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กิติติิกรรมประกาศ

แนวทำางระดัับัอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบััติิติามหลัักการไม่ทำำาอันติราย (ASEAN Do-No-Harm Guide) ฉบัับันี�จัดัทำำาโดัยคุ้้ณ  
Chen Chen Lee โดัยเป็นโคุ้รงการข้องคุ้ณะกรรมาธิิการอาเซีียนว่าดั้วยการส่งเสริมแลัะคุ้้้มคุ้รองสิทำธิิสติรีแลัะเดั็ก 
(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) 
หร่อ ACWC ภูายใติ้ โคุ้รงการระยะยาวว่าดั้วยการพื่ัฒนาศักยภูาพื่ข้องเจ้าหน้าทำี�เผู้ชิญเหติ้ดั่านหน้าเพื่่�อติ่อติ้าน 
การคุ้้ามน้ษย์โดัยใช้แนวทำางทำี�มีผู้้้เสียหายเป็นศ้นย์กลัางแลัะลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศสภูาวะ (Multi-Year Project on 
Capacity Enhancement of Frontline Responders in Counter Trafficking Using Victim-Oriented and 
Gender-Sensitive Approaches) (ติ่อไปนี�เรียกว่า “โคุ้รงการ”) ซี่�งสนับัสน้นโดัยโคุ้รงการอาเซีียน-ออสเติรเลัีย 
เพื่่�อติ่อติ้านการคุ้้ามน้ษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) หร่อ ASEAN-ACT

ทำาง ACWC ติ้องข้อข้อบัพื่ระคุ้้ณคุ้วามช่วยเหลั่อจากคุ้้ณ Sri Danty Anwar  (ติัวแทำน ACWC ประเทำศอินโดันีเซีีย)  
ในการทำี�ทำ่านเป็นหัวเรี�ยวหัวแรงข้องโคุ้รงการนี�รวมทำั�งการจัดัทำำาแนวทำางการปฏิิบััติิติามหลัักการไม่ทำำาอันติรายฉบัับันี� 
แลัะข้อข้อบัพื่ระคุ้้ณสมาชิกคุ้ณะทำำางานเชิงเทำคุ้นิคุ้ ไดั้แก่ คุ้้ณ Sri Danty Anwar (ACWC อินโดันีเซีีย)   
คุ้้ณ Yanti Kusumawardhani (ACWC อินโดันีเซีีย) ศาสติราจารย์ Lourdesita Sobrevega-Chan  
(ACWC ฟื้ิลัิปปินส์) ดัร. รัชดัา ไชยคุ้้ปติ์ (ACWC ประเทำศไทำย) แลัะคุ้้ณวันชัย ร้จนวงศ์ (ACWC ประเทำศไทำย)  
มา ณ ทำี�นี�เป็นอย่างส้ง แลัะข้อข้อบัพื่ระคุ้้ณผู้้้เข้้าร่วมในการฝึึกอบัรมเชิงปฏิิบััติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับัชาติิทำี�จัดัข้่�น 
ในกัมพื่้ชา อินโดันีเซีีย สปป.ลัาว ฟื้ิลัิปปินส์ ไทำย แลัะเวียดันามดั้วยเช่นกัน

นอกจากนี� ACWC ติ้องข้อข้อบัพื่ระคุ้้ณคุ้วามอน้เคุ้ราะห์จากทำีมงานข้อง ASEAN-ACT สำาหรับัคุ้วามช่วยเหลั่อ 
ในการพื่ัฒนาแนวทำางการปฏิิบััติิติามหลัักการไม่ทำำาอันติรายฉบัับันี� โดัยเฉพื่าะคุ้้ณ Nurul Qoiriah ซี่�งดัำารงติำาแหน่ง 
ผู้้้อำานวยการฝึ่ายคุ้้้มคุ้รองสิทำธิิผู้้้เสียหายแลัะคุ้วามเทำ่าเทำียมทำางเพื่ศ คุ้วามพื่ิการแลัะคุ้วามคุ้รอบัคุ้ลั้มทำางสังคุ้ม 
(Victim Rights and Gender Equality, Disability and Social Inclusion) ทำั�งนี� ACWC ยังไดั้รับัการสนับัสน้น 
อันทำรงคุ้้ณคุ้่าจากแผู้นกข้จัดัคุ้วามยากจนแลัะคุ้วามแบั่งแยกทำางเพื่ศ (Poverty Eradication & Gender Division) 
สำานักเลัข้าธิิการอาเซีียน (ASEAN Secretariat) ในการจัดัทำำาเอกสารฉบัับันี� ให้เสร็จสมบั้รณ์ 
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คุ้ำานิยมจากคุ้ณะกรรมาธิิการอาเซีียนว่าดั้วยการส่งเสริม
แลัะคุ้้้มคุ้รองสิทำธิิสติรีแลัะเดั็ก (ACWC)

ขึ้้าพื่เจ้้าขึ้อชิมเชิยคณะกรรมาธิิการอาเซีียนว่าดั้วยการสำ่งเสำริมแลัะคุ้มครองสำิทธิิสำติรีแลัะเดั็ก (The ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women: ACWC) สำำาหรับการริเริ�ม
จ้ัดัทำาแนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติรายสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้า: การสำร้างหลััก
ประกันเพื่่�อคุ้มครองสำิทธิิผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ทั�งนี� ACWC มีความภาคภ้มิใจ้ยิ�งติ่อความคิดัริเริ�มนี� ซี้�งนับเป็น
เป้าหมายสำำาคัญขึ้องอาเซีียนในพื่ัฒนาสำิทธิิสำติรีแลัะเดั็กโดัยเฉพื่าะในประเดั็นที�เกี�ยวขึ้้องกับการติ่อติ้านการค้ามนุษย์ 

นับติั�งแติ่ปี พื่.ศ. 2559  เป็นติ้นมา ACWC มีความมุ่งมั�นในการสำนับสำนุนให้ชิาติิสำมาชิิกอาเซีียนร่วมกันยุติิความ
รุนแรงทุกร้ปแบบติ่อสำติรีแลัะเดั็กในภ้มิภาค โดัยผ่านการดัำาเนินการติามแผนปฏิิบัติิการระดัับภ้มิภาคอาเซีียนว่าดั้วยการ
ขึ้จ้ัดัความรุนแรงติ่อสำติรี (The ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against 
Women: RPA EVAW) ยิ�งกว่านั�น หลัังจ้ากที�อนุสำัญญาอาเซีียนว่าดั้วยการติ่อติ้านการค้ามนุษย์โดัยเฉพื่าะสำติรีแลัะเดั็ก 
(The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children: ACTIP) ไดั้
รับการรับรองในพื่.ศ. 2558  ACWC มุ่งมั�นที�จ้ะสำนับสำนุนการบรรลัุพัื่นธิกรณีขึ้องอนุสัำญญาฉบับดัังกลั่าว ACWC 
ยังคงขึ้บัเคลั่�อนการดัำาเนนิการติามแผนปฏิบัิติกิารระดับัภม้ภิาคอาเซียีนว่าด้ัวยการขึ้จั้ดัความรนุแรงต่ิอสำติรี แลัะจ้ะทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขึ้้องทั�งหมดัเพื่่�อสำนับสำนุนการดัำาเนินการติามอนุสำัญญาอาเซีียนว่าดั้วยการติ่อติ้านการค้ามนุษย์
โดัยเฉพื่าะสำติรีแลัะเดั็กอย่างเติ็มร้ปแบบทั�วอาเซีียน

ทั�งนี� เป็นที�ติระหนักดัีว่าอนุสำัญญาอาเซีียนว่าดั้วยการติ่อติ้านการค้ามนุษย์โดัยเฉพื่าะสำติรีแลัะเดั็กไดั้รับการยอมรับ
จ้ากองค์การสำหประชิาชิาติิ (United Nations) ว่าเป็นหน้�งในมาติรฐานระดัับสำ้งสำุดัดั้านการคุ้มครอง การปราบปราม 
แลัะความร่วมม่อเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ โดัยมีหลัายมิติิที�แสำดังถ้ึงความก้าวหน้ากว่าพื่ิธิีสำารเพื่่�อป้องกัน ปราบปราม 
แลัะลังโทษการค้ามนุษย์ โดัยเฉพื่าะผ้้หญิงแลัะเดั็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children)  ฉบับปี 2000 ซี้�งเป็นสำ่วนเสำริมอนุสำัญญาสำหประชิาชิาติิเพื่่�อติ่อติ้าน
อาชิญากรรมขึ้้ามชิาติิที�จ้ัดัติั�งในลัักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime)

ในโอกาสำนี� ACWC ขึ้อขึ้อบพื่ระคุณโครงการ ASEAN-ACT ซี้�งดัำาเนินการดั้วยทุนจ้ากรัฐบาลัประเทศออสำเติรเลัีย
ที�ไดั้ ให้การสำนับสำนุนอันทรงคุณค่าแก่การดัำาเนินงานขึ้องอาเซีียนเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ สำ่งผลัให้อาเซีียนบรรลัุ
ความก้าวหน้าอย่างยิ�งติลัอดัหลัายปีที�ผ่านมา โดัยเฉพื่าะในการวางแนวทางระดับัภม้ภิาคเพื่่�อติอบสำนองต่ิอความต้ิองการ
ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ซี้�งรวมถึ้งแนวปฏิิบัติิขึ้องประชิาคมอาเซีียนว่าดั้วยเร่�องความลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะ
สำำาหรับการดั้แลัผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ (ASEAN Gender Sensitive Guidelines for Handling Victims of 
Trafficking in Persons) แลัะ แนวทางแลัะกระบวนการขึ้องภ้้มิิภาคในการติอบสำนองติ่่อความติ้้องการขึ้องผ้้้เสำีียหาย
จ้ากการค้้ามนุุษย์์ (Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of TIP) 

คำานยิมจ้ากคณะกรรมาธิกิารอาเซียีนวา่ดัว้ยการสำง่เสำรมิแลัะคุม้ครองสำทิธิสิำติรแีลัะเดัก็ (ACWC)III



เป้าหมายหลัักขึ้องเรายังคงเป็นการคุ้มครองสำิทธิิผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ เคารพื่แลัะฟื้้�นฟื้้ศักดัิ�ศรี รวมทั�งให้การ
สำนับสำนุนแก่ผ้้เสำียหายเพื่่�อให้สำามารถึกลัับค่นสำ้่สำังคมแลัะสำร้างชิีวิติใหม่ขึ้องตินเอง เพื่่�อให้บรรลัุจุ้ดัประสำงค์นี� เรา
จ้ำาเป็นติ้องเสำริมสำร้างศักยภาพื่ให้แก่เจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าเพื่่�อให้บริการสำนับสำนุนผ้้เสำียหายแลัะคุ้มครองใน
ลัักษณะที�มีความเห็นใจ้ มีความครอบคลัุมทางสำังคม แลัะไม่ติัดัสำิน

ทั�งนี� แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติรายสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าจ้้งเป็นผลังาน
ชิิ�นสำำาคัญจ้ากความร่วมม่อระหว่าง ACWC แลัะ ASEAN-ACT เพื่่�อพื่ัฒนาการคุ้มครองผ้้เสำียหายในภ้มิภาค
เอเชิียติะวันออกเฉียงใติ้ผ่านการนำาเอาแนวทางที�มีผ้้เสำียหายเป็นศ้นย์กลัาง แลัะความลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะไปใชิ้
ในทุกขึ้ั�นติอนขึ้องการให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะคุ้มครองผ้้เสำียหายโดัยติรง แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการ
ไม่ทำาอนัติรายมจี้ดุัประสำงค์เพื่่�อช่ิวยเหลัอ่เจ้้าหน้าที�เผชิญิเหติดุ่ัานหน้าแลัะสำนับสำนุนผ้ป้ฏิบัิติงิานจ้ากทั�งองค์กรภาครฐัแลัะ
นอกภาครัฐที�ติ้องติิดัติ่อกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ เพื่่�อให้สำามารถึพื่ิจ้ารณาไดั้ว่าผ้้เสำียหายมีความติ้องการอะไร 
แลัะเพื่่�อให้สำามารถึคุ้มครองผ้้เสำียหายจ้ากอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นขึ้ณะทำางานเพื่่�อให้ความชิ่วยเหลั่อไดั้ดัียิ�งขึ้้�น 

แนวทางระดัับอาเซียีนเพื่่�อปฏิบิตัิติิามหลักัการไม่ทำาอนัติรายสำำาหรบัเจ้้าหน้าที�เผชิญิเหติดุ่ัานหน้าสำะท้อนถึง้ความเป็นจ้ริง
แลัะความท้าทายที�ผ้้ปฏิิบัติิงานติ้องเผชิิญเม่�อชิ่วยเหลั่อผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ แลัะแนะนำามาติรการเชิิงปฏิิบัติิ
เพื่่�อป้องกันแลัะลัดัอันติรายที�จ้ะเกิดัขึ้้�นแก่ผ้้เสำียหายแลัะบุคคลัอ่�น ๆ อย่างไรก็ติาม แม้ว่าเอกสำารฉบับนี� ไม่อาจ้
สำะท้อนถ้ึงความซีบัซ้ีอนทั�งหมดัขึ้องสำถึานการณ์ในแต่ิลัะรฐัภาคสีำมาชิกิอาเซียีน แต่ิยงัคงนำาเสำนอภาพื่รวมขึ้องสำิ�งที�เกดิัขึ้้�นจ้ริง
ในภ้มิภาคเอเชิียติะวันออกเฉียงใติ้โดัยอ้างอิงอนุสำัญญา ACTIP แลัะกรอบขึ้องอาเซีียนอ่�น ๆ ทั�งนี� ขึ้้าพื่เจ้้าหวังเป็น
อย่างยิ�งว่า เอกสำารฉบับนี� จ้ะเป็นแหลั่งขึ้้อม้ลัที�เป็นประโยชิน์ติ่อการปฏิิบัติิหน้าที�ขึ้องผ้้ปฏิิบัติิงานทั�งหมดั ทั�งนี� เพื่่�อ
ให้แน่ใจ้ว่าผ้้หญิงทุกคนที�ติกเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ะไดั้รับการคุ้มครองสำิทธิิอย่างเติ็มที�

 Hou Nirmita 
Under-Secretary of State of Ministry of Women’s Affairs 

Cambodia’s Representative on Women’s Rights to the ACWC 
Chair of the ACWC 

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ IV



สาส์นจากทำ้ติออสเติรเลัียประจำาอาเซีียน

ประเทศออสำเติรเลัียไดั้ให้ทุนสำนับสำนุนอาเซีียนแลัะรัฐภาคีสำมาชิิกอย่างแขึ้็งขึ้ันมายาวนานเพื่่�อพื่ัฒนาการติอบสำนอง

ต่ิอการค้ามนุษย์ ดั้วยเหติุนี� โครงการ ASEAN-ACT จ้้งเกิดัขึ้้�นจ้ากความมุ่งมั�นขึ้องออสำเติรเลัียในการแก้ไขึ้ปัญหา

ค้ามนุษย์ในภ้มิภาคเอเชิียแปซีิฟื้ิก แลัะเพื่่�อสำนับสำนุนการอนุวัติิอนุสำัญญา ACTIP โดัยโครงการ ASEAN-ACT  

ให้ความสำำาคัญกับสำิทธิิขึ้องผ้้เสำียหายเป็นหลััก รวมถึ้งการผลัักดัันเร่�องความเท่าเทียมทางเพื่ศ ความพื่ิการ  

แลัะความครอบคลัุมทางสำังคม ในการนี� ASEAN-ACT จ้้งร่วมม่อกับผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียทั�งจ้ากภาครัฐแลัะนอก 

ภาครัฐในภ้มิภาคนี�อย่างกว้างขึ้วางเพื่่�อสำนับสำนุนพื่ันธิกรณีขึ้องรัฐภาคีสำมาชิิกในการสำ่งเสำริมแลัะคุ้มครองสำิทธิิ 

ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์แลัะครอบครัว 

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติรายสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าฉบับนี�เป็นผลัลัพัื่ธ์ิ

ขึ้องความร่วมม่อที�นำาโดัย ACWC โดัยมี ASEAN-ACT เป็นผ้้สำนับสำนุน โดัยมีวัติถึุประสำงค์เพื่่�อเป็นแหลั่งขึ้้อม้ลั 

เชิิงปฏิิบัติิสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าในคดัีค้ามนุษย์แลัะเพื่่�อลัดัความเสำี�ยงขึ้องการเกิดัอันติรายติลัอดัทุก

ขึ้ั�นติอนขึ้องการคุ้มครองแลัะชิ่วยเหลั่อผ้้เสำียหาย เน่�องจ้ากปัญหาค้ามนุษย์มีความซีับซี้อนอย่างยิ�ง จ้้งมีอันติราย 

ที�อาจ้เกิดัขึ้้�นจ้ากมาติรการแทรกแซีงเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ โดัยอันติรายนั�นอาจ้เกิดัขึ้้�นไดั้ในหลัากหลัายร้ปแบบ 

แลัะสำ่งผลัเชิิงลับไม่เพื่ียงติ่อผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์แลัะครอบครัว แติ่ยังรวมถึ้งบุคคลัที�อาจ้ให้การชิ่วยเหลั่อ

หร่อสำนับสำนุนผ้้เสำียหายดั้วย เอกสำารแนวทางฉบบันี�ติระหนักถึง้ความต้ิองการที�หลัากหลัายแลัะเฉพื่าะตัิวขึ้องผ้เ้สำยีหาย

จ้ากการค้ามนุษย์แลัะครอบครัว ทั�งยังนำาเสำนอแนวทางแลัะเคร่�องม่อสำำาหรับเจ้้าหน้าที�ดั่านหน้าซี้�งสำามารถึนำาไปใชิ้

เพื่่�อติอบสำนองติ่อภ้มิหลัังแลัะประสำบการณ์ที�หลัากหลัายขึ้องผ้้เสำียหายไดั้ 

ขึ้้าพื่เจ้้าขึ้อแสำดังความยินดัีกับ ACWC แลัะพื่ันธิมิติรในอาเซีียนขึ้องเราที�บรรลัุความสำำาเร็จ้ในการพื่ัฒนาเอกสำาร

แนวทางฉบับนี�ขึ้้�น ซี้�งสำะท้อนให้เห็นความมุง่มั�นอย่างแท้จ้ริงที�เรามีร่วมกันเพ่ื่�อบร้ณาการให้แนวทางที�มผ้้ีเสีำยหาย

เป็นศ้นย์กลัาง มีความลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะ แลัะมีความครอบคลัุมทางสำังคมกลัายเป็นแนวทางหลััก 

ในการทำางานกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ การประชิุมหาร่อในระดัับชิาติิกับผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียจ้ำานวนมาก 

ทำาให้เอกสำารแนวทางฉบบันี�เป็นผลัผลัติิขึ้องอาเซียีนอย่างแท้จ้รงิ ทางรฐับาลัแห่งประเทศออสำเติรเลีัยหรอ่ ASEAN-ACT 

หวังเป็นอย่างยิ�งว่าจ้ะไดั้ดัำาเนินงานร่วมกับ ACWC แลัะอาเซีียนเพื่่�ออนุวัติิอนุสำัญญา ACTIP อย่างมีประสำิทธิิภาพื่

ติ่อไป

H.E. Will Nankervis 
ทำ้ติออสเติรเลัียประจำาอาเซีียน

สำาสำน์จ้ากท้ติออสำเติรเลัยีประจ้ำาอาเซียีนV



วิธิีใช้แนวทำางฉบัับันี�

เจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้ามีบทบาทสำำาคัญติ่อการติ่อติ้านการค้ามนุษย์แลัะการสำนับสำนุนผ้้เสำียหาย โดัยเป็นบุคคลั
กลัุม่แรกที�จ้ะได้ัติดิัต่ิอกบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ในระหว่างกระบวนการคดััแยก แลัะบ่อยครั�งทำาหน้าที�เป็นผ้้ให้การคุม้ครอง
อย่างเคร่งครัดัในระยะยาว รวมทั�งสำนับสำนุนความติ้องการดั้านสำุขึ้ภาพื่ สำถึานที�พื่ักพื่ิง การฟื้้�นฟื้้ แลัะการบำาบัดัแก้ไขึ้
ดั้วย เจ้้าหน้าที�เผชิญิเหติดุ่ัานหน้าแลัะฝ่่ายสำนับสำนุนยงัมบีทบาทสำำาคัญในการเคารพื่ซี้�งสำทิธิขิึ้องผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์

เอกสารอ่�น ๆ
เอกสำารฉบับนี� ไม่ไดั้มีเจ้ตินาที�จ้ะนำาเสำนอ
วิธิีการเดัียวในการหลัีกเลัี�ยงอันติราย
ติ่อผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์แลัะบุคคลั
ที�เกี�ยวขึ้้องอ่�น ๆ เพื่ียงติ้องการนำาเสำนอ
ขึ้้อเสำนอแนะแลัะแนวทางที�อาจ้นำาไปใชิ้ไดั้
เท่านั�น ดั้วยเหติุนี� จ้้งขึ้อแนะนำาให้ศ้กษา
แนวทางฉบบันี�ประกอบเอกสำารอ่�น ๆ  ที�ให้แนวทาง
หร่อคำาแนะนำาเกี�ยวกบัการทำางานกบัผ้เ้สำยี
หายจ้ากการค้ามนุษย์  
ทั�งนี� มกีารแนบรายการแหล่ังข้ึ้อมล้ัที�เป็นประโยชิน์
ไว้ท้ายเอกสำารฉบบันี� โดัยเราสำนบัสำนนุให้ท่าน
พื่ิจ้ารณาเอกสำารที�สำำาคัญยิ�งเหลั่านี�ประกอบ
การใชิ้เอกสำารแนวทางฉบับนี� หร่อหาขึ้้อม้ลั
เพิื่�มเติมิจ้ากแหล่ังข้ึ้อมล้ัเหล่ัานี� ได้ัหากจ้ำาเป็น 

ผู้้้อ่านเป้าหมาย
เอกสำารแนวทางฉบับนี�จ้ัดัทำาขึ้้�นสำำาหรับ
เจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าในรัฐภาคี
สำมาชิิกอาเซีียนที�เกี�ยวขึ้้องโดัยติรงในการ
ช่ิวยเหลัอ่แลัะคุ้มครองผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ 
อาทิ

 ● เจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมาย (เจ้้าหน้าที�
ติำารวจ้ เจ้้าหน้าที�สำ่บสำวนสำอบสำวน 
พื่นักงานอัยการ เจ้้าหน้าที�ศุลักากร 
สำายสำ่บ เจ้้าหน้าที�ติระเวนชิายแดัน 
แลัะเจ้้าหน้าที�ติรวจ้คนเขึ้้าเม่อง)

 ● ผ้้ใช้ิอ่�น ๆ อย่างเช่ิน นกัสำงัคมสำงเคราะห์ 
หน่วยงานคุ้มครองพื่ยานแลัะผ้้เสำียหาย 
ผ้้ประสำานงาน ลั่าม บุคลัากรทางการ
แพื่ทย์แลัะสำาธิารณสำุขึ้ นักจ้ิติวิทยา/
จ้ิติแพื่ทย์ ผ้้จ้ัดัการศ้นย์พื่ักพื่ิง องค์กร
ภาคประชิาสำังคม ทนาย นักเคลั่�อนไหว
เพื่่�อสำิทธิิ ผ้้ชิ่วยทนาย องค์กรพื่ัฒนา
เอกชิน สำหภาพื่สำติรี ผ้้ติรวจ้แรงงาน 
เป็นติ้น 

เอกสำารฉบับนี�ยังอาจ้ใชิ้เป็นเอกสำารอ้างอิง
สำำาหรับเจ้้าหน้าที�ติุลัาการในการพื่ิจ้ารณา
คดัีค้ามนุษย์ รวมไปถ้ึงผ้้วางนโยบาย 
แลัะผ้้จ้ัดัการโครงการที�เกี�ยวขึ้้องกับการ
ออกแบบแลัะดัำาเนินแผนแลัะโครงการ
ชิ่วยเหลั่อแลัะคุ ้มครองผ้ ้ เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์

วิธิีใช้
เอกสำารแนวทางฉบับนี�มีวัติถึุประสำงค์เพื่่�อ
เป็นแหลั่งขึ้้อม้ลัเชิิงปฏิิบัติิเพื่่�อนำาไปใชิ้
ในบริบทขึ้องอาเซีียนโดัยเฉพื่าะ โดัยมี
การออกแบบมาเพื่่�อชิ่วยให้ท่านเขึ้้าใจ้แลัะ
สำามารถึนำาหลัักการไม่ทำาอันติราย (Do No 
Harm) ไปใชิ้ระหว่างให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะ
คุม้ครองผ้เ้สำยีหายโดัยติรง ผ้ป้ฏิบิตัิงิานควรใชิ้
แนวทางฉบับนี� ในการกำาหนดัหร่อประเมิน
มาติรการแทรกแซีงหร่อการกระทำาใดั ๆ 
ก็ติามเพื่่�อหลัีกเลัี�ยงหร่อลัดัอันติรายที�อาจ้
เกิดัขึ้้�นโดัยไม่ไดั้เจ้ตินาติ่อผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์ รวมไปถ้ึงบุคคลัอ่�น ๆ 
ที� เกี�ยวขึ้้องดั้วย

เอกสำารนี�ระบุถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นติ่อ
ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ในห้าหัวขึ้้อใหญ่ 
ๆ ด้ัวยกนั ได้ัแก่  
1) การคดััแยกผ้เ้สำยีหาย  
2) การฟ้ื้�นฟ้ื้ การไติร่ติรอง แลัะสำถึานที�พัื่กพื่งิ 
3) การกลัับภ้มิลัำาเนาแลัะกลัับค่นสำ้่สำังคม 
4) บริการทางการแพื่ทย์แลัะการดั้แลั
สำุขึ้ภาพื่จ้ิติ แลัะ  
5) กระบวนการยุติิธิรรมทางอาญา

ทั�งนี� เอกสำารฉบับนี�ระบุแนวทางปฏิิบัติิเพื่่�อ
นำาหลัักการไม่ทำาอันติรายมาติอบสำนอง 
ต่ิออนัติรายในแต่ิลัะหวัข้ึ้อที�ระบไุว้ด้ัานบน 
โดัยเราติระหนักว่าเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุ
ดั่านหน้าติ้องเผชิิญกับปัญหาเร่�องเงินทุน 
ทรพัื่ยากร แลัะข้ึ้อจ้ำากดััอกีมากมายในการ
ปฏิบิตัิหิน้าที�ขึ้องติน เน่�องจ้ากเอกสำารฉบับ
นี�จ้ัดัทำาขึ้้�นเพื่่�อให้ครอบคลัุมทั�วทั�งอาเซีียน 
ผ้้อ่านควรคำาน้งว่าแนวทางเพื่่�อไม่ทำา
อันติรายบางขึ้้ออาจ้มีความสำำาคัญกับ
บางประเทศมากกว่าได้ั

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 1



ระเบัียบัวิธิี 

เอกสำารฉบับนี�อ้างอิงติามแนวทางว่าดั้วยการไม่ทำาอันติรายสำำาหรับการทำางานกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์  
(Do No Harm Guide for Working with Trafficked Persons) ที� ASEAN-ACT จ้ัดัทำาขึ้้�นในเดั่อนพื่ฤษภาคม 
ค.ศ. 2021 สำำาหรับทมีงานแลัะพื่นัธิมติิรขึ้อง ASEAN-ACT โดัยพัื่ฒนาขึ้้�นจ้ากการทบทวนเอกสำารต่ิาง ๆ ที�มกีารตีิพื่มิพ์ื่
โดัยหน่วยงานขึ้ององค์การสำหประชิาชิาติิ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ ผ้้เชิี�ยวชิาญ ฯลัฯ ผ้้จ้ัดัทำา
แนบรายการเอกสำารผลังานติีพื่ิมพื่์ติ่าง ๆ ที�ใชิ้ประกอบการจ้ัดัทำาเอกสำารฉบับนี�เอาไว้ในภาคผนวก 

นอกจ้ากนั�นยังใชิ้ขึ้้อม้ลัที�ไดั้จ้ากการจ้ัดัการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิทั�งหมดั 6 ครั�งกับประเทศ
ในอาเซียีน ได้ัแก่ กัมพื่ช้ิา อนิโดันเีซียี สำปป.ลัาว ฟิื้ลิัปปินส์ำ ไทย แลัะเวยีดันาม แลัะยงัมกีารสัำมภาษณ์แบบก้�งโครงสำร้าง 
(semi-structured interviews) กับผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียจ้ากมาเลัเซีียแลัะสำิงคโปร์ดั้วย

มกีารจ้ดััติั�งคณะทำางานเชิิงเทคนิคซี้�งประกอบด้ัวยสำมาชิกิขึ้อง ACWC แลัะสำำานักเลัขึ้าธิกิารอาเซีียนที�ได้ัรบัการคัดัเลัอ่กมา
เพื่่�อทบทวนแก้ไขึ้ให้เอกสำารฉบับนี�เสำร็จ้สำมบ้รณ์1 ที�สำำาคัญค่อการจ้ัดัทำาเอกสำารแนวทางนี�ไดั้อ้างอิงติามมาติรฐาน
แลัะแนวทางขึ้องอาเซีียนที�มีอย้่2 ทั�งยังสำอดัคลั้องกับกรอบแลัะแนวทางระหว่างประเทศดั้วยเชิ่นกัน โดัยมี
วัติถึุประสำงค์เพื่่�อสำนับสำนุนการอนุวัติิอนุสำัญญา ACTIP

1 คณะทำางานเดัินทางไปประชิุมที�จ้าการ์ติาในวันที� 6-7 มิถึุนายน ค.ศ. 2022 เพื่่�อหาร่อแลัะสำรุปเอกสำารฉบับนี�ในขึ้ั�นสำุดัท้าย โดัยมีสำมาชิิกขึ้อง ACWC บางท่านเขึ้้าร่วมทางออนไลัน์ 

2 ACWC Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons (2015) and the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address 

the Needs of Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children (n.d).

ผู้้้มีส่วนไดั้ส่วนเสียทำั�งหมดั 

263
ราย 

ให้คุ้วามร่วมม่อในเอกสารแนวทำางฉบัับันี�

60% 40%
จากภูาคุ้รัฐ จากองคุ้์กรนอกภูาคุ้รัฐ

ระเบยีบวธิิี 2



หลัักการสำาคุ้ัญแลัะนิยาม

ผู้้้มีอำานาจในการกระทำำาการ (agency): ความสำามารถึขึ้องบุคคลัหน้�ง (หร่อกลัุ่มหน้�ง) ในการติัดัสำินใจ้เลั่อกอย่างมี
ประสำิทธิิภาพื่แลัะเปลัี�ยนสำิ�งที�เลั่อกให้เป็นผลัลััพื่ธิ์ที�คาดัหวัง อาจ้มองไดั้ว่าการกระทำาการค่อกระบวนการที�ผ้้หญิงแลัะผ้ช้ิาย
ใช้ิความสำามารถึแลัะสำติิปัญญาขึ้องตินในการใช้ิประโยชิน์จ้ากโอกาสำทางเศรษฐกจิ้เพื่่�อให้ได้ัมาซี้�งผลัลัพัื่ธ์ิที�ต้ิองการ3 เชิ่น การ
ติัดัสำินใจ้เลั่อกอาชิีพื่ขึ้องนักเรียนมักไดั้รับอิทธิิพื่ลัจ้ากผ้้มีอำานาจ้ติัดัสำินใจ้ในครอบครัวแทนที�จ้ะเป็นการเลั่อกขึ้องติัวนักเรียนเอง 

ประโยชน์ส้งส้ดัข้องเดั็ก (best interests of the child): อนุสำัญญาสำหประชิาชิาติิว่าดั้วยสำิทธิิเดั็ก (Convention on 
the Rights of the Child) หร่อ CRC ขึ้้อ 3 (1) วางรากฐานสำำาหรับหลัักการที�คำาน้งถึ้งประโยชิน์สำ้งสำุดัขึ้องเดั็กเป็นสำำาคญั แม้
จ้ะไม่มกีารให้นยิามอย่างชิดััเจ้นว่าประโยชิน์สำง้สำดุัขึ้องเดัก็คอ่อะไร แต่ิอาจ้เข้ึ้าใจ้ได้ัว่าหลักัการนี�เป็นแนวคดิัที�ประกอบดั้วยสำาม
สำ่วน ไดั้แก่ สำิทธิิพื่่�นฐานติามกฎหมาย (substantive right) หลัักการทางกฎหมายพื่่�นฐานแลัะองิการติคีวาม (interpretative) 
แลัะเป็นข้ึ้อบงัคบั (rule of procedure) ที�มเีป้าหมายเพื่่�อรบัรองว่าจ้ะมกีารธิำารงไว้ซี้�งสำิทธิิทั�งหมดัติามที�กำาหนดัไว้ใน CRC 
อย่างสำมบ้รณ์แลัะมีประสำิทธิิภาพื่ รวมทั�งเพื่่�อให้มั�นใจ้ว่าจ้ะมีการคำาน้งถึ้งพื่ัฒนาการแบบองค์รวมขึ้องเดั็กเป็นสำำาคัญ4 

เดั็ก (child): บุคคลัใดัก็ติามที�มีอายุติำ�ากว่า 18 ปี5 

การดั้แลัทำี�เหมาะสมกับัวัฒนธิรรม (culturally appropriate care): หมายถึ้งการดั้แลัที�ใสำ่ใจ้ว่าผ้้คนจ้ากภ้มิหลัังที�แติก
ติ่างกันประสำบแลัะแสำดังออกถึ้งอาการเจ้็บป่วย รวมทั�งติอบสำนองติ่อการดั้แลัไม่เหม่อนกัน  โดัยติ้องคำาน้งถึ้งแลัะเคารพื่ซี้�งภ้มิ
หลัังทางสำังคม วัฒนธิรรม เศรษฐกิจ้ ศีลัธิรรม หร่อภาษาขึ้องบุคคลัที�ไดั้รับการดั้แลั6

คุ้วามพื่ิการ (disability): ความพื่ิการเป็นแนวคิดัที�เกิดัขึ้้�นจ้ากปฏิิสำัมพื่ันธิ์ระหว่างผ้้ที�มีความบกพื่ร่อง (persons with 
impairment) แลัะอุปสำรรคทางทัศนคติิแลัะสำิ�งแวดัลั้อมที�ขึ้ัดัขึ้วางการเขึ้้าร่วมอย่างเติ็มที�แลัะมีประสำิทธิิภาพื่ขึ้องคนกลัุ่มนี� ใน
สำังคมบนพื่่�นฐานที�เท่าเทียมกับผ้้อ่�น7

ผู้้พิ้ื่การ (persons with disabilities): รวมถ้ึงบคุคลัที�มภีาวะบกพื่ร่องทางกาย จ้ติิใจ้ สำติปัิญญา หรอ่ประสำาทสำมัผสัำในระยะ
ยาวซี้�งเม่�อต้ิองมปีฏิสิำมัพื่นัธ์ิกบัอปุสำรรคต่ิาง ๆ อาจ้ขึ้ดััขึ้วางต่ิอการเข้ึ้าร่วมอย่างเติม็ที�แลัะมปีระสำทิธิภิาพื่ในสำงัคมบนพื่่�นฐานที�เท่า
เทียมกับผ้้อ่�น8

เพื่ศภูาวะ (gender): หมายถึ้งบทบาท พื่ฤติิกรรม กิจ้กรรม แลัะคุณลัักษณะติ่าง ๆ ที�สำังคมกำาหนดัว่าเป็นลัักษณะขึ้องผ้้
หญิงแลัะผ้้ชิาย รวมทั�งกำาหนดัความสำัมพื่ันธิ์ระหว่างทั�งสำองเพื่ศดั้วย โดัยที�มุมมองขึ้องสำังคมติ่อผ้้หญิงแลัะผ้้ชิายทุกวัยสำ่งผลัติ่อ
ความไม่เท่าเทียมทางเพื่ศภาวะ รวมถึ้งโอกาสำ ความสำามารถึในการเขึ้้าถึ้งแลัะควบคุมทรัพื่ยากร ไปจ้นถึ้งการติัดัสำินใจ้ใดั ๆ 

การเหมารวมเชิงเพื่ศภูาวะ (gender stereotypes): ภาพื่ลัักษณ์ ความเชิ่�อ ทัศนคติิ หร่อขึ้้อสำันนิษฐานใดั ๆ เกี�ยวกบั
ผ้ห้ญงิแลัะผ้ช้ิายบางกลัุม่ การเหมารวมมกัเป็นไปในเชิงิลับแลัะติั�งอย้บ่นบรรทดััฐาน บทบาท แลัะความสำมัพื่นัธ์ิเชิิงเพื่ศภาวะที�
สำันนิษฐานเอาเอง (assumed) 

แนวทำางทำี�ลัะเอยีดัอ่อนเชงิเพื่ศภูาวะ (gender-sensitive approach): แนวทางที�ลัะเอยีดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะคำานง้ถึง้ความต้ิองการ

3 World Bank. (2012). Promoting women’s agency. Retrieved from World Development Report 2012: https://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/ 

Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf

4 https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/best-interests-child-bic_en 

5 ดั้ CRC ขึ้้อ 1.

6 IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM.

7 อารัมภบทขึ้อง อนุสำัญญาว่าดั้วยสำิทธิิคนพื่ิการ.

8 ขึ้้อ 1 ขึ้องอนุสำัญญาว่าดั้วยสำิทธิิคนพื่ิการ.
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เฉพื่าะเพื่ศ (gender-specific) ขึ้องบุคคลัหน้�ง โดัยติ้องสำอดัคลั้องกับประเภทขึ้องอันติรายแลัะการแสำวงหาประโยชิน์ที�บุคคลั
นั�นประสำบมา แนวทางนี�ชิ่วยเราออกแบบแลัะดัำาเนินการติอบสำนองแลัะมาติรการแทรกแซีงที�มีการปรับให้เหมาะสำมกับความ
ต้ิองการเหล่ัานั�นโดัยเฉพื่าะ ทั�งยงัเพิื่�มความสำามารถึขึ้องเราในการแก้ไขึ้อคติทิางเพื่ศ (gender bias) คัดัแยกผ้เ้สำยีหายที�มลีักัษณะ 
“ไม่ติรงกบัที�คาดัหวงั (non-ideal)”9ส่ำงเสำรมิการมส่ีำวนร่วมขึ้องผ้ช้ิายแลัะเดัก็ผ้ช้ิายในการรบัมอ่กบัการเหมารวมแบบเลัอ่กปฏิบัิติิ 
ติ่อความเป็นชิายแลัะความเป็นหญิง ติลัอดัจ้นแก้ไขึ้ติ้นติอขึ้องความรุนแรงติ่อสำติรีแลัะเดั็กผ้้หญิง10

คุ้วามยนิยอมโดัยได้ัรบััข้้อม้ลัคุ้รบัถ้วน (informed consent): หมายถึง้การติดััสำนิใจ้ขึ้องบคุคลัหน้�งซี้�งเกดิัขึ้้�นโดัยสำมคัร
ใจ้ เพื่่�อยนิยอมเข้ึ้าร่วมในการสำัมภาษณ์ การรักษาพื่ยาบาลั กระบวนการ การชิ่วยเหลั่อ หร่อมาติรการแทรกแซีงอ่�น โดัยจ้ะ
ติ้องแจ้้งให้ผ้้เสำียหาย/บุคคลัใดับุคคลัหน้�งให้ทราบขึ้้อม้ลัที�ชิัดัเจ้นแลัะเขึ้้าใจ้ง่ายเกี�ยวกับความเสำี�ยงแลัะประโยชิน์ขึ้องมาติรการ
แทรกแซีงที�นำาเสำนอ เพื่่�อให้บคุคลันั�นสำามารถึตัิดัสิำนใจ้ได้ัถ้ึกต้ิอง ทั�งยงัอาจ้ให้เสำนอบรกิารล่ัามแปลัภาษาเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าบคุคลันั�นเข้ึ้าใจ้
ข้ึ้อมล้ัที�กำาลังัสำ่�อสำารไดั้อย่างถึ้กติ้อง 

การซี้อนทำับัข้องประเดั็น (intersectionality): หมายถ้ึงการที�ลัักษณะเฉพื่าะติ่าง ๆ ขึ้องบุคคลัหน้�งมีความเกี�ยวขึ้้อง
เชิ่�อมโยงกัน ซี้�งรวมไปถึ้งเพื่ศภาวะ อายุ แลัะความพื่ิการ ยกติัวอย่าง เชิ่น บุคคลัหน้�งอาจ้ประสำบกับการเลั่อกปฏิิบัติิอันเน่�อง
มาจ้ากเพื่ศภาวะแลัะความพื่ิการ ขึ้้อนี�อาจ้นำาไปสำ้่การกีดักันหร่อความเสำี�ยงที�เพื่ิ�มมากขึ้้�นสำำาหรับบุคคลันั�น จ้้งจ้ำาเป็นติ้องมีการ
พื่จิ้ารณาอย่างรอบคอบ การซ้ีอนทบักนัขึ้องประเดัน็ต่ิาง ๆ เน้นให้เหน็ถึง้ความสำำาคัญขึ้องการไม่แยกพื่จิ้ารณาลักัษณะเฉพื่าะใดั ๆ 
อย่างเป็นเอกเทศ แติ่ควรนำาเอาแนวทางแบบองค์รวมมาใชิ้กับความครอบคลัุมทางสำังคม11

กลั้ม่เปราะบัาง (vulnerable groups) หมายถ้ึง กลัุม่บคุคลัที�มคีวามเสำี�ยงสำง้ที�จ้ะถ้ึกค้ามนษุย์กว่าบคุคลัทั�วไป อันเน่�องมาจ้าก
ปัจ้จั้ยต่ิาง ๆ อาท ิสำญัชิาติ ิสำถึานภาพื่สำมรสำ เพื่ศภาวะ ชิาติพิื่นัธุ์ิ เช่ิ�อชิาติ ิศาสำนา อาย ุความพื่กิาร หร่อสำถึานะขึ้องการเป็นผ้้โยก
ย้ายถึิ�นฐาน

การชดัเชยเยียวยา (restitution): เสำนอวิธิีในการชิดัเชิยแก่อันติรายบางประการที�เกิดัขึ้้�นกับผ้้เสำียหาย แลัะเพื่่�อเป็นวิธิีที�มี
ความสำร้างสำรรค์ทางสำังคมในการทำาให้ผ้้กระทำาความผิดัติ้องรับผิดัชิอบ ในขึ้ณะเดัียวกันยังก่อให้เกิดัโอกาสำในการแก้ไขึ้ฟื้้�นฟื้้ 
(rehabilitation) ที�เป็นไปได้ัมากที�สำดุัด้ัวย12 โดัยรวมถึง้การคน่สำนิทรพัื่ย์หรอ่เงนิเพื่่�อชิดัเชิยแก่อนัติรายหรอ่ความเสำยีหายที�เกดิัขึ้้�น 
ติลัอดัจ้นการคน่เงนิค่าใช้ิจ่้ายใดั ๆ อนัเป็นผลัมาจ้ากการติกเป็นผ้เ้สำยีหาย รวมไปถึง้การให้บรกิารแลัะการฟื้้�นฟื้้สำิทธิิติ่าง ๆ13

ผู้้้ให้บัริการ (service provider): หมายถึ้งบุคคลั/ สำถึาบัน/ หน่วยงาน หร่อองค์กรติ่าง ๆ ที�ให้ความชิ่วยเหลั่อแก่ผ้้เสำียหาย
จ้ากการค้ามนุษย์ ซี้�งรวมถึ้งแติ่ไม่จ้ำากัดัเพื่ียงการคุ้มครองแลัะชิีวิติความเป็นอย้่ทางสำังคม จิ้ติวิทยา การแพื่ทย์ แลัะกฎหมาย 
ไม่ว่าจ้ะมาจ้ากองค์กรภาครัฐหร่อองค์กรพื่ัฒนาเอกชินก็ติาม14

คุ้วามคุ้รอบัคุ้ลั้มทำางสังคุ้ม (social Inclusion): ค่อกระบวนการเพื่่�อพื่ัฒนาความสำามารถึ โอกาสำ แลัะศักดัิ�ศรี 
ขึ้องบุคคลัที�ดั้อยโอกาสำซี้�งมีพื่่�นฐานมาจ้ากเพื่ศภาวะ เชิ่�อชิาติิ ชิาติิพื่ันธิุ์ ศาสำนา หร่อสำถึานะความพื่ิการ ให้สำามารถึเขึ้้าร่วมเป็น
สำ่วนหน้�งขึ้องสำังคมไดั้15

ผู้้้เสียหายหร่อผู้้้รอดัชีวิติจากการคุ้้ามน้ษย์ (victim or survivor of TIP): เอกสำารฉบับนี�จ้ะใชิ้คำาว่า “ผ้้เสำียหาย” 

9 อ้างอิงถึ้งคำาอธิิบายแนวคิดัผ้้เสำียหายในอุดัมคติิในสำ่วนที�ว่าดั้วยการคัดัแยกผ้้เสำียหายในเอกสำารแนวทางฉบับนี� 

10 ดััดัแปลังจ้าก OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Applying gender-sensitive approaches in 

combating trafficking in human beings (Vienna, 2021).

11 นิยามนี�ดััดัแปลังมาจ้ากอภิธิานศัพื่ท์ออนไลัน์ขึ้อง Swedish Secretariat for Gender Research https://www.genus.se/en/wordpost/intersectionality/ and the definition provided 

in the Merriam-Webster dictionary https://www.merriam-webster.com/words-at-play/intersectionality-meaning.

12 UNODC (1999). Handbook on Justice for Victims: On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power. New York: UNODC.

13 United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. General Assembly resolution 40/34. 29 November 1985. See 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse 

14 ASEAN (2016). Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

15 นิยามนี�มาจ้าก World Bank (2013). Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. Washington, DC: World Bank.

หลักัการสำำาคญัแลัะนยิาม4



มากกว่าคำาว่า “ผ้ร้อดัชีิวติิ” เพื่่�อกล่ัาวถึง้บคุคลัที�ถึก้ค้ามนษุย์16 แม้จ้ะสำามารถึใช้ิสำองคำานี�แทนกนัได้ั แต่ิอาจ้มนียัยะแฝ่งที�แติก
ต่ิางกนัเม่�อนำามาใช้ิในบรบิทขึ้องกฎหมายแลัะความยตุิธิิรรม การเรยีกร้องสำทิธิผิ้เ้สำยีหาย แลัะการให้บรกิารต่ิาง ๆ17 ทั�งนี� คำาว่า “ผ้้
เสำยีหาย” มีนยัยะทางกฎหมายในกระบวนการยตุิธิิรรมทางอาญา โดัยหมายถึง้บคุคลัที�ได้ัรบัอนัติราย อันเป็นผลัมาจ้ากการกระทำาทาง
อาญา กฎหมายที�ให้สำทิธิบิางประการแลัะความสำามารถึติามกฎหมาย (legal standing) แก่บุคคลัหน้�งจ้ะใชิ้คำาว่า “ผ้้เสำียหาย” 
แลัะหน่วยงานบังคับใชิ้กฎหมายก็มักใชิ้คำานี� ในการปฏิิบัติิงานดั้วยเชิ่นกัน  ในทางกลัับกัน คำาว่า “ผ้้รอดัชิีวิติ” มักใชิ้อย่างกว้าง
ขึ้วางโดัยองค์กรผ้้ให้บรกิารเพื่่�อเป็นการติระหนกัถึง้ความเข้ึ้มแขึ้ง็แลัะกล้ัาหาญในการเอาชินะสำภาวะการติกเป็นเหย่�อขึ้องผ้เ้สำยีหาย
นั�นเอง

แนวทำางทำี�มผีู้้เ้สยีหายเป็นศน้ย์กลัาง (victim-centred approach): แนวทางที�มผี้เ้สำยีหายเป็นศน้ย์กลัางคอ่การมุง่เน้นความ
สำนใจ้อย่างเป็นระบบให้กับความติ้องการแลัะความกังวลัขึ้องผ้้เสำียหาย เพื่่�อให้มั�นใจ้ว่าการให้บริการจ้ะเกิดัขึ้้�นในลัักษณะที�มี
ความเห็นใจ้ ลัะเอียดัอ่อน แลัะไม่ติัดัสำิน18

นั�นหมายถึ้งการยกให้ความติ้องการแลัะปัญหาเร่งดั่วนขึ้องผ้้เสำียหายมีความสำำาคัญสำ้งสำุดัในทุกการติอบสำนอง19 

แม้จ้ะไม่มีนิยามเพื่ียงหน้�งเดัียว แติ่ทาง UNHCR ไดั้นิยามแนวทางนี�ว่า ในบริบทขึ้องการแสำวงหาประโยชิน์แลัะลั่วงลัะเมิดัทาง
เพื่ศ รวมถึ้งการคุกคามทางเพื่ศ แนวทางที�มีผ้้เสำียหายเป็นศ้นย์กลัางเป็นวิธิีทำางานกับผ้้เสำียหายโดัยมุ่งเน้นการรบัฟัื้งผ้เ้สำยีหาย
เป็นสำำาคัญ ติลัอดัจ้นหลักีเลัี�ยงการซีำ�าเติิมบาดัแผลัทางจ้ติิใจ้ (re-traumatization) แลัะให้ความสำำาคัญกับความปลัอดัภัย สำิทธิิ 
สำขุึ้ภาวะ ความต้ิองการแลัะทางเลัอ่กที�ผ้เ้สำยีหายแจ้้ง ฉะนั�นจ้ง้เป็นการคน่ความสำามารถึในการควบคมุแก่ผ้เ้สำยีหายมากเท่าที�เป็นไปได้ั 
แลัะเพื่่�อทำาให้มั�นใจ้ว่าการให้บรกิารแลัะการอย้เ่คยีงข้ึ้างผ้เ้สำยีหายเกดิัขึ้้�นในลัักษณะที�มีความเห็นอกเห็นใจ้ ลัะเอียดัอ่อน แลัะไม่
ติัดัสำิน20

กระบวนการบาหลัี (Bali Process) นิยามคำานี�ว่า เป็นการคำาน้งถึ้งความติ้องการเฉพื่าะบุคคลัขึ้องผ้้เสำียหายแลัะปรับการติอบ
สำนองเพื่่�อคุม้ครองให้สำอดัคล้ัองกนั แลัะควรตัิ�งอย้บ่นหลักัการพื่่�นฐานขึ้องการรกัษาความปลัอดัภยั การเกบ็ข้ึ้อมล้ัเป็นความลัับ 
แลัะการไม่เลั่อกปฏิิบัติิ โดัยไม่คำาน้งว่าผ้้เสำียหายจ้ะเขึ้้าร่วมกับกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญาหร่อไม่21 

การดั้แลัทำี�คุ้ำาน่งถ่งบัาดัแผู้ลัทำางจิติใจ (trauma-informed care): ติระหนักถึ้งผลักระทบขึ้องประสำบการณ์ที�
กระทบกระเท่อนจ้ิติใจ้อย่างรุนแรง (โดัยเฉพื่าะความรุนแรงทางกายภาพื่หร่อทางจ้ิติใจ้ที�อาจ้รวมไปถึ้งการลั่วงลัะเมิดัก่อนแลัะ
ระหว่างประสำบการณ์การถึ้กค้ามนุษย์) ติ่อชิีวิติแลัะพื่ฤติิกรรมขึ้องบุคคลัหน้�ง แลัะติ่อทัศนคติิที�บุคคลันั�นมีติ่อตินเองแลัะ
ร่างกายขึ้องติน22 ทั�งยังเป็นการติระหนักถึ้งสำัญญาณแลัะอาการบ่งชิี�บาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ในผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ โดัย
แนวคิดันี�มีความคลั้ายคลั้งกับแนวทางที�มีผ้ ้เสำียหายเป็นศ้นย์กลัาง เน่�องจ้ากมุ่งเน้นเร่�องความปลัอดัภัยแลัะความมั�นคง
ขึ้องผ้เ้สำยีหายเป็นสำำาคัญ รวมถึง้การวางมาติรการเพื่่�อป้องกนันโยบายแลัะวธิิปีฏิบิตัิทีิ�อาจ้สำร้างบาดัแผลัทางจ้ติิใจ้แก่ผ้้เสำยีหายได้ั23

16 อ้างอิงจ้าก ASEAN-ACT Victim Rights Strategy (2021). 

17 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law, C.H.R. res. 2005/35, U.N. Doc. E/CN.4/2005/ L.10/Add.11 (19 April 2005). 
18 Human Trafficking Task Force e-Guide: Victim-centred Approach. Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. https://www.

ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-human-trafficking/13-victim-centered-approach/ (accessed 15 October 2021)

19 Victim/survivor-centered Approach. UN Women virtual knowledge centre to end violence against women and children. https://www.endvawnow.org/en/

articles/1790-victim-survivor-centred-approach.html (accessed 15 October 2021)

20 https://www.unhcr.org/5fdb345e7.pdf 

21 https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.

pdf 

22 IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM.

23  Human Trafficking Task Force e-Guide: Using a trauma-informed approach. Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. 

https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/41-using-a-trauma-informed-approach/ (accessed 15 October 2021)

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 5



หลัักการไม่ทำำาอันติรายใน
การติ่อติ้านการคุ้้ามน้ษย์

แนวคุ้ิดัเร่�องการไม่ทำำาอันติราย

แนวทางไม่ทำาอนัติรายติระหนกัว่า การกระทำาด้ัวยเจ้ตินาดัี
ที�ออกแบบมาเพื่่�อให้ความชิ่วยเหลั่อหร่อสำนับสำนุน
อาจ้ลังเอยดั้วยการสำร้างอันติรายไดั้

จ้ง้กำาหนดัให้ผ้จ้้ดััการโครงการ/โปรแกรมแลัะผ้ป้ฏิิบัติิงาน
ประเมินความเป ็นไปไดั ้ ที�อาจ้จ้ะเกิดัอันติราย
จ้ากการกระทำาใดั ๆ ที�ประสำงค์จ้ะดัำาเนนิการ ควรพื่ฒันา
แผนการประเมินความเสำี�ยงแลัะการจ้ัดัการ โดัยปร้กษา
หาร่อกับบุคคลั/ชิุมชินที�ไดั้รับผลักระทบ เพื่่�อชิ่วยติิดัติาม
แลัะลัดัอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�น

การไม่ทำำาอันติรายแลัะการคุ้้ามน้ษย์

มาติรการแทรกแซีงแลัะโครงการเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์
โดัยสำ่วนใหญ่ลั้วนมีเจ้ตินาดัี แลัะไม่ไดั้ติ้องการที�จ้ะทำา
อันติรายติ่อชิีวิติแลัะสำุขึ้ภาวะขึ้องผ้้ที�ถึ้กค้ามนุษย์แลัะ
ครอบครัวแติ่อย่างใดั แติ่หลัายครั�งที�การกระทำาเหลั่านั�น
กลัับสำ่งผลัให้เกิดัอันติรายขึ้้�น โดัยอาจ้มีสำาเหติุมาจ้าก
ความเสำี�ยงเกี�ยวกับการค้ามนุษย์ที�มีความร้ายแรงแลัะ
ซีับซี้อนสำ้ง รวมไปถึ้งสำภาวะที�เปราะบางขึ้องผ้้เสำียหาย
จ้ำานวนมาก แลัะโอกาสำที�อาจ้เกิดับาดัแผลัทางจ้ิติใจ้เพื่ิ�ม
มากขึ้้�น

บ่อยครั�งที�อันติรายเกิดัขึ้้�นอย่างไม่คาดัคิดัแลัะไม่ไดั้
เจ้ตินา แลัะอาจ้เกิดัขึ้้�นในหลัายร้ปแบบ ทั�งติ่อร่างกาย 
จ้ิติใจ้ กฎหมาย สำังคม แลัะเศรษฐกิจ้

ความเสำี�ยงที�จ้ะเกิดัอันติรายบางอย่างอาจ้เห็นไดั้ชิัดัเจ้น 
ยกติัวอย่าง เชิ่น การลังโทษแลัะคุมขึ้ังผ้้เสำียหายจ้าก
การที�มีสำ่วนเกี�ยวขึ้้องกับกิจ้กรรมผิดักฎหมายติ่าง ๆ เชิ่น 
การค้าประเวณี การใชิ้สำารเสำพื่ติิดั หร่อการเขึ้้าเม่องอย่าง
ผิดักฎหมาย

อย่างไรก็ติาม ความเสำี�ยงอ่�น ๆ อาจ้ไม่ชิัดัเจ้นมากนัก เชิ่น 
การให้ที�พื่ักพื่ิงแลัะการคุ้มครองผ้้เสำียหายหากผ้้เสำียหาย
ยินยอมเขึ้้าร่วมในกระบวนการพื่ิจ้ารณาคดัีเพื่่�อเอาผิดักับ
ผ้้กระทำาความผิดั หร่อการใชิ้ขึ้้อความแลัะภาพื่ใดั ๆ 
ที�ติอกยำ�าการเหมารวมทางวัฒนธิรรมเกี�ยวกับผ้้ชิายแลัะ
ผ้้หญิงโดัยไม่ติั�งใจ้ แลัะมีสำ่วนกระติุ้นให้เกิดัความรุนแรง
ติ่อสำติรีแลัะเดั็กผ้้หญิง

ทุกขึ้ั�นติอนขึ้องการแทรกแซีง/การให้ความชิ่วยเหลั่อ/
การดัำาเนินการใดั ๆ ลั้วนแฝ่งไปดั้วยความเสำี�ยงที�จ้ะเกิดั
อันติรายขึ้้�นไดั้ เพื่ราะฉะนั�น สำิ�งสำำาคัญค่อผ้้ปฏิิบัติิงาน
ที�ทำางานร่วมกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ะติ้องใชิ้
แนวทางที�มีผ้้เสำียหายเป็นศ้นย์กลัางแลัะลัะเอียดัอ่อนเชิิง
เพื่ศภาวะไปใชิ้ในการประเมินแลัะลัดัอันติรายแลัะความ
เสำี�ยง

ในการนี� ผ้้ปฏิิบัติิงานติ้องพื่้ดัคุยกับผ้้เสำียหายทุกคน
เพื่่�อทำาความเขึ้้าใจ้ว่าพื่วกเขึ้ามองอันติรายอย่างไร ทั�งยัง
ติ้องรวมผ้เ้สำยีหายเข้ึ้าเป็นส่ำวนหน้�งในกระบวนการติดััสำนิ
ใจ้ การติัดัสำินใจ้แลัะการกระทำาใดั ๆ ก็ติามที�เกี�ยวขึ้้อง
กับผ้้เสำียหายจ้้งควรดัำาเนินให้สำอดัคลั้องกับการประเมิน
อันติรายแลัะความเสำี�ยงขึ้องผ้้เสำียหาย

เน่�องจากผู้้เ้สยีหายทำก้รายมอีตัิลักัษณ์ทำางสงัคุ้ม

แลัะประสบัการณ์การคุ้้ามน้ษย์ทำี�แติกติ่าง

กันไปในแติ่ลัะบั้คุ้คุ้ลั จ่งไม่คุ้วรใช้แนวทำาง 

“เพื่ียงแบับัเดีัยว” ในการลัดัอันติราย 

ในทำางกลับัักนั ผู้้ป้ฏิบิัตัิงิานต้ิองใช้การติดััสนิใจ

แลัะคุ้วามเชี�ยวชาญข้องตินเม่�อทำำางานร่วม

กับัผู้้้เสียหายเพื่่�อวิเคุ้ราะห์ ประเมิน แลัะลัดั

อันติรายทำี�อาจเกิดัข้่�น

ทั�งนี� ต้ิองคำานง้ถ้ึงบคุคลัที�อาจ้ถึก้เลัอ่กปฏิบิตัิอิย้แ่ล้ัวเป็นพื่เิศษ 
เชิ่น ผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิง ชินกลัุ่มน้อย ผ้้พื่ิการ บุคคลัไร้
รัฐ ผ้้โยกย้ายถึิ�นฐานโดัยไม่มีเอกสำาร แลัะอ่�น ๆ 

หลักัการไมท่ำาอนัติรายในการติอ่ติา้นการคา้มนษุย ์6



กรอบัการทำำางานระหว่างระหว่างประเทำศ 
เพื่่�อผู้ลัักดัันการไม่ทำำาอันติราย
พื่ิธิีสารว่าดั้วยการป้องกัน ปราบัปราม แลัะลังโทำษการคุ้้ามน้ษย์ (UN Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons) (2000) หรอ่ที�ร้จ้้กักนัในชิ่�อพื่ธิิสีำารพื่าเลัอร์โม (Palermo) เรยีกร้องให้ทกุรฐัภาคี
คุ้มครองแลัะชิ่วยเหลั่อผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์โดัยเคารพื่ติ่อสำิทธิิมนุษยชินอย่างสำมบ้รณ์ ขึ้้อ 6 ขึ้องพื่ิธิีสำารกำาหนดั
ให้มีการคุ้มครองความเป็นสำ่วนติัวแลัะอัติลัักษณ์ขึ้องผ้้เสำียหาย การให้ขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับขึ้ั�นติอนการดัำาเนินคดัีในชิั�นศาลั
กบัผ้เ้สำยีหาย การรบัรองว่าผ้เ้สำยีหายจ้ะได้ัรบัการฟ้ื้�นฟื้ท้ั�งทางกาย จ้ติิใจ้ แลัะสำงัคม การรกัษาความปลัอดัภัยทางกายภาพื่
ให้กับผ้้เสำียหาย รวมไปถึ้งการชิ่วยให้ผ้้เสำียหายเขึ้้าถึ้งการชิดัเชิยค่าสำินไหมทดัแทนให้กับความเสำียหายที�เกิดัขึ้้�น

หลัักการแนะนำาแลัะแนวทำางปฏิิบััติิดั้านสิทำธิิมน้ษยชนแลัะการคุ้้ามน้ษย์ (Recommended Principles and 
Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) ขึ้องสำำานักงานขึ้้าหลัวงใหญ่เพื่่�อสำิทธิิมนุษยชิน 
(Office of the High Commissioner for Human Rights; OHCHR) เรียกร้องให้รัฐภาคีให้การรับรองว่ามาติรการ
ต่ิอต้ิานการค้ามนษุย์ต้ิองไม่ส่ำงผลักระทบเชิงิลับแก่สำทิธิมินษุยชินแลัะศกัดัิ�ศรคีวามเป็นมนษุย์ รวมไปถึง้บคุคลัที�ถึก้ค้ามนษุย์ 
(แนวปฏิบิตัิทิี� 1) ต้ิองรบัรองว่าจ้ะมกีารคดััแยกผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์อย่างรวดัเรว็แลัะถึก้ต้ิองแม่นยำา (แนวปฏิบิตัิทิี� 2) 
ต้ิองทำาให้ฝ่่ายบงัคบัใช้ิกฎหมายลัะเอยีดัอ่อนต่ิอสำทิธิแิลัะความต้ิองการขึ้องผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ (แนวปฏิบิตัิทิี� 5) 
ต้ิองขึ้ยายการคุม้ครองแลัะการสำนับสำนุนผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ให้ครอบคลัมุทกุคนโดัยไม่เลัอ่กปฏิบิตัิ ิ(แนวปฏิบิตัิทิี� 6) 
แลัะติ้องวางมาติรการพื่ิเศษเพื่่�อคุ้มครองเดั็กที�ถึ้กค้ามนุษย์ (แนวปฏิิบัติิที� 8)

แนวทำางปฏิิบััติิเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองเดั็กทำี�เป็นผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ (Guidelines on the Protection of 
Child Victims of Trafficking) (2006) ขึ้อง UNICEF กำาหนดัให้มกีารเติรยีมการสำำาหรบัการกลับัสำ้ค่รอบครวัขึ้องเดัก็เพื่่�อ
ลัดัภาวะบีบคั�นทางอารมณ์ (emotional distress) ที�อาจ้เกิดัขึ้้�นซีำ�าในเดั็กให้เหลั่อน้อยที�สำุดั แลัะให้คำาน้งถึ้งความ
เสำี�ยงขึ้องการติีติราแลัะการทำาให้ติกเป็นเหย่�อซีำ�า (revictimization) (ย่อหน้า 9.2) นอกจ้ากนั�น ยังเรียกร้องให้ประเทศ
ติ่าง ๆ ดัำาเนนิการเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าผ้เ้สำยีหายที�เป็นพื่ยานจ้ะสำามารถึให้การต่ิอศาลัได้ัอย่างปลัอดัภัย แลัะต้ิองพื่ยายามลัดัการซีำ�าเติมิ
บาดัแผลัทางจ้ติิใจ้ที�ผ้เ้สำยีหายมกัต้ิองเผชิิญในห้องพื่จิ้ารณาคดั ี(ย่อหน้า 10.1) แลัะให้มกีารคุม้ครองผ้เ้ข้ึ้าร่วมในการศก้ษาวจิ้ยั
จ้ากอนัติรายต่ิออารมณ์หรอ่ร่างกายใดั ๆ ที�อาจ้เป็นผลัมาจ้ากการศก้ษาเกี�ยวกบัการค้ามนษุย์ที�เป็นเดั็ก (ย่อหน้า 12.1)

ข้้อคุ้ดิัเหน็ทำั�วไปทำี� 13 ข้องอนส้ญัญา CRC (CRC General Comment No. 13) (2011) ว่าด้ัวยสำทิธิขิึ้องเดัก็ในการ
เป็นอสิำระจ้ากความรนุแรงทกุรป้แบบ ระบวุ่าจ้ะต้ิองเคารพื่ซ้ี�งสำทิธิขิึ้องเดัก็ในการแสำดังความคดิัเหน็ รวมทั�งต้ิองให้ความสำำาคญั
กบัความคดิัเหน็ขึ้องเดัก็อย่างเป็นระบบในกระบวนการติดััสิำนใจ้ทั�งหมดั แลัะควรกำาหนดัให้การเสำริมพื่ลังัแลัะการส่ำงเสำริม
การเข้ึ้าร่วมขึ้องเดัก็เป็นหวัใจ้สำำาคญัขึ้องยทุธิศาสำติร์แลัะโครงการเพ่ื่�อดัแ้ลัแลัะคุม้ครองเดัก็ (หวัข้ึ้อ 1.3 (จ้))

ข้้อคุ้ดิัเหน็ทำั�วไปทีำ� 38 ข้องอนส้ญัญา CEDAW (2020) ว่าด้ัวยการค้ามนษุย์ที�เป็นผ้ห้ญงิแลัะเดัก็ในบรบิทขึ้องการโยกย้าย
ถึิ�นฐานทั�วโลัก เรียกร้องให้รัฐภาคีคัดัแยก ชิ่วยเหลั่อ แลัะคุ้มครองผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการค้ามนุษย์ รวมทั�งป้องกันไม่ให้มี
การทำาให้ติกเป็นเหย่�อซีำ�า แลัะดัำาเนนิการเพื่่�อรบัรองว่าผ้เ้สำยีหายจ้ะสำามารถึเข้ึ้าถ้ึงความยติุิธิรรมแลัะนำาตัิวผ้ก้ระทำาความผดิั
ไปลังโทษ (ย่อหน้า 6)

อนสั้ญญาสหประชาชาติว่ิาด้ัวยสทิำธิคิุ้นพื่กิาร (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
เรียกร้องให้รัฐภาคีติ่อติ้านการเหมารวม อคติิ แลัะวิธิีปฏิิบัติิที�เป็นภัยติ่อคนพื่ิการ ซี้�งรวมถึ้งการเหมารวม อคติิ แลัะวิธิี
ปฏิิบัติิบนพื่่�นฐานขึ้องเพื่ศภาวะแลัะวัย ในทุกดั้านขึ้องการดัำาเนินชิีวิติ (ขึ้้อ 8)

ปฏิญิญาสหประชาชาติว่ิาด้ัวยหลักัคุ้วามยต้ิธิิรรมข้ั�นพื่่�นฐานสำาหรบััผู้้เ้สยีหายจากอาชญากรรมแลัะการใช้อำานาจโดัยมชิอบั 
(UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) แนะนำาว่าผ้เ้สำยีหาย
จ้ากอาชิญากรรมต้ิองมสีำทิธิทีิ�จ้ะได้ัรบัการปฏิิบตัิด้ิัวยความเหน็ใจ้แลัะความเคารพื่ รวมถึง้สำทิธิใินการเข้ึ้าถ้ึงความยติุิธิรรมแลัะการ
ชิดัเชิย สำทิธิใินการเข้ึ้าถึง้ข้ึ้อมล้ั สำทิธิใินการแสำดังความคดิัเหน็แลัะมตีิวัแทนในความคดิัเหน็นั�น ติลัอดัจ้นสำทิธิทิี�ความคดิัเหน็นั�น 
จ้ะได้ัรบัการพื่จิ้ารณาในขัึ้�นติอนที�เหมาะสำม แลัะควรมสีำทิธิไิด้ัรบัความช่ิวยเหลัอ่ที�เหมาะสำมติลัอดัทั�งกระบวนการทางกฎหมายด้ัวย

คุ้้ม่อ่ว่าด้ัวยการให้คุ้วามช่วยเหลัอ่โดัยติรงแก่ผู้้เ้สยีหายจากการคุ้้ามนษ้ย์ (Handbook on Direct Assistance for 
Victims of Trafficking) (2007) ข้อง IOM  เน้นยำ�าความสำำาคญัขึ้องการไม่ทำาอนัติรายในฐานะหลักัการพื่่�นฐานขึ้องการทำางาน
ร่วมกบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ โดัยระบวุ่าผ้ที้�ทำางานร่วมกบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์มคีวามรบัผดิัชิอบทางศลีัธิรรมในการ
ประเมนิโอกาสำที�จ้ะเกดิัอันติรายที�เกี�ยวข้ึ้องกบักจิ้กรรมใดัก็ติามที�มกีารเสำนออย่างเหมาะสำมแลัะถึี�ถ้ึวน 

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 7



กรอบัการทำำางานแลัะแนวปฏิบิัตัิริะดับััอาเซียีน 
เพื่่�อผู้ลักัดัันการไม่ทำำาอันติราย

อน้สัญญาอาเซีียนว่าดั้วยการติ่อติ้านการคุ้้ามน้ษย์ โดัยเฉพื่าะสติรีแลัะเดั็ก (ASEAN Convention Against 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children; ACTIP) กำาหนดัให้รัฐภาคีสำมาชิิกอาเซีียน
เคารพื่แลัะคุ้มครองสำิทธิิมนุษยชินขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ โดัยขึ้้อ 14 ซ้ี�งว่าดั้วยการคุ้มครองผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนษุย์กำาหนดัให้ประเทศในอาเซียีนพื่ฒันาแนวปฏิบัิติิในหลัายด้ัาน อาท ิการคดััแยกผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์
อย่างเหมาะสำม การรกัษาความปลัอดัภัยทางกายแก่ผ้เ้สำยีหาย การคุม้ครองความเป็นส่ำวนติวัแลัะอตัิลักัษณ์ขึ้องผ้เ้สำยีหาย 
การไม่กำาหนดัโทษทางอาญากับผ้้เสำียหายจ้ากการกระทำาผิดักฎหมายที�ผ้้เสำียหายก่อขึ้้�น การไม่ควบคุมติัวผ้้เสำียหาย
ในสำถึานกักกันหร่อเร่อนจ้ำา การชิดัเชิยค่าความเสำียหายที�เกิดัขึ้้�น แลัะการให้การดั้แลัแลัะสำนับสำนุนที�จ้ำาเป็น เป็นติ้น

แผู้นปฏิิบััติิการอาเซีียนว่าดั้วยการติ่อติ้านการคุ้้ามน้ษย์ โดัยเฉพื่าะสติรีแลัะเดั็ก (ASEAN Plan of Action 
Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เน้นยำ�าขึ้้อ 14 ขึ้องอนุสำัญญา ACTIP 
แลัะแนะนำาให้มีบริการเฉพื่าะทาง ซี้�งรวมถึ้งบริการทางสำุขึ้ภาพื่ สำำาหรับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ให้ผ้้เสำียหาย
สำามารถึเข้ึ้าถึง้การฟ้ื้�นฟื้แ้ลัะเยยีวยาทางกาย ทางจ้ติิใจ้ แลัะทางสำงัคมได้ั ทั�งยงัแนะนำาให้สำามารถึดัำาเนนิคดักีบัการค้ามนษุย์
ไดั้แม้จ้ะไม่มีคำาให้การจ้ากผ้้เสำียหาย แลัะให้มีการพื่ัฒนากลัไกคุ้มครองที�เหมาะสำมแลัะมีประสำิทธิิภาพื่สำำาหรับพื่ยานใน
คดัีค้ามนุษย์ เป็นติ้น

แผู้นงานโบัฮอลัเพื่่�อปราบัปรามการคุ้้ามน้ษย์ (Bohol TIP Work Plan) (แผนงานความร่วมม่อหลัากหลัายภาค
สำ่วนระดัับอาเซีียน) สำนับสำนุนการอนุวัติิอนุสำัญญา ACTIP แลัะแผนปฏิิบัติิงาน APA โดัยเน้นยำ�าการทำาให้กิจ้กรรมเพื่่�อ
ติ่อติ้านการค้ามนุษย์ในระดัับภ้มิภาคมีความสำอดัคลั้องกลัมกลั่นในสำี�มิติิสำำาคัญติามแผนปฏิิบัติิงาน APA ไดั้แก่ 
1) การป้องกันการค้ามนุษย์ 2) การคุ้มครองผ้้เสำียหาย 3) การบังคับใชิ้กฎหมายแลัะการดัำาเนินคดัีค้ามนุษย์ แลัะ 4) 
ความร่วมม่อแลัะการประสำานงานระดัับภ้มิภาคแลัะระดัับนานาชิาติิ

แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะสำาหรับัการดั้แลัสติรีทำี�เป็นผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 
(ASEAN Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons) 
แนะนำาว่า “ก่อนดัำาเนินการใดั ๆ ควรมีการพื่ิจ้ารณาเพื่่�อให้มั�นใจ้ไดั้ว่ามีการลัดัอันติรายไม่ว่าประเภทใดัที�จ้ะเกิดั
ขึ้้�นกับผ้้เสำียหายให้เหลั่อน้อยสำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้”24 Iโดัยเรียกร้องให้มีการพื่ิจ้ารณาถึ้งการรักษาความลัับแลัะความยินย
อม โดัยได้ัรบัข้ึ้อมล้ัครบถ้ึวนในทกุขึ้ั�นติอนขึ้องกระบวนการช่ิวยเหลัอ่ผ้เ้สำยีหาย รวมถึง้ให้ผ้เ้สำยีหายมส่ีำวนร่วมอย่างมคีวาม
หมายในการวางแผนแลัะการดัำาเนินการชิ่วยเหลั่อ แลัะให้ผ้้ ให้บริการติระหนักแลัะเคารพื่ซ้ี�งความติ้องการแลัะ
ความกังวลัเฉพื่าะขึ้องผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิง

แนวทำางแลัะกระบัวนการข้องภู้มิภูาคุ้ในการติอบัสนองติ่อคุ้วามติ้องการข้องผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 
(Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of TIP) ขึ้องคณะ
กรรมาธิิการอาเซีียนว่าดั้วยการสำ่งเสำริมแลัะคุ้มครองสำิทธิิสำติรีแลัะเดั็ก (ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children; ACWC) เรียกร้องให้รัฐภาคีสำมาชิิกอาเซีียนวางกลัไก
แลัะกระบวนการเพื่่�ออำานวยความสำะดัวกแก่การคัดัแยกผ้้เสำียหายอย่างถึ้กติ้องแม่นยำาแลัะทันท่วงที  ทั�งยังเรียกร้องให้
มีการสำนับสำนุนแลัะคุ้มครองผ้้เสำียหายในทันทีโดัยไม่มีเง่�อนไขึ้ว่าผ้้เสำียหายจ้ะติ้องยินยอมเขึ้้าร่วมในกระบวนการ
ทางกฎหมายก่อน ขึ้้อนี�รวมถึ้งการคุ้มครองผ้้เสำียหายจ้ากอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�น รวมถึ้งการคุ้มครองความเป็นสำ่วนติัว 
การให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะการสำนับสำนุนที�จ้ำาเป็นโดัยทันที การแก้ไขึ้ปัญหาเร่�องสำถึานะทางกฎหมายขึ้องผ้้เสำียหาย 

24 ดั้ขึ้้อ 2.1

กรอบการทำางานแลัะแนวปฏิบิตัิริะดับัอาเซียีนเพื่่�อผลักัดันัการไมท่ำาอนัติราย8



ที�เป็นคนชิาวติ่างชิาติิ ติลัอดัจ้นการคุ้มครองผ้้เสำียหายจ้ากการควบคุมขึ้ังแลัะการดัำาเนินคดัี

แนวทำางระดัับัอาเซีียนสำาหรับัผู้้้ปฏิิบััติิงานว่าดั้วยการติอบัสนองเชิงย้ติิธิรรมทำางอาญาติ่อการคุ้้ามน้ษย์ 
(ASEAN Practitioner Guidelines: Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons) 
แนะนำาให้ผ้้เสำียหายสำามารถึร้องขึ้อแลัะไดั้รับซี้�งการชิดัเชิยเยียวยา แลัะให้ผ้้เสำียหายสำามารถึเขึ้้าถึ้งการคุ้มครองแลัะ
ที�พัื่กพื่ิงไดั้ในทันที แลัะไดั้รับการคุ้มครองจ้ากการติอบโติ้เอาค่นขึ้อผ้้ค้ามนุษย์ แนวทางนี�ยังเรียกร้องให้สำามารถึ
ดัำาเนินกระบวนการพื่ิจ้ารณาทางอาญาขึ้องคดัีค้ามนุษย์ไดั้เร็วยิ�งขึ้้�น เพื่่�อลัดัความเครียดัแลัะแรงกดัดัันที�ผ้้เสำียหาย
ติ้องเผชิิญ

ปฏิิญญาอาเซีียนว่าดั้วยสิทำธิิข้องเดั็กในบัริบัทำข้องการโยกย้ายถิ�นฐาน (ASEAN Declaration on the 
Rights of Children in the Context of Migration) เห็นชิอบให้รัฐภาคีทุกรัฐดัำาเนินงานเพื่่�อพื่ัฒนา
กระบวนการแลัะทางเลั่อกอ่�น ๆ แทนการคุมขึ้ังกักติัวเดั็กที�โยกย้ายถึิ�นฐาน ทั�งเพื่่�อลัดัผลักระทบเชิิงลับแลัะเพื่่�อให้
มั�นใจ้ว่าเดั็กจ้ะไดั้อย้่กับครอบครัวขึ้องตินในสำภาพื่แวดัลั้อมที�มิใชิ่การคุมขึ้ัง สำะอาดั แลัะปลัอดัภัยหากเป็นไปไดั้

ปฏิิญญาอาเซีียนว่าดั้วยสิทำธิิมน้ษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) ย่นยันว่าสำิทธิิขึ้องสำติรี เดั็ก 
เยาวชิน ผ้้ส้ำงอายุ ผ้้พื่ิการ แรงงานขึ้้ามชิาติิ แลัะกลัุ่มเปราะบางแลัะกลัุ่มคนชิายขึ้อบเป็นสำิทธิิที�ไม่อาจ้เพื่ิกถึอน 
(inalienable) แลัะเป็นสำ่วนเดัียวกันขึ้องสำิทธิิมนุษยชินแลัะเสำรีภาพื่ขึ้ั�นพื่่�นฐานที�ไม่อาจ้แยกออกจ้ากกันไดั้25 

แผู้นปฏิบิัตัิกิารระดับััภูม้ภิูาคุ้อาเซียีนว่าด้ัวยการข้จดััคุ้วามรน้แรงต่ิอเดัก็ (ASEAN Regional Plan of Action 
on the Elimination of Violence Against Children) เรยีกร้องให้รฐัภาคสีำมาชิกิดัำาเนนิมาติรการที�เหมาะสำมแลัะ
จ้ำาเป็นทั�งหมดัเพื่่�อเติมิเติม็สำทิธิขิึ้องเดัก็ที�จ้ะได้ัรบัการคุม้ครองจ้ากความรนุแรงทกุรป้แบบโดัยไม่มกีารเลัอ่กปฏิบัิติใิดั ๆ 
โดัยให้รฐัภาคสีำมาชิกิทั�งหมดัติระหนกั เคารพื่ แลัะส่ำงเสำริมสำทิธิขิึ้องเดัก็ในการแสำดังความคดิัเหน็ แลัะต้ิองให้ความสำำาคญั
กบัความคดิัเหน็ขึ้องเดัก็ในประเดัน็ใดั ๆ กต็ิามที�ส่ำงผลักระทบต่ิอเดัก็ แลัะจ้ะต้ิองทำาให้เดัก็สำามารถึใช้ิสิำทธิขิึ้องตินเพื่่�อแสำดัง
ความคดิัเหน็ได้ัโดัยเสำรีติามความสำามารถึที�พื่ฒันาไปติามวยัขึ้องเดัก็

แผู้นปฏิบิัตัิกิารระดับััภูม้ภิูาคุ้อาเซียีนว่าด้ัวยการข้จดััคุ้วามรน้แรงต่ิอสติร ี(ASEAN Regional Plan of Action 
on the Elimination of Violence Against Women) (2016-2025) เรียกร้องให้มี “ชิุดัการปฏิิบัติิงาน
แลัะการให้ทนุสำนับสำนุนระยะยาวแลัะมกีารประสำานงานระหว่างกนั” เพื่่�อแก้ไขึ้ “ต้ินติอแลัะติวัขึ้บัเคลั่�อนที�ซีบัซ้ีอนซี้�งอาจ้
นำาไปสำ้ ่“ความรนุแรงต่ิอสำติรี”

แผู้นแม่บัทำอาเซียีน คุ้.ศ. 2025 เพ่ื่�อบัร้ณาการสทิำธิคิุ้นพื่กิาร (ASEAN Enabling Masterplan 2025: 
Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities) ติระหนกัถึง้พื่นัธิกรณขีึ้องรฐัภาคสีำมาชิกิในการเคารพื่ 
ส่ำงเสำริม แลัะคุม้ครองสำทิธิขิึ้องผ้พ้ื่กิาร

กรอบัยท้ำธิศาสติร์การบัร้ณาการมติิเิพื่ศภูาวะข้องอาเซียีน คุ้.ศ. 2021-2025 (ASEAN Gender Mainstreaming 
Strategic Framework 2021-2025) ยกให้แนวทำางฐานสทิำธิ ิ(rights-based) เป็นหน้�งในหลักัการชิี�แนะแลัะคณุค่า
สำำาคญั ซี้�งแสำดังถ้ึงความเข้ึ้าใจ้ว่าการที�ผ้ห้ญงิไม่สำามารถึเข้ึ้าถึง้บรกิารพื่่�นฐานแลัะขึ้าดัการเข้ึ้าร่วมทางสำงัคม ทางเศรษฐกจิ้ 
แลัะทางการเมอ่ง ถึอ่เป็นการปฏิเิสำธิสิำทธิมินษุยชินขึ้องสำติรี  ทั�งยงัเรยีกร้องให้มกีารดัำาเนนิการเพื่่�อส่ำงเสำริมให้ผ้ห้ญงิแลัะ
เดัก็ผ้ห้ญงิแสำดังถ้ึงความต้ิองการขึ้องตินเอง  รวมทั�งเรยีกร้องความรบัผดิัชิอบแลัะใช้ิสิำทธิขิึ้องติน

25 ดั้ขึ้้อ 12.2 ขึ้อง ASEAN Community Vision 2025 
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การใช้หลัักการไม่ทำำาอันติรายระหว่างช่วยเหลั่อ
แลัะคุ้้้มคุ้รองผู้้้เสียหายโดัยติรง 

เอกสำารแนวทางฉบับนี�พื่ิจ้ารณาความเสำี�ยงที�จ้ะเกิดัอันติรายในห้ามิติิสำำาคัญขึ้องการให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะ
คุ้มครองผ้้เสำียหายโดัยติรง ดัังนี�

การคุ้ัดัแยกผู้้้เสียหาย การฟื้้�นฟื้้ การไติร่ติรอง 
แลัะสถานทำี�พื่ักพื่ิง

การรักษาพื่ยาบัาลัทำางการ
แพื่ทำย์แลัะการดั้แลัส้ข้ภูาพื่จิติ

การส่งติัวกลัับัแลัะ
การกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้ม

กระบัวนย้ติิธิรรม 
ทำางอาญา

แม้อาจ้มีการนำาเสำนอแนวปฎิบัติิแลัะคำาแนะนำาว่าดั้วยการไม่ทำาอันติรายในแติ่ลัะหัวขึ้้อหลััก แติ่เน่�อหาอาจ้ยังไม่กว้าง
ขึ้วางหร่อลั้กซี้�งมากเท่าที�ผ้้ปฎิบัติิงานติ้องการ จ้้งขึ้อแนะนำาให้ผ้้ปฏิิบัติิงานอ้างอิงแลัะหาขึ้้อม้ลัจ้ากรายการแหลั่งขึ้้อม้ลั
ที�แนบไว้ติอนท้ายเอกสำารแนวทางฉบับนี�

ภาพื่โดัย Rawena Russell

การใชิห้ลักัการไมท่ำาอนัติรายระหวา่งชิว่ยเหลัอ่แลัะคุม้ครองผ้เ้สำยีหายโดัยติรง10



การคุ้ัดัแยกผู้้้เสียหาย 
การคดััแยกผ้เ้สำยีหายเป็นกระบวนการที�บคุคลัหน้�งได้ัรบัการคดััแยกว่าเป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ 
ซี้�งสำ่งผลัให้บุคคลันั�นมีสำิทธิิแลัะสำามารถึรับบริการชิ่วยเหลั่อแลัะคุ้มครองติ่าง ๆ ไดั้ เชิ่น 
บริการทางการแพื่ทย์แลัะการด้ัแลัสุำขึ้ภาพื่อ่�น ๆ ที�อย้่อาศัย อาหารแลัะสำิ�งจ้ำาเป็นพ่ื่�นฐาน 
บริการให้คำาปร้กษาแลัะการดั้แลัทางจ้ิติสำังคม เป็นติ้น26 การคัดัแยกผ้้เสำียหายที�ถึ้กติ้อง
แลัะรวดัเร็วชิ่วยอำานวยความสำะดัวกแก่การเขึ้้าชิ่วยเหลั่อแลัะทำาให้สำามารถึด้ัแลัผ้้เสำียหายไดั้
อย่างรวดัเรว็ ทั�งยงัขึ้ดััขึ้วางกระบวนการค้ามนษุย์ แลัะสำนับสำนุนการดัำาเนนิคดักีบัผ้ก้ระทำาความผดิั
ด้ัวย

26 Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of 

the Bali Process. 
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แนวทำางแลัะกระบัวนการข้องภู้มิภูาคุ้ในการติอบัสนองติ่อคุ้วามติ้องการข้องผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 
ข้อง ACWC ระบุว่าการคัดัแยกผ้้เสำียหายอย่างรวดัเร็วแลัะทันท่วงทีสำำาคัญยิ�งติ่อความปลัอดัภัยแลัะสำุขึ้ภาวะ
ขึ้องผ้้เสำียหาย ทั�งยังจ้ำาเป็นติ่อการรับรองว่าผ้้กระทำาความผิดัฐานค้ามนุษย์จ้ะถึ้กจ้ับกุมติัวแลัะลังโทษ
จ้ากอาชิญากรรมที�ก ่อขึ้้�น นอกจ้ากนั�นยังเรียกร้องให้วางกลัไกแลัะกระบวนการเพ่ื่�อใชิ้เป็นแนวทาง
แลัะอำานวยความสำะดัวกแก่การคัดัแยกผ้้เสำียหาย โดัยควรจ้ัดัทำาให้เป็นมาติรฐานทั�วทั�งภ้มิภาคอาเซีียน 

ผู้้้ใดัเกี�ยวข้้องกับักระบัวนการคุ้ัดัแยกผู้้้เสียหายบั้าง (ทำั�งอย่างเป็นทำางการแลัะไม่เป็นทำางการ) 

นอกจ้ากนั�น ยังมักพื่บอันติรายดัังติ่อไปนี�ระหว่างกระบวนการคัดัแยกผ้้เสำียหายในอาเซีียน ฉะนั�นในฐานะเจ้้าหน้าที�
เผชิิญเหติุหร่อฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคัญค่อท่านติ้องติระหนักถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นไดั้เหลั่านี� แลัะพื่ิจ้ารณาว่าแนวทาง
ไม่ทำาอันติรายที�นำาเสำนอนี�เป็นวิธิีหน้�งที�ชิ่วยป้องกันหร่อลัดัอันติรายนั�นเอง 

ผู้้้เสียหายจากการ
คุ้้ามน้ษย์

คุ้รอบัคุ้รัวแลัะญาติิมิติรข้อง
ผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 

ติำารวจ หน่วยปฏิิบััติิงานเฉพื่าะกิจ
เพื่่�อติ่อติ้านการคุ้้ามน้ษย์

เจ้าหน้าทำี�
ชายแดัน

ผู้้้ติรวจแรงงาน เจ้าหน้าทำี�ติรวจคุ้นเข้้าเม่อง
แลัะศ้ลักากร

พื่นักงานอัยการ ผู้้้ให้คุ้วามช่วยเหลั่อ
ทำางกฎหมาย

ผู้้้ให้บัริการทำาง
สังคุ้ม

บั้คุ้ลัากรทำางการแพื่ทำย์
แลัะสาธิารณส้ข้

ผู้้้บัริหารหน่วยงาน
ปกคุ้รองส่วนทำ้องถิ�น 

เจ้าหน้าทำี�สถานทำ้ติ 
แลัะสถานกงส้ลั

ลั่ามแลัะนักแปลัภูาษาองคุ้์กรพื่ัฒนา
เอกชน
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ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์จ้ำานวนมากหลักีเลัี�ยงที�จ้ะถึก้คดััแยก
ว่าเป็นผ้เ้สำยีหาย โดัยอาจ้เกดิัจ้ากหลัายสำาเหติ ุอาท ิความ
อบัอายจ้ากสำิ�งที�เกดิัขึ้้�นกบัติน ความหวาดักลัวัการแก้แค้น
เอาค่นจ้ากผ้้ค้ามนุษย์ ความหวาดักลััวว่าจ้ะถ้ึกลังโทษ 
การที�ไม่ติระหนักถึ้งสำิทธิิขึ้องตินเองแลัะความชิ่วยเหลั่อ
ที�ผ้้เสำยีหายจ้ะได้ัรบั หรอ่อาจ้เพื่ยีงต้ิองการกลับัไปดัำาเนนิ
ชิวีติิขึ้องตินต่ิอไป

นอกจ้ากนั�นยงัมผี้เ้สำยีหายที�ไม่ติระหนกัว่าตินถึก้ค้ามนษุย์
ด้ัวยเช่ินกนั โดัยอาจ้ไม่ร้จ้้กัแนวคดิัเร่�องการค้ามนษุย์แลัะไม่
มองว่าตินติกเป็นผ้เ้สำยีหาย ข้ึ้อนี�มกัพื่บได้ับ่อยเป็นพื่เิศษ 
ในกลัุ่มเดั็กจ้ากครอบครัวยากจ้นแลัะเปราะบางซี้�งถึ้ก
ผ้้กระทำาความผดิั (อาจ้เป็นผ้ป้กครองหรอ่เครอ่ญาติ)ิ  
หลั่อหลัอมมาให้มองการลั่วงลัะเมิดัแลัะการแสำวงหา
ประโยชิน์เป็นเร่�องปกติิแลัะเป็นหน้าที�ที�ติ้องทำา
เพ่ื่�อครอบครัว ผ้้หญิงที�ถ้ึกหลัอกให้บังคับแติ่งงานเชิ่�อ
ว่าตินเป็นฝ่่ายยินยอมเอง ดัังนั�นจ้้งไม่มองว่าติน
เป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนษุย์

ผ้้ขึ้ายบริการทางเพื่ศในอาเซีียนมักไม่ไดั้รับการคัดัแยก
ว่าเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์27 แม้จ้ะมีพื่ยานหลััก
ฐานที�แสำดังว ่าหลัายคนติิดัอย้ ่ ในสำภาพื่ถึ้กบงัคบั
ใช้ิแรงงาน (forced labour) หรอ่แรงงานขึ้ดััหนี� (debt 
bondage) ร้ปแบบอ่�น ๆ ก็ติาม มีแรงงานติ่างดั้าว
น้อยมากในอาเซียีนที�ได้ัรบัการยอมรบัว่าเป็นผ้เ้สำยีหาย
จ้ากการค้ามนษุย์ เชิ่น กลัุ่มที�ทำางานในภาคการก่อสำร้าง 
การประมง แลัะงานรับใชิ้ในบ้าน

27 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: 

ASEAN-ACT. 

28 Anti-Slavery International (2002). Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection. London: Anti-Slavery International. 

การไม่ถึ้กคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์
อาจ้สำ่งผลัให้การแสำวงหาประโยชิน์แลัะการลั่วงลัะเมิดั
ดัำาเนนิต่ิอไป ผ้้เสำยีหายยงัต้ิองเผชิญิกบัความเสำี�ยงต่ิาง ๆ 
อาทิ การถึ้กคุมขึ้ังกักติัว การเนรเทศ การดัำาเนินคดัีทาง
อาญา การถึ้กลัะเมิดัสำิทธิิ การขึ้าดัการเขึ้้าถึ้งบริการแลัะ
ความชิ่วยเหลั่อที�จ้ำาเป็น การถึ้กค้ามนุษย์ซีำ�า แลัะการ
ติอบโติ้เอาค่นจ้ากผ้้ค้ามนุษย์28 ทั�งยังพื่ลัาดัโอกาสำที� 
จ้ะไดั้รับบริการรักษาพื่ยาบาลัที�ติอบสำนองติ่อ
ความติ้องการเร่งดั่วนดั้านสำุขึ้ภาพื่ทั�งทางร่างกายแลัะ
จ้ิติใจ้ขึ้องผ้้เสำียหาย

จ้ากมุมมองขึ้องกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญา 
ความลั้มเหลัวในการคัดัแยกผ้ ้เสำียหายลัดัทอน
ความสำามารถึขึ้องฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมายในการรับม่อ
กับการค้ามนุษย์ลังไป   

1.    ผู้้้เสียหายไม่ไดั้รับัการคุ้ัดัแยก 
ว่าเป็นผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 

ภาพื่โดัย นฤพื่ร บุญญบาลั
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“ผู้้้เสียหายในอ้ดัมคุ้ติิ (ideal victim)” คุ้่ออะไร 

เร่�องราวการค้ามนุษย์สำ่วนใหญ่ในสำ่�อกระแสำหลัักมักมีผ้้เสำียหายเป็นผ้้หญิง ถึ้าไม่เป็นผ้้หญิงที�ถึ้กค้ามนุษย์
เพื่่�อแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศ ก็อาจ้เป็นผ้้หญิงที�ติกเป็น “ทาสำรับใชิ้ ในบ้าน” ภายในวาทกรรมว่าดั้วย
การค้ามนุษย์ ผ้้เสำียหายในอุดัมคติิมักจ้ะถึ้กแสำดังให้เห็นว่า “อ่อนแอ” แลัะ “ไม่ไดั้ทำาอะไรผิดั”29 

คนเหล่ัานี�มกัถึก้มองว่าอ่อนแออนัด้ัวยเหติแุห่งเพื่ศภาวะ อาย ุหรอ่ชิาติพัิื่นธิุข์ึ้องติน ยกติวัอย่าง เช่ิน มกัสำนันษิฐาน
ว่าผ้้เสำียหายที�เป็นผ้้หญิงไร้อำานาจ้แลัะเปราะบางจ้้งถึ้กชิักเชิิดับงการจ้ากผ้้อ่�น แติ่ในทางกลัับกัน แทบไม่มี
การแสำดังให้เห็นถ้ึงผ้้ชิายที�เป็นผ้้เสำียหายเน่�องจ้ากเรามักเขึ้้าใจ้ไปเองว่าผ้้ชิายสำามารถึควบคุมแรงงานแลัะ
ความสำัมพื่ันธิ์ขึ้องตินไดั้โดัยสำมบ้รณ์

ผ้้เสำียหายในอุดัมคติิ “ไม่ไดั้ทำาอะไรผิดั” หร่อ “สำมควรไดั้รับความสำงสำาร” เน่�องจ้ากคนเหลั่านี�ถึ้กบีบบังคับ
ให้ทำาสำิ�งติ่าง ๆ เพื่ราะความยากจ้นแลัะสำิ�นหวัง โดัยอาจ้ถึ้กลัักพื่าติัวหร่อชิักพื่าไป (แสำดังถึ้งภาพื่ผ้้เสำียหายใน
อุดัมคติิอย่างที�สำุดั) หร่อถึ้กหลัอกลัวงให้ติกอย้่ในสำภาพื่ที�ถึ้กแสำวงหาผลัประโยชิน์30 

วาทกรรมที�มุ่งเน้น “ผ้้เสำียหายในอุดัมคติิ” เชิ่นนี� สำ่งเสำริมการคิดัไปเองอย่างผิดั ๆ ว่าผ้้เสำียหายทุกรายจ้ะติ้อง
ยอมจ้ำานนแลัะไม่มีอำานาจ้ในการกระทำาการ นี�ยังหมายความว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ที�ยังไม่เคยประสำบ
กบัการล่ัวงลัะเมดิัทางเพื่ศหรอ่ความรนุแรงทางกายรป้แบบอ่�น ๆ ไม่มสีำญัญาณบ่งชิี�ที� “ถึก้ต้ิอง” ว่าถึก้ค้ามนษุย์ 
ดั้วยเหติุนี� บุคคลัที�มีลัักษณะไม่ติรงติามภาพื่ขึ้องผ้้เสำียหายในอุดัมคติิ เชิ่น ผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้ชิาย หร่อคนติ่างดั้าว
ที�เขึ้้าเม่องอย่างผิดัปกติิ เป็นติ้น อาจ้เสำี�ยงติ่อการถึ้กปฏิิเสำธิไม่ให้เขึ้้าถึ้งการสำนับสำนุน ความชิ่วยเหลั่อ แลัะความ
ยุติิธิรรม

29 มกีารอภปิรายแนวคดิัเร่�องผ้เ้สีำยหายในอุดัมคติิในบทเรยีนพื่่�นฐานทางออนไลัน์ว่าด้ัวยแนวทางที�ลัะเอยีดัอ่อนต่ิอเพื่ศภาวะแลัะมผี้เ้สำยีหายเป็นศ้นย์กลัางสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติดุ่ัานหน้าที�มปีฏิิสำมัพัื่นธ์ิ

กบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ (Basic E-learning Module on Gender Sensitive and Victim-Oriented Approaches for Frontline Responders Interacting with Victims of Trafficking in 

Persons) ซี้�งจั้ดัทำาโดัย ACWC (กำาลัังจ้ะเปิดัตัิวในปีค.ศ. 2022). 

30 O'Brien, Erin (2018). Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes. (Chapter 4: Ideal and Invisible Victims). Taylor & Francis Group.
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» มองหาสำัญญาณขึ้องการค�ามนุษย� อาทิ:31

	● ไม่สำามารถึใชิ้เงิน โทรศัพื่ท์ม่อถึ่อ หร่อเอกสำารระบุติัวติน เชิ่น บัติรประจ้ำาติัวประชิาชินหร่อหนังสำ่อเดัินทาง 
ไดั้ติามติ้องการ;

	● แสำดังพื่ฤติิกรรมหวาดักลััว วิติกกังวลั หร่อเชิ่�อฟื้ังผิดัปกติิ (submissive);

	● ไม่ทราบว่าตินอย้่ที�ใดั ทั�งในติอนนี�หร่อก่อนหน้านี�;

	● ดัส้ำบัสำนงนุงง อดันอน หรอ่ขึ้าดัสำารอาหาร แลัะแสำดังสำญัญาณขึ้องการถึก้ลัะเมดิัทางวาจ้าแลัะ/หรอ่ทางร่างกาย;

	● มีร่องรอยบาดัแผลัทั�งใหม่แลัะเก่า แลัะ/หร่อ มีลัักษณะว่าไม่ไดั้รับการรักษาพื่ยาบาลั;

	● เสำ่�อผ้า/การแติ่งกายไม่เหมาะสำมกับสำภาพื่อากาศ;

	● ไม่สำามารถึพื่้ดัคุยกับผ้้อ่�นไดั้โดัยเสำรี ถึ้กจ้ับติามองอย่างใกลั้ชิิดัติลัอดัเวลัา;

	● หลัีกเลัี�ยงการสำบติา แลัะหวาดักลััวเจ้้าหน้าที�ทางการ; แลัะ

	» ใชิ้ติัวบ่งชิี�ที�รับรองโดัยรัฐบาลัหร่อหน่วยงานขึ้องทางการเพื่่�อชิ่วยในการคัดัแยกว่าบุคคลันั�นเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการ
ค้ามนษุย์หรอ่ไม่ หากมข้ีึ้อสำงสำยั ให้ปรก้ษากบัหวัหน้าหรอ่เจ้้าหน้าที�ที�มปีระสำบการณ์แลัะความร้ม้ากกว่าเกี�ยวกบัคดัี

	» ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์อาจ้ลังัเลัไม่กล้ัาบอกพื่ด้ัความจ้ริงว่าเกดิัสำิ�งใดัขึ้้�นกบัตินระหว่างการพื่บปะกนัในครั�งแรก 
นอกจ้ากนี� เร่�องราวที�เลั่าอาจ้ไม่ปะติิดัปะติ่อหร่อสำมเหติุสำมผลั ซี้�งอาจ้เกิดัจ้ากความกลััว แลัะ/หร่อ บาดัแผลั
ทางจ้ิติใจ้ นอกจ้ากนั�น เดั็ก ผ้้พื่ิการ แลัะบุคคลัที�มีความติ้องการพื่ิเศษอาจ้มีปัญหามากกว่าในการแบ่งปัน
ประสำบการณ์ขึ้องตินกับเจ้้าหน้าที�

	» อดัทนแลัะให้เวลัาอย่างเติ็มที�กับการประเมินว่าบุคคลัหน้�งเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หร่อไม่ หากท่านสำงสำัย
ว่าบุคคลัหน้�งอาจ้เป็นผ้้ที�ถึ้กค้ามนุษย์ ให้ปฏิิบัติิติ่อบุคคลันั�นเชิ่นเดัียวกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ แลัะให้การ
ดั้แลัแลัะสำนับสำนุนที�จ้ำาเป็น

	» หากไม่แน่ใจ้เร่�องอายุขึ้องบุคคลัหน้�ง ควรสำันนิษฐานก่อนว่าบุคคลันั�นเป็นเดั็ก จ้นกว่าจ้ะไดั้รับขึ้้อม้ลัเป็นอ่�น

	» แติ่งติั�งให้มีผ้้ปกครองติามกฎหมาย (legal guardian) สำำาหรับเดั็กที�ถึ้กค้ามนุษย์ เพื่่�อให้คำาแนะนำาแลัะคุ้มครอง
สำิทธิิแลัะประโยชิน์ขึ้องเดั็ก โดัยให้มีการแติ่งติั�งดัังกลั่าวเม่�อพื่่อแม่ที�แท้จ้ริงขึ้องเดั็กไม่สำามารถึ ไม่เติ็มใจ้ หร่อไม่
เหมาะสำมที�จ้ะใชิ้สำิทธิิในการเป็นผ้้ปกครองไดั้เป็นการชิั�วคราวหร่อถึาวร32 ทั�งนี� ควรปร้กษาแลัะแจ้้งแก่ผ้้ปกครอง
ติามกฎหมายที�ไดั้รับการแติ่งติั�งเกี�ยวกับกิจ้กรรมทั�งหมดัที�เกี�ยวขึ้้องกับเดั็กผ้้นั�น

	» ถ้ึาหากผ้เ้สำยีหายเป็นบคุคลัหรอ่เดัก็ที�มคีวามพื่กิาร ให้มกีารประชิมุหารอ่กบัองค์กรที�ทำางานกบัผ้พ้ื่กิารเพื่่�อให้แน่ใจ้
ว่าบุคคลัหร่อเดั็กที�มีความพื่ิการสำามารถึเขึ้้าถึ้ง เขึ้้าร่วม แลัะไดั้รับประโยชิน์อย่างแท้จ้ริง

31 A21. Access social media graphics, videos and posters to educate and share the word about fighting human trafficking. https://www.a21.org/content/media/grmytc

  (accessed 1 December 2021)

32 UNICEF (2006). Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. UNICEF Technical Notes. New York: UNICEF.
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	» อธิบิายกระบวนการคดััแยกผ้เ้สำยีหายแก่บุคคลัที�ท่านทำาการสำมัภาษณ์ซัีกถึามด้ัวยภาษาที�ชิดััเจ้นแลัะเข้ึ้าใจ้ได้ัง่าย 
โดัยอาจ้มีการใชิ้ลั่ามหากจ้ำาเป็น ควรดั้ให้แน่ใจ้ว่าบุคคลันั�นเขึ้้าใจ้อย่างแท้จ้ริงว่ากระบวนการประกอบดั้วยอะไร
บ้าง รวมไปถึ้งสำิทธิิขึ้องติน ประโยชิน์แลัะความเสำี�ยงที�จ้ะเกิดัขึ้้�น ติลัอดัจ้นการรับรองว่าเจ้้าหน้าที�จ้ะคุ้มครอง
ความปลัอดัภัยแลัะเก็บขึ้้อม้ลัขึ้องบุคคลันั�นเป็นความลัับ 

	» ห้ามบังคับให้มีการคัดัแยกหากบุคคลันั�นไม่พื่ร้อม จ้ำาไว้ว่าจ้ะติ้องคำาน้งถึ้งความเสำี�ยงจ้ากมุมมองขึ้องอีกฝ่่ายดั้วย

	» เติรียมใจ้เอาไว้ว่าบุคคลัหน้�งอาจ้ตัิดัสำินใจ้ไม่เขึ้้าร่วมในกระบวนการดั้วยไม่ประสำงค์จ้ะถึ้กคัดัแยกหร่อไดั้รับ
ความชิ่วยเหลั่อแลัะการคุ้มครอง ในการนี� ให้ย่นยันกับบุคคลันั�นว่าสำามารถึเขึ้้ามาขึ้อความชิ่วยเหลั่อไดั้ทุกเม่�อ

	» เก็บบันท้กอย่างเป็นทางการว่าบุคคลันั�นมีสำถึานะเป็นผ้้เสำียหาย เพื่่�ออำานวยความสำะดัวกให้กระบวนการสำ่งติ่อ
แลัะการยอมรับจ้ากทั�งสำองฝ่่ายถึ้งการติัดัสำินใจ้ว่าบุคคลันั�นเป็นผ้้เสำียหายโดัยประเทศอ่�น ๆ ภายในอาเซีียน
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ผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ถ้กแสวงหาประโยชน์จาก: 

บัริการทำางเพื่ศ – การคุ้้าประเวณี 
ภูาพื่ลัามกอนาจาร

บัริการทำำาคุ้วามสะอาดั 
งานรับัใช้ในบั้าน

การแสวงหาประโยชน์ทำางเพื่ศจาก
เดั็กทำางออนไลัน์  

(online sexual exploitation 
of children; OSEC)

การติัดัอวัยวะ

การลัักลัอบัข้น/คุ้้ายา

การบัังคุ้ับัให้ข้อทำาน 

การบัังคุ้ับัให้เข้้าร่วมใน
กลั้่มอาชญากร

การบัังคุ้ับัแติ่งงาน 
แลัะอ้้มบั้ญ

การบัังคุ้ับัให้เข้้าร่วม 
ในการข้ัดักันดั้วยอาว้ธิ  
(armed conflict)

แรงงาน – เกษติรกรรม การก่อสร้าง การทำำาประมงแลัะการแปรร้ปอาหารทำะเลั  
การทำำาป่าไม้ การทำำาเหม่อง งานในร้านอาหาร 
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แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:33

ในประเทศไทย กรมสำอบสำวนคดัีพื่ิเศษหร่อดัีเอสำไอ ทำางานอย่างใกลั้ชิิดักับพื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนา
เอกชินในการคดััแยกผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ โดัยเฉพื่าะคนที�อาจ้ไม่แสำดังลักัษณะทางกายภาพื่ที�เหน็ได้ัชิดััเจ้น
ว่าถึ้กลั่วงลัะเมิดั ยกติัวอย่าง เชิ่น องค์กรพื่ัฒนาเอกชินที�ทำางานกับชิาวประมงที�ถึ้กค้ามนุษย์ไดั้พื่ัฒนา
ความเขึ้้าใจ้ถึ้งวิธิีการบีบบังคับโดัยไม่ใชิ้กำาลัังบางประเภท แลัะสำามารถึชิ่วยระบุวิธิีการเหลั่านี�ออกมาผ่าน
การเก็บขึ้้อม้ลัแลัะสำัมภาษณ์แรงงานที�มีความเปราะบาง องค์กรเหลั่านี�มองหาสำัญญาณขึ้องการลั่วงลัะเมิดั 
ที�ไม่ใช่ิลักัษณะที�ปรากฏิให้เหน็ทางร่างกายเท่านั�น โดัยกระบวนการคดััแยกผ้เ้สำยีหายจ้ะมุง่เน้นการสำนับสำนุน
เพื่่�อฟื้้�นฟื้้ผ้้เสำียหายแลัะสำร้างความไว้ ใจ้แลัะความเชิ่�อมั�น ดัีเอสำไอติระหนักถึ้งทรัพื่ยากรที�มีอย้่จ้ำากัดั
ในการติอบสำนองติ่อความติ้องการขึ้องผ้ ้เสำียหายบางกลุั่ม เชิ่น ผ้้ที�ติ้องการการปร้กษาเฉพื่าะทาง
หร่อผ้ ้เสำียหายจ้ากวัฒนธิรรมหร่อศาสำนาที�แติกติ่าง ดัังนั�นดัีเอสำไอจ้้งคัดัแยกแลัะร่วมม่อกับพื่ันธิมิติรที�เป็น
องค์กรพื่ัฒนาเอกชินที�เหมาะสำมเพื่่�อสำนับสำนุนผ้้เสำียหายกลัุ่มนี�ติ่อไป 

คุ้วามทำ้าทำาย:34

ในสำปป.ลัาว พื่นักงานอัยการแลัะผ้้พื่ิพื่ากษาเผชิิญกับความท้าทายในการกำาหนดันิยามขึ้องการค้ามนุษย์
อย่างชิัดัเจ้นในกฎหมาย การขึ้าดัแคลันซี้�งนิยามที�ชิัดัเจ้นในบทบัญญัติิทางกฎหมายนำาไปสำ้่ความสำับสำน
ในประเดั็นขึ้องการรับเดั็กเป็นบุติรบุญธิรรม การใชิ้แรงงานเดั็ก การโยกย้ายถึิ�นฐานเพื่่�อทำางานหรอ่
แต่ิงงาน การขึ้ายอวยัวะ ฯลัฯ ว่าถึอ่เป็นส่ำวนหน้�งขึ้องการค้ามนษุย์หรอ่ไม่ ยิ�งไปกว่านั�น ความพื่ยายามเพื่่�อ
ติ่อติ้านการค้ามนุษย์ยังคงมุ่งเน้นเพื่ียงสำติรีแลัะเดั็กเท่านั�น โดัยมีคดัีที�เกี�ยวขึ้้องกับผ้้เสำียหายที�เป็นผ้้ชิาย
น้อยมากหร่อไม่มีเลัย ดั้วยเหติุนี� จ้้งแทบไม่มีการสำนับสำนุนทางกฎหมายหร่อการเขึ้้าถึ้งกระบวนการ
ยุติิธิรรมสำำาหรับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ที�เป็นผ้้ชิาย 

33 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศไทย, 28 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

34 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับสำปป.ลัาว, 17 ธิันวาคม ค.ศ. 2021. 
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2.       
การกำาหนดัคุ้วามผู้ิดัทำางอาญา การจับัก้ม การคุ้้มข้ัง 
แลัะการเนรเทำศ 

ระหว่างกระบวนการคัดัแยกผ้้เสำียหาย ผ้้เสำียหายอาจ้
กลััวว่าจ้ะถึ้กลังโทษแลัะมีความผิดัทางอาญาจ้ากความ
เกี�ยวขึ้้องในการกระทำาที�มิชิอบดั้วยกฎหมายอันเป็น
ผลัโดัยติรงจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ ยกติัวอย่าง เชิ่น 
การเขึ้้าเม่องอย่างผิดักฎหมาย การใชิ้เอกสำารปลัอม
แปลัง การค้ายาเสำพื่ติิดั การค้าประเวณี เป็นติ้น

แรงงานขึ้้ามชิาติิที�เขึ้้าเม่องแลัะพื่ำานักอย่างผิดักฎหมาย
มกัถึก้จ้บักมุ คมุขึ้งั แลัะเนรเทศ อันเน่�องมาจ้ากความผดิั
จ้ากสำถึานะการเขึ้้าเม่องแลัะจ้ากอาชิญากรรมที�กระทำา
ระหว่างถึ้กค้ามนุษย์ ผ้้โยกย้ายถึิ�นฐานแบบไม่ปกติิ 
(irregular migrants) ยังมักถ้ึกปฏิิบัติิเชิ่นเดัียวกับ
ผ้้เสำียหายจ้ากการลัักลัอบนำาคนเขึ้้าเม่อง ฉะนั�นจ้้งไม่ไดั้
รับการคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ จ้้งมัก
พื่บว่าหลัายคนถึก้ส่ำงติวัไปศน้ย์กกักนัคนเข้ึ้าเมอ่ง ห้องขึ้งั 
หร่อสำถึานที�ปิดัอ่�น ๆ 

35 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: 

ASEAN-ACT.

