�ทำี� 
https://www.unodc.org/
documents/justice-and-
prison-reform/UN_
principles_and_guidlines_
on_access_to_legal_aid.
pdf 

129	 Surtees,	R	(2017).	

130 Ibid.

131	 ICAT	Draft	Submission	to	
CEDAW.	
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• ทำาให้มั�นใจได้ว่าหลิักสูตรการฝึึกอบรมแลิะการพัฒนาทักษะที�จัดข้้นสถูาน
คุ้มครองนั้น เสริมสร้างความพ้งพอใจแลิะสร้างเสริมพลิังให้กับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ แลิะหลิีกเลิี�ยงการเน้นยำ้าถู้งทัศนคติแบบเหมารวมเช้ิงเพศสภาพ
ที�เสี�ยงต่อการทำาให้ผู้หญิงต้องติดอยูในอาช้ีพที�ได้ค่าแรงตำ�าแลิะเป็นการ
แสวงหาประโยช้น์ ในการที�จะทำาเช้่นนี้ การฝึึกอบรมแลิะการพัฒนาทักษะ
ควรแก้ไขการแบ่งแยกทางอาช้ีพอย่างรอบคอบด้วยการให้การฝึึกอบรมทาง
อาช้ีพที�ให้ผลิตอบแทนสูงแลิะในภาคส่วนมีคุณภาพสูง แลิะสนับสนุนอย่าง
แข็งขันให้ผู้หญิงเข้าร่วมในการฝึึกอบรมนี้หากพวกเธิ์อต้องการ132

• แนะนำามาตรการที�จัดการกับการตีตราผู้เสียหายของการแสวงหาประโยช้น์
ทางเพศ แลิะผู้ที�ได้รับเช้ื้อเอช้ไอวี หรือติดเช้ื้อทางเพศสัมพันธิ์์อื�น ซ้�งรวมถู้ง
การจัดตั้งบริการสุขภาพที�อยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิ์ิ โดยรวมทั้งบริการด้าน
สุขภาพทางเพศแลิะการเจริญพันธิ์ุ์ที�รักษาความลิับ กลิุ่มบุคคลิรอบข้างที�
ให้การสนับสนุน แลิะทำางานกับครอบครัว ชุ้มช้น แลิะภาคประช้าสังคม
โดยตรง133

• นอกจากนี้ โครงการกลิับคืนสู่สังคมสำาหรับแรงงานต่างด้าวที�เดินทางกลิับควร
คำาน้งถู้งสภาพทางเศรษฐกิจแลิะสังคมในประเทศต้นทางของพวกเขาด้วย 
ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่สำาหรับของพวกเขาเองเท่านั้น แต่รวมถู้งครอบครัวของพวก
เขาด้วย

• การสนับสนุนต่อโครงการกลิับคืนสู่สังคมควรมีความครอบคลิุมแลิะควรมี
บริการด้านต่าง ๆ อันหลิากหลิายให้กับผู้ที�ถููกค้าตามความต้องการส่วน
บุคคลิของบุคคลินั้น ๆ ซ้�งอาจเกี�ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ หรือ 
การส่งต่อให้กับผู้ให้บริการรายอื�น134 ควรพัฒนาการร่วมเป็นภาคีกับ 
หน่วยงาน แลิะสถูาบันอื�นเพื�อทำาให้มั�นใจได้ในการจัดหาให้ซ้�งบริการ
สนับสนุนที�ครอบคลิุมแลิะความต่อเนื�องของการดูแลิ ความช้่วยเหลิือ 
บางประการอาจถููกออกแบบมาสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แลิะ 
บางบริการอาจมีให้ผ่านโครงการความช้่วยเหลิือแรงงานข้ามช้าติ ซ้�ง 
เป็นกลิุ่มประช้ากรที�มีความเปราะบางทางสังคมแลิะเป็นประช้ากรส่วนใหญ่  

132 Ibid.

133 Ibid.

134 Surtees, R (2017). 
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ผนวก 1: บทบาทของเจ้าหน้าที�ของ ASEAN-ACT ในการทำาให้มั�นใจได้ใน
แนวทางหลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย

