
แนวปฏบิัตเิบือ้งตน้

ส�ำหรับผูว้ำงนโยบำยและ

ผูป้ฏบิัตงิำน

แนวนโยบายในกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์



กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษย ์และ
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง (“กระบวนกำรบำหล”ี) จัดตัง้ขึน้ในปี  พ.ศ. 2545 
และเป็นกระบวนกำรปรกึษำหำรอืระดบัภมูภิำคโดยสมคัรใจและไมม่ผีลผกูพัน 
มปีระธำนรว่มกนัคอืรัฐบำลของประเทศออสเตรเลยีและประเทศอนิโดนเีซยี และ
ประกอบดว้ยประเทศสมำชกิกวำ่ 45 ประเทศ และองคก์รตำ่งๆ

หำกมคี�ำถำมเกีย่วกบัแนวนโยบำยนี ้กรณุำสง่มำยงั
ส�ำนักงำนสนับสนุนระดบัภมูภิำค (RSO) –  กระบวนกำรบำหลี

อเีมล: info@rso.baliprocess.net 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

จัดพมิพเ์มือ่เดอืน
พฤษภำคม 2558
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ขอขอบคณุ
แนวนโยบำยนีพั้ฒนำขึน้โดยสมำชกิของกระบวนกำรบำหล ีโดยไดรั้บกำรสนับสนุนจำก
ส�ำนักงำนสนับสนุนระดบัภมูภิำค ตำมแนวทำงของ คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำยของ
กระบวนกำรบำหล ี(Bali Process Policy Guides Drafting Committee) ซึง่ประกอบดว้ย
สมำชกิดงัตอ่ไปนี:้

ลาล ูมฮูมัหมดั อกิบาล (Lalu Muhammad Iqbal)
รักษำกำรผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยควำมคุม้ครองพลเมอืงและนติบิคุคล

อนิโดนเีซยี กระทรวงกำรตำ่งประเทศ

ประเทศอนิโดนเีซยี (ประธำนรว่ม)
 

โจนาธาน มารเ์ทนส ์(Jonathan Martens)
หวัหนำ้ฝ่ำยกำรชว่ยเหลอืผูล้ีภ้ยั 

ส�ำนักงำนระดบัภมูภิำคเอเชยีและแปซฟิิก องคก์ำรระหวำ่งประเทศ

เพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน (ประธำนรว่ม)

เมแกน ชาลเมอรส์ (Megan Chalmers)
เจำ้หนำ้ทีก่ฎหมำยอำวโุส

แผนกคดอีำญำตอ่บคุคล ส�ำนักงำนอยักำรสงูสดุ 

ประเทศออสเตรเลยี

มฮูมัหมดั ชฟิาน (Mohamed Shifan)
รองประธำนเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง 

กองตรวจคนเขำ้เมอืงและกำรยำ้ยถิน่ออกนอกประเทศ

มลัดฟีส์

โรเบริต์ ลารก์า (Robert Larga)
ผูอ้�ำนวยกำรแผนกออกใบอนุญำตและก�ำกบัดแูล

กรมกำรจัดจำ้งงำนตำ่งประเทศส�ำหรับชำวฟิลปิปินส ์

ฟิลปิปินส์

พณิทพิย ์ลลีาเกรยีงศกัดิ ์ศรสีนทิ (Pinthip Leelakriangsak Srisanit)
พนักงำนอยักำร

ส�ำนักงำนตำ่งประเทศ ส�ำนักงำนอยักำรสงูสดุ 

ประเทศไทย

คณะกรรมกำรรำ่งนโยบำยไดรั้บกำรสนับสนุนเพิม่เตมิจำก:
ทมิ ฮาว (Tim Howe)
ผูป้ระสำนโครงกำร IOM 
ส�ำนักงำนสนับสนุนระดบัภมูภิำค
 



แนวนโยบายในการคกัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์iiii



iii

ค�ำน�ำ
ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ในปี พ.ศ. 2545 กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษย ์และอำชญำกรรม
ขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง (กระบวนกำรบำหล)ี กระตุน้ใหภ้มูภิำคตระหนักถงึผลของกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้
มนุษย ์และอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ยงัไดพั้ฒนำและน�ำกลยทุธแ์ละควำมรว่มมอืในเชงิปฏบิตัติำ่งๆ มำใช ้
เพือ่ตอบโตอ้ำชญำกรรมเหลำ่นี ้ประเทศสมำชกิกวำ่ 48 ประเทศและองคก์รระหวำ่งประเทศ รวมทัง้ประเทศ
ผูส้งัเกตกำรณแ์ละหน่วยงำนระหวำ่งประเทศตำ่งๆ จ�ำนวนหนึง่ไดเ้ขำ้รว่มในเวทอีำสำสมคัรนี้

ในกำรประชมุกลุม่เฉพำะกจิของกระบวนกำรบำหลคีรัง้ทีแ่ปด เจำ้หนำ้ทีอ่ำวโุสแนะน�ำใหม้กีำรพัฒนำแนวนโยบำยวำ่
ดว้ยปัญหำตำ่งๆ ในกำรคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยก�ำหนดใหส้�ำนักงำนสนับสนุนระดบั
ภมูภิำค (RSO) เป็นผูว้ำงแนวทำงโดยรว่มหำรอืกบัสมำชกิทีส่นใจ จำกค�ำสัง่ดงักลำ่ว RSO จงึไดก้อ่ตัง้
คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำย โดยมรัีฐบำลสำธำรณรัฐอนิโดนเีซยีและองคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน 
IOM) เป็นประธำนรว่มในกำรรำ่งแนวนโยบำยนี ้ คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำยนีป้ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชำญจำกรัฐบำล
อนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี มลัดฟีส ์ฟิลปิปินส ์ไทย และองคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน   

คณะกรรมกำรจัดประชมุสีค่รัง้ในชว่งหกเดอืนทีผ่ำ่นมำ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จัดท�ำแนวปฏบิตัเิบือ้งตน้ใหแ้กผู่ว้ำง
นโยบำยและผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบัปัญหำตำ่งๆ ในกำรคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คณะกรรมกำร
ไดเ้วยีนรำ่งแนวนโยบำยดงักลำ่วไปยงัสมำชกิกระบวนกำรบำหลแีละผูส้งัเกตกำรณท์ัง้หมดระหวำ่งทปีระชมุเชงิ
ปฏบิตักิำรวำ่ดว้ยกำรหำรอืกระบวนกำรบำหล ีวนัที ่23-24 มนีำคม 2558 ณ กรงุเทพ เพือ่ขอขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษร รวมทัง้หำรอื และทบทวนรำ่งนโยบำย ผูเ้ขำ้รว่มประชมุเห็นพอ้งวำ่แนวนโยบำยดงักลำ่วเป็น
ทรัพยำกรทีม่ปีระโยชนต์อ่ผูว้ำงนโยบำยและผูป้ฏบิตังิำนในกำรชว่ยคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พือ่
เป็นกำรตอบสนองควำมเห็นทีไ่ดรั้บจำกสมำชกิ คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำยจงึไดแ้กไ้ขรำ่งแนวนโยบำยและรวมกำร
เปลีย่นแปลงและขอ้เสนอแนะตำ่งๆ ทีส่�ำคญัไวใ้นรำ่งนโยบำยนี้

แนวนโยบำยนี้มุง่ใหภ้ำพรวมของมำตรฐำนในกำรคัดแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นระดับภมูภิำคและ
ระดบันำนำชำต ิโดยยกตวัอยำ่งแนวทำงกำรปฏบิตัอินัเป็นเลศิหลำยประกำรทีป่ระเทศสมำชกิกระบวนกำรบำหลี
เสนอแนะไวใ้นแนวนโยบำยนี ้แนวนโยบำยนีส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรคีรัง้ทีห่ำ้ซึง่จัดขึน้
ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวนโยบำยชดุทีส่องของกระบวนกำรบำหลซีึง่อยูใ่นขอบเขตเนือ้หำหลกัของ
กระบวนกำรบำหลแีละเกีย่วกบัประเด็นซึง่ประเทศสมำชกิกระบวนกำรบำหลมีคีวำมกงัวลเป็นพเิศษ แนวนโยบำยนีเ้ป็น
แนวนโยบำยเชงิสมคัรใจ ไมม่ผีลผกูมดั และมุง่ทีจ่ะน�ำมำใชเ้ป็นเครือ่งมอือำ้งองิโดยหน่วยงำนภำยในประเทศในรัฐภำคี
ของกระบวนกำรบำหลี