แรงงานขึ้้ามชิาติิแลัะผ้้ขึ้ายบริการทางเพื่ศมักถึ้กมองว่า
เป็นผ้้เสำียหาย/ผ้้เขึ้้าร่วมโดัยสำมยอม ฉะนั�นจ้้งไม่ไดั้รับ
การพื่ิจ้ารณาว่าเป็นผ้ ้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ 
ในประเทศที�การค้าประเวณีผิดักฎหมาย ผ้้ขึ้ายบริการ
ทางเพื่ศที�เป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ยงัอาจ้มคีวามผดิั
ทางอาญาดั้วย

ในบางกรณ ีเดัก็ที�กระทำาความผดิัที�แลัะยงัเป็นผ้เ้สำยีหาย
ดั้วยอาจ้ถึ้กจ้ัดัให้เป็น “เดั็กที�ฝ่่าฝ่้นกฎหมาย (children 
in conflict with the law)” แทนที�จ้ะเป็นผ้้เสำียหาย
จ้ากการค้ามนษุย์ ซี้�งขึ้ดััแย้งกบัประโยชิน์สำง้สำดุัขึ้องเดัก็35

หากผ้้เสำียหายถึ้กปฏิิบัติิเชิ่นเดัียวกับผ้้กระทำาความผิดั 
จ้ะเป็นการขึ้ัดัขึ้วางไม่ให้คนเหลั่านี�ขึ้อความชิ่วยเหลั่อ
หร่อติิดัติ่อกับเจ้้าหน้าที�ติำารวจ้

ภาพื่โดัย Anton Porsche บน Unsplash
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อนุุสััญญา ACTIP ข้้อ 14(7) เรีียกรี้องให้้ภาคีีแต่่ละฝ่่ายต่้องไม่่ให้้ผู้้้เสีียห้ายจากการีคี้าม่นุุษย์รีับผู้ิดทางอาญา
ห้รีือทางปกคีรีองจากการีกรีะทำาที�ผู้ิดกฎห้ม่าย ห้ากการีกรีะทำาดังกล่าวเกี�ยวข้้องกับการีคี้าม่นุุษย์โดยต่รีง

สั่วนุที่่� 1 หััวข้้อ C2 ข้องแนุวปฏิิบััติิสัำาหัรัับัผู้้้ปฏิิบััติิงานุในุอาเซี่ยนุว่าด้้วยการัติอบัโติ้เชิิงกรัะบัวนุการั
ยุติิธรัรัมที่างอาญาติ่อการัค้้ามนุุษย์ (2007) รัะบัุว่า: ภายในุข้อบเข้ต่ที�เป็นุไปได้ ผู้้้เสีียห้ายจากการีคี้าม่นุุษย์ไม่่
คีวรีถู้กต่ั�งข้้อห้าห้รีือดำาเนุินุคีดีจากอาชญากรีรีม่ที�ก่อข้้�นุอันุเป็นุผู้ลโดยต่รีงจากสีถูานุะข้องบุคีคีลนุั�นุในุฐานุะผู้้้เสีีย
ห้ายจากการีคี้าม่นุุษย์

แนุวปฏิิบััติิที่่� 2 (6) ในุหัลัักการัแนุะนุำาแลัะแนุวที่างปฏิิบััติิด้้านุสัิที่ธิมนุุษยชินุแลัะการัค้้ามนุุษย์ข้อง 
OHCHR เรีียกรี้องให้้รีัฐภาคีีดำาเนุินุการีให้้แนุ่ใจว่าผู้้้ถู้กคี้าม่นุุษย์จะไม่่ถู้กกักต่ัวในุสีถูานุกักกันุคีนุเข้้าเม่ืองห้รีือ
สีถูานุที�คีวบคีุม่ต่ัวรี้ปแบบอื�นุ ๆ ไม่่ว่าในุกรีณีีใดก็ต่าม่

จะติ้องไม่พื่ิจารณาว่าบั้คุ้คุ้ลัหน่�งให้คุ้วามยินยอมทำี�จะถ้กแสวงหาประโยชน์ หากคุ้วามยินยอม

นั�นไดั้มาจากวิธิีการทำี�ไม่เหมาะสม เช่น ดั้วยการฉ้อฉลั บัีบับัังคุ้ับั หลัอกลัวง หร่อใช้อำานาจโดัยมิ

ชอบั ในกรณีข้องเดั็ก สถานะทำี�มีคุ้วามเปราะบัางเป็นพื่ิเศษข้องเดั็กทำำาให้เป็นไปไม่ไดั้ทำี�เดั็กจะให้

คุ้วามยินยอมมาแติ่แรก36

36 ดััดัแปลังจ้ากขึ้้อ 3 ขึ้องพื่ิธิีสำารพื่าเลัอร์โม. 

2. การกำาหนดความผิิดทางอาญา การจัับกุม การคุมขััง และการเนรเทศ20



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย
	» ความยินยอมไม่มีความสำำาคัญทางกฎหมายในคดัีค้ามนุษย์ จ้ำาไว้ว่าจ้ะติ้องไม่อ้าง “ความยินยอม” หร่อ 

“การติกลัง” ขึ้องผ้้เสำียหาย ไม่ว่าจ้ะเพื่่�อเขึ้้าร่วมในการแสำวงหาประโยชิน์โดัยเจ้ตินาหร่อในการก่ออาชิญากรรม 
เพื่่�อสำร้างความชิอบธิรรมที�จ้ะลังโทษคนเหลั่านั�น  

	» ติ้องไม่กำาหนดัความผิดัทางอาญาหร่อถึ่อว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์มีความรับผิดัทางอาญาจ้ากความผิดัที�
เกี�ยวขึ้้องกับสำถึานะใดั ๆ ที�ผ้้เสำียหายถ้ึกบังคับให้กระทำาระหว่างการค้ามนุษย์ เชิ่น การเขึ้้าเม่องผิดักฎหมาย 
การพื่ำานักอย่างผิดักฎหมาย หร่อการทำางานอย่างผิดักฎหมาย

	» ชิ่วยให้ผ้้เสำียหายที�เขึ้้าเม่องอย่างผิดักฎหมายไดั้รับสำถึานะแลัะเอกสำารทางกฎหมายเพื่่�อพื่ำานักติ่อในประเทศไดั้ 
ประการนี�สำำาคัญยิ�งติ่อการฟื้้�นฟื้้ความร้้สำ้กถึ้งความปลัอดัภัยแลัะสำิทธิิในเสำรีภาพื่ขึ้องผ้้เสำียหาย 

	» จ้ำาไว้ว่าผ้้ที�ถึ้กจ้ับกุมมีสำิทธิิมนุษยชิน ผ้้บังคับใชิ้กฎหมายมีพื่ันธิกรณีในการแจ้้งบุคคลัเหลั่านั�นให้ทราบถึ้งเหติุผลั
ในการจ้ับกุมแลัะขึ้้อกลั่าวหาใดั ๆ ที�ถ้ึกติั�ง แลัะนำาคดัีนั�นไปให้ผ้้พิื่พื่ากษาหร่อเจ้้าหน้าที�อ่�นพื่ิจ้ารณาในทันที37 
ผ้้ที�สำงสำัยว่าอาจ้เป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ะติ้องสำามารถึเขึ้้าถึ้งกระบวนการคัดัแยกผ้้เสำียหายไดั้ทันที 

	» ชิาวติ่างชิาติิที�ถึ้กจ้ับกุมแลัะควบคุมติัวจ้ะติ้องไดั้รับแจ้้งถึ้งสำิทธิิในการแจ้้งสำถึานท้ติขึ้องติน เพื่่�อให้ไดั้รับคำา
แนะนำาแลัะการสำนับสำนุนจ้ากฝ่่ายกงสำุลั38 อย่างไรก็ติาม ขึ้้อนี�จ้ะไม่มีผลักับผ้้ที�หลับหนีการประหัติประหาร 
(persecution) ในประเทศขึ้องติน

	» เจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมายไม่ควรติัดัสำินใจ้ว่าควรดัำาเนินคดัีกับบุคคลัที�อาจ้เป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หร่อไม่ 
จ้นกว่าจ้ะมีการประเมินการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการโดัยหน่วยงานที�เกี�ยวขึ้้อง39 

	» หลัีกเลัี�ยงการสำ่งติัวเดั็กไปอย้่ในเร่อนจ้ำา ห้องขึ้ังขึ้องติำารวจ้ ศ้นย์กักกันคนเขึ้้าเม่อง แลัะสำถึานที�ในกระบวนการ
ยตุิธิิรรมทางอาญาอ่�น ๆ อย่างไรกต็ิาม หากไม่มทีางเลัอ่กในการดัแ้ลัอ่�น ๆ ทำาให้แน่ใจ้ว่าการส่ำงติวัไปอย้่ในสำถึานที�
เหลั่านี�มีระยะเวลัาติำ�าสำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้ แลัะมีการติรวจ้สำอบโดัยหน่วยงานอิสำระอย้่เป็นประจ้ำา40

37 ขึ้้อ 9 (2) International Covenant on Civil and Political Rights

38 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: 

ASEAN-ACT. 

39 McAdam, Marika (2021). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN member states: Executive summary. Bangkok: 

ASEAN-ACT. 

40 ASEAN Practitioners’ Model Implementation Toolkit (2019).
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การคุ้้ามน้ษย์ หร่อ การลัักลัอบันำาคุ้นเข้้าเม่อง41

การคุ้้ามน้ษย์ การลัักลัอบันำาคุ้นเข้้าเม่อง

อาชิญากรรมติ่อบุคคลั (ลัะเมิดัสำิทธิิมนุษยชิน) อาชิญากรรมติ่อรัฐ (ลัะเมิดักฎหมายพื่รมแดันขึ้องรัฐ) 

ขึ้้ามชิายแดันอย่างถึ้กกฎหมาย ผิดักฎหมาย หร่ออาจ้ไม่มี
การขึ้้ามชิายแดัน

ขึ้้ามชิายแดันอย่างผิดักฎหมาย 

มกีารแสำวงหาประโยชิน์จ้ากผ้เ้สำยีหายอย่างต่ิอเน่�อง สำิ�นสำดุัลังเม่�อผ้้โยกย้ายถึิ�นฐานมาถึง้จ้ดุัหมายปลัายทาง 

ไม่ยินยอม หร่อหากยินยอมในติอนแรกก็นับว่าไม่มีความ
หมายเน่�องจ้ากการค้ามนษุย์มกีารบบีบงัคบัแลัะการหลัอกลัวง 

สำมัครใจ้ มักมีการให้ความยินยอม 

คุ้วามทำ้าทำาย:

แรงงานฟื้ิฟื้ิลัิปปินสำ์โพื่้นทะเลั (Trafficked Overseas Filipino Worker; OFW) มักถึ้กลังโทษก่อนจ้ะ
มีการดัำาเนินคดัีกับผ้้ค้ามนุษย์รวมถึ้งนายหน้าจ้ัดัหางานเสำียอีก มีการกลั่าวถึ้งความท้าทายเกี�ยวกับเขึ้ติ
อำานาจ้ศาลั โดัยเฉพื่าะในกรณีที�ผ้้เสำียหายถึ้กค้ามนุษย์ไปยังประเทศปลัายทาง (ซีีเรีย ซีาอุดัิอาระเบีย หร่อ 
UAE เป็นติ้น) แม้พื่วกเขึ้าจ้ะถึ้กจ้ัดัหาโดัยคนจ้ากฟื้ิลัิปปินสำ์เองก็ติาม ความท้าทายในการย้ดัถึ่อหลัักการไม่
ทำาอันติรายในเขึ้ติอำานาจ้ศาลัที�แติกติ่างกันถึ้กยกขึ้้�นในบริบทที�ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ชิาวฟื้ิลัิปปินสำ์
ในอุติสำาหกรรมการประมงถึ้กดัำาเนินคดัีนอกประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์ ซี้�งเป็นความท้าทายสำำาหรับผ้้บังคับใชิ้
กฎหมายแลัะพื่นักงานอัยการขึ้องประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์42

แนวปฏิิบััติิทำี�ดั:ี

มกีารกล่ัาวถ้ึงแนวปฏิบัิติทิี�ดัีในประเทศสำงิคโปร์ รวมถึง้ติวัอย่างที�ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ในอตุิสำาหกรรม
การค้าบรกิารทางเพื่ศที�ได้ัรบัการคดััแยกว่าเป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ ฉะนั�นจ้ง้ไม่ถึก้ดัำาเนนิคดัจี้ากการ
ทำางานนอกขึ้อบเขึ้ติเง่�อนไขึ้ที�ติราประทบัเข้ึ้าเมอ่งขึ้องบคุคลันั�นกำาหนดั แทนที�จ้ะถึก้ติั�งข้ึ้อหา ผ้เ้สำยีหายดังั
กล่ัาวได้ัรบัการคุม้ครองแลัะโอกาสำในการออกไปทำางานนอกสำถึานพื่กัพื่งิที�ตินอย้อ่าศยั อย่างไรกต็ิาม ยงัมกีาร
ยกประเดัน็ความเสำี�ยงในการลังโทษผ้เ้สำยีหายจ้ากความผดิัที�เกี�ยวกบัการค้าประเวณ ีโดัยมรีายงานเหติทุี�ผ้ห้ญงิ
จ้ากฟิื้ลัปิปินส์ำ ไทย แลัะอนิโดันเีซียีถึก้กำาหนดัให้มคีวามผดิัทางอาญาหลังัจ้ากขึ้อความช่ิวยเหลัอ่จ้ากติำารวจ้43

41 แหลั่งที�มา: https://stophk.org/en/resource-library/human-trafficking-vs-human-smuggling 

42 McAdam, M (2022). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States. Bangkok: ASEAN-ACT. https://www.aseanact.org/

wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf

43 McAdam, M (2022). Implementation of the non-punishment principle for victims of human trafficking in ASEAN Member States. Bangkok: ASEAN-ACT. https://www.aseanact.org/

wp-content/uploads/2022/04/Non-Punishment_print_smallsize.pdf

2. การกำาหนดความผิิดทางอาญา การจัับกุม การคุมขััง และการเนรเทศ22



3.      การถ้กทำำาให้เป็นเหย่�อซีำ�า (revictimisation)  

ระหว่างการสัมภูาษณ์ซีักถาม 

ระหว่างการสำัมภาษณ์ซีักถึาม ผ้้เสำียหายจ้ากจ้ากการ
ค้ามนุษย์จ้ะถึ้กถึามคำาถึามหร่อขึ้อให้ย้อนคิดัถึ้งราย
ลัะเอียดัประสำบการณ์การถ้ึกค ้ามนุษย ์ขึ้องติน 
ผ้ ้ เสำียหายอาจ้ถึ้กถึามคำาถึามเดัิมซีำ�า ๆ จ้ากเจ้้าหน้าที�
หลัายคนที�มีบทบาทแติกติ่างกันติามเวลัาที�ผ่านไป  
การสำมัภาษณ์อาจ้เกดิัขึ้้�นในสำถึานที�ที�ทำาให้ผ้เ้สำยีหาย
ร้้สำ้กไม่ปลัอดัภัยหร่อเปิดัโลั่งจ้นเกินไป ผ้้เสำียหายที�เป็น
ผ้้หญิงที�ถึ้กลั่วงลัะเมิดัทางเพื่ศอาจ้ร้้สำ้กไม่สำบายใจ้แลัะ
ไม่ปลัอดัภัยที�จ้ะถึ้กซีักถึามโดัยเจ้้าหน้าที�เพื่ศชิาย หร่อมี
เจ้้าหน้าที�เพื่ศชิายอย้่ดั้วยในระหว่างนั�น

ในบางประเทศอาเซีียน การกลั่าวโทษผ้้เสำียหายยังคง
เป็นปัญหาในเจ้้าหน้าที�บงัคบัใช้ิกฎหมาย โดัยผ้เ้สำยีหาย
จ้ะถึก้กล่ัาวโทษว่า “หวัแขึ้ง็ โลัภ โง่ ทำาให้เสำ่�อมเสำยีชิ่�อเสำยีง 
แลัะก่อให้เกิดัความไม่มั�นคงแลัะความไร้ระเบียบ
ทางสัำงคม”44 ผ้ ้หญิงที�ถึ้กค้ามนุษย์ซีำ�ามักถึ้กมอง
ในเชิิงลับ ฉะนั�นจ้้งอาจ้ถึ้กปฏิิเสำธิการบริการแลัะความ
คุ้มครอง โดัยเฉพื่าะอย่างยิ�ง เดั็กมักถึ้กกลั่าวโทษโดัย
เจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมายแลัะครอบครัวในสำิ�งที�เกิดัขึ้้�น
กับติน45 เดัก็เหล่ัานี�เสำยีกำาลังัใจ้ในการออกมารายงานเหติุ 
แลัะเจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมายก็มักเชิ่�อคำาพื่้ดัขึ้องพื่่อ
แม่มากกว่าเดั็ก

44 ขึ้้อสำังเกติจ้ากผ้้เขึ้้าร่วมการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิว่าดั้วยแนวทางระดัับอาเซีียนว่าดั้วยการไม่ทำาอันติราย (ASEAN Do No Harm Guide). 

45 ข้ึ้อสำงัเกติจ้ากผ้้เข้ึ้าร่วมการประชุิมเชิงิปฏิบัิติกิารเพื่่�อหารอ่ในระดับัชิาติว่ิาด้ัวยแนวทางระดัับอาเซียีนว่าด้ัวยการไม่ทำาอนัติราย.

46 ติัวอย่างคำาถึามที�ไม่ลัะเอียดัอ่อนกับผ้้เสำียหายจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศอาจ้รวมถึ้ง ติอนนั�นคุณสำวมเสำ่�อผ้าแบบไหน ทำาไมถึ้งยอมให้เกิดัขึ้้�น ไดั้ปฏิิเสำธิหร่อไม่ เป็นติ้น ติัวอย่างคำาถึามที�ไม่

ลัะเอียดัอ่อนกับผ้้เสำียหายจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางดั้านแรงงานอาจ้รวมถึ้ง คุณกำาลัังทำางานผิดักฎหมายหร่อไม่ เหติุใดัไม่หนีติอนที�สำบโอกาสำ เหติุใดัจ้้งกลััวเจ้้าหน้าที�ทางการหากไม่ไดั้ทำาอะไร

ผิดั เป็นติ้น 

4  IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM. 

ทัศนคติิที�กลั่าวโทษผ้้เสำียหายแลัะการถึามคำาถึามโดัย
ขึ้าดัความลัะเอียดัอ่อน46 สำร้างแรงกดัดัันทางกาย จ้ิติใจ้ 
แลัะสำงัคมแก่บคุคลัที�มคีวามเครยีดัแลัะวติิกกงัวลัอย้แ่ล้ัว 
นอกจ้ากนั�น ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์บางรายอาจ้มี
ภาวะเครียดัหลัังผ่านเหติุการณ์กระทบกระเท่อนจ้ิติใจ้
อย่างรุนแรง (Post-Traumatic Stress Disorder; 
PTSD) แลัะอาจ้สำ้ญเสำียความทรงจ้ำา ซี้�งมีการร้องเรียน
อย้บ่่อยครั�งในแวดัวงขึ้องการค้ามนษุย์ เน่�องจ้ากผ้เ้สำยีหาย
ติ้องเผชิิญกับการลั่วงลัะเมิดั ความรุนแรง การทรมาน 
แลัะการบงการซีำ�า ๆ เป็นระยะเวลัานาน47 

ผ้เ้สำยีหายที�ร้ส้ำก้ถึก้ข่ึ้มขึ้้จ่้ากนำ�าเสำยีงหรอ่รป้ประโยคคำาถึามที�
เจ้้าหน้าที�ใช้ิ หรอ่ร้ส้ำก้ไม่ปลัอดัภัยหรอ่ได้ัรบัการคุม้ครอง 
มแีนวโน้มสำง้กว่าที�จ้ะปฏิเิสำธิความช่ิวยเหลัอ่แลัะการเข้ึ้าร่วม
ในกระบวนการยตุิธิิรรมทางอาญา

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 23



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ดัำาเนินการคัดักรองหร่อสำัมภาษณ์ในสำภาพื่แวดัลั้อมที�ปลัอดัภัยแลัะมั�นคง โดัยอาจ้เป็นพื่่�นที�ปิดัซี้�งบุคคลัหน้�งหร่อ
เดั็กแลัะผ้้ดั้แลัเดั็กร้้สำ้กสำบายใจ้แลัะมีความเป็นสำ่วนติัว จ้ำาไว้ว่าหัวขึ้้อที�จ้ะพื่้ดัคุยมีความลัะเอียดัอ่อน แลัะ/หร่อ 
เกี�ยวขึ้้องกับความเสำี�ยงดั้านความปลัอดัภัย ดัังนั�น การทำาให้แน่ใจ้ว่าสำถึานที�นั�นมีความเป็นสำ่วนติัวจ้ะชิ่วยลัดั
จ้ำานวนขึ้องคนที�ไดั้ยินหร่ออาจ้เขึ้้ามาขึ้ัดัจ้ังหวะไดั้ แลัะในขึ้ณะเดัียวกันก็เป็นไปติามมาติรฐานในการคุ้มครองเดั็ก
ดั้วย48

	» การสำัมภาษณ์ซีักถึามควรดัำาเนินการโดัยเจ้้าหน้าที�ที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรมมาเป็นพื่ิเศษ แลัะหากเหมาะสำม ให้เติรียม
ฝ่่ายสำนับสำนุนที�มีคุณสำมบัติิเหมาะสำมเอาไว้ดั้วย (เชิ่น ทนาย นักสำังคมสำงเคราะห์ พื่นักงานจ้ากองค์กรพื่ัฒนา
เอกชิน หร่อนักจ้ิติวิทยา)

	» ควรให้ผ้้สำัมภาษณ์เป็นเพื่ศที�ผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ร้้สำ้กสำบายใจ้ หากติัวผ้้สำัมภาษณ์เองเป็นสำาเหติุให้บุคคลัหน้�ง หร่อเดั็ก 
หร่อผ้้ดั้แลัเดั็กไม่สำบายใจ้ ควรพื่ิจ้ารณาการเปลัี�ยนติัวผ้้สำัมภาษณ์

	» ควรให้บคุคลัที�ได้ัรบัการฝึ่กอบรมเร่�องการคุม้ครองเดัก็เป็นผ้ซ้ีกัถึามเดัก็ หากองค์กรขึ้องท่านไม่มคีวามเชิี�ยวชิาญในด้ัานนั�น 
อาจ้พิื่จ้ารณาทำางานร่วมกบัผ้เ้ชิี�ยวชิาญหรอ่องค์กรจ้ากภายนอกที�มคีวามเชิี�ยวชิาญด้ัานการคุม้ครองเดัก็

	» หากเป็นไปได้ั ควรอนญุาติให้เดัก็มากบัผ้ป้กครองติามกฎหมาย หรอ่ผ้้ใหญ่ที�เดัก็ไว้ใจ้ระหว่างกระบวนการสำมัภาษณ์ ทั�งนี� 
ควรให้เดัก็เลัอ่กได้ัด้ัวยว่าจ้ะพื่ด้ัคุยกบัผ้ส้ำมัภาษณ์โดัยไม่มผี้ด้ัแ้ลัติามกฎหมายหรอ่สำมาชิกิครอบครวัหรอ่ไม่ ข้ึ้อนี�สำำาคญั
อย่างยิ�งหากเดัก็ถึก้ส่ำงต่ิอมาเน่�องจ้ากมเีหติใุห้สำงสำยัว่ามกีารล่ัวงลัะเมดิัหรอ่แสำวงหาประโยชิน์ในครอบครวั

	» ผ้ส้ำมัภาษณ์ควรแต่ิงกายในชิดุัสำภุาพื่ทั�วไปแทนที�จ้ะสำวมเคร่�องแบบ เจ้้าหน้าที�บงัคบัใช้ิกฎหมายควรปลัดัอาวธุิก่อน
สำมัภาษณ์ ข้ึ้อนี�จ้ะช่ิวยให้ผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์ร้ส้ำก้สำบายใจ้ขึ้้�น โดัยเฉพื่าะเดัก็

	» ใช้ิล่ัามที�มคีณุสำมบตัิเิหมาะสำมแลัะผ่านการฝึ่กอบรมซี้�งได้ัรบัการรบัรองจ้ากหน่วยงานที�เกี�ยวข้ึ้อง โดัยจ้ะต้ิองไม่ใช้ิล่ัาม
ที�เป็นคนจ้ากชิมุชินขึ้องผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์โดัยเดัด็ัขึ้าดั (รวมถ้ึงเพื่่�อน ครอบครวั เพื่่�อนบ้าน ผ้น้ำาชุิมชิน หรอ่บคุคลัที�อาจ้
เกี�ยวข้ึ้องกบัผ้ก้ระทำาการแสำวงหาประโยชิน์49

	» ย่นยันกับผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ว่าจ้ะไม่มีการกลั่าวโทษ แลัะอธิิบายว่าสำิ�งที�เกิดัขึ้้�นไม่ใชิ่ความผิดัขึ้องบุคคลันั�น จ้งมีความ
ลัะเอียดัอ่อนกับบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ที�บุคคลันั�นติ้องประสำบ รวมทั�งความหวาดักลััวแลัะความสำับสำนดั้วย จ้ำาไว้ว่า
คนเหลั่านี�อาจ้ร้้สำ้กว่าตินถึ้กติีติรา ทรมานทางจ้ิติใจ้ ทำาให้อับอาย แลัะลัดัทอนอำานาจ้ขึ้องตินไปอันเป็นผลัมาจ้าก
ประสำบการณ์นั�น

48 มาติรการคุม้ครองเด็ักมุ่งเน้นการดัำาเนนิการเชิงิป้องกนัเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าเด็ักได้ัรบัการคุม้ครองจ้ากการกระทำาทั�งโดัยจ้งใจ้หรอ่ไม่มเีจ้ตินาอนันำาไปสำ้ค่วามเสำี�ยงที�จ้ะเกดิัอนัติรายข้ึ้�นจ้ริง ๆ เป้าหมายขึ้องมาติรการ

คุม้ครองเด็ักคอ่การสำร้างแลัะรกัษาวฒันธิรรมที�ปลัอดัภยัโดัยมีเด็ักเป็นศ้นย์กลัางแลัะขัึ้บเคลั่�อนโดัยชุิมชินผ่านความร่วมม่อในระยะยาวแลัะมคีวามหมายกบัเด็ัก ครอบครัวขึ้องเดัก็ ชุิมชิน แลัะตัิวแทน

ทั�งหมดั. แหล่ังที�มา: https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/safeguarding-children

49 Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of 

the Bali Process
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แนวปฏิิบััติิทำี�ดัีในการสัมภูาษณ์ผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์แลัะผู้้้ทำี�สันนิษฐาน 
ว่าเป็นผู้้้เสียหาย

ก่อนการสัมภูาษณ์

• แนะนำาติัวเองแลัะทุกคนในห้อง ดั้ให้แน่ใจ้ว่ามีเพื่ียงบุคคลัที�เกี�ยวขึ้้องเท่านั�นอย้่ในห้องกับผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์

• ใชิ้นำ�าเสำียงที�สำงบแลัะเป็นมิติร รวมทั�งภาษากายที�ไม่แสำดังการขึ้่มขึ้้่คุกคาม

• อธิิบายจุ้ดัประสำงค์ขึ้องการสำัมภาษณ์แลัะวิธิีการนำาขึ้้อม้ลัที�ไดั้ไปใชิ้ติ่อ

• แจ้้งให้บุคคลันั�นทราบถึ้งสำิทธิิขึ้องตินแลัะบริการแลัะความชิ่วยเหลั่อทางสำังคมแลัะกฎหมายที�มีอย้่ ติรวจ้
สำอบให้แน่ใจ้ว่าบุคคลันั�นเขึ้้าใจ้ถึ้งสำิ�งที�อธิิบาย 

• ย่นยันสำิทธิิขึ้องบุคคลันั�นในความเป็นสำ่วนติัวแลัะการปกปิดัติัวติน แจ้้งให้ทราบว่าขึ้้อม้ลัทั�งหมดัจ้ะเก็บ
รักษาไว้เป็นความลัับอย่างเคร่งครัดั50 

• สำอบถึามว่าผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์มีคำาถึามใดัหร่อไม่ ร้้สำ้กปลัอดัภัยแลัะสำบายใจ้หร่อไม่ หร่อมีอาการบาดัเจ้็บที�
ติ้องไดั้รับการดั้แลัทางการแพื่ทย์หร่อไม่

• แจ้้งว่าผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์สำามารถึขึ้อพื่ัก หร่อยุติิการสำัมภาษณ์ไดั้ทุกเม่�อ แลัะสำามารถึถึามคำาถึามไดั้ติลัอดั
เวลัา

• ขึ้อความยินยอมโดัยไดั้รับขึ้้อม้ลัครบถึ้วนจ้ากผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ก่อนดัำาเนินการสำัมภาษณ์ เม่�อขึ้อความ
ยินยอมจ้ากผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์โดัยติรงแลัะความยินยอมจ้ากผ้้ปกครองโดัยชิอบธิรรม (กรณีเป็นเดั็กแลัะ
เยาวชิน) ห้ามกดัดัันบุคคลันั�น หร่อแม้แติ่บอกเป็นนัยว่าพื่วกเขึ้าควรติ้องทำาอย่างไร เพื่ียงนำาเสำนอขึ้้อม้ลั
แลัะคำาร้องที�เกี�ยวขึ้้องกับการให้ความยินยอมอย่างเป็นกลัาง แลัะแจ้้งว่าพื่วกเขึ้าสำามารถึเลั่อกไดั้อย่าง
เสำรี แลัะไม่ว่าจ้ะเลั่อกอย่างไร ทางเจ้้าหน้าที�ก็จ้ะยอมรับโดัยไม่มีอคติิใดั ๆ

ระหว่างการสัมภูาษณ์

• อนญุาติให้ผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์บอกเล่ัาเร่�องราวได้ัติามสำะดัวก ห้ามเร่งการสำมัภาษณ์โดัยเดัด็ัขึ้าดั

• ถึามคำาถึามอย่างติรงไปติรงมาที�เข้ึ้าใจ้ได้ัง่าย ใช้ิรป้ประโยคสำั�น ๆ

• สำำาหรบัเดัก็ ให้ปรบัคำาถึามติามลักัษณะเฉพื่าะแลัะภม้หิลังัครอบครวัขึ้องเดัก็ ใช้ิภาษาที�เป็นมติิรกบัเดัก็มาก
สำดุัที�เป็นไปได้ั ให้โอกาสำเดัก็บอกเล่ัาเร่�องราวในแบบขึ้องตินเองก่อนถึามคำาถึาม แลัะควรเริ�มซีกัถึามโดัยใช้ิ
คำาถึามปลัายเปิดั ควรสำงวนคำาถึามติรง ๆ หรอ่ชิี�นำาไว้ภายหลังัขึ้องการสำมัภาษณ์ หลังัจ้ากที�เดัก็ดัผ่้อนคลัาย
มากขึ้้�นแล้ัว

• พื่จิ้ารณาใช้ิการสำมัภาษณ์แบบสำั�น ๆ หลัายครั�งกบัเดัก็เลัก็ เน่�องจ้ากเดัก็วยันี�มช่ีิวงสำมาธิสิำั�น เดัก็บางคนอาจ้
ต้ิองการวาดัรป้หรอ่เล่ัานทิานมากกว่า ลัองหาเคร่�องมอ่อ่�น ๆ มาช่ิวย เช่ิน บตัิรสำแีดังที�เดัก็สำามารถึสำมัผสัำ
หรอ่ยกขึ้้�นมาเพื่่�อแสำดังว่าต้ิองการหยดุั

50 ในคดัีที�เกี�ยวขึ้้องกับเดั็กแลัะผ้้เยาว์ อาจ้จ้ำาเป็นติ้องแบ่งปันขึ้้อม้ลักับผ้้ให้บริการอ่�น ๆ เพื่่�อคุ้มครองสำุขึ้ภาวะแลัะประโยชิน์ขึ้องเดั็ก ให้ประเมินสำถึานการณ์เป็นรายคดัี

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 25



• ในการถึามคำาถึามเพื่ิ�มเติมิในการสำมัภาษณ์ ให้อ้างองิดัชัินชีิี�วดััการค้ามนษุย์ที�รบัรองโดัยรฐับาลัหรอ่หน่วย
งานอ่�น ๆ ถ้ึาหากมี 

• ปฏิบัิติต่ิิอผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์ด้ัวยความเคารพื่ ห้ามขึ้ดััจั้งหวะหากอกีฝ่่ายกำาลังัให้คำาอธิบิายหรอ่เล่ัาเร่�องราว

• ห้ามถึามคำาถึามเดัมิซีำ�าหลัายครั�ง เน่�องจ้ากจ้ะเป็นการกดัดันัผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์แลัะทำาให้การสำมัภาษณ์เหมอ่น
การสำอบปากคำา ซี้�งทั�งก่อให้เกดิัความเครยีดัแลัะทำาลัายความไว้ใจ้ ให้พื่จิ้ารณาวธิิอี่�นให้ได้ัมาซี้�งคำาติอบที�
ท่านต้ิองการ แลัะลัองเปลัี�ยนวธิิกีารถึามคำาถึามจ้ากหลัากหลัายมมุ

• ให้เวลัาทวนคำาถึามเพื่่�อทำาความเข้ึ้าใจ้

• วางแผนหยดุัพื่กั (เข้ึ้าห้องนำ�า ทานอาหาร นำ�า หรอ่ออกไปสำด้ัอากาศ) ระหว่างระยะเวลัาการสำมัภาษณ์

• รกัษาความเป็นมอ่อาชิพีื่ติลัอดัการสำมัภาษณ์ แต่ิในขึ้ณะเดัยีวกนักต้็ิองมคีวามเหน็ใจ้แลัะปลัอบโยนผ้ถ้ึก้
สำมัภาษณ์ด้ัวยเช่ินกนั

• มุง่เน้นสำทิธิแิลัะความต้ิองการขึ้องผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์

• ห้ามให้สำญัญาเร่�องความช่ิวยเหลัอ่หรอ่การคุม้ครองที�ผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์จ้ะได้ัรบัในเร่�องใดัเกนิกว่าที�จ้ะให้ได้ั

• เคารพื่ต่ิอภม้หิลังัทางวฒันธิรรมขึ้องบคุคลันั�น รวมถึง้บรรทดััฐานทางสำงัคมแลัะความเชิ่�อทางศาสำนา ซี้�ง
อาจ้ส่ำงผลัให้อกีฝ่่ายไม่สำบายใจ้ที�จ้ะพื่ด้ัคุยเกี�ยวกบับางหวัข้ึ้อ เช่ิน สำขุึ้ภาพื่ทางเพื่ศแลัะสำขุึ้ภาพื่จิ้ติ 

• ให้ยตุิกิารสำมัภาษณ์หากผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์แสำดังอาการวติิกกงัวลัหรอ่เครยีดัอย่างรนุแรง เน่�องจ้ากอาจ้มีหลัาย
อาการป่วยที�ไม่เหน็ได้ัอย่างชิดััเจ้นในทนัท ีหากท่านมเีหติอุนัควรเชิ่�อว่าบคุคลัที�ถึก้สำมัภาษณ์มปัีญหาด้ัาน
สำขุึ้ภาพื่จ้ติิ ให้ขึ้อความช่ิวยเหลัอ่จ้ากนกัจ้ติิวิทยาก่อนดัำาเนนิการใดั ๆ ต่ิอไป51

• จ้ำาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ัที�จ้ะรวบรวมข้ึ้อมล้ัได้ัเพื่ยีงพื่อติั�งแต่ิการสำมัภาษณ์ครั�งแรกเพื่่�อคดััแยกแลัะช่ิวยเหลัอ่บคุคลั
นั�น ที�สำำาคญักว่าคอ่การสำร้างความไว้ใจ้

• พื่จิ้ารณาให้ยตุิกิารสำมัภาษณ์หากเจ้้าหน้าที�ที�ดัำาเนนิการสำมัภาษณ์ไม่สำามารถึสำานสำมัพื่นัธ์ิแลัะสำร้างความไว้ใจ้
กบัอกีฝ่่ายได้ั หรอ่หากมคีวามเสำี�ยงต่ิอสำขุึ้ภาพื่ขึ้องผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์ หรอ่หากผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์ไม่สำามารถึหรอ่ไม่
เติม็ใจ้ให้ข้ึ้อมล้ัที�เป็นประโยชิน์

• นอกจ้ากสำิ�งที�ผ้ถ้ึก้สำมัภาษณ์แจ้้งมาแล้ัว ควรเกบ็รวบรวมพื่ยานหลักัฐานอ่�น ๆ เพื่่�อระบขุ้ึ้อเทจ็้จ้รงิทั�งหมดัแลัะ
ข้ึ้อมล้ัที�เกี�ยวข้ึ้องเพื่่�อติดััสำนิใจ้ว่าคดันีี�เป็นคดัค้ีามนษุย์หรอ่ไม่52

51 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM. 

52 บันท้กขึ้้อ 11, หลัักการแนะนำาแลัะแนวทางปฏิิบัติิ (Recommended Principles and Guidelines) ขึ้อง UNHCHR, แนวปฏิิบัติิที� 5, ขึ้้อ 3: “รัฐควรสำ่งเสำริมแลัะสำนับสำนุนการพื่ัฒนากระบวนการ

สำ่บสำวนสำอบสำวนเชิิงรุกที�หลัีกเลัี�ยงการพื่้�งพื่าคำาให้การจ้ากผ้้เสำียหายมากเกินไป” 
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หลัังการสัมภูาษณ์

• แจ้้งว่าจ้ะเกิดัอะไรขึ้้�นติ่อไป แลัะท่านจ้ะชิ่วยเหลั่อผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ติ่อไปอย่างไร

• อนุญาติให้อีกฝ่่ายถึามคำาถึาม

• ดั้ให้แน่ใจ้ว่าผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์จ้ะถึ้กสำ่งติ่อไปยังสำถึานที�ที�ปลัอดัภัย เชิ่น สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อผ้้ให้บริการเฉพื่าะ
ทางเพื่่�อรับความชิ่วยเหลั่อ พื่ยายามอย่างสำุดัความสำามารถึในการชิ่วยเหลั่อให้ผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ไปยังสำถึานที�
ติ่อไปอย่างปลัอดัภัย

• กลั่าวขึ้อบคุณผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์แลัะให้หมายเลัขึ้ติิดัติ่อในกรณีที�อีกฝ่่ายโทรศัพื่ท์หาท่าน

• เก็บขึ้้อม้ลัสำ่วนติัวแลัะขึ้้อม้ลัทั�งหมดัขึ้องผ้้ถึ้กสำัมภาษณ์ไว้ในสำถึานที�ปลัอดัภัย ห้ามเปิดัเผยขึ้้อม้ลัที�เป็น
ความลัับโดัยไม่มีคำายินยอมจ้ากเจ้้าขึ้องขึ้้อม้ลัโดัยเดั็ดัขึ้าดั

• ประเมินการสำัมภาษณ์ที�เกิดัขึ้้�นแลัะวางแผนสำำาหรับขึ้ั�นติ่อไปกับเจ้้าหน้าที�ท่านอ่�นหร่อหัวหน้าขึ้องท่าน

สิ�งสำาคุ้ัญคุ้่อเจ้าหน้าทำี�เผู้ชิญเหติ้ดั่านหน้าติ้องเข้้าใจผู้ลักระทำบัทำางร่างกายแลัะจิติใจข้องการคุ้้ามน้ษย ์
ติ่อผู้้้เสียหาย โดัยผู้้้เสียหายอาจแสดังเพื่ียงหน่�งหร่อหลัายอาการดัังติ่อไปนี�:

• ไม่สำามารถึอธิิบายหร่อเขึ้้าใจ้ประสำบการณ์/สำิ�งที�เกิดัขึ้้�นกับตินเองไดั้ 

• มีปัญหาในการบอกเลั่าเร่�องราวที�สำอดัคลั้องปะติิดัปะติ่อ

• ไม่ให้ความร่วมม่อ

• ความทรงจ้ำาขึ้าดัหายเป็นบางชิ่วง

• มีความขึ้ัดัแย้งในการให้การอย่างเห็นไดั้ชิัดั

• อย้่ในภาวะปฏิิเสำธิความเป็นจ้ริง หร่อมีความเสำี�ยง 
 ที�จ้ะลัดัทอนความรุนแรงขึ้องสำถึานการณ์

• เปลัี�ยนแปลังขึ้้อเท็จ้จ้ริงขึ้องเร่�องราว

• ไม่สำามารถึระบุไดั้ว่าติ้องการสำิ�งใดั/ความชิ่วยเหลั่อใดั 

• ร้้สำ้กสำิ�นหวัง

• การรับร้้เวลัามีความบิดัเบ่อน

• ร้้สำ้กท่วมท้นทางอารมณ์ ร่างกาย หร่อทางความคิดั 
    เกินกว่าจ้ะรับม่อไหว
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ควรแต่ิงติั�งผ้ป้กครองติามกฎหมายแก่เดัก็ที�ถึก้ค้ามนษุย์เพื่่�อให้คำาแนะนำารวมถึง้คุม้ครองสำทิธิแิลัะประโยชิน์ให้แก่
เดัก็ เม่�อใดัก็ติามที�พื่่อแม่ขึ้องเดั็กไม่สำามารถึ ไม่เติ็มใจ้ หร่อไม่เหมาะสำมที�จ้ะใชิ้สำิทธิิในการเป็นผ้้ปกครอง
เป็นการชัิ�วคราวหร่อถึาวร53 ทั�งนี� ในการดัำาเนินการใดั ๆ ที�เกี�ยวขึ้้องกับเดั็ก จ้ะติ้องมีการปร้กษาแลัะแจ้้ง
ผ้้ปกครองทางกฎหมายที�ไดั้รับแติ่งติั�งรับทราบ

ต้ิองทำาการประเมนิประโยชิน์สำง้สำดุัขึ้องเดัก็ทนัททีี�มกีารระบวุ่าเดัก็มคีวามเสำี�ยง โดัยอาจ้เป็นกระบวนการต่ิอเน่�อง
ที�คำาน้งถึ้งประโยชิน์สำ้งสำุดัขึ้องเดั็กเป็นสำำาคัญในทุก ๆ กิจ้กรรม แลัะให้ประโยชิน์ขึ้องเดั็กเป็นขึ้้อพื่ิจ้ารณาแลัะ
วัติถึุประสำงค์หลัักขึ้องทุกมาติรการที�สำ่งผลักระทบติ่อเดั็กคนนั�น54 

ระหว่างการสำัมภาษณ์ เดั็กอาจ้เปิดัเผยว่าเคยประสำบความรุนแรงทางเพื่ศหร่อความรุนแรงดั้วยเหติุแห่งเพื่ศ
ภาวะ หร่อผ้้สำัมภาษณ์อาจ้สำงสำัยว่าเดั็กเคยถึ้กลั่วงลัะเมิดัทางเพื่ศ ฉะนั�น ท่านจ้ะติ้องรับทราบการเปิดัเผย
ดัังกลั่าวนี�อย่างจ้ริงจ้ังแลัะจ้ะติ้องไม่ลัะเลัยประเดั็นนี� โดัยเดั็ดัขึ้าดั สำิ�งสำำาคัญค่อผ้้สัำมภาษณ์ติ้องผ่านการฝ่ึก
อบรมที�เหมาะสำม แลัะแสำวงหาวิธิีสำนับสำนุนจ้ากหัวหน้าหร่อผ้้เชิี�ยวชิาญว่าจ้ะติอบสำนองติ่อสำถึานการณ์นั�น
ดั้วยความลัะเอียดัอ่อนอย่างไรติ่อไป ซี้�งควรรวมถึ้งวิธิีการสำนับสำนุนเดั็กแลัะผ้้ด้ัแลัเดั็กในกระบวนการนี� ผ้้
สำัมภาษณ์จ้ะติ้องเขึ้้าใจ้ดั้วยว่าทั�งเดั็กผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้หญิงที�เคยประสำบกับความรุนแรงทางเพื่ศหร่อความ
รุนแรงดั้วยเหติุแห่งเพื่ศสำภาวะไม่ไดั้สำะท้อนว่าเดั็กมีพื่ฤติิกรรมที�ไม่ดัี เดั็กไม่มีความผิดัที�ถึ้กลั่วงลัะเมิดัไม่ว่า
ในกรณีใดั

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:55

รัฐบาลัประเทศลัาวติระหนักถึ้งความท้าทายในการไดั้มาซี้�งขึ้้อม้ลัที�ถึ้กติ้องแลัะทันท่วงทีจ้ากผ้้เสำียหาย
จ้ากการค้ามนุษย์ แลัะในขึ้ณะเดัียวกันติ้องรักษาสำิทธิิแลัะความปลัอดัภัยขึ้องบุคคลัเหลั่านั�นติลัอดัทั�ง
กระบวนการ การแจ้้งผ้้เสำียหายให้ทราบถึ้งสำิทธิิขึ้องตินแลัะการขึ้อความยินยอมโดัยไดั้รับขึ้้อม้ลัครบถึ้วน
เป็นก้าวแรกที�สำำาคัญยิ�ง ผ้้เสำียหายบางคนไม่มองว่าตินเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ บางคนอาจ้ปกปิดั
ขึ้้อม้ลัเอาไว้ในชิั�นแรก โดัยเฉพื่าะผ้้เสำียหายจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศที�มักหวาดักลััวการเปิดัเผย
ขึ้้อม้ลัทั�งหมดัในติอนแรก หากเป็นเชิ่นนี� เจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุดั่านหน้าจ้ะติ้องให้มีการพื่ักหร่อเลั่�อนการคัดั
กรอง/คัดัแยกผ้้เสำียหายออกไปในวันติ่อมา หร่อเร็วที�สำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้ โดัยมุ่งเน้นการสำร้างความไว้ใจ้กับผ้้
เสำียหายแลัะสำร้างสำภาพื่แวดัลั้อมที�ทำาให้ร้้สำ้กปลัอดัภัยแลัะสำบายใจ้เป็นสำำาคัญ

5  UNICEF (2006). Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. UNICEF Technical Notes (New York: UNICEF.

5  Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.)

55 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับสำปป.ลัาว, 17 ธิันวาคม ค.ศ. 2021.
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ไม่ใชิ่ผ้้เสำียหายทุกรายที�มองว่าตินเองเป็นผ้้เสำียหาย 
บางรายอาจ้ยอมรับ “สำถึานการณ์” ขึ้องตินไดั้ในเวลัา
ติ่อมาแลัะก้มหน้าทำางานติ่อไป บางรายอาจ้ไม่ประสำงค์
จ้ะไดั้รับการคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายแลัะอาจ้เลั่อกที�จ้ะ
หลัีกเลัี�ยงการคัดัแยกเสำียดั้วยซีำ�า

สำำาหรบับางคน กระบวนการคดััแยกผ้เ้สำยีหายอย่างเป็นทางการ
เกี�ยวขึ้้องกับความชิ่วยเหลั่อที�ตินไม่ติ้องการ หร่อ
ความช่ิวยเหลัอ่อาจ้มาในรป้แบบที�ตินไม่ประสำงค์จ้ะได้ัรบั 
(เชิ่น อาจ้กำาหนดัให้ติ้องอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิง หร่อติ้อง
แยกจ้ากครอบครัวขึ้องติน) การคัดัแยกอาจ้กำาหนดัให้ผ้้
เสำียหายเดัินทางกลัับประเทศหร่อภ้มิลัำาเนา ซี้�งอาจ้เป็น
สำิ�งที�ผ้้เสำียหายติ้องการหลัีกเลัี�ยง เน่�องจ้ากตินหวังว่าจ้ะ
สำามารถึหางานในประเทศหร่อเม่องปลัายทางไดั้นั�นเอง  
ผ้้เสำียหายบางรายไม่ไว้ใจ้เจ้้าหน้าที�ทางการ แลัะไม่เชิ่�อ
ว่าการคัดัแยกจ้ะให้ประโยชิน์ที�เป็นร้ปธิรรมใดั ๆ กับ
ตินไดั้

56 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM. 

อย่างไรก็ติาม ผ้้เสำียหายอาจ้ติกอย้่ในสำถึานการณ์ที�ไม่
ติระหนักถึ้งสำิทธิิขึ้องตินเอง แลัะไม่สำามารถึ “ปฏิิเสำธิ” 
เจ้้าหน้าที�ที� ให้ความชิ่วยเหลั่อหร่อผ้้สัำมภาษณ์ไดั้ 
โดัยผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ที�มีบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้
มกัยอมรบัสำถึานะด้ัอยกว่า (inferiority) แลัะยอมพื่้�งพื่งิ
ผ้้อ่�น (dependency) อย่างง่ายดัาย56 โดัยอาจ้ร้้สำ้กว่า
ตินถึ้กบังคับให้เขึ้้าร่วมในกระบวนการหร่อยอมรับความ
ชิ่วยเหลั่อที�มีให้ แลัะอาจ้ร้้สำ้กดั้วยว่าตินไม่มีสำิทธิิ�มีเสำียง
ในการติัดัสำินใจ้หร่อการเลั่อกประเภทขึ้องความชิ่วย
เหลั่อที�มีการเสำนอให้

4. การลัดัทำอนอำานาจ (disempowerment)  
การบัังคุ้ับัให้ผู้้้เสียหายยอมรับัการคุ้ัดัแยก 

หร่อคุ้วามช่วยเหลั่อ
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คุ้วามทำ้าทำาย:

ในเอเชิียติะวันออกเฉียงใติ้ โครงการให้ความชิ่วยเหลั่อมักมีลัักษณะแบบบนลังลั่าง แลัะให้ความสำำาคัญ
กับ “การคุ้มครอง” ผ้้เสำียหายจ้ากการลั่วงลัะเมิดัหร่อแสำวงหาประโยชิน์เป็นหลััก โดัยมีการสำันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ำาเป็นติ้องถึ้ก “ชิ่วยให้พื่้นภัย” หร่อ “ชิ่วยชิีวิติ” จ้ากสำถึานการณ์
ขึ้องติน ทั�งนี� จ้้งมีการดัำาเนินการโดัยเจ้้าหน้าที�หร่อผ้้ให้บริการที�เชิ่�อว่าตินกำาลัังทำาเพื่่�อชิ่วยผ้้เสำียหาย 
เชิ่น การลังโทษทางวินัย คำาสำั�งห้ามติ่าง ๆ แลัะการจ้ำากัดัพื่่�นที� ดั้วยเหติุนี� การเสำริมพื่ลัังให้ผ้้เสำียหายจ้้ง
ถึ้กลัะเลัยไปเพื่่�อแลักกับการมุ่งเน้นมาติรการปกป้องคุ้มครองนั�นเอง57

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ระวังนำ�าเสำียงแลัะภาษากายขึ้องตินเอง โดัยดั้ว่าทั�งสำองสำิ�งนี�อาจ้แสำดังถึ้งการติัดัสำิน การขึ้าดัความเคารพื่ 
แลัะการเลั่อกปฏิิบัติิติ่อผ้้เสำียหายอย่างไร

	» สำนับสำนุนให้ผ้้เสำียหายติัดัสำินใจ้ดั้วยตินเองโดัยไม่มีการติัดัสำินไม่ว่าในกรณีใดั

	» ลัะเอยีดัอ่อนต่ิอภม้หิลังัทางสำงัคม เศรษฐกจิ้ แลัะวฒันธิรรมขึ้องผ้เ้สำยีหาย แลัะติระหนกัว่าสำิ�งนี�อาจ้มีอทิธิพิื่ลัอย่างไร
ต่ิอพื่ฤติกิรรมแลัะการติอบสำนองขึ้องผ้้เสำียหาย

	» เคารพื่ความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหาย หากผ้้เสำียหายไม่ประสำงค์จ้ะถึ้กคัดัแยกหร่อไดั้รับความชิ่วยเหลั่อ อนุญาติ
ให้ผ้้เสำียหายติัดัสำินใจ้ด้ัวยตินเอง แม้เม่�อท่านจ้ะไม่เหน็ด้ัวยกต็ิาม อย่าทำาให้ผ้เ้สำยีหายร้ส้ำก้โง่เขึ้ลัาหรอ่ไม่ร้จ้้กับญุคณุ 

	» ย่นยันกับผ้้เสำียหายว่าสำามารถึเปลัี�ยนใจ้ไดั้ติลัอดัเวลัา โดัยจ้ะยังคงมีการสำนับสำนุนแลัะความชิ่วยเหลั่อให้พื่วกเขึ้า
อย้่เสำมอ อย่างไรก็ติาม ให้มอบหมายเลัขึ้โทรศัพื่ท์ติิดัติ่อแก่ผ้้เสำียหายเอาไว้หากในเวลัานั�นพื่วกเขึ้าติัดัสำินใจ้ปฏิิเสำธิ
ไม่รับความชิ่วยเหลั่อ

	» ให้ผ้้เสำียหายมีชิ่วงเวลัาในการไติร่ติรองแลัะฟื้้�นฟื้้เพื่่�อติัดัสำินใจ้ว่าจ้ะเลั่อกทางเลั่อกใดั รวมไปถึ้งว่าพื่วกเขึ้าติ้องการ
ถึ้กคัดัแยก ไดั้รับความชิ่วยเหลั่อ หร่อร่วมม่อกับหน่วยงานยุติิธิรรมทางอาญาหร่อไม่ โดัยให้เป็นไปติามกฎหมาย
แลัะนโยบายภายในประเทศ58

57 Issara Institute and A Lisborg, Towards Demand-Driven, Empowering Assistance for Trafficked Persons, Research Brief, May 2017. See https://docs.wixstatic.com/

ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf.