เป้้าหมายทำี�ค์รอ่บีค์ลุมขอ่ง ASEAN–ACT ค์ือ่ การสนับีสนุนให�ป้ระเทำศสมาช้ิกสมาค์มอ่าเซ้ำียนมีระบีบี
ต่าง ๆ ขอ่งงานยุติธีรรมทำี�มีป้ระสิทำธีิภาพ ทำี�ให�การลงโทำษผู้้�ค์�ามนุษย์อ่ย่างยุติธีรรม และพิทำักษ์สิทำธีิ
มนุษยช้นขอ่งผู้้�เสียหาย ในแง่ขอ่งการป้ฏิิบีัติ หมายค์วัามวั่า เมื�อ่ทำำาการกำาหนด้โค์รงการหรือ่กิจกรรม 
ต่าง ๆ วััตถุุป้ระสงค์์หลักขอ่งโค์รงการและกิจกรรมเหล่านั�น ค์วัรเป้็นการทำำาให�บีรรลุผู้ลด้�านสิทำธีิ
มนุษยช้น ASEAN–ACT นำามาใช้�ซ้ำึ�งวัิธีีการด้�านสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายทำี�มีการนิยามไวั�ภายในสายงาน 
ด้�านกฎหมายและงานยุติธีรรมวั่าเป้็นการมุ่งเน�นอ่ย่างเป้็นระบีบีทำี�สิทำธีิ ค์วัามต�อ่งการ ข�อ่ห่วังกังวัล
ขอ่งผู้้�เสียหาย เพื�อ่ทำำาให�มั�นใจได้�ในการมอ่บีบีริการให�ด้�วัยค์วัามเห็นอ่กเห็นใจและค์วัามละเอ่ียด้อ่่อ่น 
ในลักษณ์ะทำี�ไม่มีการตัด้สิน [1]

หลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาอ่ันตรายเป้็นพื�นฐานขอ่งกลยุทำธี์ขอ่ง ASEAN-ACT ทำี�เกี�ยวักับีสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย 
ค์วัามเทำ่าเทำียมด้�านเพศสภาพ และค์วัามค์รอ่บีค์ลุมทำางสังค์ม และกำาหนด้ให�เจ�าหน�าทำี� กิจกรรม 
กระบีวันการ รวัมทำั�งนโยบีายทำั�งหมด้สนับีสนุนต่อ่วัิธีีการทำี�วั่าด้�วัยการไม่ทำำาร�าย เจ�าหน�าทำี� และ
พันธีมิตรทำุกค์นขอ่งโค์รงการ ล�วันต�อ่งอ่ย้่ภายใต�บีังค์ับีแห่งหลักการนี� และค์วัรบี้รณ์าการมาตรการ
ป้กป้้อ่งทำี�มีป้ระสิทำธีิภาพ ไวั�ตลอ่ด้ทำั�งการป้ฏิิบีัติการและการด้ำาเนินโค์รงการเพื�อ่ป้กป้้อ่งผู้้�รับีป้ระโยช้น์ 
รวัมทำั�งป้้อ่งกันการแสวังหาป้ระโยช้น์และการล่วังละเมิด้ให�ได้�มากทำี�สุด้เทำ่าทำี�จะเป้็นไป้ได้�

มาตรการต่อ่ไป้นี� เป้็นสิ�งทำี�ได้�แนะนำาให�เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ในการทำำาให�วัิธีีการหลักวั่าด้�วัย
การไม่ทำำาอ่ันตรายนั�น ค์งอ่ย้่อ่ย่างช้ัด้เจนตลอ่ด้การทำำางานขอ่งเจ�าหน�าทำี�

ส่งเสริมให้หลิักการพื้นฐานของหลิักว่าด้วยการไม่ทำาอันตราย (DNH) เป็นค่านิยมหลิักของ  
ASEAN-ACT

1. เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ค์วัรทำำาค์วัามค์ุ�นเค์ยกับีหลักการพื�นฐานขอ่ง DNH (ด้ังทำี�นิยามไวั� 
ในค์้่มือ่ฉบีับีนี�) และอ่ันตรายทำี�อ่าจเกิด้ขึ�นได้�ในแต่ละส่วันทำี�สำาค์ัญตามทำี�ระบีุไวั�ในค์้่มือ่ฉบีับีนี� 
เจ�าหน�าทำี�ระด้ับีอ่าวัุโส อ่าจเริ�มต�นการป้ระชุ้มภายใน เพื�อ่หารือ่กันถุึงการป้รับีใช้� DNH ใน 
ทำางป้ฏิิบีัติกับีการทำำางานป้ระจำาวัันขอ่งเจ�าหน�าทำี� ซ้ำึ�งอ่าจสนับีสนุนต่อ่ค์วัามเข�าใจใน DNH  
ในกลุ่มเจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ทำุกค์นอ่ย่างเป้็นอ่ันหนึ�งอ่ันเด้ียวักัน 