ลซิา่ ครอฟอรด์
ผูจั้ดกำรรว่มประจ�ำ  RSO
 (ประเทศออสเตรเลยี)

บเีบ็บ เอ. เค. เอ็น. ดจนัจนูนั
ผูจั้ดกำรรว่มประจ�ำ  RSO 
(ประเทศอนิโดนีเซยี)
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ชือ่ยอ่และค�ำยอ่ 

ASEAN สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

Bali Process กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษย์
และอำชญำกรรมขำ้มชำตทิเีกีย่วขอ้ง

ILO องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ

IOM องคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน

NGO องคก์ำรนอกภำครัฐ

Organized Crime 
Convention

อนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้
ในลกัษณะองคก์ร

RSO ส�ำนักงำนสนับสนุนระดบัภมูภิำคแหง่กระบวนกำรบำหลี

Trafficking in 
Persons Protocol

พธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำบ และ ลงโทษกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน 
โดยเฉพำะสตรแีละเด็ก เพือ่เสรมิอนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้น
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร

UN สหประชำชำติ

UNODC ส�ำนักงำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำติ
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บทสรปุผูบ้รหิำร 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์มำยถงึบคุคลทีต่กเป็นเป้ำในอำชญำกรรม”กำรคำ้มนุษย”์ ตำมทีน่ยิำมไวใ้นพธิสีำรเพือ่
ป้องกนั ปรำบปรำม และ ลงโทษกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนโดยเฉพำะสตรแีละเด็ก ควำมลม้เหลวในกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ง่ผลใหม้กีำรแสวงหำประโยชนจ์ำกผูเ้สยีหำยตอ่ไปและท�ำใหผู้เ้สยีหำยไมส่ำมำรถ
เขำ้ถงึควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองอนัเป็นสิง่ทีพ่งึไดรั้บ ควำมลม้เหลวในกำรคดัแยกยงัสง่ผลใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่ม่
สำมำรถรวบรวมขอ้มลูและพยำนหลกัฐำนทีจ่�ำเป็นตอ่กำรน�ำผูค้ำ้มนุษยม์ำด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
ดงันัน้ กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจงึเป็นสว่นส�ำคญัของกระบวนกำรเพือ่ป้องกนัและด�ำเนนิคดอีำชญำกรรมรำ้ยแรงและ
เพือ่ชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำย 

ผูป้ฏบิัตงิำนมแีนวโนม้ทีจ่ะคัดแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดห้ำกเขำ้ใจนยิำมทำงกฎหมำยของค�ำวำ่กำรคำ้มนุษย ์
และเขำ้ใจรปูแบบตำ่งๆ ของกำรแสวงหำผลประโยชนท์ีผู่เ้สยีหำยอำจประสบกบัตน ดงันัน้ แนวนโยบำยฉบบันีจ้งึให ้
ภำพรวมเรือ่งกำรคำ้มนุษยแ์ละรปูแบบตำ่งๆ ของกำรคำ้มนุษย ์ เพือ่วตัถปุระสงคข์องแนวนโยบำยฉบบันี ้ “กำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย”์ มคีวำมหมำยในมมุกวำ้ง  ประกอบไปดว้ยกระบวนกำรคดักรองเบือ้งตน้เมือ่ตดิตอ่เป็นครัง้
แรกและกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้เมือ่สนันษิฐำนไดว้ำ่บคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหำย กำรคดัแยกยงั
ประกอบดว้ยกำรตรวจสอบสถำนะของบคุคลวำ่เป็นผูเ้สยีหำยเมือ่มพียำนหลกัฐำนมำกขึน้ ในบำงกรณีอำจมกีำรออก
หนังสอืยนืยนัอยำ่งเป็นทำงกำรวำ่บคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหำยหลงัจำกสรปุกระบวนกำรอำชญำกรรมเสร็จสิน้

กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นเรือ่งยำกอยูใ่นตวั ดงันัน้แนวนโยบำยฉบบันีจ้งึเสนอใหรั้ฐใชข้ดีแบง่ระดบัต�ำ่
ในกำรพยำยำมคดัแยกบคุคลทีส่งสยัวำ่เป็นผูเ้สยีหำย กำรด�ำเนนิตำมแนวนโยบำยนีจ้ะเป็นประโยชนโ์ดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่ในชว่งตดิตอ่บคุคลเป็นครัง้แรกกอ่นเจำ้หนำ้ทีจ่ะมเีวลำมำกพอเพือ่สรำ้งควำมไวใ้จกบับคุคลตอ้งสงสยัดงักลำ่ว หำก
บคุคลถกูสนันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำย บคุคลนัน้ควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสม แตห่ำกตอ่มำพบ
วำ่ขอ้สนันษิฐำนนัน้ไมม่มีลูควำมจรงิ กอ็ำจปรับหรอืเพกิถอนกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองตำมควำมจ�ำเป็น  

กระบวนกำรคดัแยกอำจใช ้“ตวับง่ชี”้กำรคำ้มนุษย ์เป็นเครือ่งมอืในกำรเริม่กระบวนกำรกอ่นสบืสวนตอ่ไป แนวนโยบำย
นีเ้สนอรำยกำรตวัอยำ่งตวับง่ชี ้รวมถงึตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบกำรแสวงหำผลประโยชนจ์ำกผูเ้สยีหำยแบบตำ่งๆ ซึง่
สำมำรถชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิำนรวมทัง้ผูท้ีไ่มใ่ชผู่เ้ชีย่วชำญคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ด ้อกีทัง้ยงัแนะน�ำใหรั้ฐปรับ 
ปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั ดดัแปลง และใหน้�้ำหนักกบัตวับง่ชีเ้หลำ่นีเ้พือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรวมถงึผูท้ีไ่มใ่ชผู่เ้ชีย่วชำญใช ้
เป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิีจ่�ำเป็นในสถำนกำรณต์ำ่งๆ ทีน่่ำจะพบ

แมรั้ฐจะมคีวำมรับผดิชอบหลกัในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์แตอ่งคก์ำรนอกภำครัฐและองคก์รประชำสงัคม
ถอืเป็นหน่วยงำนส�ำคญัในกระบวนกำรคดัแยก และควรไดรั้บกำรสนับสนุนบทบำททีส่�ำคญัยิง่ในกำรสรำ้งควำมไวใ้จ
และสำนสมัพันธร์ะหวำ่งผูเ้สยีหำยและหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจ เจำ้หนำ้ทีท่ีม่บีทบำทแนวหนำ้ของรัฐรวมถงึเจำ้หนำ้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบักำรบงัคบัใชก้ฎหมำย พรมแดน กำรตรวจคนเขำ้เมอืง กำรควบคมุแรงงำน และบรกิำรสงัคม ควรไดรั้บกำร
ฝึกอบรมอยำ่งเหมำะสมและมทีกัษะเฉพำะทีจ่�ำเป็นตอ่กำรคดัแยกบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำย โดยตอ้งเขำ้ใจ
ลกัษณะนสิยัสว่นบคุคลและเคำรพควำมเป็นสว่นตวัของผูเ้สยีหำย สมำชกิในชมุชนควรทรำบถงึปรำกฏกำรณน์ีด้ว้ยเชน่
กนัและควรทรำบวธิกีำรคดัแยกผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยและสง่ตอ่บคุคลดงักลำ่วไปยงัเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่หมำะสม
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ตอนที ่1: 
บทน�ำสูก่ำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