58 Bali Process (2015). Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of 

the Bali Process.
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สำถึานะผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์อาจ้นำาไปสำ้ก่ารประณาม 
การถึ้กปฏิิเสำธิ แลัะการติีติราจ้ากทางการ ครอบครัว 
แลัะสำมาชิิกในชิุมชิน โดัยเฉพื่าะกับบุคคลัที�ถึ้กแสำวงหา
ประโยชิน์ทางเพื่ศ59 ผ้้เสำียหายหลัายคนร้้สำ้กลัะอายใจ้
หร่ออับอายที�ไม่สำามารถึหาเงินไดั้ติามที�คาดัหวังหร่อ

59 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.). 

เพื่่�อใชิ้หนี� บางรายอาจ้เสำียใจ้ที�แบ่งปันประสำบการณ์ขึ้อง
ตินเองกับผ้้อ่�นแลัะถึ้กคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์

5.    
การประณาม การถ้กปฏิิเสธิจากคุ้รอบัคุ้รัว 

แลัะช้มชน 

Photo by Duy Pham on Unsplash
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 
	» ย่นยันกับผ้้เสำียหายว่าสำิ�งที�เกิดัไม่ใชิ่ความผิดัขึ้องผ้้เสำียหาย แลัะพื่วกเขึ้าจ้ะไม่ถึ้กกลั่าวโทษ 

	» อธิบิายถึง้การดัำาเนนิมาติรการป้องกนัเพื่่�อคุม้ครองอตัิลักัษณ์ขึ้องผ้เ้สำยีหายแลัะเพื่่�อรกัษาความลัับขึ้องข้ึ้อมล้ัส่ำวนติวั
ขึ้องผ้้เสำียหายอย่างเคร่งครัดั ถึามผ้้เสำียหายว่ามาติรการเหลั่านี�เพื่ียงพื่อหร่อไม่ 

	» สำ่งติ่อผ้้เสำียหายให้นักสำังคมสำงเคราะห์หร่อที�ปร้กษาหากผ้้เสำียหายแจ้้งหร่อแสำดังสำัญญาณว่าร้้สำ้กไม่ดัีกับติัวเอง 
หร่อร้้สำ้กไม่ดัีกับสำถึานการณ์แลัะอนาคติขึ้องตินเอง

	» หากผ้้เสำียหายไม่ประสำงค์จ้ะพื่้ดัคุยถึ้งความกลััวแลัะความกังวลัขึ้องตินกับผ้้อ่�น ควรมอบนามบัติรที�มีขึ้้อม้ลั
สำำาหรับบริการสำ่งติ่อให้ผ้้เสำียหายเก็บไว้เองเผ่�อการติิดัติ่อในอนาคติ ถึ้าหากแลัะเม่�อใดัก็ติามที�พื่วกเขึ้าติัดัสำินใจ้ว่า
ติ้องการความชิ่วยเหลั่อ แลัะควรให้ขึ้้อม้ลับริการที�หลัากหลัายหากเป็นไปไดั้ อย่างไรก็ติาม นามบัติรนั�นอาจ้แจ้้ง
เพื่ียงที�อย้่แลัะหมายเลัขึ้โทรศัพื่ท์โดัยไม่จ้ำาเป็นติ้องบอกว่าสำำาหรับอะไรก็ไดั้เชิ่นกัน แลัะควรเติรียมใจ้เผ่�อกรณี
ที�ผ้้เสำียหายบางรายไม่ประสำงค์จ้ะยอมรับนามบัติรหร่อขึ้้อม้ลัใดั ๆ60

	» ระบุพื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนาเอกชินหร่อองค์กรที�เหมาะสำม รวมไปถึ้งองค์กรที�ทำางานกับผ้้พื่ิการซี้�งมีความ
ลัะเอียดัอ่อนแลัะเติ็มใจ้ให้บริการติ่าง ๆ ติามแติ่ผ้้เสำียหายติ้องการ

คุ้วามทำ้าทำาย:

การแพื่ร่ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19 เป็นติัวเร่งอัติราการเติิบโติขึ้องการค้ามนุษย์ทางออนไลัน์ รวมไปถึ้งการเพื่ิ�มขึ้้�นขึ้อง
การจ้ัดัหาเพื่่�อแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศออนไลัน์ การติอบสำนองติ่ออุปสำงค์สำำาหรับสำ่�อลัะเมิดัทางเพื่ศเดั็ก แลัะการ
ค้าประเวณีเดั็กโดัยใชิ้เทคโนโลัยี61 ผ้้เสำียหายมักเป็นเดั็ก โดัยมีผ้้ปกครองหร่อผ้้ให้การดั้แลัเป็นผ้้กระทำาผิดัหลััก62 การ
ใชิ้โทรศัพื่ท์ม่อถึ่ออย่างแพื่ร่หลัายยังหมายความว่าเดั็กมักติกเป็นเป้าหมาย ถึ้กคัดัเลั่อก แลัะบีบบังคับให้เขึ้้าร่วม
ในกิจ้กรรมทางเพื่ศผ่านแอพื่พื่ลัิเคชิันในม่อถึ่อ ผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็กหลัายคนอาจ้ไม่ติระหนักว่าตินกำาลัังถึ้กแสำวงหา
ประโยชิน์ ในขึ้ณะเดัียวกัน การปกปิดัติัวตินขึ้องเดั็กยิ�งทวีความยากขึ้้�นเม่�อเดั็กเปิดัเผยตินเองบนสำ่�อสำังคมติ่าง ๆ 
ไปแลั้ว นอกจ้ากนี� ธิรรมชิาติิขึ้องการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศเดั็กออนไลัน์ (online sexual exploitation of 
children; OSEC) ทำาให้การติรวจ้จ้ับแลัะยับยั�งการกระทำานั�นเป็นเร่�องยากสำำาหรับฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมาย การเพื่ิ�มขึ้้�น
อย่างรวดัเร็วขึ้องการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศเดั็กออนไลัน์ยังทำาให้ฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมายไม่สำามารถึติอบสำนองแลัะ
สำ่บสำวนสำอบสำวนกรณีที�มีการสำ่งติ่อหร่อคดัีทั�งหมดัไดั้ เน่�องจ้ากมีความเป็นไปไดั้ว่าบางสำ่วนอาจ้จ้มหายไปในกระแสำคลั่�น
ขึ้องขึ้้อม้ลัจ้ำานวนมหาศาลั63 

6  Zimmerman, C. & Watts, C (2003). WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women. London, London School of Hygiene & Tropical Medicine with support from the 

Daphne Programme of the European Commission and the World Health Organisation. 

6  CEDAW General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (20 November 2020).

6  nternational Justice Mission (2020). Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry and Civil Society. 

63 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อทบทวนเน่�อหาการวิจ้ัยกับประเทศกัมพื่้ชิาโดัย ASEAN-ACT, 30 กันยายน พื่.ศ. 2020.
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6. คุ้วามเคุ้รียดัแลัะวิติกกังวลัระหว่างกระบัวนการส่งติ่อ 

การสำ่งติ่อผ้้เสำียหายไปรับบริการแลัะความชิ่วยเหลั่อ
เกดิัขึ้้�นในหลัายโอกาสำ นบัติั�งแต่ิทันททีี�ผ้เ้สำยีหายถ้ึกคดััแยก 
ไปจ้นถ้ึงจ้ดุัที�ผ้เ้สำยีหายฟ้ื้�นฟื้จ้้ากประสำบการณ์การค้ามนษุย์
ได้ัอย่างสำมบร้ณ์แลัะกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมได้ัติามที�คาดัหวงัไว้ ทั�งนี� 
กระบวนการสำ่งติ่ออาจ้มีระยะเวลัานาน โดัยเฉพื่าะ
หากมีความติ้องการใชิ้บริการระบบขึ้องรัฐมากเกินขึ้ีดั
ความสำามารถึแลัะมีทรัพื่ยากรไม่เพื่ียงพื่อ ทั�งยังอาจ้
ล่ัาช้ิาหากมกีารประสำานงานที�ไม่ดัรีะหว่างหน่วยงาน/ประเทศ 

ความไม่แน่นอนขึ้องกระบวนการสำ่งติ่อทำาให้ผ้้เสำียหาย
เกิดัความเครียดัแลัะวิติกกังวลั แลัะการขึ้าดัแคลัน
ความลัะเอียดัอ่อนติ่อความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหาย
ระหว่างกระบวนการนี�อาจ้ทำาให้ผ้้เสำียหายไม่ติ้องการ
ไดั้รับความชิ่วยเหลั่อ หร่อที�แย่กว่านั�น อาจ้สำ่งผลัให้
ผ้้เสำียหายขึ้าดัการคุ้มครองแลัะติกอย้่ในความเสำี�ยงไดั้

ภาพื่โดัย National Cancer Institute บน Unsplash
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 
	» สำ่งติ่อผ้้เสำียหายที�ไดั้รับการคัดัแยกไปยังผ้้ให้บริการที�เหมาะสำมในพื่่�นที�ใกลั้เคียงในทันที

	» ควรสำ่งติ่อบุคคลัที�มีสำัญญานว่าถ้ึกแสำวงหาประโยชิน์หร่อลั่วงลัะเมิดัทางกายหร่อทางเพื่ศอย่างชิัดัเจ้นโดัยทันที
ไปยังสำถึานให้บริการทางการแพื่ทย์ ไม่ว่าบุคคลันั�นจ้ะมีสำถึานะเป็นผ้้เสำียหายหร่อไม่ก็ติาม

	» ระมัดัระวังแลัะติ่�นติัวติ่อการเลั่อกปฏิิบัติิเชิิงโครงสำร้างแลัะอย่างเป็นระบบ รวมถึ้งอคติิติ่อผ้้พื่ิการ ผ้้ขึ้ายบริการ
ทางเพื่ศ ชินกลัุ่มน้อย แลัะกลัุ่มเปราะบางอ่�น ๆ เม่�อดัำาเนินการสำ่งติ่อ

	» ปรับปรุงรายการผ้้ให้บริการให้ทันสำมัยอย้่เสำมอ รวมทั�งรายชิ่�อบุคคลัติิดัติ่อแลัะหมายเลัขึ้โทรศัพื่ท์

	» ติิดัติ่อเคร่อขึ้่ายองค์กรพื่ัฒนาเอกชินในพื่่�นที�เพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าจ้ะมีบริการแลัะการสำนับสำนุนที�หลัากหลัายสำำาหรับ
ผ้้เสำียหาย โดัยเฉพื่าะในพื่่�นที�ห่างไกลั

	» ติรวจ้สำอบให้แน่ใจ้ว่าผ้้เสำียหายไดั้รับการประเมินอย่างเหมาะสำมโดัยผ้้เชิี�ยวชิาญที�เกี�ยวขึ้้องแลั้ว (อาทิ แพื่ทย์ 
นักจ้ิติวิทยา นักสำังคมสำงเคราะห์) เพื่่�อทำาเร่�องร้องขึ้อบริการแลัะความชิ่วยเหลั่อที�ท่านกำาลัังจ้ะแนะนำา

	» แจ้้งให้ผ้เ้สำยีหายทราบถึง้ติวัเลัอ่กบรกิารแลัะความช่ิวยเหลัอ่ต่ิาง ๆ ที�มอีย้ ่รวมถึง้กระบวนการเพื่่�อให้เข้ึ้าถึง้แต่ิลัะบรกิาร
รวมทั�งระยะเวลัารอ อธิิบายอย่างติรงไปติรงมาถึ้งประโยชิน์แลัะความเสำี�ยง จ้ำาไว้ว่าความร้้ค่อพื่ลััง ยิ�งเราสำามารถึ
เติรียมความพื่ร้อมให้ผ้้เสำียหายแลัะผ้้ดั้แลั (กรณีที�ผ้้เสำียหายเป็นเดั็ก) สำำาหรับบริการแลัะ/หร่อการสำนับสำนุนไดั้
มากเท่าใดั ยิ�งดัีสำำาหรับผ้้เสำียหายมากเท่านั�น โดัยให้ผ้้เสำียหายเป็นผ้้ตัิดัสำินใจ้ว่าจ้ะรับบริการใดัถึ้าหากมี
ความประสำงค์นั�น

	» เสำ้นทางการสำ่งติ่อจ้ะติ้องมีความเฉพื่าะเจ้าะจ้งมากเท่าที�เป็นไปไดั้ แลัะติ้องปรับปรุงให้มีขึ้้อม้ลัลั่าสำุดัอย้่เสำมอ

	» ควรเคารพื่การรักษาความลัับ แลัะผ้้เสำียหายแลัะผ้้ดั้แลั (กรณีผ้้เสำียหายเป็นเดั็ก) ควรให้ความยินยอมดั้วยติัวเอง/
ความยินยอมจ้ากผ้้ปกครองโดัยชิอบธิรรมเพื่่�อดัำาเนินการสำ่งติ่อ ปฏิิบัติิติามขึ้้อกำาหนดัในการรักษาความปลัอดัภัย
แลัะความลัับขึ้องขึ้้อม้ลัอย่างเคร่งครัดัเม่�อสำ่�อสำารกับผ้้ให้บริการ ทั�งยังติ้องระมัดัระวังเป็นพื่ิเศษเม่�อแบ่งปันขึ้้อม้ลั
เกี�ยวกับผ้้เสำียหายกับบุคลัที�สำามนอกเคร่อขึ้่ายองค์กรขึ้องท่าน เชิ่น สำถึานท้ติ บุคลัากรทางการแพื่ทย์ องค์กร
พื่ัฒนาเอกชิน โบสำถึ์ เป็นติ้น โดัยให้ดัำาเนินการบนพื่่�นฐานขึ้องหลััก “ความจ้ำาเป็นในการรับร้้ขึ้้อม้ลั (need to 
know)” ระหว่างบุคคลัติ่าง ๆ ที�เกี�ยวขึ้้องกับคดัีโดัยติรงเท่านั�น

	» ควรให้ความสำำาคญัแลัะเร่งบรกิารส่ำงต่ิอสำำาหรบัผ้เ้สำยีหายที�เป็นเดัก็ รวมถึง้ผ้เ้สำยีหายที�ต้ิองการความช่ิวยเหลัอ่เร่งด่ัวน/อย้่
ในขึ้ั�นวิกฤติเป็นอันดัับแรก 

	» สำำาหรับผ้้เสำียหายที�อาจ้เคยประสำบกับความรุนแรงทางร่างกายแลัะทางเพื่ศ ทำาให้แน่ใจ้ว่ามีทางเลั่อกในการสำ่งติ่อ
บุคคลักลัุ่มนี� ไปรับบริการที�เกี�ยวขึ้้องแบบครอบคลัุม แลัะให้สำ่งติ่อผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิงไปรับบริการดั้านความ
รุนแรงติ่อผ้้หญิงโดัยเฉพื่าะ

	» แจ้้งผ้้เสำียหายให้รับทราบถึ้งความก้าวหน้าขึ้องกระบวนการอย้่สำมอ แม้ท่านอาจ้ไม่มีคำาติอบสำำาหรับทุกอย่าง ขึ้้อนี�
จ้ะชิ่วยสำร้างความมั�นใจ้ที�ผ้้เสำียหายมีติ่อกระบวนการสำ่งติ่อ

	» ติิดัติามกระบวนการสำ่งติ่อทั�งในสำ่วนขึ้องผ้้ให้บริการแลัะผ้้เสำียหายแลัะผ้้ปกครอง/ผ้้ดั้แลั (กรณีผ้้เสำียหายเป็นเดั็ก) 
เพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าบริการแลัะ/หร่อการสำนับสำนุนที�ให้นั�นมีความเหมาะสำม

6.  ความเครีียดและวิตกกังวลรีะหว่างกรีะบวนการีส่่งต่อ34



การรักษาคุ้วามปลัอดัภูัยแลัะคุ้วามลัับัข้องข้้อม้ลัส่วนติัวแลัะข้้อม้ลัการคุ้้ามน้ษย์

• เจ้้าหน้าที�ควรแจ้้งผ้้เสำียหายถึ้งวัติถุึประสำงค์ขึ้องการเก็บขึ้้อม้ลั การนำาขึ้้อม้ลัไปใชิ้แลัะสำิทธิิขึ้องผ้้เสำียหาย 
ในการเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลัขึ้องติน

• ไม่ควรเปิดัเผยขึ้้อม้ลัขึ้องผ้้เสำียหายโดัยไม่มีความยินยอมโดัยไดั้รับขึ้้อม้ลัครบถึ้วนจ้ากผ้้เสำียหายก่อน

• เจ้้าหน้าที�ควรเปิดัเผยขึ้้อม้ลัขึ้องผ้้เสำียหายเท่าที�มีความจ้ำาเป็นติ้องร้้เท่านั�น

• ไม่ควรพื่้ดัคุยถึ้งขึ้้อม้ลัที�เป็นความลัับอย่างไม่เป็นทางการไม่ว่าภายในองค์กรหร่อภายนอก

• ไม่ควรวางแฟื้้มคดัีแลัะเอกสำารเอาไว้ โดัยไม่มีคนดั้แลัหร่อวางทิ�งไว้บนโติ๊ะหร่อในพื่่�นที�ที�ผ้้อ่�นเขึ้้าถึ้งไดั้ 
โดัยติ้องรักษาความปลัอดัภัยขึ้องขึ้้อม้ลัทั�งหมดั เชิ่น ใชิ้การเขึ้้ารหัสำขึ้้อม้ลั การลั็อคแฟื้้มขึ้้อม้ลั หร่อการ
ปกป้องขึ้้อม้ลัดั้วยรหัสำผ่าน 

• ไม่เปิดัเผยขึ้้อม้ลัในที�สำาธิารณะที�อาจ้มีคนไดั้ยินหร่อผ่านทางโทรศัพื่ท์ให้กับบุคคลัที�ท่านไม่ทราบว่าเป็นใคร
หร่อไม่มีหลัักฐานรับรองติัวตินใดั ๆ 

• ให้ความร้้กับลั่ามแลัะผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียที�เกี�ยวขึ้้องเกี�ยวกับความสำำาคัญขึ้องการรักษาความลัับ รวมทั�ง
การดัำาเนนิติามพื่นัธิกรณทีางกฎหมายวา่ดัว้ยการคุม้ครองขึ้อ้ม้ลั

• ไม่เปิดัเผยขึ้้อม้ลัที�เป็นความลัับเกี�ยวกับผ้้เสำียหายแลัะแฟื้้มคดัีติ่อสำาธิารณชินผ่านทางสำ่�อสำังคม การถึ่ายทอดั 
หร่อสำ่�อติีพื่ิมพื่์ใดั ๆ รวมถึ้งอุติสำาหกรรมภาพื่ยนติร์ดั้วยเชิ่นเดัียวกัน

• แนะนำาให้ผ้้เสำียหายระมัดัระวังการแบ่งปันขึ้้อม้ลักับผ้้อ่�น รวมถึ้งการเปิดัเผยเร่�องราวสำ่วนติัว ภ้มิลัำาเนา 
ขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับครอบครัว เป็นติ้น
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การฟื้้�นฟื้้ การไติร่ติรอง แลัะสถานพื่ักพื่ิง 
ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หลัายรายยังคงมีบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ภายหลัังจ้ากประสำบกับการ
ค้ามนุษย์ โดัยอาจ้เผชิิญกับความร้้สำ้กหลัายหลัายแบบ อาทิ กลััว วิติกกังวลั อับอาย สำิ�นหวัง 
สำับสำน แลัะซี้มเศร้า ผ้้เสำียหายสำ่วนใหญ่ถึ้กลั่วงลัะเมิดัทั�งทางร่างกายแลัะจ้ิติใจ้ซี้�งติ้องใชิ้เวลัาใน
การรักษาเยียวยา โดัยในบางรายอาจ้ถึ้งขึ้ั�นมีปัญหาทางสำุขึ้ภาพื่กายแลัะสำุขึ้ภาพื่จ้ิติเร่�อรังอันเป็น
ผลัจ้ากการถึ้กแสำวงหาประโยชิน์เป็นระยะเวลัายาวนาน

ระยะเวลัาฟื้้�นฟื้้แลัะไติร่ติรองชิ่วยให้ผ้้เสำียหายมีเวลัาฟื้้�นติัวจ้ากประสำบการณ์ขึ้องติน ทั�งยังชิ่วย
ให้พื่วกเขึ้าไดั้ฟื้้�นฟื้้สำุขึ้ภาวะทั�งทางร่างกาย จ้ิติใจ้ แลัะสำังคม สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อสำถึานที�อย้่อาศัย
ชิั�วคราวให้สำภาพื่แวดัลั้อมที�ปลัอดัภัยแลัะมั�นคงเพื่่�อให้ผ้้ถึ้กค้ามนุษย์สำามารถึเขึ้้าถึ้งบริการที�
จ้ำาเป็น ฟื้้�นฟื้้ แลัะไดั้รับความชิ่วยเหลั่อในกระบวนการทางกฎหมาย ในชิ่วงเวลัานี� ผ้้เสำียหาย
สำามารถึประมวลัผลัขึ้้อม้ลัแลัะทางเลั่อกทั�งหมดัที�ตินมีไดั้ติามสำมควร 
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ข้ึ้อ 14(10) ขึ้องอนสุำญัญา ACTIP เรยีกร้องให้รฐัภาคจี้ดััหาที�พื่กัที�เหมาะสำม การให้คำาปรก้ษาแลัะข้ึ้อมล้ั รวมทั�ง
ความชิ่วยเหลั่อทางการแพื่ทย์ จ้ิติใจ้ แลัะวัติถุึแก่ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ติาม ไม่มีบทบัญญัติิ
ว่าดั้วยการให้ระยะเวลัาไติร่ติรองแลัะฟื้้�นฟื้้ไม่ว่าจ้ะในอนุสำัญญา ACTIP หร่อพื่ิธิีสำารพื่าเลัอร์โม แติ่อย่างใดั

ทั�งอนุสำัญญาคณะมนติรีแห่งสำหภาพื่ยุโรปแลัะอนุสำัญญา ACTIP มีหลัักการที�คลั้ายคลั้งกันในเร่�องการคุ้มครอง
แลัะสำนับสำนุนผ้เ้สำยีหาย ในการนี� ได้ักำาหนดัว่ารฐัภาคสีำมาชิกิต้ิองพื่จิ้ารณาการใช้ิมาติรการที�อนญุาติให้ผ้เ้สำยีหาย
อย้่ในประเทศ ไม่ว่าจ้ะเป็นการชิั�วคราวหร่อถึาวร ทั�งยังมีการระบุอย่างชิัดัเจ้นว่าควรคำาน้งถ้ึงปัจ้จั้ยเร่�องการ
มีมนุษยธิรรมแลัะความเห็นอกเห็นใจ้

อย่างไรก็ติาม ประเทศสำ่วนใหญ่ในอาเซีียนเป็นภาคีสำมาชิิกขึ้องกระบวนการบาหลัี (Bali Process) ซ้ี�งแนะนำา
ให้ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ไดั้รับระยะเวลัาไติร่ติรองแลัะการสำนับสำนุนที�เกี�ยวขึ้้อง โดัยให้มีระยะเวลัาติั�งแติ่ 
30-90 วัน64 

มีการระบุว่าอันติรายดัังติ่อไปนี�พื่บไดั้บ่อยครั�งในกระบวนการไติร่ติรอง ฟื้้�นฟื้้ แลัะสำถึานพื่ักพื่ิงภายในอาเซีียน ในฐานะ
เจ้้าหน้าที�ผ้้เผชิิญเหติุดั่านหน้าหร่อเป็นฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคัญค่อท่านติ้องติระหนักถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นไดั้เหลั่านี� 
แลัะพื่ิจ้ารณาให้แนวปฏิิบัติิเพื่่�อไม่ทำาอันติรายเป็นวิธิีในการป้องกันหร่อลัดัอันติรายเหลั่านี�

64 Bali Process (2015). Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking: An Introductory Guide for Policy Makers and Practitioners. Bangkok, Regional Support Office of 

the Bali Process.
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1. การข้าดัแคุ้ลันระยะเวลัาไติร่ติรอง 
เพื่่�อติัดัสินใจว่าจะเลั่อกทำางเลั่อกใดั 

เจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมายติ้องการสำัมภาษณ์ผ้้เสำียหายทันทีที�เป็นไปไดั้เพื่่�อให้ไดั้มาซี้�งพื่ยานหลัักฐานที�เพื่ียงพื่อติ่อ
การจ้ับกุม/หร่อดัำาเนินคดัีกับผ้้กระทำาความผิดั พื่วกเขึ้าเชิ่�อว่าความจ้ำาขึ้องผ้้เสำียหายเกี�ยวกับรายลัะเอียดัสำำาคัญขึ้อง
การค้ามนุษย์จ้ะเสำ่�อมถึอยลังเม่�อเวลัาผ่านไป แติ่ในขึ้ณะเดัียวกัน พื่ยานหลัักฐานอาจ้ถึ้กทำาลัาย หร่อผ้้กระทำาความผิดั
อาจ้มีเวลัาให้หลับหนี เพื่ราะฉะนั�น ผ้้เสำียหายจ้้งถึ้กกดัดัันหร่อบีบบังคับให้ร่วมม่อกับติำารวจ้หร่อเจ้้าพื่นักงานสำ่บสำวน
สำอบสำวนหร่อพื่นักงานอัยการ เพื่่�อให้ขึ้้อม้ลัโดัยลัะเอียดัภายในระยะเวลัาอันสำั�น ดัังนั�นผ้้เสำียหายอาจ้ไม่มีเวลัาในการ
ประมวลัสำิ�งที�กำาลัังเกิดัขึ้้�น ซี้�งรวมถึ้งการติัดัสำินใจ้โดัยมีขึ้้อม้ลัครบถึ้วนว่าพื่วกเขึ้าประสำงค์จ้ะเขึ้้าร่วมในการสำัมภาษณ์
หร่อกระบวนการทางกฎหมายหร่อรับความชิ่วยเหลั่อหร่อไม่

ภาพื่โดัย  Kali9  บน Istockphoto

1. การขึ้าดัแคลันระยะเวลัาไติรต่ิรองเพื่่�อติดััสำนิใจ้วา่จ้ะเลัอ่กทางเลัอ่กใดั 38



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ผ้้เสำียหายบางรายอาจ้ไม่ติระหนักว่าตินถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ ขึ้้อนี�พื่บไดั้บ่อยมากในผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็ก ให้
อธิิบายแก่ผ้้เสำียหายว่าการค้ามนุษย์ค่ออะไรโดัยใชิ้ภาษาอย่างง่ายที�คนทั�วไปเขึ้้าใจ้ จ้ำาไว้ว่าผ้้เสำียหายที�ถึ้กเติรียม
ติัวหร่อควบคุมโดัยผ้้กระทำาความผิดัมาเป็นเวลัานานอาจ้พื่บว่าการทำาความเขึ้้าใจ้สำิ�งที�เกิดัขึ้้�นอย่างสำมบ้รณ์เป็น
เร่�องยาก ทั�งยังอาจ้มีปัญหาในการติัดัสำินใจ้หร่อติระหนักว่าตินสำามารถึติัดัสำินใจ้ไดั้ว่าจ้ะดัำาเนินการอย่างไรติ่อไป

	» ให้ความชิ่วยเหลั่อทางการแพื่ทย์ กฎหมาย แลัะอ่�น ๆ หากจ้ำาเป็น เชิ่น ความชิ่วยเหลั่อทางสำังคมหร่อจ้ิติใจ้ แก่ผ้้
เสำียหายทันทีที�เป็นไปไดั้ 

	» ระยะเวลัาไติร่ติรองแลัะฟื้้�นฟื้้สำำาหรับผ้้เสำียหายแติ่ลัะรายไม่เหม่อนกัน ให้มีความย่ดัหยุ่นแลัะปรับระยะเวลัาติาม
ความจ้ำาเป็น ขึ้้�นอย้่กับสำถึานการณ์เฉพื่าะขึ้องผ้้เสำียหายแติ่ลัะราย

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:65

ประเทศไทยมีระยะเวลัาคัดัแยกผ้้เสำียหาย 7 วันสำำาหรับดัำาเนินการคัดักรองแลัะย่นยันผ้้เสำียหายให้แลั้วเสำร็จ้ 
เม่�อติระหนักว่าระยะเวลัาดัังกลั่าวไม่เพื่ียงพื่อให้ผ้้เสำียหายฟื้้�นฟื้้แลัะไม่พื่อสำำาหรับเจ้้าหน้าที�ในการดัำาเนิน
การคัดัแยกผ้้เสำียหายอย่างเหมาะสำมแลัะถึ้กติ้องแม่นยำา ประเทศไทยจ้้งรับเอาแนวทางพื่ิจ้ารณาเป็นราย
คดัีมาใชิ้สำำาหรับระยะเวลัาไติร่ติรอง ในคดัีหน้�ง ผ้้หญิงติั�งครรภ์ชิาวไทยที�เดัินทางกลัับจ้ากติ่างประเทศไดั้รับ
อนุญาติให้ใชิ้เวลัาในการคลัอดับุติรแลัะฟื้้�นฟื้้ร่างกายจ้นกระทั�งพื่ร้อมเขึ้้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:66 

ฟื้ิลัิปปินสำ์มีระยะเวลัาที�กฎหมายกำาหนดัเพื่่�อดัำาเนินการสำอบปากคำา (inquest proceedings) อย่างไม่
เป็นทางการจ้ำานวน 36 ชิั�วโมง โดัยให้พื่นักงานอัยการในคดัีอาญาเป็นผ้้ดัำาเนินการสำ่บสำวนสำอบสำวนเบ่�อง
ติ้น อย่างไรก็ติาม ทางการติระหนักว่าระยะเวลัาสำั�นเชิ่นนี�กลัายเป็นภาระหนักแก่ผ้้เสำียหายที�อาจ้ยังไม่พื่ร้อม
เปิดัเผยขึ้้อม้ลั รัฐบาลัจ้้งพื่ยายามลัดัภาระดัังกลั่าวดั้วยการอนุญาติให้ใชิ้บันท้กวิดัีทัศน์ขึ้องการสำัมภาษณ์
ระหว่างการสำอบปากคำา นี�เป็นสำ่วนหน้�งขึ้องแนวทางที�มีผ้้เสำียหายเป็นศ้นย์กลัางขึ้องฟื้ิลัิปปินสำ์ 

65 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศไทย, 28 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

66 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์, 19 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.
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2. การข้าดัแคุ้ลันการเข้้าถ่งสถานพื่ักพื่ิง 
หร่อสถานทำี�อย้่อาศัยชั�วคุ้ราว 

ในหลัายประเทศอาเซียีน สำถึานพื่กัพื่งิยงัมุง่เน้นให้บรกิารผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ที�เป็นผ้ห้ญงิแลัะเดัก็ผ้ห้ญงิเป็นหลักั 
การเขึ้้าถ้ึงสำถึานพื่ักพื่ิงหร่อสำถึานที�อย้่อาศัยจ้้งเป็นความท้าทายสำำาคัญที�ผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้ชิาย เดั็กที�ฝ่่าฝ่้นกฎหมาย 
รวมทั�งบุคคลัที�มีความติ้องการพื่ิเศษ เชิ่น ผ้้พื่ิการแลัะชิาวติ่างชิาติิ ติ้องเผชิิญ

ในกรณีที�ไม่มีสำถึานพื่ักพื่ิง เจ้้าหน้าที�บางแห่งจ้ะสำ่งติัวผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ไปยังสำถึานกักกัน ซี้�งอาจ้สำ่งผลัให้เกิดั
อันติราย ลัดัทอนเสำรีภาพื่ในการเคลั่�อนที� แลัะทำาให้ผ้้เสำียหายยังคงสำ้ญเสำียอำานาจ้ในการควบคุมแลัะกระทำาการเหม่อน
เชิ่นที�ประสำบระหว่างถึ้กค้ามนุษย์ติ่อไป

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» สำ่งบุคคลัที�ไดั้รับการคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ไปยังสำถึานพื่ักพื่ิงหร่อที�อย้่อาศัยชิั�วคราวที�
ปลัอดัภัยแลัะมั�นคงโดัยทนัท ีแลัะควรดัำาเนนิการส่ำงต่ิออย่างรวดัเรว็ให้หน่วยงานที�รบัผดิัชิอบการให้ความช่ิวยเหลัอ่
แลัะการสำนับสำนุนเฉพื่าะทาง

	» สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อสำถึานที�อย้่อาศัยดัังกลั่าวควรเหมาะสำมกับผ้้เสำียหายโดัยติ้องคำาน้งถึ้งภ้มิหลััง ประสำบการณ์ แลัะ
วัฒนธิรรมขึ้องผ้้เสำียหาย โดัยติ้องพื่ิจ้ารณาถึ้งประเดั็นติ่าง ๆ อาทิ อายุ เพื่ศ เชิ่�อชิาติิ ชิาติิพื่ันธิุ์ ศาสำนา เป็นติ้น

	» ผ้้หญิงติั�งครรภ์แลัะให้นมบุติร แลัะมีบุติรติิดั ควรไดั้อย้่ในสำถึานที�ที�เหมาะสำมแลัะแยกติ่างหาก

	» ในกรณทีี�ไม่มสีำถึานพื่กัพื่งิหรอ่สำถึานที�อย้ท่ี�ดัำาเนนิการโดัยรฐั ให้ประสำานงานกบัองค์กรพื่ฒันาเอกชิน หรอ่กลัุม่ติาม
ความเชิ่�อทางศาสำนาเพื่่�อจ้ัดัสำถึานที�อย้่อาศัยที�เหมาะสำมสำำาหรับผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้ชิาย ผ้้พื่ิการ ผ้้มีความติ้องการ
พื่ิเศษแลัะชิาวติ่างชิาติิ 

	» หากเป็นไปได้ั ให้ผ้เ้สำยีหายมทีางเลัอ่กเพื่่�อรบัการดัแ้ลันอกระบบสำถึานพื่กัพื่งิอย่างเป็นทางการ โดัยอาจ้เป็นที�อย้่
ที�ปลัอดัภัยแลัะเหมาะสำม รวมถึ้งการเชิ่าบ้านหร่ออพื่าร์ติเมนท์ หร่อการจ้ัดัหาที�อย้่ในชิุมชิน (community-
based housing)67

	» หากติ้องสำ่งผ้้เสำียหายไปยังสำถึานกักกัน ดั้ให้แน่ใจ้ว่าระยะเวลัาที�อย้่ในสำถึานที�นั�นติ้องสำั�นที�สำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้ แลัะ
ในขึ้ณะเดัียวกัน เจ้้าหน้าที�ติ้องดัำาเนินการจ้ัดัเติรียมที�อย้่อาศัยทางเลั่อกไว้ให้ผ้้เสำียหายดั้วย

67 McAdam, M (2020). Freedom of movement for victims of trafficking: Law, policy and practice in the ASEAN region. Information note supported by the Australian 

Government. Bangkok: ASEAN-ACT. 
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ข้ึ้อ 1(20) ขึ้องอนสุำญัญา ACTIP กำาหนดัให้รฐับาลัอาเซียีนใช้ิมาติรการในอนสุำญัญาบนพื่่�นฐานขึ้องการไม่เลัอ่ก
ปฏิบิตัิ ิขึ้ณะที�แนวทำางแลัะกระบัวนการข้องภู้มิภูาคุ้อาเซีียน (ASEAN Regional Guidelines and 
Procedures) แนะนำาให้รัฐบาลัอาเซีียนให้ “การสำนับสำนุนแลัะคุ้มครองจ้ากอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นโดัยไม่มี
การเลั่อกปฏิิบัติิบนพื่่�นฐานขึ้องเชิ่�อชิาติิ เพื่ศภาวะ ประเทศกำาเนิดั หร่อเหติุแห่งการเลั่อกปฏิิบัติิอ่�นใดั แลัะจ้ะ
ติ้องคำาน้งอย่างรอบคอบถึ้งความติ้องการพื่ิเศษ เชิ่น ความติ้องการที�มาจ้ากอายุ เพื่ศภาวะ หร่อความพื่ิการ” 
แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะ (ASEAN Gender Sensitive Guideline) 
ระบุว่าไม่ควรมีการเลั่อกปฏิิบัติิในการสำ่งติ่อผ้้เสำียหายเพื่่�อรับบริการหร่อความชิ่วยเหลั่อ68

แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะติระหนักถึ้งความกังวลัแลัะความติ้องการเฉพื่าะ
ขึ้องผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิง โดัยระบุว่า “ผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียควรระบุเพื่ศภาวะขึ้องผ้้เสำียหายเพื่่�อให้การสำนับสำนุน
แลัะบริการที�เหมาะสำมติ่อไป เชิ่น การดั้แลัสุำขึ้ภาพื่ การสำัมภาษณ์ แลัะสำถึานพื่ักพื่ิงที�ปลัอดัภัย เป็นติ้น”69 
กลั่าวโดัยรวมค่อแนวปฏิิบัติิดัังกลั่าวสำนับสำนุนให้มีการพื่ัฒนาแนวปฏิิบัติิมาติรฐานแลัะมาติรการที�ลัะเอียดัอ่อน
เชิิงเพื่ศภาวะในการดั้แลัผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ที�เป็นผ้้หญิงภายในเอเชิียติะวันออกเฉียงใติ้ ความติ้องการ
ขึ้องผ้้เสำียหายที�เป็นผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้ชิายในดั้านการคุ้มครองแลัะการฟื้้�นฟื้้ในภ้มิภาคนี�สำ่วนใหญ่ยังไม่ไดั้รับ
การติอบสำนอง ในขึ้ณะที�บริการสำำาหรับผ้้เสำียหายกลัุ่มนี�ยังคงมีอย้่จ้ำากัดั แนวทางที�ลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะ
ติ้องพื่ิจ้ารณาร้ปแบบการลั่วงลัะเมิดัการแสำวงหาประโยชิน์ที�แติกติ่างกันไปในกลัุ่มผ้้เสำียหายชิายแลัะหญิงแลัะ
ติอบสำนองติ่อความติ้องการเฉพื่าะขึ้องแติ่ลัะกลัุ่ม

68 ดั้ย่อหน้า 3.4.5. 

69 ดั้ย่อหน้า 2.7.2. 
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3. สถานพื่ักพื่ิง แลัะคุ้วามช่วยเหลั่ออ่�น ๆ ข้่�นอย้่กับั
คุ้วามร่วมม่อข้องผู้้้เสียหายในกระบัวนการทำางอาญา 

หลัายครั�งที�ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ติ้องยินยอมเขึ้้าร่วมในกระบวนการทางอาญาก่อนจ้ะไดั้รับการรับรองสำถึานะ
อย่างเป็นทางการว่าเป็น “ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์” แลัะไดั้รับการจ้ัดัหาสำถึานพื่ักพื่ิงหร่อความชิ่วยเหลั่อร้ปแบบ
อ่�น ๆ ผ้้เสำียหายที�ปฏิิเสำธิไม่ร่วมม่อกับฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมายอาจ้ถึ้กปฏิิเสำธิไม่ให้ไปอย้่ในสำถึานที�ที�ปลัอดัภัยจ้ากเง่�อมม่อ
ผ้้ค้ามนุษย์ ผ้้เสำียหายที�เป็นชิาวติ่างประเทศยิ�งมีความเสำี�ยงมากเป็นพื่ิเศษเน่�องจ้ากมีแนวโน้มสำ้งที�จ้ะถึ้กเนรเทศ คุมขึ้ัง 
หร่อสำ่งติัวกลัับไปยังสำถึานที�ที�ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ขึ้จ้ดััเง่�อนไขึ้ว่าการเข้ึ้าไปอย้ใ่นสำถึานพื่กัพื่งิขึ้องผ้เ้สำยีหายขึ้้�นอย้ก่บัการเข้ึ้าร่วมขึ้องผ้เ้สำยีหายเพื่่�อจ้ดุัประสำงค์ด้ัานความยตุิธิิรรม
ทางอาญา  ผ้้เสำยีหายควรได้ัรบัการเข้ึ้าถึง้สำถึานพื่กัพื่งิแลัะบรกิารต่ิาง ๆ แม้จ้ะติดััสำนิใจ้ไม่เข้ึ้าร่วมในกระบวนการยตุิธิิรรม
ทางอาญากต็ิาม

	» มองหาวธิิใีห้ได้ัมาซี้�งคำาให้การที�สำามารถึใช้ิเป็นพื่ยานหลักัฐานได้ัโดัยไม่ต้ิองควบคมุติวัผ้เ้สำยีหายไว้เป็นระยะเวลัานานใน
สำถึานพื่กัพื่งิ ข้ึ้อนี�อาจ้รวมถึง้การใช้ิคำาให้การก่อนการพื่จิ้ารณาคดั ีบนัทก้วดิัทีศัน์ขึ้องคำาให้การ หรอ่การให้การผ่านทางวดิัทีศัน์ 

	» แจ้้งให้ผ้เ้สำยีหายทราบถึง้ความก้าวหน้าขึ้องคดัใีดั ๆ กต็ิามที�พื่วกเขึ้าเกี�ยวข้ึ้อง โดัยบอกผ้เ้สำยีหายว่าสำามารถึขึ้อข้ึ้อมล้ัได้ั
ทกุเม่�อ

	» ทรพัื่ยากรบคุคลัทั�งหมดัที�ทำางานในสำถึานพื่กัพื่งิต้ิองได้ัรบัการอบรมเพื่่�อทำางานกบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ ข้ึ้อนี�มผีลั
ไม่เพื่ยีงต่ิอผ้จ้้ดััการสำถึานพื่กัพื่งิแลัะนกัสำงัคมสำงเคราะห์เท่านั�น แต่ิยงัรวมถึง้พื่นกังานรกัษาความปลัอดัภัย พื่นักงานครวั 
แลัะพื่นกังานทำาความสำะอาดัด้ัวย บคุคลัเหล่ัานี�ควรได้ัรบัข้ึ้อมล้ัว่าควรปฏิบัิติต่ิิอผ้เ้สำยีหายอย่างไร แลัะควรติระหนกัถ้ึง
ความเสำี�ยงที�เกี�ยวข้ึ้องกบัการทำางานในสำถึานพื่กัพื่งิด้ัวยเช่ินกนั

3. สำถึานพื่กัพื่งิ แลัะความชิว่ยเหลัอ่อ่�น ๆ ขึ้้�นอย้ก่บัความรว่มมอ่ขึ้องผ้เ้สำยีหายในกระบวนการทางอาญา 42



คุ้วามทำ้าทำาย:70 

ในอินโดันีเซีีย ผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียไดั้แสำดังความกังวลัเกี�ยวกับการอนุญาติให้ผ้้เสำียหายพื่ำานักในชิุมชิน
ขึ้องตินเองติ่อแทนที�จ้ะไปอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิง เน่�องจ้ากผ้้เสำียหายมีแนวโน้มสำ้งกว่าที�จ้ะถึ้กโน้มน้าวให้ถึอน
คำาร้องหร่อเผชิิญกับภัยคุกคามจ้ากผ้้กระทำาความผิดั หร่อถึ้กกลั่าวโทษโดัยพื่่อแม่แลัะผ้้นำาท้องถึิ�นว่า
เป็นต้ินเหติขุึ้องสำิ�งที�เกดิัขึ้้�น ผ้ก้ระทำาความผดิัฐานค้ามนษุย์มกัพื่ยายามมาพื่บผ้เ้สำยีหายเพื่่�อชิกัจ้ง้สำิ�งที�ผ้เ้สำยีหาย
บอกแก่เจ้้าหน้าที�ติำารวจ้ ผ้้เสำียหายบางรายยังคงติิดัติ่อกับผ้้กระทำาความผิดัหร่อบุคคลัที�เป็นส่ำวนหน้�งขึ้อง
กลัุม่อาชิญากรผ่านทางโทรศพัื่ท์มอ่ถึอ่ แม้เม่�อพื่วกเขึ้าจ้ะอย้ใ่นสำถึานพื่กัพื่งิแล้ัวกต็ิาม ผ้้เสำยีหายอาจ้เปิดัเผย
ติำาแหน่งที�ติั�งขึ้องสำถึานพื่กัพื่งิที�ตินอย้ซ่ี้�งก่อให้เกดิัความเสำี�ยงด้ัานความมั�นคง ไม่เพื่ยีงกบัผ้เ้สำยีหายเท่านั�นแต่ิ
ยงัรวมถึง้ผ้อ้ย้อ่าศยัในสำถึานพื่กัพื่งิคนอ่�น ๆ  ด้ัวย ผ้้มส่ีำวนได้ัส่ำวนเสำยียงัรายงานเหติทุี�ผ้ก้ระทำาความผดิัมาปรากฎติวัที�
สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อสำถึานที�อย้่อาศัยเพื่่�อก่อกวนผ้้เสำียหาย ซี้�งรวมไปถึ้งการขึ้่มขึ้้่คุกคามพื่นักงานรักษาความ
ปลัอดัภัย การทำาลัายรั�ว เป็นติ้น

คุ้วามทำ้าทำาย:71

ในฟื้ิลัิปปินสำ์ ผ้้จ้ัดัการคดัีแลัะนักสำังคมสำงเคราะห์ติ้องเผชิิญกับความท้าทายหลัายประการในการดั้แลัเดั็ก
ที�เป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ในสำถึานพื่กัพื่งิ เน่�องจ้ากผ้ก้ระทำาความผดิัส่ำวนใหญ่เกี�ยวข้ึ้องกบัผ้เ้สำยีหาย หร่อใน
บางกรณี สำมาชิิกครอบครัวขึ้องเดั็กกลัับสำมร้้ร่วมคิดัในอาชิญากรรมที�เกิดัขึ้้�น นอกจ้ากนั�น อาจ้อนญุาติ
ให้ผ้เ้สำยีหายสำ่�อสำารกบัครอบครวัได้ัภายใต้ิการกำากบัดัแ้ลั รวมไปถึง้การเดันิทางมาเยี�ยมผ้เ้สำยีหายที�สำถึาน
พื่ักพื่ิง โดัยให้พื่ิจ้ารณาติามสำถึานการณ์แลัะความติ้องการสำ่วนบุคคลัขึ้องผ้้เสำียหายแติ่ลัะราย ทั�งนี�ทั�งนั�น 
ผ้้จ้ัดัการคดัีแลัะนักสำังคมสำงเคราะห์จ้ะติ้องพื่ิจ้ารณาขึ้้อดัีขึ้้อเสำียขึ้องแติ่ลัะกิจ้กรรมซี้�งไม่ง่ายเลัย แลัะติ้อง
ทำาการติัดัสำินใจ้โดัยคำาน้งถึ้งประโยชิน์สำ้งสำุดัขึ้องเดั็กเป็นสำำาคัญ ขึ้้อจ้ำากัดัในการเดัินทางแลัะการเคลั่�อนที�
ซี้�งบังคับใชิ้ระหว่างชิ่วงโควิดั-19 ยังทำาให้ผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็กออกจ้ากสำถึานพื่ักพื่ิงแลัะไปโรงเรียนไม่ไดั้ 
การเปลัี�ยนไปใชิ้วิธิีการเรียนการสำอนแบบออนไลัน์หมายความว่าเจ้้าหน้าที�สำถึานพื่ักพื่ิงติ้องแบกรบัภาระ
เพื่ิ�มเติมิในการให้การศก้ษาแก่เดัก็ ซี้�งเดัก็เหล่ัานี�บางส่ำวนมปัีญหาในการเรยีนร้ ้ยิ�งไปกว่านั�น กระบวนการ
ทางกฎหมายที�เกี�ยวข้ึ้องกบัผ้เ้สำยีหายที�เป็นเดัก็มคีวามล่ัาช้ิาออกไประหว่างการแพื่ร่ระบาดัขึ้องโรคโควดิั-19 
โดัยมีองค์กรพื่ัฒนาเอกชินแห่งหน้�งที�ทำางานกับเดั็กรายงานว่าจ้ากคดัี 64 คดัีที�สำ่งคำาร้องติ่อศาลั มีเพื่ียง 
9 คดัีเท่านั�นที�ยังดัำาเนินการอย้่ 

70  การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศอินโดันีเซีีย, 21 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

71  การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์, 19 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.
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4. สถานพื่ักพื่ิงทำี�จำากัดัเสรีภูาพื่ในการเคุ้ลั่�อนทำี� 
แลัะการส่�อสารข้องผู้้้เสียหาย

ผ้เ้สำยีหายอาจ้ถึก้ส่ำงไปอย้ส่ำถึานพื่กัพื่งิแบบปิดัโดัยไม่
เติม็ใจ้เพื่่�อจ้ดุัประสำงค์ในการคุม้ครองความปลัอดัภัย การ
ควบคมุติวัในสำถึานพื่ักพื่ิงยังไดั้รับการสำนับสำนุนจ้าก
หน่วยงานหร่อผ้้ให้บริการที�เกี�ยวขึ้้องว่าเป็นวิธิีดัีสำุดั
หร่อวิธิีเดัียวในการติอบสำนองความติ้องการความชิ่วย
เหลั่อเร่งดั่วนขึ้องผ้้เสำียหาย ในบางประเทศ ผ้้เสำียหาย
จ้ากการค้ามนุษย์ที�เป็นผ้้โยกย้ายถึิ�นฐานแบบไม่ปกติิ
จ้ะถึ้กควบคมุติวัไว้ที�สำถึานพื่กัพื่งิที�ดัำาเนนิการโดัยรฐัหรอ่ได้ั
รบัการรับรองจ้ากรัฐเพื่่�อจ้ำากัดัการเคลั่�อนที�ขึ้องบุคคลั
กลัุ่มนี� ผ้้เสำียหายยังถึ้กควบคุมติัวในสำถึานพื่ักพื่ิงแบบ
ปิดัดั้วยเพื่่�อให้สำามารถึเขึ้้าร่วมในการสำ่บสำวนสำอบสำวน
แลัะการดัำาเนินคดัีไดั้72 บางรายอาจ้ถึ้กควบคุมติัวติลัอดั
ระยะเวลัาขึ้องกระบวนการทางอาญา ซี้�งขึ้ัดัขึ้วางไม่ให้
ผ้้เสำียหายทำางานหารายไดั้แลัะอย้่ร่วมกับครอบครัว 

72 McAdam, M (2021). Continuing to pay the price for freedom: the ongoing detention of victims after their trafficking experience. Bangkok: ASEAN-ACT. 