2. ในการมีป้ฏิิสัมพันธี์และการสื�อ่สารกับีผู้้�ทำี�มีส่วันได้�ส่วันเสีย เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ค์วัรรักษา
ไวั�ซ้ำึ�งหลักการ  DNH และเน�นยำ�าถุึงค์วัามสำาค์ัญขอ่งวัิธีีการวั่าด้�วัยสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย ซ้ำึ�งสอ่ด้ค์ล�อ่ง
กับีอ่อ่สเตรเลีย/กระทำรวังการต่างป้ระเทำศและการค์�า (DFAT) รวัมทำั�งพันธีสัญญาขอ่ง ACTIP  
ทำี�มีต่อ่สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย 

3. เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ค์วัรใช้�แนวัทำางป้ฏิิบีัติวั่าด้�วัยการไม่ทำำาร�าย (DNH Guide) เป้็น
เอ่กสารทำรัพยากรข�อ่ม้ล อ่ีกทำั�งค์วัรแป้ลค์้่มือ่ด้ังกล่าวัเป้็นภาษาป้ระจำาช้าติต่าง ๆ ทำี�เกี�ยวัข�อ่ง เพื�อ่
เป้็นเอ่กสารอ่�างอ่ิงทำี�ง่ายต่อ่การใช้�งาน ทำั�งนี�ค์วัรมีการป้รับีข�อ่ม้ลให�ทำันสมัยอ่ย้่เสมอ่โด้ย 
ให�เป้็นไป้ตามทำี�หารือ่ร่วัมกับีผู้้�ทำี�มีส่วันได้�ส่วันเสีย 

1 กลยุทำธี์วั่าด้�วัยสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายขอ่ง 
ASEAN-ACT	(2019)
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บูรณาการหลิักการของ DNH เข้าไว้ในการออกแบบ แลิะการนำาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลิซ้�ง
กิจกรรมทั้งหมดของโครงการของ ASEAN-ACT แลิะของภาคีของโครงการ 

1. ในการอ่อ่กแบีบีหรือ่การด้ำาเนินกิจกรรมใด้ใด้ เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT ค์วัรพยายามเพื�อ่ให�
บีรรลุผู้ล ในการระบีุอ่ันตรายใด้ใด้ทำี�อ่าจเกิด้ขึ�นได้� ซ้ำึ�งรวัมถุึงกิจกรรมต่าง ๆ ทำี�มีภาค์ีขอ่งโค์รงการ
เป้็นผู้้�ป้ฏิิบีัติการให�บีังเกิด้ผู้ล หากค์วัามเสี�ยงทำี�จะเกิด้อ่ันตรายนั�นเป้็นไป้ได้� โด้ยเฉพาะอ่ย่างยิ�ง
อ่ันตรายต่อ่ผู้้�เสียหายขอ่งการค์�ามนุษย์และค์รอ่บีค์รัวัขอ่งผู้้�เสียหาย เจ�าหน�าทำี�ขอ่ง ASEAN-ACT 
ค์วัรแจ�งให�ภาค์ีขอ่งโค์รงการ ฯ ทำราบี และให�การสนับีสนุนแก่พวักเขาในการจัด้การแก�ไขค์วัามเสี�ยง
ด้ังกล่าวั อ่นึ�ง ยังไม่ค์วัรด้ำาเนินกิจกรรมด้ังกล่าวั จนกวั่าจะมีการจัด้การแก�ไขค์วัามเสี�ยงได้�อ่ย่าง
เพียงพอ่แล�วั 