การถึ้กบังคับให้อย้่ภายในพื่่�นที�สำถึานพื่ักพื่ิงซี้�งเคลั่�อนที�
ไดั้อย่างจ้ำากัดัอาจ้สำร้างความเครียดัแลัะวิติกกังวลั 
แลัะอาจ้คลั้ายคลั้งกับบางมิติิขึ้องความทรงจ้ำาแลัะ
ประสำบการณ์ที�บุคคลันั�นถึ้กค้ามนุษย์ไดั้ ผ้้อาศัยอย้่ใน
สำถึานพื่กัพื่งิอาจ้ถึก้ห้ามไม่ให้ติดิัต่ิอกบัครอบครวั ซี้�งอาจ้
สำร้างความเครียดัแลัะวิติกกังวลัเป็นอย่างมากแก่ผ้้เสำีย
หายที�มีอายุน้อยแลัะผ้้ใหญ่ที�กังวลัถึ้งบุคคลัในอุปการะ
อย่างเชิ่นบุติรขึ้องติน ในบางกรณี มักมีการกำาหนดัให้
ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ติ้องอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิงนาน
หลัายปี ฉะนั�นจ้้งไม่สำามารถึกลัับบ้านไดั้

4. สำถึานพื่กัพื่งิที�จ้ำากดััเสำรภีาพื่ในการเคลั่�อนที�แลัะการสำ่�อสำารขึ้องผ้เ้สำยีหาย44



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ขึ้อความยนิยอมอย่างเป็นลัายลักัษณ์อกัษรจ้ากผ้เ้สำยีหายเม่�อรบัติวัเข้ึ้าสำถึานพื่กัพื่งิ โดัยต้ิองให้ข้ึ้อมล้ัอย่างครบถ้ึวน
ในภาษาแลัะร้ปแบบที�ผ้้เสำียหายเขึ้้าใจ้เกี�ยวกับเหติุผลัที�ผ้้เสำียหายติ้องมาอย้่สำถึานที�แห่งนั�น ระยะเวลัาที�คาดัหมาย
ว่าอาจ้จ้ะติ้องอย้่ สำภาพื่การอย้่อาศัยในสำถึานพื่ักพื่ิง บริการที�มีให้ แลัะสำิทธิิขึ้องผ้้เสำียหาย การไดั้มาซี้�งลัายม่อชิ่�อ
เพื่ียงอย่างเดัียวไม่เพื่ียงพื่อ ผ้้เสำียหายควรเขึ้้าใจ้อย่างถึ่องแท้ว่าการอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิงหมายความว่าอย่างไร

	» แจ้้งให้ผ้้เสำียหายทราบว่าสำามารถึถึอนความยินยอมไดั้ทุกเม่�อ ติรวจ้สำอบกับผ้้เสำียหายอย้่เสำมอว่าประสำงค์จ้ะอย้่ที�
สำถึานพื่ักพื่ิงติ่อหร่อไม่

	» ใช้ิเวลัาเติม็ที�ในการอธิบิายกฎขึ้องสำถึานที�หรอ่ศน้ย์พื่กัพื่งิ แลัะะอนญุาติให้ผ้เ้สำยีหายถึามคำาถึามได้ั จ้ำาไว้ว่าผ้เ้สำยีหาย
มาจ้ากภ้มิหลัังแลัะวัฒนธิรรมที�หลัากหลัาย ฉะนั�นกฎเหลั่านี�อาจ้เป็นเร่�องใหม่สำำาหรับผ้้เสำียหาย อธิิบายเหติุผลั
ขึ้องกฎเหลั่านี� แลัะเปิดัรับขึ้้อเสำนอแนะจ้ากผ้้เสำียหายที�อาจ้ร้้สำ้กว่ากฎเหลั่านี�ลัะเมิดัติ่อสำิทธิิแลัะความเป็นสำ่วนติัว 
แลัะกระทบติ่อความเชิ่�อแลัะศาสำนาขึ้องติน

	» ให้ผ้้เสำียหายมีทางเลั่อกในการอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิงในชิุมชิน หร่อสำถึานพื่ักพื่ิงแบบเปิดัหากมีทางเลั่อกที�ปลัอดัภัย
แลัะผ่านการรับรอง หร่อไดั้รับการติรวจ้สำอบจ้ากหน่วยงานรัฐบาลัที�เกี�ยวขึ้้องแลั้ว

	» ดั้ให้แน่ใจ้ว่าสำภาพื่แวดัลั้อมขึ้องสำถึานพื่ักพื่ิงปลัอดัภัยแลัะน่าอย้่สำำาหรับผ้้อย้่อาศัย จ้ัดัให้มีความเป็นสำ่วนติัว พื่่�นที�
หลับันอน พ่ื่�นที�เกบ็ขึ้อง แลัะพื่่�นที�สำนัทนาการอย่างเพื่ยีงพื่อต่ิอจ้ำานวนผ้ร้บับรกิารที�สำถึานพื่กัพื่งิแห่งนั�น โดัยไม่ควร
มีการจ้ำากัดัเสำรีภาพื่ในการเคลั่�อนที�จ้นเกินไป แลัะอนุญาติให้ผ้้อย้่อาศัยสำามารถึติิดัติ่อกับโลักแลัะสำังคมภายนอก
อย่างปลัอดัภัยไดั้

	» ติรวจ้สำอบเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าผ้้อย้่อาศัยมีวิธิีรายงานติ่อผ้้จ้ัดัการสำถึานพื่ักพื่ิงหร่อบุคคลัใดัก็ติามที�ผ้้เสำียหายไว้ใจ้หากมี
ประเดั็นใดัที�เกี�ยวขึ้้องกับความปลัอดัภัยหร่อสำุขึ้ภาวะขึ้องผ้้เสำียหาย

	» หลัีกเลัี�ยงการย้ดัขึ้องใชิ้สำ่วนติัวขึ้องผ้้เสำียหาย เชิ่น โทรศัพื่ท์ม่อถึ่อ แจ้้งแก่ผ้้เสำียหายให้ปิดัโทรศัพื่ท์ม่อถึ่อเพื่่�อไม่
ให้ผ้้กระทำาความผิดัติิดัติ่อสำ่�อสำารกับผ้้เสำียหายไดั้ หร่อค้นพื่บติำาแหน่งขึ้องสำถึานพื่ักพื่ิง/ที�อย้่อาศัยขึ้องผ้้เสำียหาย 
แจ้้งผ้้เสำียหายแลัะครอบครัวถึ้งอันติรายแลัะความเสำี�ยงจ้ากการปลั่อยให้ผ้้กระทำาความผิดัทราบว่าสำถึานพื่ักพื่ิงติั�ง
อย้่ที�ไหน หากเป็นไปไดั้ มอบซีิมการ์ดัใหม่ให้ผ้้เสำียหายติิดัติั�งในโทรศัพื่ท์ม่อถึ่อ แลัะอนุญาติให้ผ้้เสำียหายสำามารถึ
ติิดัติ่อสำมาชิิกครอบครัวหร่อบุคคลัที�ผ้้เสำียหายไว้ใจ้อย้่เป็นประจ้ำาภายใติ้การกำากับดั้แลัจ้ากเจ้้าหน้าที�หากจ้ำาเป็น 
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แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะระบุว่าผ้้เสำียหายแติ่ลัะรายควรสำามารถึติัดัสำินใจ้
ได้ัจ้ากข้ึ้อเทจ็้จ้ริงที�มทีั�งหมดัได้ัอย่างเสำรีแลัะโดัยสำมคัรใจ้ ผ้เ้สำยีหายจ้ะต้ิองให้ความยนิยอมรบัความช่ิวยเหลัอ่ที�มีให้ 
นับติั�งแติ่การติิดัติ่อเบ่�องติ้นไปจ้นถึ้งการกลัับค่นสำ้่สำังคม ดัังนั�นจ้้งเป็นหน้าที�ขึ้องผ้้ให้บริการที�จ้ะติ้องอธิิบายทุก
การกระทำา นโยบาย แลัะกระบวนการทั�งหมดัในแบบที�ผ้้เสำียหายสำามารถึเขึ้้าใจ้ไดั้เพื่่�อให้ไดั้มาซี้�งความยินยอม 
ติลัอดัจ้นบางขึ้ั�นติอนในกระบวนการให้ความชิ่วยเหลั่อ จ้ำาเป็นติ้องขึ้อให้ผ้้เสำียหายให้ความยินยอมอย่างเป็นลัาย
ลัักษณ์อักษรหร่อดั้วยวาจ้า หากผ้้ให้บริการไม่สำามารถึสำ่�อสำารกับผ้้เสำียหายดั้วยภาษาที�ผ้้เสำียหายเขึ้้าใจ้  
จ้งใชิ้ความพื่ยายามทั�งหมดัในการแสำวงหาความชิ่วยเหลั่อจ้ากลั่าม (ผ้้ที�ผ่านการฝ่ึกอบรมเกี�ยวกับการทำางานกับ
บุคคลัที�ถึ้กค้ามนุษย์) ทั�งในการสำ่�อสำารที�เป็นวาจ้าแลัะเป็นลัายลัักษณ์อักษร 
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ในฟิื้ลัปิปินส์ำ สำถึานพื่กัพื่งิสำำาหรบัผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ที�เป็นเดัก็บางแห่งได้ัรบัการออกแบบแลัะก่อสำร้าง
เพื่่�อให้ความร้ส้ำก้เหมอ่น “อย้บ้่าน” ยกติวัอย่าง เช่ิน รั�วไม่สำง้เกนิไปเพื่่�อให้เดัก็สำามารถึเหน็สำภาพื่แวดัล้ัอม
ภายนอกได้ั ทั�งยงัไม่มป้ีายสำญัลักัษณ์ภายนอกอาคารที�ระบวุ่าสำถึานที�นั�นคอ่สำถึานพื่กัพื่งิ ไม่สำร้างความร้ส้ำก้
เหมอ่นห้องขึ้งัแบบปิดั ทั�งยงัมนีกัสำงัคมสำงเคราะห์ นกัจ้ติิวิทยา แลัะ “ผ้ด้ัแ้ลัเดัก็ (houseparent)” เดัก็ยงัได้ั
รบัอนญุาติให้ไปโรงเรยีนนอกสำถึานพื่กัพื่งิได้ัด้ัวย เดัก็ที�ต้ิองเข้ึ้าร่วมในกระบวนการทางศาลัจ้ะได้ัรบัแจ้้งถ้ึงการ
ต้ิองไปอย้่ในสำถึานพื่กัพื่งิเน่�องจ้ากเกี�ยวพื่นักบักระบวนการทางกฎหมาย โดัยจ้ะต้ิองมกีารพื่จิ้ารณาถึง้มมุมอง
ขึ้องเดัก็ต่ิอการต้ิองพื่ำานกัอย้่ในสำถึานพื่กัพื่งิด้ัวยเช่ินกนั เดัก็จ้ะได้ัทดัลัองอย้ส่ำถึานพื่กัพื่งิเป็นเวลัาห้าวนัก่อน
ติดััสำนิใจ้ว่าตินมคีวามประสำงค์จ้ะอย้ท่ี�นั�นหรอ่ไม่
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รัฐบาลัสำิงคโปร์ให้ทุนองค์กรพื่ัฒนาเอกชินสำ่วนหน้�งเพื่่�อดัำาเนินการสำถึานพื่ักพื่ิงแลัะให้การดั้แลัผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์ ทางการสำิงคโปร์อนุญาติให้ผ้้เสำียหายสำ่วนใหญ่มีเสำรีภาพื่ในการเคลั่�อนที�ภายนอกสำถึานพื่ักพื่ิง
เหล่ัานี� ยกเว้นผ้เ้สำยีหายที�พื่จิ้ารณาแล้ัวว่าอาจ้มภียัคกุคามต่ิอร่างกาย ผ้้เสำยีหายสำามารถึออกจ้ากสำถึานพื่กัพื่งิเพื่่�อ
ไปฝึ่กอบรมหรอ่ทำางานภายใต้ิโครงการทำางานชิั�วคราวนานหกเด่ัอน โดัยอาจ้ขึ้ยายระยะเวลัาได้ัสำำาหรบัผ้เ้สำยีหาย
ที�เกี�ยวขึ้้องกับกระบวนการทางกฎหมายที�กำาลัังดัำาเนินอย้่ การอนุญาติให้เคลั่�อนที�ไดั้นั�นจ้ะพื่ิจ้ารณาเป็น
รายกรณี ทั�งนี� ทางการเห็นพื่้องว่าการถึ้กขึ้ังอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิงทำาให้สำุขึ้ภาพื่จ้ิติใจ้ขึ้องผ้้อย้่อาศัยเลัวร้ายลัง 
แม้การจ้้างงานผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ะไม่ไดั้กำาหนดัไว้ในติัวบทกฎหมายขึ้องสำิงคโปร์ แติ่เจ้้าหน้าที�
สำ่บสำวนสำอบสำวนสำามารถึใชิ้ดัุลัยพื่ินิจ้ขึ้องตินเพื่่�ออนุญาติให้ผ้้เสำียหายทำางานไดั้ 

73 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์, 19 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

74 การสำัมภาษณ์ผ้้ให้ขึ้้อม้ลัสำำาคัญจ้ากกลัุ่มผ้้มีสำ่วนไดั้สำ่วนเสำียขึ้องสำิงคโปร์, 28 พื่ฤศจ้ิกายน ค.ศ. 2021.

4. สำถึานพื่กัพื่งิที�จ้ำากดััเสำรภีาพื่ในการเคลั่�อนที�แลัะการสำ่�อสำารขึ้องผ้เ้สำยีหาย46
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ต้ินแบบ “บ้านแห่งความสำขุึ้ (Happy Shelter)” ขึ้องประเทศไทยใช้ิแนวทางที�มผี้เ้สำยีหายเป็นศน้ย์กลัางในการให้
บรกิารสำถึานพื่กัพื่งิแก่ผ้ถ้ึก้ค้ามนษุย์ ยกติวัอย่าง เช่ิน อนญุาติให้ผ้อ้ย้อ่าศยัใช้ิโทรศพัื่ท์ได้ัอย่างเสำรี สำนบัสำนุนให้
ผ้อ้ย้อ่าศยัเข้ึ้าร่วมในกจิ้กรรมสำร้างรายได้ัเพื่่�อหาเลัี�ยงครอบครวั แลัะลัดับาดัแผลัทางจ้ติิใจ้แลัะความกงัวลัขึ้อง
ผ้เ้สำยีหาย ในการนี� รฐับาลัจ้บัมอ่กบัองค์กรภาคประชิาสำงัคมในท้องถึิ�นเพื่่�อจ้ดััการฝึ่กอบรมทางวชิิาชิพีื่ที�คำานง้ถ้ึง
ความต้ิองการเฉพื่าะรายแลัะเป้าหมายในการทำางานขึ้องผ้เ้สำยีหาย  โดัยมุง่ป้องกนัการทำาให้ติกเป็นเหย่�อซีำ�าแลัะ
สำร้างแรงบนัดัาลัใจ้ให้ผ้เ้สำยีหายเริ�มต้ินชิวีติิใหม่ที�มั�นคง ไม่นานมานี� กระทรวงมหาดัไทยแลัะกระทรวงแรงงาน
ได้ัออกใบอนญุาติพื่เิศษสำำาหรบัผ้เ้สำยีหาย-พื่ยานชิาวต่ิางชิาติทิี�เกี�ยวข้ึ้องกบักระบวนการทางอาญาให้สำามารถึพื่ำานกั
ในไทยแลัะทำางานนอกสำถึานพื่กัพื่งิได้ั ยิ�งไปกว่านั�น ผ้อ้ย้อ่าศยัในสำถึานพื่กัพื่งิรายงานว่ามคีวามสำขุึ้มากขึ้้�นหลังัจ้าก
ใช้ิแอพื่พื่ลัเิคชินัไลัน์ (Line Application) ในการพื่ด้ัคุยผ่านระบบทางไกลั (video-chat) กบัครอบครวัขึ้องตินได้ั 
โดัยต้ินแบบสำถึานพื่กัพื่งินี�เริ�มขึ้้�นเพื่่�อลัดัการจ้ำากดััในการเคลั่�อนที�ซี้�งเป็นผลัมาจ้ากการแพื่ร่ระบาดัขึ้องโรคโควดิั-19

คุ้วามทำ้าทำาย:76

กฎหมายไทยไม่ได้ับงัคบัให้ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์พื่ำานกัในสำถึานพื่กัพื่งิ แต่ิรฐับาลัพิื่จ้ารณาว่าผ้เ้สำยีหายบางกลัุม่
จ้ำาเป็นต้ิองได้ัรบัความคุม้ครองจ้ากรฐั โดัยเฉพื่าะผ้ท้ี�ถึก้ค้ามนษุย์โดัยองค์กรอาชิญากรรม ผ้เ้สำยีหายเหล่ัานี�
มกัต้ิองอย้ใ่นสำถึานพื่กัพื่งิจ้นกว่าทางการจ้ะประเมนิว่าสำถึานการณ์ปลัอดัภัยเพื่ยีงพื่อให้ผ้เ้สำยีหายเดันิทางกลับั
ภมิ้ลัำาเนาได้ั อย่างไรกต็ิาม ผ้้เสำยีหายกลัุม่นี�บางคนไม่ประสำงค์จ้ะอย้ใ่นสำถึานพื่กัพื่งิ หรอ่อย้ใ่นความคุม้ครอง
เน่�องจ้ากถึก้ “ทำาให้เข้ึ้าใจ้ผดิั” ว่าสำถึานพื่กัพื่งิเป็นศน้ย์กกักนั หรอ่ “สำถึานที�อนัติราย” จ้ากการอ้างองิถ้ึง
ผ้ป้ฏิบัิติงิานระหว่างการประชิมุเชิงิปฏิบิตัิกิารเพื่่�อหารอ่ระดับัชิาติทิี�ประเทศไทย ผ้้เสำยีหายกลัุม่นี�มกัพื่ยายาม
หลับหนี

75 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศไทย, 28 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

76 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศไทย, 28 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.
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5. การข้าดัแคุ้ลันบัริการแลัะการสนับัสน้นแบับั
เฉพื่าะทำางแลัะเฉพื่าะราย 

สำถึานพื่ักพื่ิงหลัายแห่งไม่สำามารถึให้การดั้แลัอย่างครอบคลัุมแลัะติ่อเน่�องติามแผนบริการรายกรณีไดั้ หร่อหากมีบริการ
เฉพื่าะทางอย้่ ก็มักมุ่งเน้นผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิงเป็นหลััก จ้้งมักลัะเลัยความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหายกลัุ่มอ่�น ๆ เชิ่น 
ผ้้ชิายแลัะเดั็กผ้้ชิาย ผ้้พื่ิการ เป็นติ้น การติอบสำนองติ่อความติ้องการทางจ้ิติสำังคมแลัะสำุขึ้ภาพื่จ้ิติขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการ
ค้ามนษุย์เป็นความท้าทายสำำาคัญที�พื่นกังานสำถึานพื่กัพื่งิยงัไม่ได้ัรบัการอบรมที�เพื่ยีงพื่อในการให้การดัโ้ดัยคำานง้ถ้ึงบาดัแผลั
ทางจ้ิติใจ้ การขึ้าดัแคลันการดั้แลัแลัะความชิ่วยเหลั่อแบบเฉพื่าะรายซี้�งปรับให้เหมาะสำมกับสำถึานการณ์แลัะความ
ติ้องการเฉพื่าะขึ้องผ้้เสำียหายอาจ้สำ่งผลัร้ายแรงติ่อการฟื้้�นฟื้้ผ้้เสำียหายในระยะยาว โดัยอาจ้ทำาให้ผ้้เสำียหายไม่ติ้องการอย้่
ในสำถึานพื่ักพื่ิงแลัะปฏิิเสำธิไม่รับความชิ่วยเหลั่อไดั้ 

คุ้้่ม่อว่าดั้วยการให้คุ้วามช่วยเหลั่อโดัยติรงแก่ผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ (Handbook on 
Direct Assistance for Victims of Trafficking) ข้อง IOM แนะนำาให้สถานพื่ักพื่ิงให้การ
คุ้้้มคุ้รองแลัะคุ้วามช่วยเหลั่อทำี�ไดั้มาติรฐานติามแผู้นการให้บัริการรายกรณี

ภาพื่โดัย Rawena Russell

5. การขึ้าดัแคลันบรกิารแลัะการสำนบัสำนนุแบบเฉพื่าะทางแลัะเฉพื่าะราย 48



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» มองว่าผ้้เสำียหายเป็นปัจ้เจ้กบุคคลัแลัะติระหนักถึ้งความติ้องการเฉพื่าะขึ้องพื่วกเขึ้า ทำางานร่วมกับผ้้เสำียหายเพื่่�อ
ออกแบบโครงการทางจ้ิติสำังคม สำังคม แลัะเศรษฐกิจ้/วิชิาชิีพื่เฉพื่าะราย รวมถึ้งการไปเรียนหร่อทำางานนอกสำถึาน
พื่ักพื่ิง โดัยเฉพื่าะสำำาหรับสำถึานพื่ักพื่ิงระยะยาว อย่ากลััวที�จ้ะใชิ้เคร่อขึ้่ายการสำ่งติ่อเพื่่�อให้ผ้้เสำียหายมีทางเลั่อก
บริการมากขึ้้�น

	» ติรวจ้สำอบความติ้องการทางการแพื่ทย์แลัะจ้ิติสำังคมขึ้องผ้้เสำียหายอย้่เป็นประจ้ำาแลัะอย่างเป็นความลัับ ดั้ให้แน่ใจ้
ว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์สำามารถึเขึ้้าถึ้งบริการให้คำาปร้กษาหร่อการสำนับสำนุนทางจ้ิติวิทยาไดั้ติามติ้องการ 
โดัยอาจ้ให้บริการ “เป็นการภายใน” ณ สำถึานพื่ักพื่ิงแห่งนั�นโดัยผ้้ให้บริการภายในองค์กรหร่อสำถึาบัน หร่อผ่านผ้้
ปฏิบิัติิงานจ้ากภาครัฐแลัะเอกชิน

	» การให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะคำาปร้กษาทางจ้ิติวิทยาควรดัำาเนินการโดัยบุคลัากรที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรมในดั้านทักษะ
แลัะความลัะเอียดัอ่อนที�จ้ำาเป็นติ่อการทำางานกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ รวมถึ้งแนวปฏิิบัติิที�คำาน้งถึ้ง
บาดัแผลัทางจ้ิติใจ้

	» เน่�องจ้ากอิทธิิพื่ลัขึ้องชิ่วงวัย ระยะขึ้องพื่ัฒนาการ แลัะประสำบการณ์ถึ้กค้ามนุษย์ ทำาให้ติ้องใชิ้มาติรการพื่ิเศษเพื่ิ�ม
เติิมอ่�น ๆ กับเดั็ก โดัยให้พื่วกเขึ้าไดั้มีสำ่วนร่วมในการพื่ัฒนาแผนจ้ัดัการเฉพื่าะกรณีขึ้องตินเอง แลัะสำ่งติ่อให้ผ้้ให้
บริการที�ผ่านการฝ่ึกอบรมเร่�องการทำางานกับเดั็กที�เป็นผ้้เสำียหาย

	» ดั้ให้แน่ใจ้ว่ามีการยอมรับแลัะนำานโยบายคุ้มครองเดั็กไปใชิ้ในสำถึานพื่ักพื่ิงแลัะที�อย้่อาศัยอ่�น ๆ โดัยพื่นักงานควร
ไดั้รับการฝ่ึกอบรมเกี�ยวกับนโยบายคุ้มครองเดั็กเพื่่�อป้องกันการลั่วงลัะเมิดั/การทารุณกรรมเดั็กโดัยเจ้้าพื่นักงาน

	» สำนับสำนุนการสำร้างเคร่อขึ้่ายสำนับสำนุนแบบเพื่่�อนชิ่วยเพื่่�อน (peer-support) ภายในเร่อนจ้ำา หร่อสำนับสำนุนการ
แบ่งปันประสำบการณ์จ้ากผ้้รอดัชิีวิติคนอ่�น ๆ เพื่่�อชิ่วยเหลั่อกระบวนการฟื้้�นฟื้้สำำาหรับผ้้เสำียหาย ระวังอย่าบังคับ
ให้บคุคลัใดัแบ่งปันประสำบการณ์หรอ่ข้ึ้อมล้ัส่ำวนติวัหากบคุคลันั�นไม่พื่ร้อมหรอ่ไม่ประสำงค์จ้ะแบ่งปัน สำร้างกฎเกณฑ์์
พื่่�นฐานสำำาหรับการรักษาความลัับแลัะความเคารพื่ภายในกลัุ่มขึ้้�นมา 

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 49



แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:77 

กระทรวงพื่ฒันาสำงัคมแลัะความมั�นคงขึ้องมนษุย์ขึ้องประเทศไทยติระหนกัถ้ึงความสำำาคญัขึ้องการดัแ้ลัผ้้เสำยีหายที�
ระบุว่าเป็นเลัสำเบี�ยน (lesbian) เกย์ (gay) ไบเซี็กชิวลั (bisexual) คนขึ้้ามเพื่ศ (transgender) 
ผ้ ้ที� ไม่ระบุเพื่ศติามสำังคมกำาหนดั (queer) แลัะบุคคลัที�เกิดัมามีอวัยวะสำ่บพื่ันธิุ์ขึ้องทั�งสำองเพื่ศ (intersex) 
หร่อ (LGBTQI+) โดัยขึ้ณะนี�กำาลัังดัำาเนินการเพื่่�อสำร้างสำถึานพื่ักพื่ิงขึ้้�นมาในประเทศไทยเพื่่�อคุ้มครองแลัะ
สำนับสำนุนผ้้เสำียหายที�เป็น LGBTQI+ โดัยเฉพื่าะ78 ยิ�งไปกว่านั�น มีการดัำาเนินการเพื่่�อกำาหนดัพื่่�นที�ในทุก
สำถึานพื่ักพื่ิงเพื่่�อรองรับความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหายกลัุ่มนี�

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:79

องค์กรพื่ฒันาเอกชินขึ้องสำงิคโปร์ชิ่�อองค์กรเพื่่�อมนษุยธิรรมต่ิอกลัุม่ผ้ย้้ายถึิ�น (Humanitarian Organisation 
for Migration Economics) หรอ่ H.O.M.E. ดัำาเนนิการสำถึานพื่กัพื่งิสำำาหรบัแรงงานข้ึ้ามชิาติใินประเทศที�ถึ้ก
ลั่วงลัะเมิดัแลัะแสำวงหาประโยชิน์ เน่�องจ้ากการติีติราที�เกี�ยวขึ้้องกับปัญหาสำุขึ้ภาพื่จ้ิติ ผ้้อย้่อาศัยในสำถึาน
พื่ักพื่ิงหลัายแห่งไม่เติ็มใจ้เขึ้้ารับการปร้กษา เพื่่�อเอาชินะปัญหานี� ทาง H.O.M.E. ติัดัสำินใจ้กำาหนดัให้ผ้้อย้่
อาศัยในสำถึานพื่ักพื่ิงทั�งหมดัเขึ้้ารับบริการให้คำาปร้กษาทางจ้ิติวิทยา ทำาให้ผ้้เสำียหายมองเห็นประโยชิน์ขึ้อง
การไดั้รับการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่จ้ิติ

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:

องค์กร Made in Hope ประเทศฟิื้ลัปิปินส์ำซี้�งดัำาเนนิโครงการ She WORKS เป็นองค์กรความเชิ่�อทางศาสำนา
ที�รวบรวมผ้ห้ญงิที�เป็นผ้ร้อดัชิวีติิจ้ากการค้ามนษุย์เพื่่�อเสำริมทกัษะการเป็นผ้น้ำาแลัะจ้ดััการฝึ่กอบรมการใช้ิชิวีติิ
แลัะทักษะติ่าง ๆ โดัยโครงการนี�ดัำาเนินการโดัยผ้้ที�เป็นผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการค้ามนุษย์เองซี้�งเริ�มติ้นจ้ากการ
เป็นกลัุม่สำนับสำนุนในปีค.ศ. 2015 สำำาหรบัผ้ห้ญงิที� “กลับัคน่สำ้ส่ำงัคม” แต่ิร้ส้ำก้โดัดัเดัี�ยวแลัะสำญ้เสำยีพื่ลังัขึ้องติน
ในชิุมชินท้องถึิ�นอันเน่�องมาจ้ากการติีติราเกี�ยวกับการถึ้กค้ามนุษย์เพื่่�อแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศ ผ้้หญิง
กลัุ่มนี�สำ่วนใหญ่เป็นแม่เลัี�ยงเดัี�ยวที�เคยประสำบกับเหติุการณ์กระทบกระเท่อนจ้ิติใจ้อย่างรุนแรง หนทางสำ้่การ
ฟื้้�นฟื้้แลัะการเป็นอิสำระทางเศรษฐกิจ้ขึ้องบุคคลักลัุ่มนี� ไม่ง่ายเลัย แลัะโครงการ She WORKS มีบทบาท
สำำาคัญในการสำนับสำนุนหนทางนั�น80

77 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศไทย, 28 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

78 เม่�อวันที� 1 มิถึุนายน ค.ศ. 2022

79 การสำัมภาษณ์ผ้้ให้ขึ้้อม้ลัสำำาคัญจ้ากองค์กร HOME จ้ากสำิงคโปร์, 1 ธิันวาคม ค.ศ. 2021. 

80 การสำัมภาษณ์ผ้้ให้ขึ้้อม้ลัสำำาคัญจ้าก She WORKS.
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การกลัับัส้่ภู้มิลัำาเนาแลัะการกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้ม 
การสำ่งผ้้เสำียหายกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนาควรดัำาเนินการอย่างปลัอดัภัยแลัะสำมศักดัิ�ศรี  โดัยติ้องพื่ิจ้ารณา
อย่างรอบคอบถึ้งความเป็นสำ่วนติัวแลัะการปกปิดัติัวติน (anonymity) การกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนา
ขึ้องผ้้เสำียหายทุกคนควรเป็นไปโดัยสำมัครใจ้ ผ้เ้สำยีหายที�ประสำงค์จ้ะกลับับ้านควรได้ัรบัความช่ิวยเหลัอ่
ให้กระทำาได้ัอย่างปลัอดัภัยโดัยไม่มคีวามล่ัาช้ิาเกนิควรหรอ่ขึ้าดัเหติผุลัอนัสำมควร81 สำำาหรบัผ้เ้สำยีหาย
ที�ไม่สำามารถึกลัับบ้านไดั้ โดัยเฉพื่าะหากการกระทำาเชิ่นนั�นอาจ้เป็นอันติรายติ่อความปลัอดัภัยแลัะ
สำุขึ้ภาวะขึ้องผ้้เสำียหาย ควรแสำวงหาทางเลั่อกอ่�น ๆ

โครงการฟื้้�นฟื้้แลัะกลัับค่นสำ้่สำังคมที�วางแผนมาอย่างดัีแลัะไดั้รับการสำนับสำนุนอย่างเติ็มที�มีบทบาท
สำำาคัญในการฟื้้�นค่นศักดัิ�ศรีแลัะสำุขึ้ภาวะขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ โดัยชิ่วยให้ผ้้เสำียหาย
ดัำาเนินชิีวิติติ่อไปไดั้ รวมถึ้งการกลัับค่นสำ้่ครอบครัวหร่อชิุมชินท้องถึิ�นขึ้องติน แผนการฟื้้�นฟื้้แลัะ
กลับัคน่สำ้ส่ำงัคมที�คดิัวิเคราะห์เป็นอย่างดัยีงัเป็นองค์ประกอบสำำาคญัขึ้องการเดันิทางกลับัสำ้ภ่ม้ลิัำาเนา
อย่างปลัอดัภัย เน่�องจ้ากผ้้เสำียหายจ้ะมีความเสำี�ยงติ่ออันติรายมากที�สำุดัเม่�อติ้องกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนา
แลัะกลัับค่นสำ้่สำังคม82 

81 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of 

Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

82 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of 

Trafficking in Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.
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ขึ้้อ 8 ขึ้องพิิธ่สัารัพิารั์เลัอโม กำาหนดัว่าการสำ่งผ้้เสำียหายกลัับประเทศจ้ะติ้องดัำาเนินการโดัยพื่ิจ้ารณาอย่าง
รอบคอบถึง้ความปลัอดัภัยขึ้องผ้เ้สำยีหาย ไม่ว่าผ้เ้สำยีหายจ้ะให้ความร่วมมอ่ในกระบวนการทางอาญาหรอ่ไม่กต็ิาม 

ขึ้้อ 15 ขึ้องอนุุสััญญา ACTIP กำาหนดัว่าการสำ่งผ้้เสำียหายกลัับ “ให้คำาน้งถึ้งความปลัอดัภัยขึ้องบุคคลันั�น”

แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะสำาหรับัการดั้แลัสติรีทำี�เป็นผู้้้เสียหาย
จากการคุ้้ามน้ษย์เรียกร้องให้มีการวางโคุ้รงการทำี�คุ้รอบัคุ้ลั้มในประเทำศติ้นทำางเพื่่�อให้แน่ใจว่ามี
บัริการการฟื้้�นฟื้้แลัะการกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้มทำี�เหมาะสมสำาหรับัผู้้้ถ้กคุ้้ามน้ษย์ โดัยโคุ้รงการดัังกลั่าว
ติ้องนำาเสนอบัริการคุ้รบัวงจรซี่�งจะช่วยติอบัสนองคุ้วามติ้องการข้องผู้้้เสียหายในดั้านส้ข้ภูาพื่
จิติใจแลัะร่างกาย รวมไปถ่งดั้านสังคุ้มแลัะเศรษฐกิจ ติลัอดัจนเพื่ิ�มการติระหนักร้้เพื่่�อป้องกันการ
ติีติราแลัะการเลั่อกปฏิิบััติิติ่อผู้้้ทำี�ถ้กคุ้้ามน้ษย์ซี่�งกลัับัคุ้่นส้่ภู้มิลัำาเนา83

มีการระบุว่าอันติรายดัังติ่อไปนี�พื่บไดั้บ่อยครั�งในกระบวนการสำ่งค่นภ้มิลัำาเนาแลัะการกลัับค่นสำ้่สัำงคมภายในอาเซีียน 
ในฐานะเจ้้าหน้าที�ผ้้เผชิิญเหติุดั่านหน้าหร่อเป็นฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคัญค่อท่านติ้องติระหนักถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�น
ไดั้เหลั่านี� แลัะพื่ิจ้ารณาให้แนวปฏิิบัติิเพื่่�อไม่ทำาอันติรายเป็นวิธิีในการป้องกันหร่อลัดัอันติรายเหลั่านี�

83 ดั้ขึ้้อ 3.7.1.

การกลัับสู่่�ภู่มิิลัำาเนาแลัะการกลัับคืืนสู่่�สู่ังคืมิ52



1.      การบัังคุ้ับัให้กลัับัส้่ภู้มิลัำาเนา 

ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์อาจ้มคีวามวติิกกงัวลัเกี�ยวกบั
การกลัับบ้าน โดัยอาจ้กังวลัถึ้งปฏิิกิริยาขึ้องชิุมชินแลัะ
ครอบครัว แลัะการติีติราที�ตินอาจ้ติ้องเผชิิญ ผ้้เสำียหาย
ยังอาจ้ร้้สำ้กลัะอายใจ้อันเน่�องมาจ้ากประเภทขึ้องการ
แสำวงหาประโยชิน์ที�ประสำบมาหรอ่เพื่ราะไม่ได้ักลับัมาพื่ร้อม
เงนิติามที�คาดัหวงัไว้ ทั�งยงัอาจ้ต้ิองเผชิญิกบัความรนุแรง
แลัะการขึ้่มขึ้้่คุกคามจ้ากผ้้ค้ามนุษย์ โดัยเฉพื่าะหาก
ผ้้เสำียหายให้ความร่วมม่อกับหน่วยงานยุติิธิรรมทาง
อาญา หร่อติิดัหนี�ที�ไม่สำามารถึใชิ้ค่นไดั้84 

การกลับัสำ้ค่รอบครวัจ้ะทวคีวามซีบัซ้ีอนขึ้้�นเม่�อครอบครวั
ขึ้องผ้้เสำียหายมีสำ่วนเกี�ยวขึ้้องในการค้ามนุษย์ หร่อเม่�อ
มีประวัติิการใชิ ้ความรุนแรงแลัะการลั่วงลัะเมิดั
ในครอบครัว ในกรณเีหล่ัานี� การกลับัสำ้ค่รอบครวัไม่น่าจ้ะ

84 ASEAN (2016). Regional Review on Laws, Policies and Practices within ASEAN relating to the Identification, Management and Treatment of Victims of Trafficking, 

especially Women and Children. Jakarta: ASEAN Secretariat. 

85 UNODC (2009). Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners: Risk Assessment in Trafficking in Persons Investigation. New York: UNODC. 

มีอิทธิิพื่ลัเชิิงบวกติ่อกระบวนการกลัับค่นสำ้่สำังคมขึ้องผ้้
เสำียหาย

การสำ่งผ้้เสำียหายกลัับภ้มิลัำาเนานำามาซี้�งความเสำี�ยงที�จ้ะ
สำ่งผลัให้ผ้้เสำียหายกลัับไปยังสำถึานการณ์เดัิม ๆ ที�นำา
พื่วกเขึ้าไปสำ้่การค้ามนุษย์ หร่ออย้่ในสำถึานการณ์ที�มีการ
สำนับสำนุนจ้ำากัดัอย่างยิ�ง 85 ทั�งหมดันี�ติ่างมีผลักระทบติ่อ
สำุขึ้ภาวะทั�งกายแลัะจ้ิติใจ้ รวมถึ้งเป็นการเพื่ิ�มโอกาสำที�
ผ้้ติ้องหาอาจ้โดันค้ามนุษย์ซีำ�า 

Photo by Thijs Degenkamp on Unsplash
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แนวปฏิบิัตัิเิพื่่�อไมท่ำำาอนัติราย

	» ติ้องไม่บังคับให้ผ้้เสำียหายกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนาโดัยเดั็ดัขึ้าดั86 การกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนาขึ้องผ้้เสำียหายติ้องเป็นไปโดัยสำมัครใจ้ 
แลัะติอ้งเปน็ไปโดัยที�ผ้เ้สำยีหายใหค้วามยนิยอมโดัยไดัร้บัขึ้อ้มล้ัครบถึว้นแลัะควรเปน็ลัายลักัษณอ์กัษรหากเปน็ไปไดั ้87

	» ประเมนิครอบครวัแลัะชิมุชินขึ้องผ้เ้สำยีหายอย่างครอบคลัมุเพื่่�อติดััสิำนใจ้ว่าติวัเลัอ่กนี�เหมาะสำมกบัผ้เ้สำยีหายหรอ่ไม่ 
หาร่อเร่�องการจ้ัดัการทางเลั่อกอ่�น ๆ กับผ้้เสำียหาย หากมีเหติุอันควรสำงสำัยว่าผ้้เสำียหายอาจ้ไดั้รับอันติรายหาก
กลัับค่นสำ้่ภ้มิลัำาเนา

	» ออกใบอนุญาติพื่ำานักชิั�วคราวแก่ผ้้เสำียหายดั้วยเหติุทางสำังคมหร่อมนุษยธิรรม หากท่านไม่สำามารถึจ้ะรับรอง
การเดัินทางกลัับอย่างปลัอดัภัยไดั้ ไม่ว่าผ้้เสำียหายเติ็มใจ้เป็นพื่ยานในกระบวนการดัำาเนินคดัีทางอาญาหร่อไม่ 
ประการนี�สำำาคัญติ่อการรักษาความปลัอดัภัย การปฏิิบัติิติ่อผ้้เสำียหายอย่างเห็นอกเห็นใจ้ แลัะการบำาบัดัฟื้้�นฟื้้
ผ้้เสำียหาย88

	» ในกรณีที�การเดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนาเป็นทางเลั่อกเดัียว ให้มุ่งเน้นการชิ่วยเหลั่อผ้้เสำียหายในระยะเวลัาที�มีก่อนเดัิน
ทางกลับั แลัะประสำานงานกบัประเทศภม้ลิัำาเนาแลัะ/หรอ่ชิมุชินทอ้งถึิ�นเพื่่�อใหก้ารดัแ้ลัอยา่งติอ่เน่�องใหม้ากที�สำดุั
เทา่ที�เป น็ไปไดั ้

	» การกลัับค่นสำ้่ครอบครัวเป็นทางเลั่อกแรกแลัะมักมีการเลั่อกมากสำุดัในการให้ที�พื่ำานักแก่เดั็ก โดัยควรเลั่อกใชิ้ทางนี�
ในทกุสำถึานการณห์ากพื่จิ้ารณาแลัว้วา่ปลัอดัภยัแลัะดัตีิอ่สำขุึ้ภาพื่ขึ้องเดัก็ หากทางเล่ัอกนี�เป น็ไปไม่ไดั ้ การจ้ดััหา
ที�พื่ำานกัอ่�น ๆ อาจ้เป น็การพื่ำานกักบัครอบครวัขึ้ยาย/เครอ่ญาติใินครอบครวั ครอบครวัอปุถึมัภ์ (foster care) 
บรกิารที�พื่ำานกัสำำาหรบักลัุม่เลัก็ (small group home) เป น็ติน้ ใหห้ารอ่กบัหนว่ยงานทอ้งถึิ�นที�เกี�ยวขึ้อ้ง เชิน่ 
สำำานกังานกิจ้การสำงัคมหร่อสำหภาพื่สำติรเีพื่่�อพื่ฒันาแผนการด้ัแลัทางเล่ัอกที�เหมาะสำม ควรพื่จิ้ารณาสำถึานพื่กัพื่งิ
แลัะสำถึาบนัเป น็ทางเลัอ่กสำดุัทา้ยในกรณขีึ้องเดัก็ที�ถึก้คา้มนษุย ์ แลัะ หากจ้ำาเป น็ ควรเป น็ทางแก ้ไขึ้แบบชิั�วคราว 
เน่�องจ้ากเดัก็แลัะเยาวชินเป น็กลัุม่ที�หลัากหลัาย (แติกติา่งทั�งอายุ วฒุภิาวะ ระยะขึ้องพื่ฒันาการ ประสำบการณ์
ถึก้คา้มนษุย ์ สำถึานการณส์ำว่นติวัแลัะครอบครวั รวมทั�งความติอ้งการความชิว่ยเหลัอ่) จ้ง้ควรมทีางเลัอ่กในสำถึาน
ที�อย้อ่าศยัที�หลัากหลัาย

86 ขึ้้อเสำนอแนะ 7.2 ในการทบทวนระดัับภ้มิภาคขึ้อง ACWC

87 พื่ิธิีสำารว่าดั้วยการค้ามนุษย์ขึ้องสำหประชิาชิาติิ, ขึ้้อ 8.

88 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A 

Practical Handbook. Warsaw: OSCE.
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แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:89

ก่อนการเดันิทางกลับัขึ้องผ้เ้สำยีหาย ทางการอนิโดันีเซียีจ้ะพื่ด้ัคุยกบัครอบครวัขึ้องผ้เ้สำยีหายอย่างครอบคลัมุ 
(ทางโทรศัพื่ท์หร่อผ่านทางวิดัีทัศน์) เพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าอีกฝ่่ายพื่ร้อมรับผ้้เสำียหายกลัับ ทั�งยังมีการประเมินดั้วย
ว่าสำภาพื่แวดัลั้อมขึ้องบ้านมีลัักษณะที�เอ่�อ/สำนับสำนุน/ดัีติ่อสำุขึ้ภาพื่เพื่่�อรับรองความปลัอดัภัยแลัะการฟื้้�นฟื้้
ขึ้องผ้้เสำียหายหร่อไม่ นอกจ้ากนั�น ความคิดัเห็นขึ้องผ้้เสำียหายเองมีความสำำาคัญ จ้้งจ้ะมีการถึามผ้้เสำียหาย
ดั้วยคำาถึามอย่างเชิ่น มีความประสำงค์จ้ะกลัับบ้านหร่อไม่ ร้้สำ้กปลัอดัภัยแลัะสำบายใจ้ที�จ้ะอย้่กับครอบครัว
หร่อไม่ โดัยสำ่วนติัวผ้้เสำียหายนิยามคำาว่า “ปลัอดัภัย” อย่างไร มุมมองขึ้องผ้้เสำียหายติ่อความปลัอดัภัยแลัะ
ความยินยอมโดัยไดั้รับขึ้้อม้ลัครบถึ้วนมีความสำำาคัญอย่างยิ�ง หากการกลัับสำ้่ครอบครัวเป็นไปไม่ไดั้ ทางการ
จ้ะติ้องมองหาทางออกอ่�น ๆ ติ่อไป

ในกรณีขึ้องผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็ก อาจ้จ้ัดัให้มีทางเลั่อกในการดั้แลัโดัยผ้้ปกครองหร่อบุคคลัอ่�นหากประเมิน
แลั้วว่าครอบครัวขึ้องเดั็กไม่สำามารถึสำร้างสำภาพื่แวดัลั้อมที�ปลัอดัภัยแลัะดัีติ่อสำุขึ้ภาพื่ขึ้องเดั็กไดั้

ก่อนแลัะหลัังสำ่งผ้้เสำียหายกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนา ทางการจ้ะแจ้้งให้รัฐบาลัท้องถึิ�นแลัะสำำานักงานกิจ้การสำังคมใน
ท้องถึิ�นทราบถึง้ผ้เ้สำยีหายแลัะทำางานร่วมกนัเพื่่�อติดิัติามสำถึานการณ์ขึ้องผ้เ้สำยีหาย รวมถึง้ติรวจ้สำอบให้แน่ใจ้
ว่าผ้้เสำียหายจ้ะปลัอดัภัยแลัะไม่เผชิิญกับการเลั่อกปฏิิบัติิ หากผ้้กระทำาความผิดัเป็นสำมาชิิกครอบครัวหร่อ
ญาติิสำนิทหร่อคนในชิุมชินขึ้องผ้้เสำียหาย  หน่วยงานบังคับใชิ้กฎหมายในท้องถึิ�นจ้ะไดั้รับแจ้้งเพื่่�อรักษา
ความปลัอดัภัยขึ้องผ้้เสำียหาย ทางการติระหนักถึ้งความสำำาคัญขึ้องการที�ครอบครัวติ้องเขึ้้าใจ้ว่าการค้า
มนุษย์เป็นการกระทำาทางอาญา

89 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศอินโดันีเซีีย, 21 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.
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2. การกลัับัส้่ภู้มิลัำาเนาอย่างไม่ปลัอดัภูัยแลัะไม่มีศักดัิ�ศรี การกลัับัส้่ภู้มิลัำาเนาอย่างไม่ปลัอดัภูัยแลัะไม่มีศักดัิ�ศรี 

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 
	» ก่อนส่ำงติวักลับัประเทศ ผ้เ้สำยีหายที�เป็นชิาวต่ิางชิาติจิ้ะต้ิองได้ัรบัเอกสำารทดัแทน (replacement paper) ที�อนญุาติ

ให้สำามารถึเดันิทางไปแลัะกลับัจ้ากประเทศต้ินทางได้ัโดัยไม่ระบวุ่าบคุคลันั�นเป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ ยิ�งไป
กว่านั�น จ้ะต้ิองไม่ส่ำงข้ึ้อมล้ัส่ำวนติวัเกี�ยวกบัผ้เ้สำยีหายต่ิอให้ทางการขึ้องประเทศต้ินทาง เว้นแต่ิในกรณทีี�ผ้เ้สำยีหายให้
ความยนิยอมไว้อย่างชิดััเจ้นว่าสำามารถึกระทำาได้ัเพื่่�อประโยชิน์ในการดัำาเนนิคดัทีางอาญาต่ิอไป90

	» ให้คำาน้งว่าขึ้ั�นติอนการขึ้นสำ่งผ้้เสำียหายกลัับสำ้่ภ้มิลัำาเนาอาจ้คลั้ายคลั้งกับบางสำ่วนขึ้องประสำบการณ์การค้ามนุษย์
ขึ้องผ้้เสำียหาย ดัังนั�น เพื่่�อลัดัความติ้งเครียดัในขึ้ั�นติอนนี� ดั้ให้แน่ใจ้ว่าผ้้เสำียหายไดั้รับขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับแติ่ลัะขึ้ั�นติอน
อย่างครบถึ้วนแลัะคอยให้ความมั�นใจ้กับผ้้เสำียหายอย้่ติลัอดั

	» หากเป็นไปไดั้ ให้มีนักสำังคมสำงเคราะห์หร่อบุคคลัสำนับสำนุนเดัินทางไปกับผ้้เสำียหายระหว่างกลัับค่นสำ้่ภ้มิลัำาเนา
เพื่่�อชิ่วยให้การสำนับสำนุนแลัะรักษาความปลัอดัภัย

	» สำำาหรับผ้้เสำียหายที�เป็นชิาวติ่างชิาติิ ให้ติิดัติ่อสำถึานท้ติเพื่่�อเติรียมเจ้้าหน้าที�มารับผ้้เสำียหายเม่�อเดัินทางมาถึ้ง
ประเทศภ้มิลัำาเนา

	» ลัะเอียดัอ่อนกับความประสำงค์ขึ้องผ้้เสำียหายว่าติ้องการถึ้กพื่บเห็นว่ามีเจ้้าหน้าที�อย้่ดั้วยติลัอดัการเดัินทางไป
จ้นถึ้งประติ้บ้านหร่อไม่ เน่�องจ้ากผ้้เสำียหายอาจ้หวาดักลััวว่าชิุมชินจ้ะร้้ว่าตินเป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์

	» ผ้้เสำียหายที�ประสำงค์จ้ะเดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนาดั้วยตินเองควรไดั้รับเงินชิ่วยเหลั่อเพื่่�อใชิ้จ้่ายเป็นค่าเดัินทางแลัะ
อาหาร

	» ให้หมายเลัขึ้โทรศัพื่ท์ติิดัติ่อกับผ้้เสำียหายเผ่�อกรณีที�ติ้องการความชิ่วยเหลั่อระหว่างการเดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนา 

90 บันท้ก 36, Human Traffic, Human Rights, หน้า 41.

ภายในอาเซียีน มกีระบวนการแลัะกลัไกที�มุง่เน้นการกลับั
คน่สำ้่ภ้มิลัำาเนาเป็นหลััก แติ่ผ้้เสำียหายกลัับไม่ไดั้รับการ
คุ้มครองหลัังออกจ้ากประเทศปลัายทางหรอ่เม่�อเดิันทาง
กลัับสำ้่ชิุมชินที�เป็นภ้มิลัำาเนา ผ้้เสำียหายบางรายถึ้กสำ่ง
กลัับบ้าน (หร่อไปที�ชิายแดัน) โดัยไม่มีเจ้้าหน้าที�ไปดั้วย 
แลัะไม่ไดั้รับขึ้้อม้ลัว่าติ้องติิดัติ่อใครเพื่่�อขึ้อความ
ชิ่วยเหลั่อ ขึ้ณะที�ผ้้เสำียหายรายอ่�นมีเจ้้าหน้าที�พื่าไป

สำ่งจ้นถึ้งชิายแดันแติ่ไดั้รับเพื่ียงขึ้้อม้ลัพื่่�นฐานว่าควรไป
ที�ใดัแลัะอาจ้ติดิัต่ิอขึ้อความช่ิวยเหลัอ่จ้ากผ้้ใดัได้ับ้าง ทั�งนี� 
อาจ้มีการสำ่�อสำารแลัะการประสำานงานที�ไม่ดัีระหว่าง
หน่วยงาน/ประเทศที�สำ่งผ้้เสำียหาย แลัะหน่วยงาน/
ประเทศที�รบัผ้เ้สำยีหาย ว่ามกีารคุม้ครองแลัะการสำนับสำนุน
ประเภทใดับ้างในชิุมชินที�เป็นภ้มิลัำาเนาขึ้องผ้้เสำียหาย

2. การกลับัสำ้ภ่ม้ลิัำาเนาอยา่งไมป่ลัอดัภยัแลัะไมม่ศีกัดัิ�ศรี 56



3. 
บัริการแลัะการสนบััสนน้การกลับััคุ้น่ส้ส่งัคุ้มมอีย่้อย่างจำากัดั 
แลัะ/หรอ่ ไม่ติอบัสนองต่ิอคุ้วามต้ิองการข้องผู้้เ้สยีหาย 

การให้ความช่ิวยเหลัอ่เพื่่�อฟ้ื้�นฟื้ ้การฝึ่กอบรมแลัะการศก้ษา
เพื่่�อสำร้างทกัษะต่ิาง ๆ เป็นส่ำวนหน้�งขึ้องการฟ้ื้�นฟื้ผ้้เ้สำยี
หาย ทั�งยังสำำาคัญติ่อการติัดัวงจ้รการติกเป็นเหย่�อซีำ�า 
อย่างไรก็ติาม อาจ้ไม่มีบริการเพื่่�อชิ่วยเหลั่อการกลัับค่น
สำ้่สำังคมอย้่ หร่อบริการที�มีอย้่อาจ้ไม่เหมาะสำมติ่อความ
ติ้องการขึ้องผ้้เสำียหายแลัะสำถึานการณ์ในครอบครัวขึ้อง
ผ้้เสำียหาย

ผ้้เสำียหายเพื่ศชิายยังคงไม่ไดั้รับบริการติามสำมควรใน
หลัายประเทศที�มีสำถึานที�แลัะโครงการสำำาหรับผ้้หญิง
แลัะเดัก็ผ้ห้ญงิ ประเดัน็นี�ยงัพื่บในกลัุม่ผ้พ้ื่กิาร ผ้เ้สำยีหาย
จ้ากการค้ามนุษย์เพื่่�อแรงงาน ผ้้ป่วยทางจ้ิติเวชิขึ้ั�น
รุนแรง ผ้้ใชิ้แลัะติิดัสำารเสำพื่ติิดั รวมทั�งชิาวติ่างชิาติิดั้วย
เชิ่นเดัียวกัน ผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็กซี้�งมีความติ้องการซีับ
ซ้ีอนหรอ่จ้ำาเป็นต้ิองได้ัรบับรกิารจ้ากผ้เ้ชิี�ยวชิาญเฉพื่าะทาง
อาจ้ไม่ไดั้รับแผนการกลัับค่นสำ้่สำังคมหร่อการชิ่วยเหลั่อ
ที�ติอบสำนองติ่อความติ้องการเหลั่านี�

ผ้้เสำียหายหลัายรายไดั้รับแผนความชิ่วยเหลั่อ “แบบ
เดัียวกันทุกคน” ที�มีการออกแบบไว้ก่อนแลัะไม่เหมาะ
สำมกับสำถึานการณ์เฉพื่าะขึ้องผ้้เสำียหายแติ่ลัะราย ซี้�งมัก
นำาไปสำ้่การที�ผ้้เสำียหายปฏิิเสำธิไม่ยอมรับความชิ่วยเหลั่อ
หร่อถึอนติัวจ้ากโครงการความชิ่วยเหลั่อกลัางคัน 
ยิ�งไปกว่านั�น โครงการเหลั่านี�อาจ้ไม่คำาน้งถึ้งแรงกดัดััน
ให้ผ้้เสำียหายหารายไดั้มาเพื่่�อเลัี�ยงดั้ครอบครัวขึ้องติน

ผ้้เสำียหายที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรมทางวิชิาชิีพื่หร่อการ
พื่ฒันาทกัษะต่ิาง ๆ อาจ้ร้้สำก้ว่ามตีิวัเลัอ่กอย้จ่้ำากดัั ไม่
สำามารถึนำาไปปฏิิบัติิไดั้จ้ริง หร่อไม่สำอดัคลั้องกับเป้า
หมายที�ตินม ียกติวัอย่าง เช่ิน ผ้เ้สำยีหายอาจ้ได้ัรบัการ
ฝึ่กอบรมในทักษะเฉพื่าะบางประการซี้�งไม่เอ่�อให้ผ้้เสำีย
หายนำาทกัษะนั�นไปใช้ิในสำถึานที�ที�ตินอาศยัอย้ ่มกีารนำา
เสำนอหลัายโครงการในร้ปแบบที�เป็นมาติรฐานซี้�งไม่
ไดั้พื่ิจ้ารณาถึ้งความติ้องการเฉพื่าะบุคคลัแลัะความ
ประสำงค์ขึ้องผ้้รับประโยชิน์  

การกลับคืนสูสังคม

สุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางจิตใจ

มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

สังคม และเศรษฐกิจ

เขาถึงการสนับสนุนทาง

สังคมและอารมณ

เขาถึงคุณภาพชีวิตที่ดี

ตามสมควร

อาศัยอยูในสภาพแวดลอม

ที่มั่นคงและปลอดภัย 
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คุ้วามสำาเร็จในการกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้มคุ้วรเป็นอย่างไร?

(แหลั่งที�มา: Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. 
Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute. 

อาศัยอย้่ในสภูาพื่แวดัลั้อมทำี�
มั�นคุ้งแลัะปลัอดัภูัย

เข้้าถ่งคุ้้ณภูาพื่ชีวิติทำี�ดัีติาม
สมคุ้วร

ส้ข้ภูาวะทำางกาย

ส้ข้ภูาวะทำางจิติใจ มีโอกาสพื่ัฒนาตินเอง สังคุ้ม 
แลัะเศรษฐกิจ

เข้้าถ่งการสนับัสน้น
ทำางสังคุ้มแลัะอารมณ์

3. บรกิารแลัะการสำนบัสำนนุการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมมอีย้อ่ยา่งจ้ำากดัั แลัะ/หรอ่ ไมต่ิอบสำนองติอ่ความติอ้งการขึ้องผ้เ้สำยีหาย 58



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ผ้จ้้ดััการรายกรณ ี(case manager) แลัะนกัสำงัคมสำงเคราะห์ควรให้ความสำำาคญักบัการสำร้างความไว้ใจ้กบัผ้เ้สำยีหาย
ติั�งแติ่พื่บกันครั�งแรกแลัะติลัอดัทั�งกระบวนการให้ความชิ่วยเหลั่อ ความไว้ใจ้ที�ผ้้เสำียหายมีติ่อผ้้ให้บริการขึ้องติน
นั�นเป็นปัจ้จ้ยัสำำาคญัอย่างยิ�งต่ิอการกำาหนดัความยั�งยน่ขึ้องการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมขึ้องผ้เ้สำยีหาย91 Iสำิ�งสำำาคญัคอ่ต้ิองจ้ำาไว้
ว่าผ้้เสำียหายอาจ้ไม่มีระบบสำนับสำนุนทางสำังคม ประสำบการณ์ถึ้กค้ามนุษย์ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากมีผลักระทบติ่อความ
สำามารถึขึ้องพื่วกเขึ้าในการสำร้างความสำัมพื่ันธิ์ที�ดีัติ่อไปในอนาคติ ดั้วยเหติุนี� ความสำัมพื่ันธิ์สำ่วนบุคคลัระหว่าง
ผ้้เสำียหายกับผ้้ให้บริการ โดัยเฉพื่าะหากเกิดัจ้ากความไว้วางใจ้ซี้�งกันแลัะกัน จ้้งมีสำ่วนสำำาคัญในการสำนับสำนุนการ
ฟื้้�นฟื้้สำุขึ้ภาพื่ทางอารมณ์แลัะจ้ิติใจ้ขึ้องผ้้เสำียหาย

	» มอบหมายให้มผี้จ้้ดััการรายกรณหีรอ่นกัสำงัคมสำงเคราะห์เพื่่�อทำางานกบัผ้เ้สำยีหายแต่ิลัะราย ให้ปรก้ษากบัผ้เ้สำยีหาย
เพื่่�อประเมนิความต้ิองการโดัยลัะเอยีดั แลัะเติรยีมแผนการกลัับคน่สำ้ส่ำงัคมที�ติอบสำนองต่ิอความต้ิองการเร่งด่ัวนแลัะ
เฉพื่าะติวัขึ้องผ้เ้สำยีหาย จั้ดัหาทรพัื่ยากร ข้ึ้อมล้ั แลัะการแนะแนวทางเพื่่�อช่ิวยให้ผ้เ้สำยีหายสำามารถึควบคมุการฟ้ื้�นฟื้้
แลัะการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมขึ้องตินเองได้ั

	» จ้ดััทำาระบบบรหิารจ้ดััการรายกรณอีย่างต่ิอเน่�องแลัะประเมนิความก้าวหน้าขึ้องผ้เ้สำยีหายในการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมเพื่่�อ
ให้แน่ใจ้ว่าบรกิารที�ผ้เ้สำยีหายได้ัรบันั�นเหมาะสำมแลัะติอบสำนองต่ิอความต้ิองการที�ผ้เ้สำยีหายระบดุ้ัวยตินเอง แลัะ
สำอดัคล้ัองกบัมาติรฐานขึ้ั�นติำ�าในการดัแ้ลั รวมทั�งเหมาะสำมติามช่ิวงวยัขึ้องผ้เ้สำยีหาย (ผ้้ใหญ่หรอ่เดัก็)92

	» บริการเพื่่�อสำนับสำนุนการกลัับค่นสำ้่สำังคมขึ้องผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็กจ้ะติ้องปรับให้เหมาะสำมกับความติ้องการเฉพื่าะ
ขึ้องผ้้เสำียหายแติ่ลัะราย แลัะออกแบบมาเพื่่�อนำาไปปฏิิบัติิในลัักษณะที�เป็นมิติรติ่อเดั็ก93 โดัยควรย้ดัถึ่อหลัักการ
สำิทธิิเดั็กแลัะพื่ิธิีสำารสำำาหรับเดั็กโดัยเฉพื่าะ

	» ทำางานร่วมกบัผ้เ้สำยีหายในการออกแบบแลัะปฏิบิตัิติิามแผนการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคม ให้ข้ึ้อมล้ักบัผ้เ้สำยีหายว่าด้ัวยสำทิธิิ 
ทางเลัอ่ก แลัะโอกาสำต่ิาง ๆ  รวมถึง้การติดััสำนิใจ้ทั�งหมดัเกี�ยวกบับรกิารที�ผ้เ้สำยีหายประสำงค์ (หรอ่ไม่ประสำงค์) จ้ะรบัด้ัวย94

	» เสำนอบรกิารแลัะความช่ิวยเหลัอ่เพื่่�อกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมบนพื่่�นฐานขึ้องความสำมคัรใจ้เท่านั�น อธิบิายให้ผ้้เสำยีหายทราบถึง้
ผลัลัพัื่ธ์ิที�เป็นไปได้ัแลัะนยัยะขึ้องบรกิารทั�งหมดัที�มใีห้ ผ้้เสำยีหายควรเหน็ภาพื่อย่างชิดััเจ้นว่าทางเลัอ่กแลัะความเป็นไปได้ั
ทั�งหมดัมีอะไรบ้าง แลัะควรให้บรกิารกต่็ิอเม่�อได้ัรบัความยนิยอมโดัยได้ัรบัข้ึ้อมล้ัครบถ้ึวนจ้ากผ้เ้สำยีหายเท่านั�น โดัยต้ิอง
คำานง้อย่างรอบคอบถึง้ความเป็นส่ำวนติวัแลัะเกบ็ข้ึ้อมล้ัขึ้องผ้เ้สำยีหายเป็นความลับัอย่างเคร่งครดัั

	» ทำางานร่วมกบัผ้้ให้บรกิารอ่�น ๆ เพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าจ้ะสำามารถึให้บรกิารอย่างครบวงจ้รหากเป็นไปได้ัแลัะเพื่่�อให้มั�นใจ้ว่ากลัุม่ที�ได้ั
รบับรกิารน้อยกว่าที�ควรจ้ะไม่พื่ลัาดัการสำนับสำนุนเพื่่�อกลับัคน่สำ้สั่ำงคม

	» มุง่เน้นการช่ิวยเหลัอ่ให้ผ้เ้สำยีหายได้ัโอกาสำทำางานเติม็เวลัา ถึก้กฎหมาย แลัะมั�นคงเป็นสำำาคญั การมงีานที�สำร้างรายได้ั
ติามสำมควรทั�งยงัปลัอดัภัยแลัะมั�นคงเป็นหน้�งในสำิ�งแรก ๆ ที�ผ้เ้สำยีหายต้ิองการเพื่่�อสำร้างชิวีติิใหม่ขึ้องติน แลัะก้าวข้ึ้าม
ประสำบการณ์ถ้ึกค้ามนษุย์ไปได้ั ติลัอดัจ้นช่ิวยฟ้ื้�นคน่ศกัดิั�ศรแีลัะเสำรีภาพื่ให้ผ้้เสำยีหาย แลัะเปิดัโอกาสำให้ผ้้เสำยีหายได้ัรบั
ความช่ิวยเหลัอ่อ่�น ๆ เช่ิน บรกิารทางการแพื่ทย์แลัะการด้ัแลัสุำขึ้ภาพื่95

91 Meshkovska, B., Bos, A.E., & Siegel, M.R. (2021). Long-term (re)integration of persons trafficked for the purpose of sexual exploitation. International Review of 

Victimology, 27, 245 - 271.

92 Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process 

(RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute

93 Surtees, R. (2017). Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region. Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT and World 

Vision. 

94 Surtees, R. (2017). Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region. Bangkok: NEXUS Institute, UN-ACT and World 

Vision. 

95 Issara Institute and A Lisborg, Towards Demand-Driven, Empowering Assistance for Trafficked Persons, Research Brief, May 2017. See https://docs.wixstatic.com/

ugd/5bf36e_f6df2997d6734cd1a35e74167adf182a.pdf.
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กระทรวงแรงงาน ผ้้ทุพื่พื่ลัภาพื่ แลัะกิจ้การสำังคม (Department of Labor, Invalids and Social 
Affairs; DOLISA) แห่งประเทศเวยีดันามเป็นผ้บ้รหิารจ้ดััการศน้ย์คุม้ครองทางสำงัคมในระดับัท้องถึิ�น ผ้เ้สำยีหายจ้าก
การค้ามนุษย์ไดั้รับอนุญาติให้อย้่ที�ศ้นย์แห่งนี� ไดั้นานสำ้งสำุดัสำามเดั่อน โดัยจ้ะไดั้รับเงินชิ่วยเหลั่อค่าอาหาร
แลัะความชิ่วยเหลั่อทางการแพื่ทย์ ทั�งผ้้เสำียหายที�เป็นชิาวเวียดันามแลัะชิาวติ่างประเทศมีสำิทธิิไดั้รับบริการ
สำนับสำนุนสำี�ประเภทดั้วยกัน อาทิ (1) ค่าใชิ้จ้่ายสำำาหรับขึ้องใชิ้จ้ำาเป็นแลัะการเดัินทาง; (2) การสำนับสำนุน
ทางการแพื่ทย์; (3) การสำนับสำนุนแลัะให้คำาปร้กษาทางจ้ิติวิทยา; แลัะ (4) ความชิ่วยเหลั่อทางกฎหมาย 
ผ้้อย้่อาศัยในศ้นย์แห่งนี�มีสำิทธิิได้ัรบัการลัะเว้นค่าเล่ัาเรยีนแลัะการสำนบัสำนนุทางการเงนิสำำาหรบัการฝึ่กอบรม
วชิิาชิพีื่ระยะสำั�น สำำาหรบัผ้เ้สำยีหายที�ไม่ประสำงค์จ้ะอย้ท่ี�ศน้ย์แห่งนี�ต่ิอ จ้ะได้ัรบัเงนิเพื่่�อให้ครอบคลัมุค่าอาหาร
แลัะค่าเดันิทางในการกลับับ้าน (ขึ้ั�นติำ�า 70,000 เวยีดันามด่ัองหรอ่ 3 เหรยีญสำหรฐัต่ิอคนต่ิอวนั) นอกจ้ากนั�น 
ศ้นย์แห่งนี�ยังให้เงินชิ่วยเหลั่อเบ่�องติ้น (1,000,000 เวียดันามดั่อง หร่อ 44 เหรียญสำหรัฐติ่อคน) สำำาหรับ
ผ้้เสำียหายที�มีจ้ากครอบครัวยากจ้นเม่�อเดัินทางกลัับบ้านดั้วย 

เวยีดันามมีโครงการติิดัติามนาน 24 เดัอ่นเพื่่�อประเมนิความปลัอดัภัยแลัะสำขุึ้ภาวะขึ้องผ้เ้สำยีหายอย่างต่ิอเน่�อง
เม่�อเดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนา หน่วยงานท้องถึิ�นจ้ะดัำาเนินการเชิิงรุกเพื่่�อติิดัติ่อผ้้เสำียหายแลัะติรวจ้สำอบสำถึาน
ที�อย้่อาศัยขึ้องผ้้เสำียหายเพื่่�อประเมินประเภทขึ้องความชิ่วยเหลั่อที�จ้ำาเป็น นอกจ้ากนั�นยังมีโครงการบ้าน 
Peace House ซี้�งมีนโยบายเปิดัรับผ้้เสำียหายที�กลัับมาเพื่ราะติ้องเผชิิญกับความยากลัำาบากในการกลัับค่น
สำ้ช่ิมุชินเดัมิขึ้องติน บ้าน Peace House ได้ัรบัผ้เ้สำยีหายบางรายกลับัสำ้ส่ำถึานพื่กัพื่งิ/ที�อย้อ่าศยัเป็นครั�งที�สำาม
แลัะให้การสำนับสำนุนผ้้เสำียหายกลัุ่มนี�จ้นกระทั�งสำามารถึกลัับค่นสำ้่สำังคมขึ้องตินเองไดั้เป็นผลัสำำาเร็จ้ 
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รัฐบาลัประเทศกัมพื่้ชิาทำางานอย่างใกลั้ชิิดักับพื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนาเอกชินเพื่่�อสำนับสำนุนการฟื้้�นฟื้้
แลัะอิสำระทางเศรษฐกิจ้แก่ผ้้เสำียหาย สำำาหรับผ้้เสำียหายที�ประสำงค์จ้ะเชิ่าหน้าร้านหร่อซี่�อที�ดัินเพื่่�อจ้ัดัติั�ง
ธิรุกจิ้ขึ้องตินเอง ทางการจ้ะช่ิวยระบอุงค์กรพื่ฒันาเอกชินที�มงีบประมาณเพ่ื่�อสำนับสำนุนเป้าหมายขึ้องผ้เ้สำยีหาย 
ซี้�งมักครอบคลัุมการสำนับสำนุนทางการเงินในระยะเวลัาหกเดั่อนแรกขึ้องการดัำาเนินกิจ้การ หากธิุรกิจ้ไปไดั้
ดัีแลัะสำามารถึดัำาเนินกิจ้การไดั้โดัยอิสำระแลั้ว พื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนาเอกชินจ้ะยุติิการสำนับสำนุนดััง
กลั่าว

96 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศเวียดันาม, 8 พื่ฤศจ้ิกายน ค.ศ. 2021.

97 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศกัมพื่้ชิา, 3 พื่ฤศจ้ิกายน ค.ศ. 2021.

3. บรกิารแลัะการสำนบัสำนนุการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมมอีย้อ่ยา่งจ้ำากดัั แลัะ/หรอ่ ไมต่ิอบสำนองติอ่ความติอ้งการขึ้องผ้เ้สำยีหาย 60
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โครงการการฟื้้�นฟื้้แลัะกลัับค่นสำ้่สำังคมสำำาหรับบุคคลัที�ถึ้กค้ามนุษย์ (Recovery and Reintegration 
Program for Trafficked Persons; RRPTP) ในฟื้ิลัิปปินสำ์เป็นชิุดัโครงการแลัะบริการที�ครอบคลัุมโดัยมี
เป้าหมายเพื่่�อบรรลัุการฟื้้�นฟื้้แลัะเยียวยาผ้้เสำียหาย-ผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการค้ามนุษย์ โครงการนี� ไดั้รับการพื่ัฒนา
โดัยอ้างองิจ้ากความต้ิองการที�แท้จ้ริงซี้�งระบโุดัยผ้เ้สำยีหาย-ผ้ร้อดัชิวีติิจ้ากการค้ามนษุย์ แลัะมกีารนำาไปปฏิบิตัิิ
ในชิุมชินที�มีเหติุการค้ามนุษย์เกิดัขึ้้�นในอัติราสำ้ง โดัยมีสำามองค์ประกอบ ค่อ การฟื้้�นฟื้้ การกลัับค่นสำ้่สำังคม 
แลัะการเลัี�ยงตินเองได้ั (self-sufficiency) ผ้้ให้บรกิารนำาเอาวธิิกีารจ้ดััการรายกรณทีี�ติอบสำนองต่ิอเพื่ศภาวะ
แลัะแนวทางที�คำาน้งถึ้งบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้มาใชิ้กับผ้้รับประโยชิน์ 
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ทางการฟิื้ลัปิปินส์ำจ้ะจ้ดััการประชิมุเกี�ยวกบัคดัโีดัยให้ผ้เ้สำยีหายที�เป็นเดัก็แลัะครอบครวั แลัะนกัสำงัคมสำงเคราะห์
ที�ให้การดั้แลัหลัังการรักษา (aftercare) มาพื่้ดัคุยเร่�องกระบวนการกลัับค่นสำ้่สำังคมร่วมกัน ทั�งนี� ผ้้จ้ัดัการ
รายกรณีจ้ะจ้ัดัทำารายงานประเมินความสำามารถึขึ้องผ้้ปกครอง (Parental Capability Assessment) เพื่่�อ
ชิ่วยให้ผ้้รอดัชิีวิติกลัับไปอย้่ร่วมกับญาติิพื่ี�น้องที�ไม่ไดั้กระทำาความผิดั โดัยจ้ะทำาการประเมินผ่านการไป
เยี�ยมเยียนแลัะสำัมภาษณ์โดัยผ้้จ้ัดัการรายกรณี นอกจ้ากนั�น ยังมีการประชิุมสำำาหรับผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการ
ค้ามนุษย์เพื่่�อให้ผ้้เสำียหาย/ผ้้รอดัชิีวิติสำามารถึให้ความคิดัเห็นติ่อสำถึานการณ์ขึ้องติน รวมถึ้งคุณภาพื่ขึ้อง
บริการ แลัะสำิ�งที�ควรปรับปรุงติ่อไปไดั้ ผ้้ให้บริการติระหนักถึ้งคุณค่าขึ้องการที�ผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการค้ามนุษย์
กลัายเป็นกระบอกเสำียงแห่งความหวังให้แก่ผ้้เสำียหายที�เพื่ิ�งไดั้รับการชิ่วยชิีวิติออกมา รวมถึ้งการให้ผ้้รอดั
ชิีวิติเขึ้้าร่วมในปฏิิบัติิการชิ่วยเหลั่อบางครั�งดั้วย หน้�งติัวอย่างค่อกลัุ่มผ้้รอดัชิีวิติจ้ากการเป็นผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์ในเม่องซีัมบวงกา (Zamboanga City) 

98 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์, 19 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

99 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศฟื้ิลัิปปินสำ์, 19 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.
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4.  บัริการแลัะการสนับัสน้นเพื่่�อกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้ม
ทำี�ไม่ไดั้อย้่ในช้มชนทำ้องถิ�น 
 

บริการแลัะการสำนับสำนุนเพื่่�อกลัับค่นสำ้่สำังคมสำ่วนใหญ่
มักจ้ัดัขึ้้�นผ่านโครงการสำถึานพื่ักพื่ิง ศ้นย์ฝ่ึกอบรม
วิชิาชิีพื่ แลัะคลัินิกเฉพื่าะทางที�ติั�งอย้่ในเขึ้ติพื่่�นที�เม่อง 
การขึ้าดัแคลันสำถึานที�เหลั่านี� ในระดัับชิุมชินหมายความ
ว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หลัายรายอาจ้ลังเอยดั้วย
การขึ้ยายระยะเวลัาพื่ำานักในสำถึานพื่ักพื่ิงออกไป แลัะ
ทำาให้การกลัับสำ้่ “ชิีวิติปกติิ” ที�บ้านติ้องลั่าชิ้าติามไป
ดั้วย ขึ้ณะที�ผ้้เสำียหายที�ไม่ประสำงค์จ้ะอย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิง 
(รวมถึ้งการอย้่เป็นระยะเวลัานาน) จ้ะพื่ลัาดัโอกาสำไดั้รับ
การสำนับสำนุนเพื่่�อฟื้้�นฟื้้เยียวยา 

ยิ�งไปกว่านั�น ยังมีจ้ำานวนนักสำังคมสำงเคราะห์หร่อที�
ปร้กษาจ้ากทุนสำนับสำนุนขึ้องรัฐไม่เพื่ียงพื่อติ่อการ

สำนับสำนุนผ้้เสำียหายในระดัับชิุมชิน การขึ้าดัแคลันการ
ดั้แลัอย่างติ่อเน่�องในพื่่�นที�ภ้มิลัำาเนาสำ่งผลัติ่อความ
สำามารถึขึ้องผ้้เสำียหายในการฟื้้�นฟื้้ไดั้อย่างสำมบ้รณ์จ้าก
ประสำบการณ์การค้ามนุษย์ขึ้องติน สำำาหรับผ้้เสำียหาย
สำ่วนใหญ่ การที�ไม่สำามารถึเขึ้้าถึ้งการสำนับสำนุนในชิุมชิน
ขึ้องตินเพื่่�อหางานหร่อบรรลัุอิสำระทางเศรษฐกิจ้ หร่อ
เพื่่�อรบัการรกัษาพื่ยาบาลัทางการแพื่ทย์ หรอ่เพื่่�อเข้ึ้าถึง้ 
การศก้ษา อาจ้ทำาให้วงจ้รอุบาทว์ขึ้องการถึ้กแสำวง
ประโยชิน์หร่อถึ้กค้ามนุษย์ดัำาเนินติ่อไปไม่ร้้จ้บ

 ภาพื่โดัย Rawena Russell

4. บริิการิและการิสนัับสนัุนัเพื่่�อกลับคื่นัส่�สังคืมที่่�ไม�ได้้อยู่่�ในัชุุมชุนัที่้องถิ่ิ�นั62



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

		»» เม่�อทำาการออกแบบแผนการกลัับค่นสำ้่สำังคมกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ให้พื่ิจ้ารณาถึ้งบริการสำนับสำนุนที�มีอย้่เม่�อทำาการออกแบบแผนการกลัับค่นสำ้่สำังคมกับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ให้พื่ิจ้ารณาถึ้งบริการสำนับสำนุนที�มีอย้่
ในชิุมชินท้องถึิ�นในภ้มิลัำาเนาขึ้องผ้้เสำียหายในชิุมชินท้องถึิ�นในภ้มิลัำาเนาขึ้องผ้้เสำียหาย

		»» ซี่�อสำตัิย์กับผ้เ้สำยีหายว่าด้ัวยบรกิารสำนับสำนุนที�ผ้เ้สำยีหายสำามารถึเข้ึ้าถึง้ได้ัจ้ากที�บ้าน สำนบัสำนุนให้ผ้เ้สำยีหายติดััสิำนใจ้ซี่�อสำตัิย์กับผ้เ้สำยีหายว่าด้ัวยบรกิารสำนับสำนุนที�ผ้เ้สำยีหายสำามารถึเข้ึ้าถึง้ได้ัจ้ากที�บ้าน สำนบัสำนุนให้ผ้เ้สำยีหายติดััสิำนใจ้
ว่ามีความประสำงค์จ้ะรับบริการใดัว่ามีความประสำงค์จ้ะรับบริการใดั

		»» เม่�อได้ัรบัความยนิยอมจ้ากผ้เ้สำยีหาย ให้ครอบครวัขึ้องผ้เ้สำยีหายได้ัมส่ีำวนร่วมในแผนการฟ้ื้�นฟื้แ้ลัะการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคม เม่�อได้ัรบัความยนิยอมจ้ากผ้เ้สำยีหาย ให้ครอบครวัขึ้องผ้เ้สำยีหายได้ัมส่ีำวนร่วมในแผนการฟ้ื้�นฟื้แ้ลัะการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคม 
การสำนับสำนุนจ้ากครอบครวัมกัมบีทบาทสำำาคัญในการทำาให้เกดิัการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมที�ประสำบความสำำาเรจ็้แลัะยั�งยน่การสำนับสำนุนจ้ากครอบครวัมกัมบีทบาทสำำาคัญในการทำาให้เกดิัการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมที�ประสำบความสำำาเรจ็้แลัะยั�งยน่

		»» ยำ�าให้ผ้้เสำียหายมั�นใจ้ว่ามีทางเลั่อกในการกลัับค่นสำ้่สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อศ้นย์อ่�น ๆ ที�ติั�งอย้่ในพื่่�นที�เม่องถึ้าหากมี ในยำ�าให้ผ้้เสำียหายมั�นใจ้ว่ามีทางเลั่อกในการกลัับค่นสำ้่สำถึานพื่ักพื่ิงหร่อศ้นย์อ่�น ๆ ที�ติั�งอย้่ในพื่่�นที�เม่องถึ้าหากมี ใน
กรณีที�ผ้้เสำียหายติัดัสำินใจ้ว่าการย้ายกลัับดัังกลั่าวเป็นทางเลั่อกที�ดัีที�สำุดัในการกลัับค่นสำ้่สำังคมกรณีที�ผ้้เสำียหายติัดัสำินใจ้ว่าการย้ายกลัับดัังกลั่าวเป็นทางเลั่อกที�ดัีที�สำุดัในการกลัับค่นสำ้่สำังคม

		»» พื่ัฒนาเคร่อขึ้่ายผ้้ให้บริการในระดัับชิุมชินเพื่่�อรับรองว่าจ้ะมีบริการที�ครอบคลัุมแลัะการดั้แลัที�ติ่อเน่�อง โดัยอาจ้พื่ัฒนาเคร่อขึ้่ายผ้้ให้บริการในระดัับชิุมชินเพื่่�อรับรองว่าจ้ะมีบริการที�ครอบคลัุมแลัะการดั้แลัที�ติ่อเน่�อง โดัยอาจ้
เป็นหน่วยงานรัฐในท้องถึิ�น องค์กรในชิุมชิน โบสำถึ์ หร่อสำหภาพื่สำติรี เป็นติ้นเป็นหน่วยงานรัฐในท้องถึิ�น องค์กรในชิุมชิน โบสำถึ์ หร่อสำหภาพื่สำติรี เป็นติ้น
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ความสำำาเร็จ้ในการกลัับค่นสำ้่สำังคมขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ในเวียดันามยังคงมีความท้าทายอย้่ ผ้้ความสำำาเร็จ้ในการกลัับค่นสำ้่สำังคมขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ในเวียดันามยังคงมีความท้าทายอย้่ ผ้้
เสำียหายหลัายรายมีความสำามารถึในการอ่านออกเขึ้ียนไดั้จ้ำากัดั แลัะมีคุณสำมบัติิไม่ติรงกับขึ้้อกำาหนดัเสำียหายหลัายรายมีความสำามารถึในการอ่านออกเขึ้ียนไดั้จ้ำากัดั แลัะมีคุณสำมบัติิไม่ติรงกับขึ้้อกำาหนดั
บางขึ้้อจ้้งไม่สำามารถึเขึ้้าร่วมการฝ่ึกอบรมทางวิชิาชิีพื่ไดั้ บางรายไม่สำามารถึเขึ้้าร่วมการฝ่ึกอบรมไดั้ครบบางขึ้้อจ้้งไม่สำามารถึเขึ้้าร่วมการฝ่ึกอบรมทางวิชิาชิีพื่ไดั้ บางรายไม่สำามารถึเขึ้้าร่วมการฝ่ึกอบรมไดั้ครบ
ทั�งหมดัเน่�องจ้ากการขึ้าดัแรงจ้้งใจ้แลัะความอดัทน บางสำ่วนพื่บว่าระยะเวลัาการฝ่ึกอบรมสำั�นเกินกว่าจ้ะทั�งหมดัเน่�องจ้ากการขึ้าดัแรงจ้้งใจ้แลัะความอดัทน บางสำ่วนพื่บว่าระยะเวลัาการฝ่ึกอบรมสำั�นเกินกว่าจ้ะ
ชิ่วยให้ผ้้เสำียหายสำามารถึพื่ัฒนาทักษะไดั้จ้ริง เพื่ราะฉะนั�น ผ้้เสำียหายหลัายรายยังคงเผชิิญกับความยากชิ่วยให้ผ้้เสำียหายสำามารถึพื่ัฒนาทักษะไดั้จ้ริง เพื่ราะฉะนั�น ผ้้เสำียหายหลัายรายยังคงเผชิิญกับความยาก
ลัำาบากในการหางานที�เหมาะสำมแลัะมีรายไดั้ที�แน่นอน แลัะยิ�งยากขึ้้�นไปอีกในกรณีที�ผ้้เสำียหายอาศัยอย้่ลัำาบากในการหางานที�เหมาะสำมแลัะมีรายไดั้ที�แน่นอน แลัะยิ�งยากขึ้้�นไปอีกในกรณีที�ผ้้เสำียหายอาศัยอย้่
ในพื่่�นที�ห่างไกลั/ชินบทซี้�งมีโอกาสำในการจ้้างงานในพื่่�นที�ท้องถึิ�นจ้ำากัดัในพื่่�นที�ห่างไกลั/ชินบทซี้�งมีโอกาสำในการจ้้างงานในพื่่�นที�ท้องถึิ�นจ้ำากัดั
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สำหภาพื่สำติรแีห่งประเทศลัาวได้ัดัแ้ลักว่า 100 กรณขีึ้องผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ แต่ิมเีพื่ยีงไม่กี�รายเท่านั�นสำหภาพื่สำติรแีห่งประเทศลัาวได้ัดัแ้ลักว่า 100 กรณขีึ้องผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ แต่ิมเีพื่ยีงไม่กี�รายเท่านั�น
ที�กลับัคน่สำ้ส่ำงัคมได้ัสำำาเรจ็้ โดัยปัจ้จ้ยัที�ส่ำงผลัต่ิอความสำำาเรจ็้ในการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมได้ัแก่ความพื่ร้อมขึ้องผ้้ที�กลับัคน่สำ้ส่ำงัคมได้ัสำำาเรจ็้ โดัยปัจ้จ้ยัที�ส่ำงผลัต่ิอความสำำาเรจ็้ในการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมได้ัแก่ความพื่ร้อมขึ้องผ้้
เสำยีหายแลัะสำถึานการณ์ทางสำงัคมแลัะเศรษฐกจิ้ ทั�งนี� การสำนับสำนุนที�เข้ึ้มแขึ้ง็จ้ากครอบครวัแลัะการมอีย้่เสำยีหายแลัะสำถึานการณ์ทางสำงัคมแลัะเศรษฐกจิ้ ทั�งนี� การสำนับสำนุนที�เข้ึ้มแขึ้ง็จ้ากครอบครวัแลัะการมอีย้่
ขึ้องการสำนับสำนุนแบบเพื่่�อนช่ิวยเพื่่�อน (เช่ิน การแบ่งปันประสำบการณ์กบัผ้ท้ี�เคยเป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้าขึ้องการสำนับสำนุนแบบเพื่่�อนช่ิวยเพื่่�อน (เช่ิน การแบ่งปันประสำบการณ์กบัผ้ท้ี�เคยเป็นผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้า
มนษุย์) ได้ัรบัการกล่ัาวถ้ึงว่ามคีวามสำำาคญัด้ัวยเช่ินกนั มนษุย์) ได้ัรบัการกล่ัาวถ้ึงว่ามคีวามสำำาคญัด้ัวยเช่ินกนั 

100  การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศเวียดันาม, 8 พื่ฤศจ้ิกายน ค.ศ. 2021. 

101 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับ สำปป. ลัาว, 17 ธิันวาคม ค.ศ. 2021

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 63



5. 
โคุ้รงการกลัับัคุ้่นส้่สังคุ้มทำี�ติอกยำ�าการเหมารวมทำาง
เพื่ศแลัะบัรรทำัดัฐานทำางสังคุ้มทำี�เป็นอันติราย 

บางบริการแลัะโครงการเพื่่�อกลัับค่นสำ้่สำังคมแสำดังถึ้งขึ้้อ
สำันนิษฐานแลัะอคติิเชิิงเพื่ศภาวะ โดัยที�ความชิ่วยเหลั่อ
สำำาหรับผ้้หญิงมักเป็นการให้ที�พื่ักพื่ิงแลัะมุ่งเน้นความ
ติ้องการทางจ้ิติใจ้แลัะอารมณ์ขึ้องผ้้เสำียหาย ในขึ้ณะ
ที�ความชิ่วยเหลั่อสำำาหรับผ้้ชิายมักมุ่งเน้นการเติิมเติ็ม
บทบาทขึ้องเพื่ศชิายในฐานะหัวหน้าครอบครัว ในกรณี
อ่�น ๆ ผ้้เสำียหายชิายมักถึ้กมองว่าติ้องการความชิ่วย
เหลั่อน้อยกว่าผ้้เสำียหายหญิง ทำาให้ไม่มีบางบริการที�
จ้ำาเป็นสำำาหรับผ้้ชิาย เชิ่น การให้คำาปร้กษา เป็นติ้น102 

ยกติัวอย่าง เชิ่น ผ้้หญิงมักไดั้รับการฝ่ึกอบรมทาง
วิชิาชิีพื่ในดั้านการทำาผม ทอผ้า ทำาเคร่�องแติ่งกาย
หร่อติัดัเย็บ ทำาอาหารหร่ออบขึ้นม การเลัี�ยงสำัติว์ การ
ซี่อมรถึจั้กรยานยนติ์ วิทยุ อุปกรณ์อิเลั็กทรอนิกสำ์ 
หร่อเคร่�องปรับอากาศ103 

102  Surtees, R and Laura S. Johnson (2021) Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process 

(RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute

103  UN Women (2020). The Gendered Dynamics of Trafficking in Persons Across Cambodia, Myanmar and Thailand. Bangkok: UN Women. 

104  UN Women (2020). The Gendered Dynamics of Trafficking in Persons Across Cambodia, Myanmar and Thailand. Bangkok: UN Women. 

การฝ่ึกอบรมเหลั่านี�เป็นไปติามความเชิ่�อดัั�งเดัิมเกี�ยว
กับบทบาททางเพื่ศ (gender roles) แลัะมุมมองแบบ
เหมารวมติ่อทักษะขึ้องผ้้หญิงแลัะผ้้ชิาย ที�เลัวร้ายกว่า
นั�นค่ออาจ้มีความเสำี�ยงที�จ้ะก่อให้เกิดัการแบ่งแยกภาค
อุติสำาหกรรมแลัะอาชิีพื่ติามเพื่ศสำภาพื่อย่างเคร่งครัดั 
ซ้ี�งอาจ้นำาไปสำ้่การกระจุ้กติัวขึ้องผ้้หญิงในสำาขึ้าอาชิีพื่
ที�มีรายไดั้ไม่ดัี ไม่ไดั้รับคุณค่า ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ 
แลัะมีความเสำี�ยงสำ้ง104

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 

	» ปร้กษากับผ้้เสำียหายว่ามีทักษะใดัอย้่แลั้วบ้าง แลัะสำนใจ้เรียนร้้ทักษะใดัเพื่ิ�มเติิม สำนับสำนุนให้ผ้้เสำียหาย โดัยเฉพื่าะ
ผ้้หญงิแลัะเดัก็ผ้ห้ญงิเรยีนร้ทั้กษะใหม่ ๆ เพื่่�อหลักีเลัี�ยงการติดิัอย้ใ่นอาชิพีื่ที�ให้รายได้ัติำ�า ไม่ได้ัรบัคณุค่า แลัะถึก้แสำวงหา
ประโยชิน์ 

	» ระมัดัระวังเกี�ยวกับภ้มิหลัังทางวัฒนธิรรมขึ้องผ้้เสำียหายซี้�งจ้ะสำ่งผลัติ่อการติัดัสำินใจ้ว่าผ้้เสำียหายประสำงค์จ้ะรับ
ความช่ิวยเหลัอ่แลัะการฝึ่กอบรมทางวชิิาชิพีื่ประเภทใดั สำนับสำนุนให้ผ้เ้สำยีหายคดิันอกกรอบการเหมารวมทางเพื่ศ
ภาวะว่าผ้ห้ญงิแลัะผ้้ชิายควรทำางานอะไร แติ่จ้ะติ้องไม่สำร้างแรงกดัดัันหากผ้้เสำียไม่สำบายใจ้ 

	» เสำนอการฝึ่กอบรมเกี�ยวกบัทกัษะชิวีติิที�เป็นประโยชิน์ต่ิอทั�งชิายแลัะหญงิแก่ผ้เ้สำยีหายทั�งหมดั เช่ิน ทกัษะการอ่าน
เขึ้ยีนพื่่�นฐาน ความร้้ทางการเงิน การรักษาพื่ยาบาลัเบ่�องติ้น สำุขึ้ภาพื่แลัะความปลัอดัภัย การวางแผนครอบครัว 
การจ้ัดัการความเครียดั ความร้้ดั้านไอที เป็นติ้น 

	» มุ่งเน้นการให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะการฝ่ึกอบรมทางวิชิาชิีพื่ที�สำนับสำนุนความเชิ่�อมั�นในตินเองแลัะสำร้างความมั�นใจ้
แก่ผ้้เสำียหายทั�งชิายแลัะหญิง สำร้างสำภาพื่แวดัลั้อมเชิิงบวกแลัะสำนับสำนุนให้ผ้้เสำียหายมีอิสำระในการเลั่อกความ
ชิ่วยเหลั่อที�ตินติ้องการ แลัะมีโอกาสำเริ�มติ้นชิีวิติใหม่หลัังจ้ากประสำบการณ์ที�สำร้างบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้

5. โครงการกลับัคน่สำ้ส่ำงัคมที�ติอกยำ�าการเหมารวมทางเพื่ศแลัะบรรทดััฐานทางสำงัคมที�เป น็อนัติราย 64



การดั้แลัรักษาทำางการแพื่ทำย ์
แลัะการดั้แลัส้ข้ภูาพื่จิติ 
สำิทธิิในสำุขึ้ภาพื่ค่อสำิทธิิมนุษยชินขึ้ั�นพื่่�นฐาน สำำาหรับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ การเขึ้้าถึ้ง
บรกิารดัแ้ลัรักษาทางการแพื่ทย์แลัะการดัแ้ลัสำขุึ้ภาพื่จิ้ติจ้ง้มคีวามสำำาคญัเป็นอย่างยิ�ง โดัยผ้เ้สำยีหาย
สำ่วนมากมีปัญหาสำุขึ้ภาพื่ที�มีความรุนแรงมากน้อยติ่างกันไป ขึ้ณะที�สำุขึ้ภาพื่กายแลัะจ้ิติใจ้อาจ้
ถ้ึกบั�นทอนจ้ากสำภาพื่ที�ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์หร่อการทำาร้ายโดัยติรงอันเป็นวิธิีในการควบคุม
ผ้้เสำียหายนั�นเอง105 บางรายอาจ้มีอาการเจ้็บป่วยหร่อกลัายเป็นผ้้ทุพื่พื่ลัภาพื่ทางร่างกาย
ระหว่างการค้ามนุษย์ ขึ้ณะที�ผ้้หญิงแลัะเดั็กผ้้หญิงที�ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศอาจ้ติิดัโรค
ติิดัติ่อทางเพื่ศสำัมพื่ันธิ์ แลัะ/หร่อติั�งครรภ์ไดั้

คนสำ่วนใหญ่ที�ถึ้กค้ามนุษย์มักติ้องประสำบกับความเสำี�ยงทางสำุขึ้ภาพื่ทั�งก่อน ระหว่าง แลัะ
หลัังจ้ากชิ่วงเวลัาที�ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ เชิ่น เม่�อถึ้กควบคุมติัวในสำถึานกักกันหร่อเร่อนจ้ำา 
หร่อเม่�ออย้่ติามท้องถึนนซี้�งบ่อยครั�งถึ้กทิ�งโดัยไม่ไดั้รับความชิ่วยเหลั่อใดั ๆ ความสำามารถึใน
การฟื้้�นฟื้้ขึ้องผ้้เสำียหายขึ้้�นอย้่กับการให้บริการทางการแพื่ทย์อย่างทันท่วงทีแลัะเหมาะสำม 
อย่างไรก็ติาม การติอบสำนองติ่อความติ้องการบริการทางสำุขึ้ภาพื่ที�หลัากหลัายแลัะมักมีความ
ลัะเอียดัอ่อนขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ยังคงเป็นเร่�องท้าทายอย้่

ในบางกรณี บุคลัากรทางการแพื่ทย์อาจ้เป็นบุคคลักลัุ่มแรกที�ไดั้ติิดัติ่อกับผ้้เสำียหาย โดัยที�ผ้้ป่วย
อาจ้เปิดัเผยประสำบการณ์ถึ้กค้ามนุษย์ขึ้องตินเอง หร่อผ้้ให้บริการอาจ้จ้ับสำัญญาณบางอย่างที�
บ่งชิี�ว่าบุคคลันั�นถึ้กค้ามนุษย์ ในแง่นี� บริการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่จ้้งเป็นร้ปแบบหน้�งที�สำำาคัญยิ�งขึ้องการ
ป้องกันแลัะสำนับสำนุนในเคร่อขึ้่ายมาติรการความชิ่วยเหลั่อเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์

105 IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM. 
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ทำางร่างกาย

• บาดัแผลั/รอยชิำ�าบนร่างกาย แลัะแขึ้นขึ้าหัก 

• โรคติิดัติ่อ อันรวมถึ้งโรคติิดัติ่อทางเพื่ศสำัมพื่ันธิ์ (เอชิไอวี/เอดัสำ์ หร่อโรคติิดัติ่อทางเพื่ศอ่�น ๆ)

• ภาวะทุพื่โภชินาการ 

• ขึ้าดัแคลันเสำ่�อผ้าที�เหมาะสำม 

• ไม่มีสำถึานพื่ักพื่ิงหร่อสำถึานที�อย้่อาศัยที�เหมาะสำม 

ทำางจิติใจ

• ไม่เชิ่�อมั�นในตินเอง 

• ซี้มเศร้า

• บาดัแผลัทางจ้ิติใจ้

• หวาดักลััว ร้้สำ้กไม่มั�นคง (insecurity) แลัะวิติกกังวลั

• ไม่ไว้ใจ้ตินเองแลัะผ้้อ่�น 

• ใชิ้แลัะติิดัสำารเสำพื่ติิดั 

มีการระบุว่าอันติรายดัังติ่อไปนี�พื่บไดั้บ่อยครั�งในการให้บริการดั้แลัทางการแพื่ทย์แลัะสำุขึ้ภาพื่จ้ิติแก่ผ้้เสำียหายจ้ากการ
ค้ามนุษย์ภายในอาเซีียน ในฐานะเจ้้าหน้าที�ผ้้เผชิิญเหติุดั่านหน้าหร่อเป็นฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคัญค่อท่านติ้องติระหนัก
ถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นไดั้เหลั่านี� แลัะพื่ิจ้ารณาให้แนวปฏิิบัติิเพื่่�อไม่ทำาอันติรายเป็นวิธิีในการป้องกันหร่อลัดัอันติราย
เหลั่านี�

106 ดััดัแปลังจ้าก IOM (2009). Caring for Trafficked Persons, Guidance for Health Providers. Geneva: IOM. 
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1.  ข้าดัการเข้้าถ่งบัริการดั้แลัรักษาทำางการแพื่ทำย ์
แลัะส้ข้ภูาพื่จิติ 

การขึ้าดัแคลันบริการทางการแพื่ทย์ที�ไม่มีค่าใชิ้จ้่ายหร่อ
ในราคาไม่แพื่งเป็นอุปสำรรคสำำาคัญติ่อการเขึ้้าถึ้งบริการ
ทางสำุขึ้ภาพื่ที�จ้ำาเป็นขึ้องผ้้เสำียหายจ้ำานวนมาก ผ้ท้ี�ได้ัรบั
การคัดัแยกว่าเป็นผ้้เสำียหายอาจ้ไม่ไดั้รับการสำ่งติ่อไป
ยังโรงพื่ยาบาลัหร่อคลัินิกเน่�องจ้ากค่าใชิ้จ้่ายที�อาจ้เกิดั
ขึ้้�นแลัะการขึ้าดัแคลันงบประมาณที�จ้ัดัสำรรให้บริการ
ดั้แลัสำุขึ้ภาพื่ภายในหน่วยงานที�เกี�ยวขึ้้อง ผ้้เสำียหาย
จ้ากการค้ามนุษย์ที�เป็นชิาวติ่างชิาติิมีความเสำี�ยงสำ้งเป็น
พื่ิเศษเน่�องจ้ากระบบประกันสำุขึ้ภาพื่แห่งชิาติิสำ่วนใหญ่
ไม่ครอบคลัมุถ้ึงบคุคลัที�ไม่ใช่ิคนชิาติขิึ้องประเทศนั�น ๆ 
นอกจ้ากนั�นยังติ้องการทั�งเอกสำารแลัะเวลัาเพื่ิ�มเติิมเพื่่�อ
ให้ผ้้เสำียหายที�เป็นชิาวติ่างชิาติิสำามารถึเขึ้้าถึ้งบริการ
ทางการแพื่ทย์แลัะการดั้แลัสุำขึ้ภาพื่ไดั้ ฉะนั�นโอกาสำที�
ผ้้เสำียหายกลัุ่มนี�จ้ะถึ้กทอดัทิ�งจ้้งสำ้งขึ้้�นติามไปดั้วย 

การติีติราทางสำังคมเกี�ยวกับโรคติิดัติ่อทางเพื่ศสำัมพื่ันธิ์ 
เชิ่น เอชิไอวี/เอดัสำ์ การยุติิการติั�งครรภ์ แลัะการใชิ้
สำารเสำพื่ติิดั ขึ้ัดัขึ้วางไม่ให้ผ้้เสำียหายบางรายไดั้รับการ
ดั้แลัทางการแพื่ทย์ที�สำำาคัญ แพื่ทย์หร่อพื่ยาบาลัอาจ้ไม่
เติ็มใจ้รักษาพื่ยาบาลักรณีเหลั่านี� ทั�งยังมีแนวโน้มที�จ้ะ
กลั่าวโทษผ้้เสำียหายจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศ
ว่าเป็นติ้นเหติุขึ้องอาการเจ้็บป่วยแลัะการติั�งครรภ์อีก
ดั้วย 

ภาพื่โดัย Bongkarn Thanyakij บน Istockphoto
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 

	» ประเมินว่าผ้้เสำียหายติ้องการการดั้แลัทางการแพื่ทย์อย่างเร่งดั่วนหร่อไม่ แลัะสำ่งติ่อให้แพื่ทย์ทันทีที�เป็นไปไดั้ 

	» หากเป็นไปไดั้ สำ่งติ่อผ้้เสำียหายให้บุคลัากรทางการแพื่ทย์ที�ผ่านการฝ่ึกอบรมแลัะมีประสำบการณ์การรักษาพื่ยาบาลั
กรณีที�เกี�ยวกับการค้ามนุษย์ จ้ัดัทำารายชิ่�อบุคลัากรทางการแพื่ทย์เหลั่านี�เพื่่�อให้ง่ายติ่อการสำ่งติ่อในอนาคติ

	» ประสำานงานกับหน่วยงานอ่�นหร่อพื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนาเอกชินเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าจ้ะไม่มีการปฏิิเสำธิไม่ให้
บริการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่กับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์เน่�องจ้ากขึ้าดัแคลันงบประมาณหร่อทรัพื่ยากร

	» หลัีกเลัี�ยงการถึามคำาถึามหร่อแสำดังความคิดัเห็นขึ้องตินเกี�ยวกับปัญหาสำุขึ้ภาพื่ขึ้องผ้้เสำียหายที�อาจ้แสำดังนัยยะถึ้ง
การประณามหร่อกลั่าวโทษผ้้เสำียหาย

	» เสำนอการติรวจ้การติั�งครรภ์รวมทั�งการติรวจ้หาเชิ่�อเอชิไอวแีลัะโรคติดิัต่ิอทางเพื่ศสำมัพื่นัธ์ิอ่�น ๆ หากห้องทดัลัอง
ทางการแพื่ทย์สำามารถึดัำาเนินการไดั้ หากเป็นไปไดั้ควรเติรียมการคุมกำาเนิดัแบบฉุกเฉิน (emergency 
contraception) เอาไว้สำำาหรับผ้้เสำียหายหญิงทุกคนที�อย้่ในวัยเจ้ริญพื่ันธิุ์ 

	» เสำนอการให้คำาปรก้ษาก่อนติรวจ้ที�เหมาะสำม แลัะแผนการติดิัติามเฉพื่าะรายเพื่่�อแจ้้งแลัะให้คำาปรก้ษาแก่ผ้เ้สำยีหาย
เกี�ยวกับผลัติรวจ้ ซี้�งควรรวมถึ้งการวางแผนการรักษาแลัะการสำ่งติ่อที�เหมาะสำมหากผลัติรวจ้เป็นบวก 

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:107

กระทรวงสำาธิารณสำุขึ้แห่งประเทศกัมพื่้ชิาออกนโยบายว่าดั้วยสำุขึ้ภาพื่ขึ้องแรงงานติ่างดั้าว ซ้ี�งกำาหนดั
ว่าโรงพื่ยาบาลัที�มีระบบการสำ่งติ่อในพื่่�นที�ชิายแดัน เชิ่น จ้ังหวัดัพื่ระติะบอง (Battambang) ไพื่ลัิน 
(Pailin) บันเติียเมียนเจ้ย (Banteay Meanchey) แลัะเกาะกง (Koh Kong) จ้ะติ้องให้การดั้แลัรักษา
ทางการแพื่ทย์โดัยไม่มีค่าใชิ้จ้่ายแก่แรงงานติ่างดั้าวทั�งหมดั รวมถึ้งผ้้ที�ไม่ถึ่อสำัญชิาติิกัมพื่้ชิาดั้วย ทั�งนี� มีเหติุ
ที�แรงงานติ่างดั้าวที�ทำางานที�ชิายแดันไทยเจ้็บป่วยเป็นจ้ำานวนมากในจ้ังหวัดัเกาะกง แรงงานติ่างดั้าวกลัุ่มนี�
จ้ะถึ้กสำ่งไปยังโรงพื่ยาบาลัรับผ้้ป่วยสำ่งติ่อระดัับจ้ังหวัดั (Provincial Referral Hospital) ในจ้ังหวัดัเกาะ
กงเพื่่�อรับการดั้แลัรักษาโดัยไม่มีค่าใชิ้จ้่าย โรงพื่ยาบาลัแห่งนี�ยังให้บริการฉีดัวัคซีีนสำำาหรับโรคโควิดั-19 โดัย
ไม่มีค่าใชิ้จ้่ายให้กับแรงงานติ่างดั้าวที�ทำางานในประเทศไทยดั้วยเชิ่นกัน 

107 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศกัมพื่้ชิา, 3 พื่ฤศจ้ิกายน ค.ศ. 2021. 
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2. บัริการดั้แลัส้ข้ภูาพื่ทำี�มีอย้่จำากัดัหร่อมีระยะเวลัาสั�น 

ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หลัายรายมีความติ้องการ
ทางสำุขึ้ภาพื่ที�หลัากหลัายซี้�งอาจ้มองไม่เห็นไดั้อย่าง
ชิัดัเจ้นในทันที การติ้องเผชิิญกับความรุนแรงทางกาย
แลัะทางเพื่ศ การบีบบังคับแลัะควบคุม การกระทำา
ทารุณทางจ้ิติใจ้ แลัะสำภาพื่การทำางานที�อันติรายนำาไป
สำ้่ปัญหาสำุขึ้ภาพื่ทั�งทางร่างกายแลัะจ้ิติใจ้หลัากหลัาย
ประการ หลัายรายติ้องทุกขึ้์ทรมานจ้ากภาวะเครียดั
หลัังผ่านเหติุการณ์กระทบกระเท่อนจ้ิติใจ้อย่างรุนแรง
ซี้�งอาจ้ยาวนานหลัายเดั่อนหรอ่หลัายปี

108 Surtees, R and Laura S. Johnson (2021). Recovery and Reintegration of Trafficking Victims: A Practitioner Guide. Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process 

(RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute. 