2. ASEAN-ACT ค์วัรให�การสนับีสนุนด้�านวัิช้าการในการอ่อ่กแบีบีนโยบีายและโค์รงการต่าง ๆ  
ทำี�ส่งเสริมสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย รวัมทำั�งค์วัามเทำ่าเทำียมด้�านเพศสภาพ และค์วัามค์รอ่บีค์ลุมทำางสังค์ม 
แก่ภาค์ีขอ่งโค์รงการ ฯ ต่อ่ไป้ ซ้ำึ�ง ASEAN-ACT นั�น กำาลังด้ำาเนินการเช้่นนี�อ่ย้่แล�วัโด้ยผู้่านการ
พัฒนาค์้่มือ่ DNH Guide ฉบีับีนี� การส่งเสริมศาลทำี�ให�ผู้้�เสียหายเป้็นศ้นย์กลาง การเผู้ยแพร่หลัก
ป้ฏิิบีัติทำี�ด้ีขอ่งสถุานค์ุ�มค์รอ่ง ฯลฯ ทำั�งนี�อ่าจจะระบีุถุึงการสนับีสนุนด้�านวัิช้าการและ เนื�อ่หา 
เพิ�มเติมต่อ่ไป้ได้�อ่ีก จากการหารือ่กับีผู้้�ทำี�มีส่วันได้�ส่วันเสียในการรวัมหลักการ DNH เข�าไวั�ใน 
การทำำางานขอ่งพวักเขา 

3. อ่าจพัฒนารายการตรวัจสอ่บี DNH (DNH checklist) สำาหรับีผู้้�ด้ำาเนินการเฉพาะกลุ่มในสายงาน
ยุติธีรรม อ่ย่างเช้่น เจ�าหน�าทำี�บีังค์ับีใช้�กฎหมาย พนักงานอ่ัยการ และผู้้�พิพากษา โด้ยให�อ่ย้่บีน 
พื�นฐานขอ่งค์้่มือ่เล่มนี� ทำั�งนี�เพื�อ่ช้่วัยเจ�าหน�าทำี�ด้ังกล่าวัในทำางป้ฏิิบีัติในการทำำางานป้ระจำาวััน 
ในแต่ละวััน อ่ีกทำั�งยังอ่าจพัฒนารายการตรวัจสอ่บี (Checklist) สำาหรับีผู้้�ป้ฏิิบีัติกลุ่มอ่ื�น เช้่น  
เจ�าหน�าทำี�สืบีสวันสอ่บีสวัน ทำนายค์วัาม เจ�าหน�าทำี�สังค์มสงเค์ราะห์ ผู้้�อ่ำานวัยการสถุานค์ุ�มค์รอ่ง ฯลฯ 
ตามค์ำาร�อ่งขอ่ขอ่งภาค์ีขอ่งโค์รงการ ฯ

ใช้�สิ�งบี่งช้ี้ DNH ในกระบวนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลิ แลิะการเรียนรู้ 

1. ASEAN-ACT ค์วัรอ่อ่กแบีบีมาตรฐานสิ�งบี่งช้ี� DNH โด้ยให�เป้็นส่วันหนึ�งขอ่งกระบีวันการต่าง ๆ  
ในติด้ตามตรวัจสอ่บี การป้ระเมินผู้ล และการเรียนร้�ขอ่งโค์รงการ ฯ เพื�อ่ทำำาให�โค์รงการสามารถุ
เข�าใจถุึงผู้ลกระทำบีทำี�มีต่อ่สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย ค์วัามเทำ่าเทำียมด้�านเพศสภาพ และค์วัามค์รอ่บีค์ลุม
ทำางสังค์มได้�ด้ียิ�งขึ�น และเพื�อ่เป้็นข�อ่ม้ลสำาหรับีการด้ำาเนินโค์รงการในป้ัจจุบีันและในอ่นาค์ตต่อ่ไป้ 
การรวับีรวัมข�อ่ม้ลการด้ำาเนินโค์รงการอ่ย่างเป้็นระบีบีนั�น ช้่วัยในการสร�างสรรค์์พื�นฐานทำี�มีค์วัาม
หมาย รวัมทำั�งข�อ่ม้ลเช้ิงเป้รียบีเทำียบีในการวััด้ผู้ลกระทำบีขอ่ง ASEAN-ACT ทำี�มีต่อ่สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย  
และค์วัามก�าวัหน�าขอ่งอ่าเซ้ำียนในพันธีสัญญาและการสร�างขีด้ค์วัามสามารถุทำี�เกี�ยวัข�อ่งกับี สิทำธีิ 
ขอ่งผู้้�เสียหาย ค์วัามเทำ่าเทำียมด้�านเพศสภาพ และค์วัามค์รอ่บีค์ลุมทำางสังค์ม รวัมทำั�งพันธีะหน�าทำี�
ภายใต� ACTIP อ่ีกด้�วัย