ยกติัวอย่าง เชิ่น ผ้้เสำียหายบางรายมีบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้
ที�ซีับซี้อนแลัะติ้องการการสำนับสำนุนทางจ้ิติใจ้ในระยะ
ยาว หร่อมีปัญหาสำุขึ้ภาพื่เร่�อรังที�จ้ำาเป็นติ้องไดั้รับการ
ดั้แลัรักษาทางการแพื่ทย์ในระยะยาวหร่อเฉพื่าะทางที�
ไม่มีอย้่ในชิุมชินขึ้องผ้้เสำียหาย เป็นติ้น108 

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย
	» ถึามผ้เ้สำยีหายว่ามคีวามกงัวลัทางสำขุึ้ภาพื่ใดัหรอ่ไม่ ผ้เ้สำยีหายอาจ้ไม่ติระหนกัหรอ่พื่ร้อมแบ่งปันปัญหาทางสำขุึ้ภาพื่ที�

ตินมีกับท่าน ให้มองหาสำัญญาณขึ้องปัญหาสำุขึ้ภาพื่อ่�น ๆ ที�ผ้้เสำียหายอาจ้ไม่กลั่าวถึ้ง 

	» หากเป็นไปไดั้ ปร้กษากับผ้้เชิี�ยวชิาญทางสำุขึ้ภาพื่จ้ิติที�มีคุณสำมบัติิเหมาะสำมพื่ร้อมกับนักสำงคมสำงเคราะห์อาชิีพื่
เพื่่�อเอ่�อให้เกิดัการดั้แลัโดัยใชิ้แนวปฏิิบัติิที�ดัีที�สำุดัพื่ร้อมกับการให้ยารักษาที�เหมาะสำม

	» ในการพื่ัฒนาแผนการรักษาพื่ยาบาลั ให้พื่ิจ้ารณาแลัะทำางานร่วมกับหน่วยงานแลัะองค์กรพื่ัฒนาเอกชินเพื่่�อติอบ
สำนองต่ิอความต้ิองการที�หลัากหลัายขึ้องผ้เ้สำยีหาย รวมถึง้ในด้ัานอาหาร สำถึานที�พื่กัพื่งิ การมตีิวัแทนทางกฎหมาย 
การสำนับสำนุนทางสำุขึ้ภาพื่จ้ิติ การศ้กษาแลัะการพื่ัฒนาทักษะเพื่่�อการทำางาน เป็นติ้น ทั�งหมดันี�ลั้วนสำำาคัญติ่อการ
สำนับสำนุนการฟื้้�นฟื้้ผ้้เสำียหายในองค์รวม

	» บางครั�งอาจ้เป็นไปไม่ไดั้ที�จ้ะสำ่งติ่อผ้้เสำียหายให้ผ้้เชิี�ยวชิาญดั้านสำุขึ้ภาพื่จ้ิติหร่อเพื่่�อรับบริการดั้แลัรักษาเฉพื่าะทาง 
อันเน่�องมาจ้ากจ้ำานวนเจ้้าหน้าที�ที�มีอย้่ หร่อเพื่ราะผ้้เสำียหายปฏิิเสำธิไม่ติ้องการถึ้กสำ่งติ่อ หร่อถึ้กเนรเทศหร่อสำ่งติัว
กลััวภ้มิลัำาเนาโดัยทันที ในกรณีนี� ให้ใชิ้เวลัาที�ไดั้เจ้อผ้้เสำียหายให้เกิดัประโยชิน์สำ้งสำุดัในการสำร้างผลักระทบเชิิงบวก
ติ่อสำุขึ้ภาพื่ขึ้องผ้้เสำียหายให้มากที�สำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้

	» หาร่อกับผ้้เสำียหายว่าจ้ะสำร้างกิจ้วัติรพื่่�นฐานที�หายไปขึ้้�นมาใหม่อย่างไร เชิ่น เวลัาในการรับประทานอาหารแลัะ
เขึ้้านอนที�แน่นอน สำนับสำนุนการใชิ้วิธิีการรับม่อเชิิงบวก (เชิ่น วิธิีผ่อนคลัายที�มีความเหมาะสำมทางวัฒนธิรรม)  
แลัะแนะนำาผ้้เสำียหายว่าหากยังมีอาการอย้่ จ้ะไดั้รับการสำ่งติ่อเพื่่�อรับความชิ่วยเหลั่อเพื่ิ�มเติิมติ่อไป

	» ให้คำาแนะนำาที�ไม่ติัดัสำินแลัะให้กำาลัังใจ้เกี�ยวกับการใชิ้แอลักอฮอลั์แลัะสำารเสำพื่ติิดัในทางที�ผิดั โดัยชิ่วยให้ผ้้เสำียหาย
ติั�งเป้าหมายในการเลัิกการเสำพื่แลัะสำนับสำนุนให้ผ้้เสำียหายแสำดังออกถึ้งแรงจ้้งใจ้ขึ้องตินเองในการลัดัการเสำพื่ลัง

	» ใช้ิแนวทางแก้ไขึ้ปัญหา เสำริมพื่ลังัให้ผ้เ้สำยีหายแทนที�จ้ะบอกว่าทางเลัอ่กใดัที�ท่านคดิัว่าผ้เ้สำยีหายควรเลัอ่ก ร่วมกนั
ระดัมสำมองในการรวบรวมปัญหาติ่าง ๆ เพื่่�อชิ่วยให้ผ้้เสำียหายระบุทางเลั่อกในการรับม่อหร่อพื่ัฒนาทางแก้ไขึ้ดั้วย
ตินเอง
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คุ้วามทำ้าทำาย:

ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์หลัายรายจ้ำาเป็นติ้องไดั้รับการติรวจ้ร่างกายโดัยลัะเอียดัแลัะการรักษา
พื่ยาบาลัในระยะยาวจ้ากบุคลัากรดั้านสำุขึ้ภาพื่ที�มีคุณสำมบัติิเหมาะสำม กลัุ่มผ้้เสำียหายที�มีอาการบาดัเจ้็บ
ภายในอาจ้จ้ำาเป็นติ้องเขึ้้ารับการติรวจ้เอกซีเรย์ การติรวจ้ทางจุ้ลัชิีววิทยา หร่อการติรวจ้ทางพื่ิษวิทยา
เพื่่�อกำาหนดัขึ้อบเขึ้ติอาการบาดัเจ้็บทางร่างกายขึ้องผ้้เสำียหาย กระบวนการแลัะการติรวจ้เหลั่านี�อาจ้
มีราคาแพื่งแลัะใชิ้เวลัานาน รวมถึ้งอาจ้มีทรัพื่ยากรขึ้องรัฐอย้่จ้ำากัดัสำำาหรับการติรวจ้เหลั่านี� ประเดั็นนี�
เป็นสำ่วนหน้�งขึ้องความคิดัเห็นจ้ากผ้้เขึ้้าร่วมในการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิหลัาย
ครั�งระหว่างเดั่อนติุลัาคมถึ้งธิันวาคม ปีค.ศ. 2021 ในทางเดัียวกัน  การรักษาพื่ยาบาลัโรคเร่�อรังแลัะโรค
ติิดัติ่อทางเพื่ศสำัมพื่ันธิ์ เชิ่น เอชิไอวี/เอดัสำ์ นั�นติ้องดัำาเนินไปติลัอดัชิีวิติแลัะมีค่าใชิ้จ้่ายสำ้ง ซี้�งสำ่งผลัติ่อ
ความสำามารถึขึ้องผ้้เสำียหายที�ไดั้รับการรักษาพื่ยาบาลัดัังกลั่าว 

ผ้้เสำียหายที�อย้่ในพื่่�นที�ชินบทหร่อภ้มิภาคห่างไกลัอาจ้ไม่สำามารถึเขึ้้าถึ้งบริการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่ที�มีคุณภาพื่
แลัะ/หร่อยาบางประเภทไดั้เลัยเน่�องจ้ากขึ้าดัแคลันบริการหร่อยาเหลั่านั�นในพื่่�นที�  การสำนับสำนุนขึ้อง
ครอบครัวเพื่่�อให้ผ้้เสำียหายไดั้รับการรักษาพื่ยาบาลัอย่างสำมำ�าเสำมอเป็นสำิ�งสำำาคัญ แติ่อาจ้ไม่มีอย้่เสำมอไป ผ้้
เสำียหายที�พื่ิการหร่อมีความติ้องการซีับซี้อนยังติ้องเผชิิญกับความยากลัำาบากอย่างยิ�งในการไดั้รับบริการ
ดั้แลัสำุขึ้ภาพื่ที�เหมาะสำมหร่อสำมำ�าเสำมอ การขึ้าดัแคลันบุคลัากรทางการแพื่ทย์ที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรม งบ
ประมาณรัฐเพื่ียงเลั็กน้อย แลัะการสำนับสำนุนจ้ากครอบครัวที�จ้ำากัดัหมายความว่าผ้้เสำียหายจ้ำานวนมากไม่
ไดั้รับการสำนับสำนุนแลัะความชิ่วยเหลั่อเพื่่�อฟื้้�นฟื้้สำุขึ้ภาพื่ทั�งกายแลัะใจ้

2. บรกิารดัแ้ลัสำขุึ้ภาพื่ที�มอีย้จ่้ำากดััหรอ่มรีะยะเวลัาสำั�น 70



3. ข้าดัแคุ้ลันการดั้แลัทำี�คุ้ำาน่งถ่งบัาดัแผู้ลัทำางจิติใจ 

ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์อาจ้ถึ้กทำาให้เป็นเหย่�อซีำ�า
ในระหว่างการเขึ้้ารับบริการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่ โดัยอาจ้เกิดั
ขึ้้�นไดั้หากผ้้เสำียหายร้้สำ้กถึ้กคุกคามหร่อไม่ปลัอดัภัย
ระหว่างการปร้กษาหร่อการติรวจ้ หร่ออาจ้ร้้สำ้กลัะอาย
หร่ออับอายจ้ากชิุดัคำาถึามติ่าง ๆ หร่อวิธิีที�เจ้้าหน้าที�
ปฏิิบัติิติ่อร่างกายขึ้องติน หร่ออาจ้ไร้อำานาจ้หร่อไร้
ความสำามารถึในการควบคุมติลัอดัทั�งกระบวนการเลัยก็
เป็นไดั้

ประสำบการณ์เชิิงลับเหลั่านี�อาจ้ขึ้ัดัขึ้วางไม่ให้ผ้้เสำียหาย
เปิดัเผยถ้ึงการแสำวงหาประโยชิน์ ในบางกรณ ีอาจ้ส่ำงผลั
ให้ผ้้เสำียหายหลัีกเลัี�ยงการเขึ้้ารับบริการดั้แลัสำุขึ้ภาพื่
ในอนาคติ การนำาเอาแนวทางที�คำาน้งถึ้งบาดัแผลัทาง
จ้ิติใจ้มาใชิ้กับการมีปฏิิสำัมพื่ันธิ์กับผ้้ป่วยทั�งหมดัชิ่วย
ให้เจ้้าหน้าที�ดั้านสำุขึ้ภาพื่สำามารถึสำร้างสำภาพื่แวดัลั้อม
ที�ปลัอดัภัยกว่าสำำาหรับผ้้เสำียหายแลัะเอ่�อติ่อการบำาบัดั
รักษาผ้้เสำียหายดั้วย

ภาพื่โดัย Mufid Majnun บน Unsplash

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 71



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ดั้ให้แน่ใจ้ว่าบริการให้คำาปร้กษาแลัะการติรวจ้ร่างกายเกิดัขึ้้�นในสำถึานที�มิดัชิิดัแลัะเป็นสำ่วนติัว 

	» อนุญาติให้นักสำังคมสำงเคราะห์หร่อผ้้ใหญ่ที�ผ้้เสำียหายไว้ใจ้อย้่ในห้องติรวจ้ดั้วยหากผ้้เสำียหายร้องขึ้อ ก่อนมาพื่บ
กับผ้้เสำียหาย นักสำังคมสำงเคราะห์อาจ้เติรียมความพื่ร้อมโดัยการให้ความร้้แลัะขึ้้อม้ลัที�จ้ำาเป็นแก่ผ้้เสำียหายเพื่่�อให้
ร้้สำ้กมั�นใจ้ที�จ้ะถึ้กคุยกับบุคลัากรทางการแพื่ทย์แลัะดั้แลัสำุขึ้ภาพื่ขึ้องตินเองไดั้ติ่อไป

	» มุ่งเน้นการถึามว่า “เกิดัอะไรขึ้้�นกับคุณ” แทนที�จ้ะถึามว่า “มีปัญหาติรงไหน”109

	» สำ่�อสำารอย่างชิ้า ๆ แลัะชิัดัเจ้นว่าจ้ะเกิดัอะไรขึ้้�นติ่อไป ผ้้เสำียหายควรคาดัหวังสำิ�งใดั แลัะดั้ให้แน่ใจ้ว่าผ้้เสำียหาย
เขึ้้าใจ้สำิ�งที�กำาลัังเกิดัขึ้้�น ให้ใชิ้ลั่ามหากจ้ำาเป็น

	» การติรวจ้แลัะการประเมินทางร่างกายแลัะจ้ิติใจ้ควรเกิดัขึ้้�นเม่�อไดั้รับความยินยอมโดัยไดั้รับขึ้้อม้ลัครบถึ้วน
จ้ากผ้้เสำียหายเท่านั�น โดัยผ้้เสำียหายควรไดั้รับขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับขึ้ั�นติอนแลัะกระบวนการที�เกี�ยวขึ้้องแลัะเหติุผลัที�
จ้ำาเป็นติ้องดัำาเนินการดัังกลั่าว ทั�งนี� ไม่ควรอนุมานว่าความเงียบขึ้องผ้้เสำียหายค่อการยินยอม การติรวจ้แลัะการ
ประเมินควรดัำาเนินการโดัยบุคคลัในเพื่ศสำภาพื่ที�ผ้้เสำียหายสำบายใจ้

	» พื่้ดัคุยกับผ้้เสำียหายในลัักษณะที�ไม่ติัดัสำินแลัะปลัอบประโลัม ย่นยันกับผ้้เสำียหายว่าไม่มีใครสำมควรถึ้กทำาร้าย 
แลัะทุกคนสำมควรไดั้รับการปฏิิบัติิดั้วยความเคารพื่

	» ติรวจ้สำอบว่าผ้้เสำียหายสำบายใจ้แลัะร้้สำ้กปลัอดัภัยติลัอดัทั�งกระบวนการ การติรวจ้ หร่อการรักษาพื่ยาบาลัหร่อไม่ 
แจ้้งผ้้เสำียหายว่าบริการนี�เป็นไปโดัยสำมัครใจ้ แลัะผ้้เสำียหายมีสำิทธิิปฏิิเสำธิไดั้ทุกเม่�อ

	» เสำนอขึ้้อม้ลัแลัะการสำนับสำนุนติลัอดัทั�งการให้บริการทางคลัินิก สำ่งเสำริมให้ผ้้เสำียหายถึามคำาถึามแลัะเขึ้้าร่วมใน
กระบวนการติัดัสำินใจ้

	» ย่นยันกับผ้้เสำียหายว่าขึ้้อม้ลัทั�งหมดัที�รวบรวมไดั้จ้ะเก็บรักษาไว้เป็นความลัับ โดัยอธิิบายกับผ้้เสำียหายว่าจ้ะเก็บ
บันท้กขึ้้อม้ลัขึ้องพื่วกเขึ้าอย่างปลัอดัภัยไดั้อย่างไร แลัะแจ้้งให้ผ้้เสำียหายทราบดั้วยว่าขึ้้อม้ลัที�ไดั้จ้ะไม่แบ่งปันกับผ้้
อ่�นหากไม่ไดั้รับการอนุญาติจ้ากผ้้เสำียหายหร่อไม่มีคำาสำั�งศาลั

	» ระหว่างการพื่บกันครั�งแรก มุ่งเน้นการสำร้างความไว้ใจ้กับผ้้เสำียหาย โดัยอนุญาติให้ผ้้เสำียหายแบ่งปันความร้้สำ้ก
แลัะความประสำงค์ว่าติ้องการไดั้รับการปฏิิบัติิอย่างไร ให้มีความลัะเอียดัอ่อนติ่อความอ้ดัอัดัขึ้องผ้้เสำียหายไม่
ว่าจ้ะแสำดังออกทางวาจ้าหร่อทางร่างกาย ขึ้้อนี�อาจ้เอ่�อติ่อการที�ผ้้เสำียหายอธิิบายถึ้งประสำบการณ์ขึ้องการลั่วง
ลัะเมิดัแลัะการค้ามนุษย์ขึ้องติน

109 Polaris Project (2018). On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human Trafficking. 
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4. ข้าดัแคุ้ลันการดั้แลัทำี�เหมาะสมทำางวัฒนธิรรม 
แลัะออกแบับัมาเฉพื่าะบั้คุ้คุ้ลั 

ภม้หิลังัส่ำวนบคุคลั รวมถึง้ภม้หิลังัทางวฒันธิรรม สัำงคม 
แลัะเศรษฐกจิ้ขึ้องผ้เ้สำยีหาย ติลัอดัจ้นระดับัการศก้ษา
แลัะเหติกุารณ์ที�เกดิัขึ้้�นระหว่างสำถึานการณ์การค้ามนษุย์ 
ต่ิางส่ำงผลัต่ิอประสำบการณ์เกี�ยวกบัโรคภยัไข้ึ้เจ้บ็แลัะ
สำขุึ้ภาพื่ แลัะความคาดัหวงัที�ผ้เ้สำยีหายมต่ีิอบรกิารดัแ้ลั
สำขุึ้ภาพื่ นอกจ้ากนั�น บทบาททางเพื่ศ จ้ารตีิประเพื่ณี 
แลัะความเชิ่�อทางจ้ติิวิญญาณล้ัวนมอีทิธิพิื่ลัต่ิอการที�
ผ้เ้สำยีหายประสำบกบัโรคภยัแลัะติอบสำนองต่ิอการดัแ้ลั

รกัษา ยกติวัอย่าง เช่ิน ผ้ห้ญงิที�มาจ้ากสำถึานการณ์ที�การ
ล่ัวงลัะเมดิั “ถึก้ทำาให้เป็นเร่�องปกติ”ิ มกัมแีนวโน้มที�จ้ะด้ัอย
ความร้ายแรงขึ้องประสำบการณ์ขึ้องตินเองลัง หากภม้หิลังั
แลัะระดับัความร้ข้ึ้องผ้เ้สำยีหายแลัะบคุลัากรทางการแพื่ทย์
แติกต่ิางกนัมากเกนิไป อาจ้เป็นเร่�องยากสำำาหรบัผ้เ้สำยีหาย
ที�จ้ะแสำดังออกถึง้ความกงัวลัขึ้องติน แลัะยากสำำาหรบัผ้้ให้
บรกิารที�จ้ะประเมนิอาการแลัะความต้ิองการขึ้องผ้เ้สำยีหายได้ั

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย 
	» ใชิ้ลั่ามที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรมแลัะมีประสำบการณ์เพื่่�อให้มั�นใจ้ว่าผ้้เสำียหายสำามารถึสำ่�อสำารความติ้องการแลัะทำาให้อีก

ฝ่่ายเขึ้้าใจ้ความติ้องการนั�นขึ้องตินไดั้ ควรใชิ้ลั่ามคนเดัิมหากเป็นไปไดั้ที�จ้ะพื่บปะกันมากกว่าหน้�งครั�ง ทั�งนี� ควร
แจ้้งให้ลั่ามหร่อองค์กรขึ้องลั่ามทราบถึ้งหัวขึ้้อที�จ้ะพื่้ดัคุย (เชิ่น การหาร่อทางการแพื่ทย์เป็นความลัับซี้�งอาจ้เกี�ยว
กับความรุนแรง หร่อการขึ้่มขึ้่น เป็นติ้น) ดั้ให้แน่ใจ้ว่าลั่ามไม่มีปัญหากับหัวขึ้้อ แลัะเติ่อนลั่ามว่าจ้ะติ้องไม่ให้ราย
ลัะเอียดัติิดัติ่อสำ่วนติัวแลัะเปิดัเผยขึ้้อม้ลัใดั ๆ เกี�ยวกับผ้้เสำียหายแก่ผ้้อ่�นโดัยเดั็ดัขึ้าดั

	» ประเมินระดัับความสำามารถึในการอ่านเขึ้ียนขึ้องผ้้เสำียหายเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าขึ้้อม้ลัจ้ะไดั้รับการถึ่ายทอดัในแบบที�
เขึ้้าใจ้ไดั้ง่าย ให้พื่ิจ้ารณาถึ้งการใชิ้สำ่�อที�เป็นภาพื่เพื่่�อชิ่วยในการอธิิบายให้ผ้้เสำียหายเขึ้้าใจ้

	» พื่ิจ้ารณาความติ้องการขึ้องผ้้พื่ิการ 

	» ไม่สำันนิษฐานแบบดั่วนสำรุปหร่อในเชิิงลับเกี�ยวกับปฏิิกิริยาหร่อพื่ฤติิกรรมขึ้องผ้้เสำียหาย ให้พื่ิจ้ารณาถึ้งเหติุผลั
ทางวัฒนธิรรม สำังคม หร่อสำ่วนบุคคลัที�เป็นไปไดั้ซี้�งนำาไปสำ้่การติอบสำนองเชิ่นนั�นขึ้องผ้้เสำียหาย

	» ระบุปัจ้จ้ัยทางสำังคมที�ทำาให้เกิดัความติ้งเครียดั อาทิ สำถึานที�อย้่อาศัย ขึ้้อจ้ำากัดัทางกฎหมายแลัะการเงิน แลัะ
การสำ่งติ่ออย่างเหมาะสำมแลัะทันท่วงทีแก่บริการทางสำังคมติ่าง ๆ

	» ศ้กษาความเขึ้้าใจ้ขึ้องผ้้เสำียหายเร่�องอาการป่วยขึ้องตินเอง ขึ้้อนี�อาจ้ชิ่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา
พื่ยาบาลัแลัะทำาให้ผ้้ปฏิิบัติิงานมีความลัะเอียดัอ่อนติ่อวิธิีการมีปฏิิสำัมพื่ันธิ์กับผ้้เสำียหาย

	» ดั้ให้แน่ใจ้ว่ามีการติอบสำนองติ่อความประสำงค์ขึ้องผ้้เสำียหายที�จ้ะมีผ้้ให้บริการเป็นคนเพื่ศเดัียวกันหากเป็นไปไดั้ 
รนวมทั�งเคารพื่ทางเลั่อกขึ้องผ้้เสำียหายว่าจ้ะอนุญาติให้ใครดัำาเนินการติรวจ้ร่างกายขึ้องติน

	» ติระหนักถึ้งความสำำาคัญขึ้องความเชิ่�อทางศาสำนาในการฟื้้�นฟื้้ผ้้เสำียหาย รวมทั�งความเขึ้้าใจ้ที�ผ้้เสำียหายมีติ่อ
ประสำบการณ์การค้ามนุษย์ในบริบทขึ้องศาสำนาแลัะความเชิ่�อทางวัฒนธิรรมขึ้องตินดั้วย

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 73



ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์มีสำิทธิิในการเลั่อกแลัะติัดัสำินใจ้ดั้วยตินเอง แลัะควรไดั้รับการสำนับสำนุนให้เขึ้้าร่วม
ในกระบวนการติัดัสำินใจ้ให้มากที�สำุดัเท่าที�เป็นเป็นไดั้ ทั�งนี� แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิง
เพื่ศภูาวะ แนะนำาให้ผ้้เสำียหาย “ไดั้รับการเสำริมพื่ลัังเพื่่�อให้สำามารถึเขึ้้าร่วมในทุกมิติิขึ้องการวางแผนแลัะการ
ดัำาเนินการใดั ๆ ที�เกี�ยวขึ้้องกับความชิ่วยเหลั่อที�ผ้้เสำียหายไดั้รับหากเหมาะสำม”110 เม่�อทำางานร่วมกับผ้้เสำียหาย 
ผ้้ให้บริการควรมุ่งเน้นการฟื้้�นฟื้้ความเป็นอิสำระ (autonomy) ขึ้องผ้้เสำียหาย แลัะทำาให้พื่วกเขึ้าสำามารถึทำาการ
ติัดัสำินใจ้แลัะดัำาเนินการใดั ๆ ที�สำ่งผลัติ่อตินเองไดั้ดั้วยตินเอง ความร่วมม่อเชิ่นนี�จ้ะชิ่วยให้ผ้้เสำียหายไดั้อิสำระใน
การติัดัสำินใจ้ใดั ๆ ที�สำ่งผลัติ่อชิีวิติดั้วยตินเองกลัับค่นมา รวมทั�งเพื่ิ�มความมั�นใจ้ขึ้องผ้้เสำียหายในการระบุว่าอยาก
กระทำาการใดัติ่อไป 

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:111

ระหว่างการติรวจ้ทางการแพื่ทย์ขึ้องเดั็กที�เป็นผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ แพื่ทย์แลัะพื่ยาบาลัชิาวลัาวมัก
จ้ะจ้ัดัให้มีนักสำังคมสำงเคราะห์แลัะจ้ิติแพื่ทย์อย้่ในห้องเดัียวกันดั้วย พื่่อแม่หร่อผ้้ปกครองติามกฎหมาย
ขึ้องเดั็กจ้ะอย้่ดั้วยเชิ่นเดัียวกัน หากมีบุคคลัดัังกลั่าว ระหว่างการติรวจ้ บุคลัากรทางการแพื่ทย์ไดั้รับการฝ่ึก
มาไม่ให้ถึามคำาถึามโดัยติรงที�อาจ้สำร้างบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้แก่เดั็ก ทั�งยังจ้ะติ้องแจ้้งให้ผ้้ปกครองแลัะเดั็กทราบ
ถึ้งกระบวนการหร่อการติรวจ้ใดั ๆ ที�จ้ะเกิดัขึ้้�น มีการกลั่าวถึ้งกรณีหน้�งที�ผ้้เสำียหายปฏิิเสำธิไม่ติรวจ้ร่างกาย 
แม้ผ้้เสำียหายรายนั�นจ้ะไดั้รับการปร้กษาแลั้วว่าเหติุใดัการติรวจ้จ้้งสำำาคัญ แติ่เน่�องจ้ากผ้้เสำียหายไม่เปลัี�ยนใจ้ 
จ้้งไดั้รับอนุญาติให้ไปในติอนท้าย

110 ดั้ย่อหน้าที� 2.6.2. 

111 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับสำปป.ลัาว, 17 ธิันวาคม ค.ศ. 2021. 
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กระบัวนการย้ติิธิรรมทำางอาญา 
สำิทธิิแลัะความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหายควรเป็นหัวใจ้สำำาคัญขึ้องกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญา 
อย่างไรก็ติาม มักมีการปฏิิบัติิติ่อผ้้เสำียหายเหม่อนเป็นสำิ�งขึ้อง โดัยมองว่าผ้้เสำียหายเป็นพื่ยาน
หลัักฐานชิิ�นหน้�งภายในกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญาที�มีการดัำาเนินคดัีกับผ้้กระทำาผิดัเป็น
ศ้นย์กลัาง แนวทางแลัะกระบวนการขึ้องภ้มิภาคอาเซีียนย่นยันว่าผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์
ทุกคนที�เขึ้้าร่วมในการสำ่บสำวนสำอบสำวนหร่อการดัำาเนินคดัีกับผ้้แสำวงหาประโยชิน์ควรไดั้รับการ
คุ้มครอง การสำนับสำนุน แลัะความชิ่วยเหลั่อที�เหมาะสำมแลัะเป็นไปติามที�กฎหมายกำาหนดัเป็น
ระยะเวลัาเท่ากับที�ผ้้เสำียหายติ้องเกี�ยวขึ้้องกับกระบวนการทางอาญา โดัยประเทศในอาเซีียนจ้ะ
ติ้องดั้ให้แน่ใจ้ว่าผ้้เสำียหายติระหนักถึ้งมาติรการเยียวยาที�มีอย้่ แลัะติ้องออกกฎหมายแลัะวาง
กระบวนการที�จ้ำาเป็นเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าจ้ะมีโอกาสำไดั้รับสำินไหมทดัแทนกลัับมา
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แนวปฏิิบัติิที� 5(8) ในหลัักการแนะนำาแลัะแนวทำางปฏิิบััติิดั้านสิทำธิิมน้ษยชนแลัะการคุ้้ามน้ษย์ข้อง 
OHCHR เรียกร้องให้รัฐภาคีดัำาเนินการอย่างเหมาะสำมเพื่่�อคุ้มครองบุคคลัที�ถึ้กค้ามนุษย์ระหว่างกระบวนการ
สำบ่สำวนสำอบสำวนแลัะการพื่จิ้ารณาคดั ีรวมไปถึง้ระยะเวลัาหลังัจ้ากนั�นหากมคีวามจ้ำาเป็นต้ิองรกัษาความปลัอดัภัย
ขึ้องผ้้เสำียหาย โครงการคุ้มครองที�เหมาะสำมอาจ้รวมถึ้งองค์ประกอบดัังติ่อไปนี�บางสำ่วนหร่อทั�งหมดั อาท ิ
การกำาหนดัสำถึานที�ปลัอดัภัยในประเทศปลัายทาง การเขึ้้าถึ้งที�ปร้กษาทางกฎหมายอิสำระ การคุ้มครองอัติลักัษณ์
ติวัตินระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย การกำาหนดัทางเลัอ่กหากพื่ำานกัต่ิอ ติั�งรกราก หรอ่ส่ำงกลับัประเทศ

ในฐานะเจ้้าหน้าที�เผชิญิเหติหุรอ่ฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคญัคอ่ต้ิองติระหนกัถึง้ความเสำี�ยงที�ผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์
แลัะบุคคลัที�ให้ความเชิ่�อเหลั่อผ้้เสำียหายติ้องเผชิิญ การขึ้่มขึ้้่จ้ากผ้้ค้ามนุษย์แลัะองค์กรอาชิญากรรมอาจ้เกิดัขึ้้�น
ไดั้หลัายร้ปแบบแลัะควรพื่ิจ้ารณาอย่างจ้ริงจ้ัง ท่านควรพื่ิจ้ารณาความเสำี�ยงเหลั่านี�แลัะความร้ายแรงจ้ากมุมมอง
ขึ้องผ้้เสำียหาย

บางคำาถึามที�ควรคำาน้งถึ้งในการประเมินความเสำี�ยงโดัยรวม:112

• ในที�ที�คุณอย้่ การค้ามนุษย์แพื่ร่หลัายมากน้อยเพื่ียงใดั 

• การค้ามนุษย์ถึ้กควบคุมโดัยกลัุ่มองค์กรอาชิญากรรมหร่อเคร่อขึ้่ายอ่�น ๆ 

• กลัุ่มเหลั่านี�วางแผนหร่อดัำาเนินการเพื่่�อติอบโติ้เอาค่นผ้้เสำียหายหร่อบุคคลัที�ชิ่วยเหลั่อผ้้เสำียหายหร่อไม่

• หน่วยงานบังคับใชิ้กฎหมายในท้องถึิ�นขึ้องท่านเชิ่�อถึ่อไดั้หร่อไม่ 

• มีการทุจ้ริติบ้างหร่อไม่ แลัะมีระดัับความร้ายแรงมากน้อยเพื่ียงใดั

มีการระบุว่าอันติรายดัังติ่อไปนี�พื่บไดั้บ่อยครั�งในการให้ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์มีสำ่วนร่วมในกระบวนการยุติิธิรรม
ทางอาญาภายในอาเซีียน ในฐานะเจ้้าหน้าที�ผ้้เผชิิญเหติุดั่านหน้าหร่อเป็นฝ่่ายสำนับสำนุน สำิ�งสำำาคัญค่อท่านติ้องติระหนัก
ถึ้งอันติรายที�อาจ้เกิดัขึ้้�นไดั้เหลั่านี� แลัะพื่ิจ้ารณาให้แนวปฏิิบัติิเพื่่�อไม่ทำาอันติรายเป็นวิธิีในการป้องกันหร่อลัดัอันติราย
เหลั่านี�

112 อ้างอิงจ้าก to UNODC Anti-trafficking manual for criminal justice practitioners module 5. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module5_Ebook.
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1.    ไดั้รับัข้้อม้ลัผู้ิดั ถ้กข้่มข้้่ หร่อบัีบับัังคุ้ับัให้ให้การ
เอาผู้ิดัผู้้้แสวงหาประโยชน์

ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์อาจ้ไดั้รับขึ้้อม้ลัผิดั ๆ หร่อ
ถึก้กดัดันัให้เข้ึ้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่่�อเอาผดิั
กบัผ้ก้ระทำาความผดิั ผ้เ้สำยีหายมกัไม่ได้ัรบัข้ึ้อมล้ัครบถ้ึวน
ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแลัะเกี�ยวขึ้้องกับความเสำี�ยง
ใดับ้างในการให้ความยินยอมโดัยเสำรีแลัะไดั้รับขึ้้อม้ลั
ครบถึ้วน แม้เม่�อให้ความยินยอมแลั้ว ผ้้เสำียหายอาจ้ไม่
เขึ้้าใจ้อย่างถึ่องแท้ถึ้งผลัขึ้องการเป็นผ้้เสำียหาย-พื่ยาน 
แลัะผลักระทบติ่อชิีวิติขึ้องติน

ผ้้เสำียหายหลัายรายมองไม่เห็นประโยชิน์ที�จ้ับติ้องไดั้
จ้ากการเขึ้้าร่วมในกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญา แติ่
อาจ้ถึ้กขึ้่มขึ้้่หร่อบีบบังคับให้เขึ้้าร่วมโดัยเจ้้าหน้าที�สำอบ
ปากคำา พื่นักงานอัยการ ทนาย หร่อผ้้ให้บริการอ่�น ๆ 
โดัยผ้้เสำียหายที�เกี�ยวขึ้้องกับกิจ้กรรมผิดักฎหมายอาจ้
ถึ้กลังโทษหร่อคุมขึ้ังเว้นแติ่จ้ะติัดัสำินใจ้เป็นผ้้เสำียหาย-
พื่ยานเพื่่�อเอาผิดักับผ้้ค้ามนุษย์ ผ้้เสำียหายบางรายอาจ้
ไดั้รับคำาสำัญญาว่าจ้ะไดั้รับการสำนับสำนุนทางการเงิน 
การคุ้มครอง ค่าสำินไหมทดัแทน ไปจ้นถึ้งสำถึานพื่ักพื่ิง
หากยอมให้ความร่วมม่อในกระบวนการทางกฎหมาย
เท่านั�น

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» อธิิบายกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญาแก่ผ้้เสำียหายอย่างชิัดัเจ้น รวมไปถึ้งติำาแหน่งทางกฎหมาย สำิทธิิ ทางเลั่อก 
บริการที�มีให้ แลัะปัจ้จ้ัยเร่�องเวลัาในกระบวนการพื่ิจ้ารณาคดัีดั้วย113

	» อย่าผก้สำถึานพื่กัพื่งิแลัะการสำนับสำนุนเข้ึ้ากบัความร่วมมอ่ขึ้องผ้เ้สำยีหายในกระบวนการทางกฎหมายใดั ๆ ในทางกลับักนั 
ให้อธิิบายอาชิญากรรมการค้ามนุษย์ การลังโทษผ้้เสำียหาย แลัะการเขึ้้าถึ้งความยุติิธิรรมแลัะการชิดัเชิยเยียวยา
สำำาหรับผ้้เสำียหายแลัะครอบครัวแทน 

	» หลัีกเลัี�ยงการปฏิิบัติิติ่อผ้้เสำียหายเหม่อนเป็นเพื่ียงแหลั่งที�มาขึ้องพื่ยานหลัักฐานเท่านั�น นี�เป็นแนวทางระยะสำั�นที�
มีแนวโน้มว่าจ้ะลั้มเหลัว ผ้้เสำียหายแลัะพื่ยานมีแนวโน้มที�จ้ะให้ความร่วมม่อในกระบวนการสำ่บสำวนสำอบสำวนแลัะ
การดัำาเนินคดัีหากร้้สำ้กปลัอดัภัยแลัะมั�นคง แลัะเจ้้าหน้าที�เขึ้้าใจ้แลัะติอบสำนองติ่อความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหาย
อย่างเหมาะสำม114

	» แนะนำาไม่ให้ผ้เ้สำยีหายยนิยอม “ไกล่ัเกลัี�ย” คดัอีย่างไม่เป็นทางการ  เพื่่�อให้สำามารถึกลับัไปใช้ิชิวีติิปกติขิึ้องตินเองได้ั การ
จ้ัดัการเชิ่นนี�ก่อให้เกิดัความเสำี�ยงอย่างหลัีกเลัี�ยงไม่ไดั้ โดัยเฉพื่าะจ้ะเป็นการสำ่งเสำริมการทุจ้ริติแลัะทำาให้ผ้้แสำวงหา
ประโยชิน์ลัอยนวลัพื่้นผิดัติ่อไป115

	» ให้ระยะเวลัาฟื้้�นฟื้้แลัะไติร่ติรองเพื่่�อให้ผ้้เสำียหายที�ไดั้รับการคัดัแยกทำาการติัดัสำินใจ้โดัยมีขึ้้อม้ลัครบถึ้วนว่าจ้ะ
ให้ความร่วมม่อหร่อไม่

	» ขึ้อความยนิยอมโดัยสำมคัรใจ้แลัะได้ัรบัข้ึ้อมล้ัครบถ้ึวนจ้ากผ้เ้สำยีหายเพื่่�อเข้ึ้าร่วมในกระบวนการ อนญุาติให้ผ้เ้สำยีหาย
ปฏิเิสำธิความช่ิวยเหลัอ่แลัะการคุม้ครองได้ัทกุเม่�อระหว่างกระบวนการยตุิธิิรรมทางอาญา

113 ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Section B (g); ASEAN Gender Sensitive Guideline Paragraph 3.6.4; ACWC Regional 

Review Recommendation 4.4.

114 Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. (n.d.) 

115 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in 

Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.
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คุ้วามทำ้าทำาย: 

ความท้าทาย ลั่ามมีบทบาทสำำาคัญมากในการให้ความชิ่วยเหลั่อแลัะคุ้มครองผ้้เสำียหายโดัยติรง โดัย
เฉพื่าะในกรณีขึ้องผ้้เสำียหายที�เป็นชิาวติ่างชิาติิแลัะคนที�ไม่พื่้ดัภาษาประจ้ำาชิาติินั�น ๆ อย่างไรก็ติาม การ
ใชิ้ลั่ามสำำาหรับผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์มีความท้าทายหลัายประการ ผ้้เขึ้้าร่วมในการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิ
การเพื่่�อหาร่อระดัับชิาติิกลั่าวว่าลั่ามบางคนใชิ้การแปลัในเชิิง “โน้มน้าว” ทำาให้ความคิดัเห็นสำ่วนติัวขึ้อง
ลั่ามสำ่งผลัติ่อผ้้เสำียหาย แทนที�จ้ะปลั่อยให้ผ้้เสำียหายเขึ้้าใจ้ขึ้้อเท็จ้จ้ริงแลัะติัดัสำินใจ้เองติามความเป็นจ้ริง 
ซี้�งอาจ้เป็นอุปสำรรคสำำาหรับเจ้้าหน้าที�เผชิิญเหติุแลัะฝ่่ายสำนับสำนุน ในติัวอย่างอ่�น ๆ อาจ้มีการใชิ้ลั่ามที�มี
ผลัประโยชิน์ทับซี้อนในคดัี ซี้�งอาจ้สำ่งผลัติ่อการรักษาความลัับขึ้องคดัีแลัะความปลัอดัภัยขึ้องผ้้เสำียหาย
รวมถึ้งผ้้ที�เกี�ยวขึ้้องในคดัีดั้วย เป็นที�น่าเสำียดัายที�ไม่ใชิ่ทุกหน่วยงานในประเทศอาเซีียนที�มีบัญชิีดัำาลั่าม 
ฉะนั�นปัญหาเหลั่านี�จ้้งยังคงเกิดัขึ้้�นติ่อไป

ขึ้้อ 14(6) ขึ้องอน้สัญญา ACTIP กำาหนดัให้รัฐบาลัขึ้องประเทศอาเซีียนรักษาขึ้้อม้ลัสำ่วนติัวแลัะอัติลัักษณ์
ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ รวมถึ้งโดัยดัำาเนินมาติรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขึ้้องเพื่่�อรักษาความลัับขึ้อง
ขึ้้อม้ลัดัังกลั่าว ขึ้ณะที�แนวปฏิิบััติิข้องอาเซีียนทำี�มีคุ้วามลัะเอียดัอ่อนเชิงเพื่ศภูาวะระบุว่า “ผู้้้ให้้บรีิการี
คีวรีรัีกษาคีวาม่ลบัข้องการีดำาเนุนิุการีและข้้อม่ล้ข้องผู้้เ้สียีห้าย เว้นุแต่่ม่กีารีร้ีองข้อห้รีอืได้รัีบอนุุญาต่ให้้เปิดเผู้ย
โดยกรีะบวนุการีช่วยเห้ลือผู้้้เสียีห้าย ห้รืีอได้รัีบอนุุญาต่จากผู้้เ้สีียห้าย”116 ควรปฏิิบตัิติิามหลักัการ “ร้เ้ท่า
ที�จ้ำาเป็นติ้องร้้” ในทุกกรณี โดัยผ้้ให้บริการจ้ะติ้องดั้ให้แน่ใจ้ว่าการแบ่งปันขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับการค้ามนุษย์ใดั ๆ 
ขึ้องผ้้เสำียหายเกิดัขึ้้�นระหว่างเจ้้าหน้าที�หร่อภาคีที�จ้ำาเป็นติ้องไดั้รับแจ้้งขึ้้อม้ลันั�นเท่านั�น

116 ย่อหน้าที� 2.3.1. 

1. ได้้รัับข้้อมููลผิิด้ ถููกข้่มูขู้่ หรัือบีบบังคัับให้ให้การัเอาผิิด้ผิู้แสวงหาปรัะโยชน์์78



2. 

การเป็นสำ่วนหน้�งขึ้องกระบวนการทางกฎหมายมีความ
เสำี�ยงที�จ้ะลัะเมิดัติ่อความเป็นสำ่วนติัวแลัะการปกปิดัติัว
ตินขึ้องผ้้เสำียหาย ขึ้้อม้ลัสำ่วนติัวขึ้องผ้้เสำียหายอาจ้ถึ้ก
แบ่งปันกับสำ่�อหร่อสำะท้อนในติารางการพื่ิจ้ารณาคดัีขึ้อง
ศาลั ซี้�งอาจ้มีการขึ้อให้ผ้้เสำียหายให้การในการพื่ิจ้ารณา
คดัีโดัยเปิดัเผย (open court) 

การสำ้ญเสำียความเป็นสำ่วนติัวแลัะการปกปิดัติัวตินจ้ะ
สำ่งผลัติ่อความปลัอดัภัยทางร่างกายขึ้องผ้้เสำียหาย
เน่�องจ้ากมีความเสำี�ยงที�ผ้้ค้ามนุษย์จ้ะติอบโติ้เอาค่น  
ในขึ้ณะเดัยีวกนักอ็าจ้นำาไปสำ้ค่วามอบัอาย การถึก้ปฏิิเสำธิ 
แลัะการลังโทษจ้ากครอบครัวหร่อชิุมชินขึ้องผ้้เสำียหาย
เองไดั้

ส้ญเสียคุ้วามเป็นส่วนติัวแลัะการปกปิดัติัวติน

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย
	» คุ้มครองความเป็นสำ่วนติัวแลัะรักษาความลัับขึ้องผ้้เสำียหายติลัอดักระบวนการทั�งหมดั ยกติัวอย่าง เชิ่น ไม่แบ่ง

ปันรายลัะเอียดัใดั ๆ หากไม่ไดั้รับอนุญาติ แลัะติ้องรักษาความลัับขึ้องขึ้้อม้ลัใดั ๆ ที�อาจ้เปิดัเผยติัวตินหร่อที�อย้่
ขึ้องผ้้เสำียหายอย่างเคร่งครัดั117

	» อธิิบายให้ผ้้เสำียหายทราบว่าการให้การในศาลัจ้ะติ้องทำาอย่างไร แลัะจ้ะเปิดัเผยติัวตินขึ้องผ้้เสำียหายมากน้อยเพื่ียง
ใดัติ่อจ้ำาเลัยแลัะสำาธิารณชินหากจ้ำาเป็นติ้องเปิดัเผยจ้ริง ๆ

	» ใชิ้มาติรการคุ้มครองในชิั�นศาลั เชิ่น แยกห้องที�ใชิ้รอ กำาหนดัทางเขึ้้าสำ่วนติัว ยอมรับคำาให้การทางวีดัิทัศน์ ใชิ้
นามแฝ่ง ทำาการพื่ิจ้ารณาคดัีแบบปิดั ดััดัแปลังวีดัิทัศน์/เสำียง ใชิ้กระจ้กแบบมองเห็นดั้านเดัียว ใชิ้ฉากหร่อม่าน
กั�นเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่ามีการปกปิดัติัวตินขึ้องผ้้เสำียหาย

	» พื่ิจ้ารณาการใชิ้คำาให้การขึ้องพื่ยานแทนที�จ้ะกำาหนดัให้พื่ยานติ้องมาปรากฏิติัวที�ศาลัในคดัีที�ผ้้เสำียหายอาจ้ติกอย้่
ในอันติรายอันเป็นผลัมาจ้ากการให้การขึ้องติน ในบางประเทศ จ้ะดัำาเนินการเชิ่นนี�เป็นหลัักในกระบวนการก่อน
การพื่ิจ้ารณาคดัี

	» รายงานสำ่�อมวลัชินใดั ๆ ที�ลัะเมิดัความเป็นสำ่วนติัวแลัะการรักษาความลัับขึ้องผ้้เสำียหายแลัะพื่ยานที�เกี�ยวขึ้้องติ่อ
ทางการ

117 ติามที�ระบุไว้ในแนวทางระดัับอาเซีียนสำำาหรับผ้้ปฏิิบัติิงานว่า: “ควรคุ้มครองผ้้เสำียหาย-พื่ยาน รวมถึ้งครอบครัวขึ้องผ้้เสำียหายหากจ้ำาเป็น จ้ากการติอบโติ้เอาค่น ควรมีกฎหมายเพื่่�อคุ้มครองความ

เป็นสำ่วนติัวขึ้องผ้้เสำียหาย-พื่ยาน แลัะการรักษาความลัับขึ้องอัติลัักษณ์ขึ้องพื่วกเขึ้า” สำ่วนที�หน้�ง ขึ้้อ E.1 แลัะ E.2; อนุสำัญญา ACTIP ขึ้้อ 14(6).
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3. 
ข้าดัแคุ้ลันการคุ้้้มคุ้รอง-การติอบัโติ้เอาคุ้่นจากผู้้้คุ้้ามน้ษย ์

ความหวาดักลััวขึ้องผ้้เสำียหายที�จ้ะโดันติอบโติ้เอาค่น
จ้ากผ้้ค้ามนุษย์เป็นความกังวลัอย่างแท้จ้ริง โดัยเฉพื่าะ
สำำาหรับผ้้เสำียหายที�เกี�ยวขึ้้องกับกระบวนการยุติิธิรรม
ทางอาญา โดัยมีหลัักฐานย่นยันความสำามารถึขึ้องผ้้ค้า
มนุษย์ในการเอาค่นผ้้เสำียหายที�หลับหนีแลัะ/หร่อให้การ
เอาผิดัตินไว้อย่างชิัดัเจ้น118 นอกจ้ากนั�น การให้การ
เอาผิดัผ้้กระทำาความผิดัยังอาจ้รวมถึ้งความเครียดัแลัะ
อันติรายร้ายแรงติ่อผ้้เสำียหายแลัะครอบครัว แลัะไม่
เพื่ียงผ้้ค้ามนุษย์เท่านั�นที�อาจ้ดัำาเนินการติอบโติ้เอาค่น 
แติ่ยังรวมถึ้งนายจ้้าง นายหน้าค้ามนุษย์ ผ้้คุมสำถึานค้า
ประเวณี แลัะเจ้้าหน้าที�บังคับใชิ้กฎหมาย

118 IOM (2007). The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva: IOM. 

ผ้้เสำียหายที�ไม่ไดั้รับการสำนับสำนุนแลัะคุ้มครองอย่าง
เหมาะสำมมีแนวโน้มติำ�าที�จ้ะแจ้้งความแลัะชิ่วยเหลั่อใน
การสำ่บสำวนสำอบสำวนดั้วยการชิี�ติัวแลัะให้การเอาผิดัผ้้
กระทำาความผิดั ดั้วยเหติุนี� กระบวนการยุติิธิรรมทาง
อาญาจ้้งสำ้ญเสำียพื่ยานหลัักฐานสำำาคัญแลัะไม่สำามารถึ
บังคับใชิ้กฎหมายอาญากับผ้้ค้ามนุษย์ไดั้

ภาพื่โดัย Chris J Bradshaw on Shutterstock
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย
	» ประเมินความเสำี�ยงที�ผ้้เสำียหายจ้ะไดั้รับอันติรายหากเขึ้้าร่วมในกระบวนการยุติิธิรรมทางอาญา โดัยทำาการประเมิน

ร่วมกับฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมายแลัะผ้้ให้บริการสำนับสำนุนผ้้เสำียหายรวมถึ้งนักจ้ิติวิทยา การติีความแลัะประเมิน
ความเสำี�ยงขึ้องผ้้เสำียหายเองก็สำำาคัญเชิ่นกัน ซี้�งรวมถึ้งแติ่ไม่จ้ำากัดัเพื่ียงบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ การติอบโติ้เอาค่นจ้ากผ้้
ค้ามนุษย์หร่อคนร้้จ้ัก การติีติราแลัะการทำาให้อับอายโดัยครอบครัวหร่อสำมาชิิกชิุมชิน

	» หากเป็นไปไดั้แลัะให้หาร่อกับผ้้เสำียหายก่อน ควรแติ่งติั�งเจ้้าหน้าที�สำ่บสำวนสำอบสำวนทั�งชิายแลัะหญิงที�ผ่านการฝ่ึก
อบรมมาเพื่่�อให้ความคุ้มครองร่างกายขึ้องผ้้เสำียหายที�แสำดังถึ้งความหวาดักลััวว่าจ้ะมีอันติรายถึ้งชิีวิติแลัะความ
ปลัอดัภัยขึ้องตินแลัะสำมาชิิกในครอบครัว119 การให้บริการคุ้มครองอาจ้ทำาไดั้โดัยร่วมม่อกับหน่วยงาน/ฝ่่ายประ
สำายนงานเพื่่�อคุ้มครองผ้้เสำียหายแลัะพื่ยานที�มีอย้่ในบางเขึ้ติอำานาจ้ศาลั

	» ทบทวนคดัีเพื่่�อระบุว่าจ้ำาเป็นติ้องมีการปกปิดัติัวตินหร่อไม่ แลัะเติรียมการอย่างเหมาะสำม (รวมถึ้งในการพื่ิจ้ารณา
คดัีใดั ๆ ขึ้องศาลั) ติามที�กำาหนดัเพื่่�อรักษาติัวตินขึ้องผ้้เสำียหายไว้เป็นความลัับ 

	» ให้มีเจ้้าหน้าที�ติำารวจ้ติิดัติามคุ้มครองผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์จ้ากที�พื่ักไปจ้นถึ้งศาลัแลัะเม่�อเดัินทางกลัับ เม่�อ
ผ้้เสำียหายทำาหน้าที�เป็นพื่ยาน

	» รับรองความปลัอดัภัยในห้องพื่ิจ้ารณาคดัีแลัะอาคารศาลัเม่�อผ้้เสำียหายให้การ  ซี้�งอาจ้รวมถึ้งการสำ่งสำัญญาณวีดัิ
ทัศน์หร่อเสำียงจ้ากห้องอ่�น ๆ ภายในศาลัหร่อจ้ากอาคารอ่�น การใชิ้ฉากกั�นเพื่่�อป้องกันไม่ให้ผ้้ติ้องสำงสำัยแลัะผ้้อ่�น
ในศาลัมองเห็นผ้้เสำียหาย-พื่ยาน การแยกให้ผ้้เสำียหาย-พื่ยานอย้่คนลัะห้องกับผ้้ติ้องสำงสำัยแลัะพื่ยานฝ่่ายจ้ำาเลัย 
การติรวจ้สำอบว่าเจ้้าหน้าที�ศาลัติระหนักว่าควรทำาอะไรบ้างเพื่่�อชิ่วยคุ้มครองผ้้เสำียหายที�เป็นพื่ยาน การรักษา
ความปลัอดัภัยขึ้องเสำ้นทางเขึ้้าออกศาลั การจ้ัดัเติรียมที�พื่ักที�เขึ้้าถึ้งศาลัไดั้แติ่ยังคงปลัอดัภัย การแสำดังแผนผัง
ขึ้องศาลัให้พื่ยานไดั้ดั้ก่อนการพื่ิจ้ารณาคดัีแลัะอธิิบายกระบวนการขึ้องศาลั การติรวจ้อาวุธิแลัะอัติลัักษณ์ขึ้องทุก
คนที�เขึ้้าร่วมในการพื่ิจ้ารณาคดัี120

	» จ้ะติ้องแจ้้งให้ผ้้เสำียหายทราบเกี�ยวกับความก้าวหน้าขึ้องคดัีที�ตินมีสำ่วนเกี�ยวขึ้้องแลัะแจ้้งแก่ผ้้เสำียหายดั้วยว่า
สำามารถึขึ้อขึ้อ้มล้ัไดัท้กุเม่�อ.121 โดัยเฉพื่าะเม่�อผ้ก้ระทำาความผดิัที�ถึก้กลัา่วหาไดัร้บัการปลัอ่ยจ้ากการควบคมุติวั

119 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in 

Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

120 UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN.

121 APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 6(2)(b).
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คุ้วามทำ้าทำาย:

ในหลัายกรณี ผ้้เสำียหายจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศถึ้กหลั่อหลัอมจ้ากผ้้กระทำาความผิดัให้มอง
สำถึานการณ์ขึ้องตินเองว่า “เป็นเร่�องปกติิ” ผ้้ค้ามนุษย์หลัายรายภายในอาเซีียนมักเป็นสำมาชิิกครอบครัว 
ญาติิพื่ี�น้อง หร่อคนร้้จ้ัก การที�ผ้้เสำียหายทราบว่าผ้้ค้ามนุษย์เองก็ยากจ้นทำาให้ผ้้เสำียหายไม่เติ็มใจ้ดัำาเนิน
คดัีทางกฎหมายกับผ้้ค้ามนุษย์เหลั่านั�น

ผ้้เขึ้้าร่วมในการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อระดัับชิาติิเลั่าว่าผ้้เสำียหายที�มีแรงจ้้งใจ้หลัักเพื่่�อแก้แค้น
เอาค่นมักเห็นชิอบที�จ้ะดัำาเนินคดัีกับผ้้ค้ามนุษย์ ณ เวลัานั�นก็จ้ริง แติ่กลัับไม่มีความสำนใจ้อย่างแท้จ้ริงที�
จ้ะเป็นสำ่วนหน้�งขึ้องกระบวนการทางกฎหมายที�ย่ดัเย่�อแลัะอาจ้ถึอนความร่วมม่อกลัางคันไดั้

เน่�องจ้ากกระบวนการทางกฎหมายใชิ้เวลัานานมาก จ้้งเป็นเร่�องปกติิที�ผ้้เสำียหายจ้ะเจ้รจ้าติ่อรองอย่างไม่
เป็นทางการกับผ้้กระทำาความผิดัเพื่่�อให้ไดั้เงินชิดัเชิยในทันที ผ้้เสำียหายอาจ้ถึ้กผ้้ค้ามนุษย์หร่อเจ้้าหน้าที�
รัฐโน้มน้าวว่าการกระทำาเชิ่นนี�เป็นทางเลั่อกที�ดัีที�สำุดั แลัะเม่�อเกิดัขึ้้�นก็มักทำาให้ผ้้เสำียหายยุติิความร่วมม่อ
ในกระบวนการในชิั�นศาลั

แนวปฏิิบััติิทำี�ดั:ี

หน่วยงานคุ้มครองพื่ยานแลัะผ้้เสำียหายแห่งประเทศอินโดันีเซีีย (Indonesian Witness and Victim 
Protection Agency; LPSK) มีบทบาทสำำาคัญในการสำนับสำนุนระบบศาลัที�ดัำาเนินการอย่างมีประสำิทธิิภาพื่ 
โดัยทำางานเคียงค้่ไปกับหน่วยงานบังคับใชิ้กฎหมายขึ้องอินโดันีเซีีย รวมทั�งฝ่่ายดัำาเนินคดัี สำำานักงานอัยการ
สำ้งสำุดั แลัะศาลัเพื่่�อคุ้มครองผ้้เสำียหาย-พื่ยาน แลัะ/หร่อ ผ้้เสำียหายจ้ากอาชิญากรรม รวมถึ้งอาชิญากรรม
ค้ามนุษย์ดั้วย โดัยดัำาเนินการในร้ปขึ้องการให้มีเจ้้าหน้าที�คุ้มกันหร่อติำารวจ้อย้่ประจ้ำาจุ้ดัที�ผ้้เสำียหายอาศัย
หร่อลัาดัติระเวนพื่่�นที�แถึบนั�น ยิ�งไปกว่านั�น LPSK ยังให้ความชิ่วยเหลั่อทางการแพื่ทย์ ทางจ้ิติใจ้ แลัะทาง
จ้ิติสำังคมกับผ้้เสำียหาย/พื่ยานในกระบวนการยุติิธิรรม รวมถึ้งให้บริการบ้านพื่ักฉุกเฉิน (safe house) หร่อ
จ้ัดัหาที�อย้่เพื่่�อหลับภัยให้หากติ้องการ แลัะติิดัติามผ้้เสำียหายเม่�อติ้องพื่บปะหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขึ้้อง ทั�งยัง
มีหน้าที�คำานวณค่าชิดัเชิยเยียวยาที�ผ้้เสำียหายควรไดั้รับดั้วย การบริหารจ้ัดัการคดัีขึ้อง LPSK จ้ะสำิ�นสำุดัลัง
เม่�อผ้้เสำียหายไดั้รับการชิดัใชิ้ความเสำียหาย

แนวปฏิิบััติิทำี�ดั:ี

ภายใติ้พื่ระราชิบัญญัติิคุ้มครองพื่ยาน พื่.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ผ้้เสำียหาย-พื่ยานที�เขึ้้าร่วมในกระบวนการ
ทางกฎหมายมีสำิทธิิในมาติรการคุ้มครองที�สำนับสำนุนโดัยรัฐ อาทิ ที�อย้่อาศัย เงินชิ่วยเหลั่อ การคุ้มครองอัติ
ลัักษณ์สำ่วนบุคคลั ความชิ่วยเหลั่อในการกลัับค่นสำ้่สำังคม (เชิ่น การฝ่ึกอบรมวิชิาชิีพื่ การศ้กษา แลัะการจ้้าง
งาน) แลัะการรักษาความปลัอดัภัย

3. ขึ้าดัแคลันการคุม้ครอง-การติอบโติเ้อาค่นจ้ากผ้ค้า้มนษุย ์ 82



คุ้วามสัมพื่ันธิ์ระหว่างผู้้้เสียหาย-ผู้้้คุ้้ามน้ษย์122 

รายงานขึ้อง OSCE ระบุสำี�แนวโน้มหลัักที�มักพื่บในความสำัมพื่ันธิ์เชิิงเพื่ศสำภาวะระหว่างผ้้เสำียหาย-ผ้้กระทำา
ความผิดั ไดั้แก่ ครอบครัว ความสำัมพื่ันธิ์ฉันท์ชิ้้สำาว ความผ้กพื่ันกับบุคคลัที�สำร้างบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ (trauma 
bonding) แลัะความกลััว

1) คุ้รอบัคุ้รัว การที�สำมาชิิกครอบครัวเกี�ยวขึ้้องกับการจ้ัดัหาแลัะแสำวงประโยชิน์ผ้้เสำียหายเป็นเร่�องที�พื่บไดั้
ทั�วไป ยกติัวอย่าง เชิ่น การเป็นธิุระจ้ัดัหาหร่อขึ้ายหญิงสำาวแลัะเดั็กสำาวเพื่่�อแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศบางครั�ง
กระทำาโดัยสำมาชิิกครอบครัวที�เป็นผ้้หญิง เชิ่น ป้าหร่อแม่ ในทางกลัับกัน เดั็กผ้้ชิายมักถึ้กสำมาชิิกครอบครัว
ผลัักไสำให้ออกจ้ากบ้านเพื่่�อหาวิธิีเลัี�ยงชิีพื่หร่อหาเลัี�ยงครอบครัว ซี้�งอาจ้นำาไปสำ้่การติัดัสำินใจ้ที�มีความเสำี�ยงสำ้งแลัะ
ลังเอยดั้วยการถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ไดั้

2) คุ้วามสัมพื่ันธิ์ฉันทำ์ช้้สาว เดั็กผ้้หญิงที�ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศมักเชิ่�อว่าตินมีความสำัมพื่ันธิ์ฉันท์ชิ้้สำาว
กับผ้้ค้ามนุษย์ ทำาให้ยากสำำาหรับผ้้เสำียหายที�จ้ะเขึ้้าใจ้ว่าแท้จ้ริงแลั้วตินถึ้กค้ามนุษย์ ผ้้เสำียหายที�มีความผ้กพื่ัน
ทางจ้ิติวิทยากับผ้้ค้ามนุษย์ผ่านความสำัมพื่ันธิ์ลั้กซี้�งอาจ้มีปัญหาที�จ้ะให้การในชิั�นศาลัเร่�องจ้ากมีความผ้กพื่ันทาง
อารมณ์นั�นอย้่ ยกติัวอย่าง เชิ่น “คนรักที�เป็นพื่่อเลั้า (boyfriend pimps)” อาจ้ประสำบความสำำาเร็จ้อย่างยิ�งใน
การควบคุมผ้้เสำียหายทั�งในระหว่างการแสำวงหาประโยชิน์ แลัะยังทำาให้ผ้้เสำียหายปกป้องผ้้ค้ามนุษย์ในกรณีที�มี
การสำ่บสำวนสำอบสำวนคดัีโดัยฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมาย นอกจ้ากนั�น “พื่่อเลั้า” อาจ้แจ้้งแก่เดั็กที�เป็นผ้้เสำียหายว่าเดั็ก
อายุมากกว่า 18 ปีแลั้วทั�งที�ไม่เป็นความจ้ริงแติ่อย่างใดั

3) คุ้วามผู้้กพื่ันกับับั้คุ้คุ้ลัทำี�สร้างบัาดัแผู้ลัทำางจิติใจ ขึ้้อนี�เป็นการติอบสำนองทางจ้ิติวิทยาติ่อการกระทำาทารุณ 
ซี้�งนำาไปสำ้้ความผ้กพื่ันที�อันติรายระหว่างผ้้กระทำาความผิดักับผ้้เสำียหาย หน้�งในร้ปแบบขึ้องความผ้กพื่ันกับ
บุคคลัที�สำร้างบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ค่อ “กลัุ่มอาการสำติอกโฮลั์มซีินโดัรม (Stockholm Syndrome)” ซี้�งจ้ะเกิดั
ขึ้้�นเม่�อผ้้ค้ามนุษย์ ไม่ว่าชิายหร่อหญิง ใชิ้เหติุการณ์ที�กระทบกระเท่อนจ้ิติใจ้แลัะการกระทำาทารุณซีำ�า ๆ อย่าง
ติ่อเน่�องโดัยใชิ้ทั�งรางวัลัแลัะการลังโทษเพื่่�อฟื้้มฟื้ักภาวะพื่้�งพื่ิงทางอารมณ์แลัะความผ้กพื่ันที�แขึ้็งแกร่งระหว่างผ้้
เสำียหายแลัะผ้้ค้ามนุษย์ ซี้�งความสำัมพื่ันธิ์ลัักษณะนี�ก่อให้เกิดัความสำับสำนแลัะร้้สำ้กผ้กพื่ันแบบผิดั ๆ  อันนำาไปสำ้่
การที�ผ้้เสำียหายเกิดัความร้้สำ้กซีาบซี้�งใจ้ ไว้ใจ้ แลัะจ้งรักภักดัีติ่อผ้้ค้ามนุษย์ ติลัอดัจ้นเสำียความเป็นติัวเองไป ใน
กรณีเชิ่นนี� ผ้้ค้ามนุษย์อาจ้เลั่นบทบาทเป็นผ้้คุ้มครองหร่อผ้้ดั้แลัเพื่่�อควบคุมผ้้เสำียหายที�มองผ้้กระทำาความผิดั
ว่าเป็นบุคคลัที�มีสำถึานะเป็นค้่สำมรสำหร่อผ้้ปกครองขึ้องติน ยกติัวอย่าง เชิ่น เป็นเร่�องที�พื่บไดั้ทั�วไปในอาเซีียนที�
เจ้้าขึ้องสำถึานค้าประเวณีจ้ะถึ้กผ้้เสำียหายเรียกว่าแม่หร่อป้าแลัะใชิ้เวลัาในวันหยุดัดั้วยกัน บทบาทความเป็นแม่
นี�มักไดั้รับการสำ่งเสำริมโดัยปัจ้จ้ัยความเปราะบางอ่�น ๆ เชิ่น ผ้้เสำียหายพื่้ดัภาษาท้องถึิ�นไม่ไดั้ หร่อไม่คุ้นเคยกับ
วัฒนธิรรมท้องถึิ�น แลัะไม่ทราบถึ้งสำิทธิิขึ้องตินเอง 

4) คุ้วามกลััว ผ้้ค้ามนุษย์ใชิ้ความรุนแรงแลัะความกลััวในการควบคุมผ้้เสำียหาย ร้ปแบบการควบคุมแลัะชิัดั
เชิิดับงการที�ดัำาเนินเป็นระยะเวลัานานอาจ้ทำาให้ผ้้เสำียหายเกิดัความร้้สำ้กว่าตินไม่สำามารถึให้การในกระบวนการ
ทางอาญาไดั้อันเน่�องมาจ้ากความกังวลัเร่�องความปลัอดัภัยขึ้องตินเอง เพื่่�อขึ้ัดัขึ้วางไม่ให้ผ้้เสำียหายแจ้้งเหติุ
อาชิญากรรมหร่อให้การ ผ้้เสำียหายทั�งชิายแลัะหญิงติ้องเผชิิญกับการขึ้้่กรรโชิก การคุกคาม แลัะการขึ้่มขึ้้่สำมาชิิก
ครอบครัวแลัะบุติรหลัานขึ้องติน สำิ�งสำำาคัญค่อติ้องเขึ้้าใจ้แง่มุมเฉพื่าะเพื่ศขึ้องการบังคับควบคุมที�ผ้้ค้ามนุษย์ใชิ้
กับผ้้เสำียหาย โดัยเฉพื่าะเม่�อไม่มีการกระทำาทารุณทางร่างกาย. 

122 OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (2021).

 Applying gender-sensitive approaches in combating trafficking in human beings. Vienna: OSCE.
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4.    การติกเป็นเหย่�อซีำ�าระหว่างกระบัวนการย้ติิธิรรม

ผ้้เสำียหายยังคงมีความเสำี�ยงติ่อการขึ้่มขึ้้่ในกระบวนการ
ชิั�นศาลั แม้เม่�อผ้้เสำียหายจ้ะยินยอมโดัยสำมัครใจ้ที�จ้ะเขึ้้า
ร่วมอย่างเติ็มติัวแลัะมีความพื่ร้อม/ไดั้รับคำาปร้กษาจ้าก
อัยการขึ้องตินแลั้วก็ติาม โดัยผ้้เสำียหายมักถึ้กชิักจ้้งไดั้
ง่าย ขึ้ณะที�ความน่าเชิ่�อถึ่อขึ้องผ้้เสำียหายอาจ้ถึ้กทำาลัาย
โดัยที�ปร้กษาฝ่่ายจ้ำาเลัยที�แขึ้็งแกร่ง หร่ออาจ้ถึ้กผ้้ค้า
มนุษย์โน้มน้าวให้ถึอนความร่วมม่อ ไม่ว่าจ้ะผ่านการติิดั

123 Anti-Slavery International (2002). Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection. London: Anti-Slavery International. 

สำินบนหร่อการขึ้่มขึ้้่คุกคามผ้้เสำียหายโดัยติรงแลัะ/หร่อ
ครอบครัว123 ผ้้เสำียหายอาจ้ร้้สำ้กผิดัหร่อลัะอายใจ้อันเป็น
ผลัมาจ้ากการสำอบปากคำาหร่อการติัดัสำิน สำ่วนผ้้ที�ถึ้ก
บังคับให้เผชิิญหน้ากับผ้้ค้ามนุษย์อาจ้ถึ้กทำาให้ติกเป็น
เหย่�อซีำ�าระหว่างกระบวนการนี�

ภาพื่โดัย Sabthai  บน Istockphoto

4. การตกเป็็นเหยื่่�อซ้ำำ�าระหว่่างกระบว่นการยืุ่ติธรรม 84



แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย
	» ให้ขึ้้อม้ลัครบถึ้วนกับผ้้เสำียหาย/พื่ยานว่าห้องพื่ิจ้ารณาคดัีจ้ะเป็นอย่างไร กระบวนการพื่ิจ้ารณาคดัีจ้ะดัำาเนินไป

อย่างไร แลัะมีแนวโน้มว่าจ้ะถึ้กถึามคำาถึามแบบใดั

	» อนญุาติให้ที�ปรก้ษาผ้เ้ชิี�ยวชิาญที�ผ้เ้สำยีหายไว้ใจ้ติดิัติามผ้เ้สำยีหายไปศาลั แลัะนั�งอย้ก่บัผ้เ้สำยีหายระหว่างการไต่ิสำวน 

	» แต่ิงติั�ง “ติวัแทนฝ่่ายผ้เ้สำยีหาย-พื่ยาน” หรอ่ “ผ้ป้ระสำานงานฝ่่ายผ้เ้สำยีหาย-พื่ยาน” เพื่่�อติดิัติามแลัะสำนับสำนุนผ้เ้สำียหาย
ติลัอดักระบวนการในชิั�นศาลั บุคคลันี�จ้ะเป็นผ้้ให้ขึ้้อม้ลัลั่าสำุดัเกี�ยวกับสำถึานะขึ้องคดัี รวมทั�งขึ้้อม้ลัเกี�ยวกับการสำ่ง
ผ้้เสำียหายติ่อไปรับบริการติ่าง ๆ124

	» ร้องขึ้อให้ใชิ้ผ้้พื่ิพื่ากษา พื่นักงานอัยการ แลัะเจ้้าหน้าที�ติำารวจ้ที�ไดั้รับการฝ่ึกอบรมที�ทำาให้มีความลัะเอียดัอ่อนติ่อ
สำถึานการณ์ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ แลัะเป็นผ้้ที�มีความเห็นอกเห็นใจ้มากสำุดัเท่าที�เป็นไปไดั้ในการไติ่สำวน
แลัะซีักถึามผ้้เสำียหาย125

	» ร้องขึ้อมาติรการสำนับสำนุนเชิิงปฏิิบัติิจ้ากศาลัที�มุ่งเน้นการลัดัความติ้งเครียดัแลัะบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ขึ้องผ้้เสำียหาย 
เชิ่น การไปเยี�ยมชิมห้องพื่ิจ้ารณาคดัีก่อนการพื่ิจ้ารณาคดัีเพื่่�อให้ผ้้เสำียหายคุ้นเคยกับสำภาพื่แวดัลั้อมแลัะติำาแหน่ง
ที�นั�งขึ้องฝ่่ายติ่าง ๆ การมอบหมายให้มีเจ้้าหน้าที�คุ้มกันทั�งติอนไปแลัะกลัับจ้ากอาคารศาลั การใชิ้ทางเขึ้้าออก
อาคารศาลัแยกกัน การจ้ัดัให้มีพื่่�นที�รอสำ่วนติัว แลัะการให้ขึ้้อม้ลัอย่างสำมำ�าเสำมอว่าดั้วยการดัำาเนินการพื่ิจ้ารณาคดัี
จ้ากฝ่่ายดัำาเนินคดัีติลัอดัทั�งกระบวนการในชิั�นศาลั126

	» ให้เวลัาที�เพื่ยีงพื่อสำำาหรบัผ้เ้สำยีหายระหว่างให้การแลัะไม่ขึ้ดััจั้งหวะหรอ่ร้องขึ้อให้ผ้เ้สำยีหายเร่งทบทวนความทรงจ้ำาถึ้ง
สำิ�งที�เกิดัขึ้้�น

	» ติัดัสำินใจ้ร่วมกับผ้้เสำียหายว่าทางเลั่อกอ่�น ๆ เชิ่น สำามารถึใชิ้พื่ยานหลัักฐานประกอบแลัะพื่ยานผ้้เชิี�ยวชิาญ/พื่ยาน
อ่�น ๆ แทนการใชิค้ำาใหก้ารขึ้องผ้เ้สำยีหายไดัห้รอ่ไมห่ากการใชิค้ำาใหก้ารนั�นจ้ะกอ่ใหเ้กดิัอนัติรายติอ่ผ้เ้สำยีหาย 
การใชิพ้ื่ยานหลักัฐานประกอบยงัหมายความวา่คดันีั�นไมต่ิอ้งพื่้�งพื่าคำาใหก้ารขึ้องผ้เ้สำยีหายเพื่ยีงอยา่งเดัยีว แลัะ
สำามารถึดัำาเนนิติอ่ไปไดัห้ากผ้เ้สำยีหายไมส่ำามารถึหร่อไมเ่ต็ิมใจ้ใหก้าร

	» แจ้้งให้ผ้้เสำียหายทราบว่าตินมีสำิทธิิแสำดังความคิดัเห็นระหว่างกระบวนการทางกฎหมายใดัก็ติาม127

124 ASEAN (2019). Practitioners’ Model Implementation Toolkit for the ACWC Regional Guidelines and Procedures to Address the Needs of Victims of Trafficking in 

Persons. Jakarta: ASEAN Secretariat.

125 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A 

Practical Handbook. Warsaw: OSCE.

126  แนวทางระดัับอาเซีียนสำำาหรับผ้้ปฏิิบัติิงาน, สำ่วนที�หน้�ง ขึ้้อ F.4, แนวปฏิิบัติิขึ้องอาเซีียนที�มีความลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะ ย่อหน้าที� 3.6.

127 APA Section B(g). UN TIP Protocol, Article 6(2)(b).
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คุ้วามทำ้าทำาย:128

ในหลัายประเทศอาเซียีน ผ้เ้สำยีหาย-พื่ยานยงัคงมบีทบาทสำำาคัญในการรกัษาความต่ิอเน่�องขึ้องกระบวนการทางกฎหมาย
เม่�อมกีารเปิดัคดั ีหากผ้เ้สำยีหายประสำงค์จ้ะถึอนความร่วมมอ่หรอ่ไม่สำามารถึติดิัต่ิอได้ั กระบวนการทางกฎหมายมกัไม่สำามารถึ
ดัำาเนนิต่ิอไปได้ั ผ้พ้ื่พิื่ากษาหลัายรายยงัคงเน้นยำ�าความสำำาคัญขึ้องการมผ้้ีเสำยีหาย-พื่ยานอย้ใ่นการพื่จิ้ารณาคดัใีนชิั�นศาลัด้ัวย ใน
กฎหมายติ่อติ้านการค้ามนุษย์บางฉบับ มีเพื่ียงคำาให้การขึ้องผ้้เสำียหาย-เท่านั�นที�ใชิ้เป็นพื่ยานหลัักฐานไดั้ คำาให้การยิ�งมี
ความสำำาคัญมากข้ึ้�นในกรณทีี�พื่ยานหลักัฐานที�รวบรวมโดัยติำารวจ้หรอ่เจ้้าพื่นักงานสำบ่สำวนไม่เพื่ยีงพื่อต่ิอการเอาผดิัผ้ต้้ิองหา

ยกติวัอย่าง เช่ิน ที�ประเทศอนิโดันีเซีีย จ้ำาเป็นต้ิองมผี้เ้สำยีหาย-พื่ยานอย้ด้่ัวยในชิั�นศาลัเพื่่�อเปิดัเผยอาชิญากรรมที�เกดิัขึ้้�น 
โดัยเฉพื่าะในคดัีค้ามนุษย์ ระหว่างการเปิดัเผยเหติุที�มีการใชิ้แรงงานบังคับแลัะการเอาคนลังเป็นทาสำขึ้องชิาวประมงนบั
ร้อยในเกาะที�ห่างไกลัขึ้องประเทศอนิโดันีเซีียชิ่�อเบนจ้นีา (Benjina) ในปีค.ศ. 2015 คดันีี�เกอ่บถึก้ปิดัเพื่ราะผ้เ้สำยีหาย-พื่ยาน
ทั�งหมดัจ้ากประเทศเมียนมาร์ไดั้เดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนาไปแลั้ว129 องค์กร LPSK ขึ้องอินโดันีเซีียไดั้ติิดัติ่อหน่วยติ่อติ้าน
การค้ามนุษย์ในเมียนมาร์ดั้วยความชิ่วยเหลั่อขึ้องโครงการออสำเติรเลัีย-เอเชิียเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ (Australia- 
Asia Program to Combat TIP; AAPTIP) แลัะสำามารถึชิ่วยอำานวยความสำะดัวกให้ผ้้เสำียหาย 13 ราย (จ้ากผ้เ้สำยีหาย
ทั�งหมดั 500 รายจ้ากเมียนมาร์) เดัินทางกลัับมาอินโดันีเซีียเพื่่�อให้การในชิั�นศาลั ท้ายที�สำุดั ไติ้ก๋งเร่อชิาวไทยห้ารายแลัะ
ชิาวอินโดันีเซีียสำามรายถึ้กติัดัสำินจ้ำาคุกสำามปีจ้ากการกระทำาความผิดัฐานค้ามนุษย์ที�เกี�ยวขึ้้องกับการเอาคนลังเป็นทาสำ
ในอุติสำาหกรรมอาหารทะเลั ไติ้ก๋งชิาวไทยยังถึ้กสำั�งปรับเป็นเงินทั�งหมดั 67,800 เหรียญสำหรัฐเพื่่�อเป็นค่าสำินไหมทดัแทน
แก่ลั้กเร่อ130 ผลัลััพื่ธิ์นี�จ้ะเป็นไปไม่ไดั้เลัยหากขึ้าดัซี้�งพื่ยาน-ผ้้เสำียหายทั�ง 13 รายที�มาให้การดั้วยตินเองในชิั�นศาลั 

แม้การให้การผ่านวิดัีทัศน์จ้ะพื่บไดั้มากขึ้้�น แลัะยิ�งแพื่ร่หลัายอย่างรวดัเร็วระหว่างการแพื่ร่ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19 แติ่
มาติรการนี�ยงัไม่ถึก้นำาไปใช้ิอย่างเติม็รป้แบบในหลัายประเทศอาเซียีน โดัยยงัคงต้ิองมกีารทำาให้กฎเกณฑ์์ข้ึ้อบงัคบัเกี�ยวกบั
ความน่าเชิ่�อถึ่อขึ้องวีดัิทัศน์มีความชิัดัเจ้น ทั�งนี� ควรติ้องมีการบัญญัติิกระบวนการเพื่่�อเก็บรวบรวมพื่ยานหลัักฐานทาง
ดัจิ้ทิลััไว้ในกฎหมาย รวมถึง้การให้ทนายมาแสำดังความน่าเชิ่�อถึอ่ขึ้องบนัทก้วดิัทีศัน์นั�นแลัะกำาหนดัเง่�อนไขึ้อ่�น ๆ ที�จ้ำาเป็น
ติ่อการรับรองพื่ยานหลัักฐานทางดัิจ้ิทัลั ปัจ้จุ้บันในอินโดันีเซีีย คำาให้การทางวีดัิทัศน์ยังคงถึ้กจ้ำากัดัอย่างเขึ้้มงวดัแลัะ
สำงวนไว้สำำาหรับผ้้เสำียหาย-พื่ยานในกรณีพื่ิเศษ เชิ่น เดั็กหร่อผ้้ที�มีบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้เท่านั�น

128 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศอินโดันีเซีีย, 21 ติุลัาคม ค.ศ. 2021.

129 Jakarta Post, “Indonesian police arrest 7 in seafood slavery case”. 13 May 2015. See https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/13/indonesian-police-arrest-7-

seafood-slavery-case.html 

130 Associated Press in Ambon. “Five jailed in seafood slavery case”. 11 March 2016. See https://www.theguardian.com/world/2016/mar/11/seafood-slave-drivers-given 
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ข้้อพื่ิจารณาสำาหรับัเดั็ก-พื่ยานในกระบัวนการย้ติิธิรรมทำางอาญา131

• อนุญาติให้บันท้กวีดัิทัศน์คำาให้การเพื่่�อใชิ้เป็นพื่ยานหลัักฐานขึ้องเดั็ก

• ใชิ้โทรทัศน์วงจ้รปิดั

• อาจ้มีการจ้ัดัทางเลั่อกอ่�น ๆ ในการเบิกความ เชิ่น การใชิ้ฉากกั�น  

• อนุญาติให้ผ้้สำนับสำนุนหร่อติัวแทนขึ้องเดั็กอย้่ดั้วยระหว่างที�เดั็กให้การ

• ใชิ้คนกลัางชิ่วยให้เดั็กที�เป็นพื่ยานให้การ 

• ห้ามมิให้จ้ำาเลัยซีักค้านเดั็กที�เป็นผ้้เสำียหาย 

• คัดัค้านการซีักค้านอย่างก้าวร้าวหร่อไม่เหมาะสำมโดัยจ้ำาเลัย

• ดัำาเนินการพื่ิจ้ารณาคดัีแบบปิดั 

• สำั�งห้ามสำ่�อมวลัชินเขึ้้า 

• ลัดัความเป็นทางการขึ้องห้องพื่ิจ้ารณาคดัีโดัยใชิ้มาติรการติ่าง ๆ เชิ่น ให้ทนายถึอดัชิุดัครุย

131 UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN. 
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5.  การดัำาเนินคุ้ดัีแลัะการติัดัสินพื่ิพื่ากษา 
จากอคุ้ติิแลัะการเหมารวม

การเหมารวมทางเพื่ศแลัะการเลั่อกปฏิิบัติิร้ปแบบ
อ่�น ๆ สำามารถึสำ่งผลัติ่อการติัดัสำินใจ้ขึ้องฝ่่ายบังคับ
ใชิ้กฎหมายแลัะศาลัไดั้แลัะอาจ้นำาไปสำ้่การปฏิิบัติิที�
ไม่ดัีติ่อผ้้เสีำยหาย เชิ่น การถึามคำาถึามที�ไม่เหมาะสำม 
การไม่รับฟื้้องว่าติกเป็นผ้้เสำียหาย แลัะการปฏิิเสำธิ
สำถึานะการเป็นผ้้เสำียหาย เป็นติ้น ผ้้พื่ิพื่ากษาแลัะ
อัยการที�เชิ่�อในแนวคิดั “ผ้้เสำียหายในอุดัมคติิ” อาจ้
พื่บว่าเป็นการยากที�จ้ะมองผ้้ชิายเป็นผ้้เสำียหายจ้าก
การค้ามนุษย์ นอกจ้ากนั�นยังอาจ้มองประเดั็นการ
บังคับใชิ้แรงงานว่าเป็นปัญหาการจ้้างงานแทน จ้้ง
เป็นการลัดัระดับัความผดิัทางอาญาขึ้องการกระทำานั�น
ลังไป ทั�งยังมีความเชิ่�ออย่างผิดั ๆ ว่าผ้้ชิายสำามารถึ
ปกป้องตินเองจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ไดั้

การประพื่ฤติิมิชิอบติ่อผ้้เสำียหายที�เป็นผ้้หญิงมัก
เกี�ยวข้ึ้องโดัยติรงกบัรป้แบบขึ้องการค้ามนษุย์ที�ผ้เ้สำยีหาย
ถึ้กแสำวงหาประโยชิน์ นั�นค่อการแสำวงหาประโยชิน์
ทางเพื่ศ ติลัอดัจ้นพื่ฤติิกรรมที�เชิ่�อเอาเองว่าสำมควร
ถึ้กประณาม ยกติัวอย่าง เชิ่น ทนายฝ่่ายจ้ำาเลัยอาจ้
พื่ยายามปฏิิเสำธิไม่ยอมรับคำาร้องขึ้องผ้้เสำียหายว่า
ถึ้กค้ามนุษย์เพ่ื่�อค้าประเวณีโดัยให้รายลัะเอียดัเกี�ยว
กับเส่ำ�อผ้าที�ผ้้เสำียหายซี่�อดั้วยเงินขึ้องผ้้ค้ามนุษย์
แลัะนำามาสำวมใสำ่เม่�อให้บริการทางเพื่ศ ทนายฝ่่าย
จ้ำาเลัยอาจ้แสำดังร้ปภาพื่ขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากส่ำ�อสัำงคม
ออนไลัน์ เช่ิน เฟื้ซีบุก๊ (Facebook) แลัะอินสำติาแกรม 
(Instagram) เพื่่�อโจ้มติีศีลัธิรรมขึ้องผ้้เสำียหายในการ
พื่ิส้ำจ้น์ว่าบุคคลันั�นไม่ใชิ่ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์

บุคคลับางกลัุ่ม เชิ่น ผ้้ที�ยากจ้นหร่อสำิ�นเน่�อประดัา
ติัว ผ้้ที�บกพื่ร่องทางการเรียนร้้ หร่อชินกลัุ่มน้อย 
อาจ้ถึ้กท้กทักเอาว่าเป็นพื่ยานที�ไม่มีความสำามารถึ
หร่อไม่น่าเชิ่�อถึ่อ หากไม่มีการปรับเปลัี�ยนแลัะการ
สำนับสำนุนที�จ้ำาเป็น คำาให้การขึ้องบุคคลักลัุ่มนี�อาจ้
ถึ้กปฏิิเสำธิจ้ากผ้้พิื่พื่ากษาแลัะพื่นักงานอัยการ

ผ้้เสำียหายที�มีบาดัแผลัทางจิ้ติใจ้อย่างรุนแรงอาจ้มี
ปัญหาในการให้การที�ชิัดัเจ้นแลัะปะติิดัปะติ่อ ทั�งยัง
อาจ้เปลัี�ยนแปลังเร่�องราวที�เลั่าหลัายครั�งระหว่าง
การพื่จิ้ารณาคดีั จ้ง้ส่ำงผลัให้ศาลัเกิดัความเคลัอ่บแคลัง
ติ่อผ้้เสำียหายแลัะหลัักฐานที�ใชิ้กลั่าวโทษทางอาญา 
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» ติระหนักถ้ึงอคติิทั�งขึ้องติัวท่านเองแลัะคนรอบติัวท่าน ไม่ว่าจ้ะที�แสำดังออกอย่างชิัดัเจ้นหร่อบอกเป็นนัย ทั�ง
โดัยร้้ตัิวหร่อไม่ร้้ติัว ให้หาวิธิีแก้ไขึ้อคติิเหลั่านี�

	» มุ่งเน้นความติ้องการขึ้องผ้้เสำียหายโดัยดั้จ้ากประเภทขึ้องการแสำวงหาประโยชิน์แลัะบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้ที�ผ้้เสำีย
หายติ้องประสำบ ทั�งนี� มีการเน้นยำ�าว่าความร่วมม่อระหว่างฝ่่ายบังคับใชิ้กฎหมายแลัะองค์กรที�นำาโดัยผ้้รอดั
ชิีวิติเป็นแนวปฏิิบัติิที�ดัีในการคำาน้งถึ้งมุมมองขึ้องผ้้เสำียหาย132

	» ผ้้พื่ิพื่ากษาแลัะทนายฝ่่ายจ้ำาเลัยติ้องย้ดัถึ่อประมวลัจ้ริยธิรรมแลัะการปฏิิบัติิงานอย่างเป็นม่ออาชิีพื่ ซี้�งรวมถึ้งการ
ไม่ใชิ้ภาษาหร่อนำ�าเสำียงที�หยาบคายหร่อก้าวร้าว ยิ�งไปกว่านั�น ไม่มีผ้้เสำียหายคนใดัควรถึ้กบังคับให้ติ้องบอกเลั่า
เร่�องราวขึ้องตินเอง

	» ให้การฝ่ึกอบรมผ้้ปฏิิบัติิหน้าที�ฝ่่ายงานยุติิธิรรมทางอาญาเกี�ยวกับกฎหมายสำิทธิิมนุษยชินระหว่างประเทศแลัะ
การเหมารวมแลัะอคติิทางเพื่ศ เน้นยำ�าอันติรายจ้ากการเหมารวมขึ้องฝ่่ายติุลัาการโดัยใชิ้งานวิจ้ัยเชิิงประจ้ักษ์ 
วิเคราะห์เหติุผลัทางฝ่่ายศาลัเพื่่�อหาหลัักฐานขึ้องการเหมารวม แลัะเน้นยำ�าติัวอย่างการปฏิิบัติิที�ดัีขึ้องผ้้กระทำา
การจ้ากฝ่่ายงานยุติิธิรรมที�ท้าทายแลัะเอาชินะการเหมารวมทางเพื่ศขึ้องตินไดั้สำำาเร็จ้

แนวปฏิิบััติิทำี�ดัี:

ประเทศไทยไดั้จ้ัดัติั�งกองทุนเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ขึ้้�นเพื่่�อแก้ไขึ้ปัญหาหลัายประการ อาทิ ค่าสำินไหม
ทดัแทนหร่อการชิดัเชิยเยียวยาแก่ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ ความชิ่วยเหลั่อทางการเงินที�จ้ำากัดัสำำาหรับผ้้
เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ การสำ่งติัวแลัะการเดัินทางกลัับภ้มิลัำาเนาขึ้องผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ องค์กร
พื่ัฒนาเอกชินไดั้รับการสำนับสำนุนที�จ้ำากัดั ฯลัฯ

132 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2004). National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A 

Practical Handbook. Warsaw: OSCE.
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6.  แรงกดัดัันทำางเศรษฐกิจแลัะการชดัเชยเยียวยา 
หร่อคุ้่าสินไหมทำดัแทำนทำี�จำากัดั 

การเขึ้้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายอาจ้ก่อให้เกิดั
ภาระค่าใชิ้จ้่ายจ้ำานวนมากแก่ผ้้เสำียหายแลัะครอบครัว 
คดัีในชิั�นศาลัอาจ้ใชิ้เวลัานานหลัายเดั่อน/ปี แลัะเวลัา
ที�เสำยีไประหว่างช่ิวยเหลัอ่การสำบ่สำวนสำอบสำวน การดัำาเนนิ
คดั ีการพื่ิจ้ารณาคดัีแลัะการพื่ิพื่ากษาชิี�ขึ้าดักลัาย
เป็นการเสำียโอกาสำในการทำางานแลัะหารายไดั้มาจุ้นเจ่้อ
ครอบครัว ผ้้เสำียหาย-พื่ยานบางรายอาจ้ถึ้กกำาหนดัให้
อย้่ในสำถึานพื่ักพื่ิงติลัอดัระยะเวลัาขึ้องกระบวนการใน
ชิั�นศาลั ซี้�งจ้ำากัดัความสำามารถึขึ้องผ้้เสำียหายในการ
สำร้างรายไดั้ สำำาหรับผ้้เสำียหายจ้ำานวนมากที�เป็นผ้้หา
เลัี�ยงครอบครัวเพื่ียงคนเดัียว สำถึานการณ์ดัังกลั่าวสำร้าง
ความติง้เครยีดัเกนิควรทั�งทางเศรษฐกจิ้ อารมณ์ แลัะจ้ติิใจ้

ความสำำาเร็จ้ในการดัำาเนินคดัีกับผ้้ค้ามนุษย์อาจ้ไม่นำาไป
สำ้ก่ารชิดัเชิยเยยีวยาหรอ่สำนิไหมทดัแทนสำำาหรบัผ้เ้สำยีหาย
แลัะครอบครัวเสำมอไป ในหลัายกรณี การชิดัเชิยเยียวยา
แลัะสำินไหมทดัแทนอาจ้แทนที�ดั้วยการจ้ำาคุกผ้้กระทำา
ความผิดัแทนเน่�องจ้ากไม่สำามารถึจ้่ายค่าเสำียหายไดั้

133  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.).

ในกรณีที�มีการชิดัเชิยเยียวยาหร่อสำินไหมทดัแทนเกิดั
ขึ้้�น ก็มักเผชิิญความท้าทายในการเขึ้้าถึ้งอันเน่�องมา
จ้ากระบบราชิการแลัะอุปสำรรคทางกฎหมาย สำำาหรับ
แรงงานติ่างดั้าวจ้ำานวนมากในอาเซีียน เป็นเร่�องยาก
มากที�ผ้้เสำียหายจ้ะเขึ้้าถึ้งการชิดัเชิยเยียวยาอันเน่�อง
มาจ้ากสำถึานะการเขึ้้าเม่องที� “ไม่ปกติิ” แลัะขึ้้อเท็จ้
จ้ริงว่าคนเหลั่านี�มักถึ้กสำ่งติัวกลัับประเทศก่อนมีการ
ย่�นคำาร้อง

การเขึ้้าถึ้งการชิดัเชิยเยียวยาเป็นองค์กระกอบสำำาคัญ
ขึ้องความยั�งย่นระยะยาวในการคุ้มครองผ้้เสำียหาย 
การให้ค่าสำินไหมทดัแทนโดัยติระหนักถึ้งความสำ้ญเสำีย
แลัะอันติรายติ่อผ้้เสำียหาย ทั�งหมดันี�อาจ้ชิ่วยบรรเทา
ให้กระบวนการฟื้้�นฟื้้ง่ายขึ้้�นแลัะลัดัความเสำี�ยงที�ผ้้เสำีย
หายจ้ะถึ้ก “ค้ามนุษย์ซีำ�า”133 

ขึ้้อ 6 วรรค 6 ขึ้องพิิธ่สัารัว่าด้้วยการัป้องกันุ ปรัาบัปรัาม แลัะลังโที่ษการัค้้ามนุุษย์ ระบุว่า: “รัฐภาคีแติ่ลัะ
ฝ่่ายติ้องให้การรับรองว่าระบบกฎหมายภายในประเทศมีมาติรการที�เสำนอความเป็นไปไดั้ที�ผ้้เสำียหายจ้ากการ
ค้ามนุษย์จ้ะไดั้รับค่าสำินไหมทดัแทนจ้ากความเสำียหายที�เกิดัขึ้้�น” นี�หมายความว่าหากไม่มีโอกาสำที�จ้ะไดั้รับค่า
สำินไหมทดัแทนภายใติ้กฎหมายระดัับชิาติิ ฝ่่ายนิติิบัญญัติิอาจ้ติ้องจ้ัดัทำาแผนการดัำาเนินงานที�เหมาะสำมขึ้้�น

ขึ้้อ 2 ขึ้องอนุุสััญญายุโรัปว่าด้้วยค้่าชิด้เชิยแก่เหัย่�ออาชิญากรัรัมรั้ายแรัง (European Convention on 
the Compensation of Victims of Violent Crimes) ปีค.ศ. 1983 ผลัักดัันให้รัฐภาคีชิดัใชิ้แก่ผ้้เสำียหายใน
กรณีที�ไม่มีค่าสำินไหมทดัแทนจ้ากแหลั่งอ่�น ๆ อย่างเติ็มจ้ำานวน โดัยเรียกร้องให้มีการให้ค่าสำินไหมทดัแทนแก่ผ้้
เสำียหายแม้เม่�อผ้้กระทำาความผิดัจ้ะไม่ถึ้กดัำาเนินคดัีหร่อลังโทษก็ติาม

ขึ้้อ 22 ขึ้องอนุุสััญญา ACTIP สำนับสำนุนให้ค่นทรัพื่ย์สำินที�ริบไว้หร่อไดั้จ้ากการกระทำาอาชิญากรรมแก่ผ้้เสำีย
หายจ้ากการค้ามนุษย์เพื่่�อเป็นการชิดัใชิ้ค่าสำินไหมทดัแทนแลัะให้ความชิ่วยเหลั่อ 

6. แรงกดดันทางเศรษฐกิจและการชดเชยเยียวยาหรือค่่าสิินไหมทดแทนที�จำากัด90



แนวทางแลัะกระบวนการขึ้องภม้ภิาคในการติอบสำนองต่ิอความต้ิองการขึ้องผ้เ้สำยีหายจ้ากการค้ามนษุย์ ขึ้อง ACWC เรยีก
ร้องให้รฐัภาคใีห้การรบัรองว่ากรอบทางกฎหมายแห่งชิาติอินญุาติให้ศาลัอาญาให้การชิดัเชิยค่าเสำยีหายทางอาญา (จ้่ายโดัยผ้้
กระทำาความผิดั) แลัะ/หร่อ มีคำาสำั�งให้ผ้้ที�ถึ้กติัดัสำินว่ามีความผิดัฐานค้ามนุษย์จ้่ายค่าสำินไหมทดัแทนหร่อค่าเสำียหาย 
เพื่่�อให้การดัำาเนินการเชิ่นนี�มีประสำิทธิิภาพื่ภายใติ้กฎระเบียบที�มีอย้่ จ้ะติ้องใชิ้กระบวนการที�กำาหนดัให้พื่นกังานอยัการ 
แลัะ/หรอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้ึ้องอ่�น ๆ เรยีกร้องการชิดัเชิยเยยีวยาจ้ากผ้ก้ระทำาความผดิัที�ถึ้กติัดัสำินว่ามีความผิดั134 

นอกจ้ากประเทศสำิงคโปร์ รัฐภาคีสำมาชิิกอาเซีียนทั�งหมดัมีบทบัญญัติิในกฎหมายแห่งชิาติิเพื่่�อให้ผ้้เสำียหายจ้ากการค้า
มนุษย์สำามารถึเขึ้้าถึ้งการชิดัเชิยเยียวยาแลัะค่าสำินไหมทดัแทน

บัร้ไน: มาติรา 44 ในคำาสำั�งเพื่่�อติ่อติ้านการค้ามนุษย์ (Anti Trafficking in Persons Order) ค.ศ. 2019 กำาหนดัให้มี
การจ้ดััติั�งกองทนุเพื่่�อต่ิอต้ิานการค้ามนษุย์ขึ้้�น ขึ้ณะที�มาติรา 46 กำาหนดัให้ใช้ิกองทนุนี�เป็นค่าสำนิไหมทดัแทนสำำาหรบัผ้ท้ี�ถึก้ค้า
มนษุย์แลัะใช้ิเป็นเงนิสำนบัสำนนุค่าใช้ิจ่้ายในการเดันิทางกลับัประเทศขึ้องผ้ที้�ถ้ึกค้ามนษุย์ รวมไปถึง้ค่าใชิ้จ้่ายอ่�น ๆ

กัมพื่้ชา: มาติรา 26 ในกฎหมายว่าดั้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์แลัะการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศ (Law on 
Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation) ค.ศ. 2008 กำาหนดัให้มีการชิดัเชิยเยียวยาจ้าก
บุคคลัที�หาเงินจ้ากการขึ้าย/ซี่�อ หร่อแลักเปลัี�ยนมนุษย์ หร่อจ้ากการแสำวงหาประโยชิน์ทางเพื่ศ

อินโดันีเซีีย: มาติรา 48 ในกฎหมายฉบับที� 21 ว่าดั้วยการขึ้จ้ัดัการกระทำาทางอาญาที�เกี�ยวกับการค้ามนุษย์ (Law No 
21 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons) ค.ศ. 2007 ให้สำิทธิิผ้เ้สำยีหายในการได้ั
รบัการชิดัเชิยเยยีวยาเป็นสำนิไหมทดัแทนสำำาหรบัการสำญ้เสำยีทรพัื่ย์สิำนหรอ่รายได้ั ความทกุข์ึ้ทรมาน ค่าใชิ้จ้่ายในการรักษา
พื่ยาบาลั แลัะ/หร่อการบำาบัดัรัดัษาทางจ้ิติใจ้ แลัะ/หร่อความสำ้ญเสำียอ่�น ๆ ขึ้องผ้้เสำียหายที�เกิดัจ้ากการกระทำาทาง
อาญาที�เกี�ยวกับการค้ามนุษย์

สปป. ลัาว: มาติรา 36 ในกฎหมายว่าด้ัวยการต่ิอต้ิานการค้ามนษุย์ (Law on Anti-TIP) ค.ศ. 2016 กำาหนดัให้ผ้เ้สำยีหาย
หร่อโจ้ทก์ทางแพื่่งเรียกร้องค่าสำินไหมทดัแทนทางแพื่่งไดั้ระหว่างกระบวนการทางอาญา

มาเลัเซีีย: มาติรา 66 ใน กฎหมายติ่อติ้านการค้ามนุษย์แลัะการลัักลัอบเขึ้้าเม่องขึ้องผ้้ย้ายถึิ�นฐาน (Anti-Trafficking 
in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act) ค.ศ. 2007 กำาหนดัให้มีการจ้่ายค่าสำินไหมทดัแทนโดัยผ้้ที�ถึ้ก
ติัดัสำินว่ามีความผิดัแก่ผ้้ที�ถึ้กค้ามนุษย์ ทั�งยังกำาหนดัให้มีการจ้่ายค่าแรงย้อนหลัังแก่บุคคลัที�อาจ้เป็นผ้้ถึ้กค้ามนุษย์ใน
กรณีที�ไม่มีการติัดัสำินว่ามีความผิดัภายใติ้กฎหมายฉบับนี�

เมียนมาร์: มาติรา 33 ในกฎหมายติ่อติ้านการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking in Persons Law) ค.ศ. 2005 กำาหนดัให้
ศาลัสำามารถึออกคำาสำั�งให้ชิดัใช้ิค่าเสำยีหายแก่ผ้้ที�ถ้ึกค้ามนษุย์โดัยใช้ิเงนิที�รบิไว้หรอ่ได้ัจ้ากการขึ้ายทรพัื่ย์สำนิหรอ่จ้ากค่าปรบั

ฟื้ิลัิปปินส์: ภายใต้ิรฐับญัญตัิว่ิาด้ัวยค่าสำนิไหมทดัแทนแก่ผ้เ้สำยีหายฉบบัที� 7309 (R.A. 7309 Victim Compensation Act) 
สำำานักงานคณะกรรมการพื่ิจ้ารณาการเรียกร้องค่าสำินไหมทดัแทน (Board of Claims) ภายใติ้กระทรวงยุติิธิรรม 
(Department of Justice; DOJ) จ้่ายค่าสำินไหมทดัแทนแก่ผ้้เสำียหายจ้ากการคุมขึ้ังหร่อควบคุมติัวอย่างไม่เป็นธิรรม 
แลัะผ้้เสำียหายจ้ากอาชิญากรรมร้ายแรงซี้�งรวมถึ้งผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์

ไทำย: มาติรา 33, 34, 35 แลัะ 37 ในพื่ระราชิบญัญตัิป้ิองกนัแลัะปราบปรามการค้ามนษุย์ (Anti-TIP Act) ค.ศ. 2008 (ฉบบั
แก้ไขึ้ค.ศ. 2017)  กำาหนดัให้ผ้ท้ี�ถึก้ค้ามนษุย์มสีำทิธิไิด้ัรบัค่าสำนิไหมทดัแทนจ้ากความเสำยีหายที�เป็นผลัมาจ้ากการค้ามนษุย์

เวียดันาม: มาติรา 6 ในกฎหมายว่าดั้วยการป้องกันแลัะติ่อติ้านการค้ามนุษย์ (Law on the Prevention of and 
Combat against TIP) ค.ศ. 2011 กำาหนดัสำิทธิิขึ้องผ้้เสำียหายที�จ้ะไดั้รับค่าสำินไหมทดัแทนสำำาหรับความเสำียหายที�เกิดั
ขึ้้�นภายใติ้กฎหมาย สำ่วนมาติรา 36 กลั่าวถึ้งค่าสำินไหมทดัแทน  

134 ดั้เอกสำารติอนที� 5.2 เร่�องกลัไกแลัะกระบวนการชิดัเชิย

แนวทางระดัับอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบัติิติามหลัักการไม่ทำาอันติราย: การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์ 91



แนวปฎิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» อย่าให้สำัญญาหร่อพื่้ดัถึ้งประโยชิน์ขึ้องการเขึ้้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเกินจ้ริง

	» แจ้้งให้ผ้้เสำียหายทราบถึ้งการเยียวยาที�สำามารถึเขึ้้าถึ้งไดั้แติ่เนิ�น ๆ แลัะครอบคลัุม รวมถึ้งว่าผ้้เสำียหายจ้ะไดั้รับการ
สำนับสำนุนให้เขึ้้าถึ้งไดั้อย่างไร  ควรให้ขึ้้อม้ลัที�ชิัดัเจ้นเกี�ยวกับวิธิีการร้องขึ้อค่าสำินไหมทดัแทน/การชิดัใชิ้แลัะค่าเสำีย
หาย กระบวนการสำมัครแลัะเอกสำารที�จ้ำาเป็น ความเป็นไปไดั้ขึ้องการพื่ิพื่ากษาว่ามีความผิดั ติลัอดัจ้นระยะเวลัา
ขึ้องคดัีในชิั�นศาลั เป็นติ้น135 

	» พื่ิจ้ารณาการย่�นคำาร้องขึ้อค่าสำินไหมทดัแทนจ้ากทั�งทางแพื่่งแลัะทางอาญาโดัยปร้กษากับผ้้เสำียหายก่อน นี�
หมายความว่าผ้้เสำียหายจ้ะไดั้รับการชิดัเชิยสำำาหรับความสำ้ญเสำียทางเศรษฐกิจ้/รายไดั้ที�เกิดัขึ้้�นระหว่างแลัะหลััง
จ้ากประสำบการณ์การค้ามนุษย์

	» ผ้้เสำียหายที�ไม่ใชิ่พื่ลัเม่องควรไดั้รับสำิทธิิให้พื่ำานักในประเทศนั�น ๆ ติ่อ รวมถึ้งสำิทธิิในการทำางานหากผ้้เสำียหายมี
ความประสำงค์เชิ่นนั�น จ้นกว่าจ้ะมีคำาติัดัสำินเร่�องคำาร้องขึ้อค่าสำินไหมทดัแทน 

	» ร้องขึ้อให้เริ�มติ้นแลัะเสำร็จ้สำิ�นการพื่ิจ้ารณาคดัีแลัะกระบวนการทางอาญาสำำาหรับการค้ามนุษย์โดัยไม่มีความ
ล่ัาช้ิาเกนิควร ให้เร่งกระบวนการสำำาหรับคดีัที�เกี�ยวข้ึ้องกบัผ้เ้สำยีหายที�เป็นเด็ักแลัะบคุคลัที�มคีวามเปราะบางส้ำง

คุ้วามทำ้าทำาย:136

ผ้้เสำียหายจ้ากการค้ามนุษย์ในอินโดันีเซีียเผชิิญกับหลัากหลัายความท้าทายในการไดั้มาซี้�งการชิดัเชิย
ความเสำียหาย บางครั�งผ้้พื่ิพื่ากษาอาจ้ขึ้อให้ผ้้เสำียหายชิี�แจ้งเหติุผลัสำำาหรับการร้องขึ้อค่าสำินไหมทดัแทน
ที�ระบุจ้ำานวนชิัดัเจ้น (เชิ่น 200 ลั้านร้เปียห์อินโดันีเซีีย หร่อ 14,000 เหรียญสำหรัฐ) แลัะหากผ้้พื่ิพื่ากษา
คิดัว่าเหติุผลัที�ให้ไม่เพื่ียงพื่อ การชิดัเชิยความเสำียหายก็จ้ะไม่เกิดัขึ้้�น ผ้้เขึ้้าร่วมในการประชิุมเชิิงปฏิิบัติิ
การเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิเลั่าถึ้งกรณีที�ผ้้พื่ิพื่ากษาที�เคยจ้ัดัการเฉพื่าะคดัีที�มีความเสำียหายที�จ้ับติ้อง/มอง
เหน็ได้ั เช่ิน การไม่จ่้ายเงนิเดัอ่นหรอ่ค่ารกัษาพื่ยาบาลั ฉะนั�นจ้ง้อาจ้ปฏิเิสำธิไม่พื่จิ้ารณาบาดัแผลัทางอารมณ์
แลัะจ้ิติใจ้ขึ้องผ้้เสำียหาย รวมทั�งการสำ้ญเสำียรายไดั้ที�อาจ้เกิดัขึ้้�นระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย ฉะนั�น
จ้ำานวนค่าเสำียหายที�ไดั้อาจ้เทียบไม่ไดั้กับการลัะเมิดัสำิทธิิแลัะความสำ้ญเสำียที�ผ้้เสำียหายติ้องเผชิิญ

135 แนวทางระดัับอาเซีียนสำำาหรับผ้้ปฏิิบัติิงาน, สำ่วนที�หน้�ง ขึ้้อ F.4, แนวปฏิิบัติิขึ้องอาเซีียนที�มีความลัะเอียดัอ่อนเชิิงเพื่ศภาวะ ย่อหน้าที� 3.6.

136 การประชิุมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อหาร่อในระดัับชิาติิกับประเทศอินโดันีเซีีย, 21 ติุลัาคม ค.ศ. 2021. 

6. แรงกดดันทางเศรษฐกิจและการชดเชยเยียวยาหรือค่่าสิินไหมทดแทนที�จำากัด92



การมีที�ปร้กษาทางกฎหมายสำำาคัญติ่อการชิ่วยให้ขึ้้อม้ลั
ผ้้เสำียหายเกี�ยวกับสำิทธิิแลัะบทบาทขึ้องผ้้เสำียหายใน
กระบวนการทางอาญา แลัะเพื่่�อติิดัติามผ้้เสำียหายติลัอดั
กระบวนการทั�งหมดั ที�ปร้กษาทางกฎหมายชิ่วยแสำดัง
มุมมองแลัะย่นยันสำิทธิิติามกระบวนการยุติิธิรรรมขึ้อง
ผ้้เสำียหาย การให้คำาปร้กษาทางกฎหมายยังเป็นการ
เติรียมผ้้เสำียหายสำำาหรับกระบวนการทางกฎหมายแลัะ
ชิ่วยลัดัความเสำี�ยงขึ้องการสำร้างบาดัแผลัทางจ้ิติใจ้เพื่ิ�ม
แก่ผ้้เสำียหาย 

137 UNODC (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons. New York: UN. 

ทั�งยังเพื่ิ�มโอกาสำที�จ้ะไดั้คำาให้การขึ้องพื่ยานที�สำมเหติุสำม
ผลัแลัะสำอดัคลั้องปะติิดัปะติ่อ แลัะชิ่วยเอ่�อให้เกิดัความ
สำำาเร็จ้ในการดัำาเนินคดัีกับผ้้ค้ามนุษย์ ทั�งนี� มีความ
สำัมพื่ันธิ์ที�ชิัดัเจ้นระหว่างการที�ผ้้เสำียหายเขึ้้าถึ้งติัวแทน
ทางกฎหมายแลัะผลัลััพื่ธิ์ขึ้องการดัำาเนินคดัีที�ประสำบ
ความสำำาเร็จ้137

การขึ้าดัที�ปร้กษาหร่อติัวแทนทางกฎหมายอาจ้ขัึ้ดัขึ้วาง
ไม่ให้ผ้้เสำียหายเขึ้้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย
ไดั้ นอกจ้ากนั�น ผ้้เสำียหายยังอาจ้ไม่สำามารถึเขึ้้าถึ้งคำา
แนะนำาทางกฎหมายไดั้อย่างทันท่วงทีเม่�อจ้ำาเป็น

7.   
ข้าดัแคุ้ลันบัริการให้คุ้ำาปร่กษาหร่อติัวแทำนทำาง
กฎหมาย 

แนวปฏิิบััติิเพื่่�อไม่ทำำาอันติราย

	» หากไม่มีที�ปร้กษาทางกฎหมายที�รัฐเป็นผ้้สำนับสำนุน ให้เติรียมบริการทางกฎหมายแบบจ้ิติอาสำาจ้ากเนติิบัณฑ์ิติย
สำภาแห่งชิาติิหร่อสำภาทนายความ หร่ออาจ้ทำางานกับพื่ันธิมิติรที�เป็นองค์กรพื่ัฒนาเอกชินให้จ้ัดัหาทนายให้ 

	» ร้องขึ้อที�ปร้กษาทางกฎหมายม่ออาชิีพื่ที�มีทักษะแลัะความเชิี�ยวชิาญในการให้คำาปร้กษาผ้้เสำียหายจ้ากการค้า
มนุษย์แลัะเป็นติัวแทนขึ้องผ้้เสำียหายไดั้อย่างมีประสำิทธิิภาพื่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายติ่าง ๆ

	» ให้คำาแนะนำาทางกฎหมายในลัักษณะที�ชิัดัเจ้นแลัะเขึ้้าใจ้ง่ายโดัยไม่ใชิ้คำาศัพื่ท์เฉพื่าะทาง ติรวจ้สำอบกับผ้้เสำียหาย
อย่างสำมำ�าเสำมอเพื่่�อให้แน่ใจ้ว่าผ้้เสำียหายเขึ้้าใจ้ขึ้้อม้ลัที�ให้

	» แติ่งติั�งผ้้ปกครองติามกฎหมายสำำาหรับผ้้เสำียหายที�เป็นเดั็กซี้�งไม่มีการดั้แลัจ้ากพื่่อแม่ (ยกติัวอย่าง เชิ่น เป็นผลัมา
จ้ากการพื่รากจ้ากกัน หร่อพื่่อแม่มีสำ่วนเกี�ยวขึ้้องในการค้ามนุษย์) เพื่่�อรับรองประโยชิน์สำ้งสำุดัแลัะสำุขึ้ภาวะขึ้อง
เดั็ก แลัะเพื่่�อเป็นติัวแทนขึ้องเดั็กในกระบวนการทางกฎหมาย
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ภูาคุ้ผู้นวก 1: ติารางแสดังการแบั่งผู้้้เข้้าร่วมในการประช้มเชิงปฏิิบััติิการเพื่่�อ
หาร่อในระดัับัชาติิ

ประเทำศ องคุ้์กรภูาคุ้รัฐ องคุ้์กรพื่ัฒนาเอกชน ACWC รวม

กัมพื่้ชิา 20 14 2 36

อินโดันีเซีีย 26 22 1 49

สำปป.ลัาว 30 7 0 37

มาเลัเซีีย* 0 1 0 1

ฟื้ิลัิปปินสำ์ 12 14 0 26

สำิงคโปร์* 0 3 0 3

ไทย 15 21 2 38

เวียดันาม 33 13 0 46

รวม 136 95 5 236

*การีห้ารีือกับม่าเลเซีียและสีิงคีโปรี์จัดข้้�นุแบบทวิภาคีีกับผู้้้ม่ีสี่วนุได้สี่วนุเสีีย 

ภาคผนวก 1: ติารางแสำดังการแบง่ผ้เ้ขึ้า้รว่มในการประชิมุเชิงิปฏิบิตัิกิารเพื่่�อหารอ่ในระดับัชิาติิ96





แนวทำางระดัับัอาเซีียนเพื่่�อปฏิิบััติิติามหลัักการไม่ทำำาอันติราย:
การสร้างหลัักประกันเพื่่�อคุ้้้มคุ้รองสิทำธิิผู้้้เสียหายจากการคุ้้ามน้ษย์