2. รายงานค์วัามค์ืบีหน�าทำี�เสนอ่โด้ยภาค์ี ค์วัรระบีุค์วัามเสี�ยงทำี�มีอ่ย้่ในแต่ละกิจกรรม และวัิถุีทำางทำี� 
จะลด้ค์วัามเสี�ยงเหล่านั�นให�ได้�มากทำี�สุด้เทำ่าทำี�จะเป้็นไป้ได้� นอ่กจากนี�รายงานด้ังกล่าวัยังค์วัรอ่ธีิบีาย
ด้�วัยวั่า กิจกรรมนั�นมีส่วันสนับีสนุนต่อ่เป้้าหมายโด้ยรวัมขอ่งการเสริมสร�างสิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหาย 
ในอ่าเซ้ำียนได้�อ่ย่างไร 
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สนับสนุนต่อการลิงทุนเช้ิงกลิยุทธิ์์ ที�แสดงให้เห็นถู้งหลิักว่าด้วยการไม่ทำาร้าย (DNH) 

1. ASEAN-ACT ค์วัรหาทำางสนันสนุนกิจกรรมในโค์รงการและโค์รงการขอ่งภาค์ี ทำี�มุ่งมั�นในการทำำาให�
สิทำธีิขอ่งผู้้�เสียหายนั�นมีค์วัามค์ืบีหน�าผู้่านการเป้ลี�ยนแป้ลงทำี�เป้็นระบีบีให�มากยิ�งขึ�น ซ้ำึ�งจะเป้็นการ
ส่งสัญญาณ์ให�ผู้้�ทำี�มีส่วันได้�ส่วันเสียทำราบีถุึงค์วัามมุ่งมั�นขอ่ง ASEAN-ACT ทำี�มีต่อ่ หลักวั่าด้�วัยการไม่
ทำำาร�าย และกระตุ�นให�อ่งค์์กรทำี�เป้็นภาค์ีอ่ย้่แล�วัหรือ่อ่าจเป้็นภาค์ีในอ่นาค์ตนั�นพัฒนามาตรฐานขอ่ง
ตนให�ด้ียิ�งขึ�น ในขณ์ะเด้ียวักัน ASEAN-ACT ก็ไม่ค์วัรทำี�จะกลัวัทำี�จะยุติค์วัามเป้็นภาค์ีกับีอ่งค์์กรทำี�ไม่
ยึด้แนวัทำางทำี�เน�นผู้้�เสียหายเป้็นศ้นย์กลาง

2. หลักป้ฏิิบีัติทำี�ด้ีทำี�สุด้และวัิธีีการทำี�เป้็นค์วัามค์ิด้ใหม่ส้่หลักวั่าด้�วัยการไม่ทำำาร�ายทำี�ค์ิด้ค์�นโด้ยภาค์ีนั�น 
ค์วัรทำี�จะได้�รับีการส่งเสริม และเผู้ยแพร่อ่อ่กไป้อ่ย่างกวั�างขวัาง  ซ้ำึ�งจะเป้็นการกระตุ�นการเรียนร้�
ภายในภ้มิภาค์ และทำำาให�ภาค์ีและผู้้�ทำี�มีส่วันได้�ส่วันเสียทำี�มีระด้ับีขีด้ค์วัามสามารถุในการเข�าใจใน
หลักการ DNH ทำี�แตกต่างกันอ่อ่กไป้นั�น นำาหลักการ DNH ไป้ใช้�กันมากยิ�งขึ�น 
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ภาคผนวก 2: รายนามที�ผู้เช้ี�ยวช้าญ/องค์กรที�ปร้กษา  

ACWC Indonesia Sri Danti Anwar

ACWC Myanmar Kyaw Myo

ACWC Philippines Lourdesita Chan

ACWC Thailand    Wanchai Roujanavong

Embode    Aarti Kapoor, Jennie Williams

Independent Consultant     Marika McAdam

Independent Consultant (Gender and Sosical Inclusion Specialist)  Froniga GreigInternational 

Justice Mission    Andrey Sawchenko

International Labour Organisation  Anna Olsen

International Organisation for Migration   Peppi Siddiq

Nexus Institute   Rebecca Surtees

Philippine Commission on Women  Claire Ruzzel Esturas, Zyra Cuevas

Remedy Project   Archana Kotecha

UN Action for Cooperation against Trafficking in Persons   Paul Buckley

UN Development Programme  Reidun Gjerstad

UN Refugee Agency   Francois Kernin, Janis Ridsdel 

UN Women Gaelle Demolis

World Vision Foundation of Thailand Harley Hamilton
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