1.1. ใครคอืผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

กำรคำ้มนุษยค์อืกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำยทีป่รำกฎไดห้ลำยรปูแบบและมลีกัษณะเฉพำะตวัทีแ่ตกตำ่งกนัไปแลว้แต่
ภมูภิำค บรุษุ สตร ีและเด็กอำจถกูแสวงหำประโยชนใ์นอตุสำหกรรมหลำยประเภท ตัง้แตอ่ตุสำหกรรมกำรเกษตร 
กำรกอ่สรำ้ง กำรดแูลและกำรบรกิำร แรงงำนในครัวเรอืน ควำมบนัเทงิและกฬีำ กจิกำรป่ำไม ้ประมง เหมอืงแร ่
ตลอดจนอตุสำหกรรมสิง่ทอ ผูเ้สยีหำยอำจถกูแสวงหำประโยชนข์ณะเดนิทำงขำ้มพรมแดนหรอืภำยในประเทศของตน
กไ็ด ้แมจ้ะมปัีจจัยหลำยประกำรทีส่ง่ผลใหบ้คุคลเสีย่งตอ่กำรตกเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์แตก่ลุม่ทีเ่สีย่ง
ตอ่กระบวนกำรดงักลำ่วเป็นพเิศษคอืกลุม่ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีไ่มม่เีอกสำรแสดงตน ชนกลุม่นอ้ยทำงชำตพัินธุ ์และเด็กที่
อยูเ่พยีงล�ำพัง  ปัจจัยตำ่งๆ เชน่ ควำมยำกจน กำรตกงำน ควำมเหลือ่มล�้ำทำงเพศ กำรขำดโอกำสในกำรเขำ้ถงึ
กำรศกึษำและทรัพยำกร รวมทัง้กำรไมม่กีำรจดทะเบยีนกำรเกดิอยำ่งเป็นระบบ ตำ่งเป็นปัจจัยทีเ่พิม่อตัรำเสีย่งตอ่
กำรตกเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ำกขึน้

ทกุคนเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดโ้ดยไมค่�ำนงึอำย ุเพศ ควำมโนม้เอยีงทำงเพศ เชือ้ชำต ิชำตพัินธุ ์ทีม่ำทำง
สงัคม ควำมพกิำร หรอืเหตแุวดลอ้ม ค�ำอธบิำยทีง่ำ่ยทีส่ดุคอื ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คอื บคุคลทีต่กเป็นเหยือ่
ของอำชญำกรรมกำรคำ้มนุษย ์ตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้น ตอนที ่1.2 พธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม และ ลงโทษกำร
ลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนโดยเฉพำะสตรแีละเด็ก (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย)์ ไดใ้หค้�ำนยิำมอนัเป็นสำกลของค�ำวำ่
อำชญำกรรม “กำรคำ้มนุษย”์ ไวแ้ลว้

ค�าแนะน�า:ใหส้นันษิฐำนไวก้อ่นวำ่
ผูท้ีส่นันษิฐำนเป็นผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยนั์น้เป็
นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

นโยบำยรัฐวำ่ดว้ยกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำร
คำ้มนุษยค์วรอนุญำตใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ีส่งสยัวำ่มี
ผูต้กเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์อ้งด�ำเนนิ
กำรเกีย่วกบัขอ้สนันษิฐำนโดยปฏบิตัติอ่บคุคลนัน้
เสมอืนบคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหำยเพือ่ใหค้วำมชว่ย
เหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้

แตใ่นทำงปฏบิตั ิกำรคดัแยกวำ่ใครเป็นผูเ้สยีหำยจำก
อำชญำกรรมดงักลำ่วนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงำ่ยเสมอไป 
อปุสรรคตอ่กระบวนกำรคดัแยกไดแ้ก ่ปัญหำในกำร
สือ่สำรขำ้มภำษำหรอืวฒันธรรม และ
ควำมกระอกักระอว่นใจของผูเ้สยีหำยในกำรพดูกบัเจำ้
หนำ้ทีเ่นือ่งจำกกลวั หรอืไมไ่วใ้จ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใน
กำรตดิตอ่กนัครัง้แรก บคุคลบำงกลุม่อำจคดิวำ่ตนมไิด ้
ถกูคำ้มนุษยห์รอืถกูแสวงหำผลประโยชนด์ว้ยซ�้ำขึน้อยู่
กบัประสบกำรณข์องผูเ้สยีหำยแตล่ะรำย บำงคนเชือ่
วำ่ตนเป็นฝ่ำยยอมจ�ำนนตำมสถำนกำรณด์งักลำ่วแมจ้ะ
ถกูบบีบงัคบั ขม่ขู ่หรอื หลอกลวงเพือ่ใหย้นิยอม  ดว้ย
เหตผุลเหลำ่นี ้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนจงึ
ไมเ่คยไดรั้บกำรคดัแยกเลย

กำรตัง้ขอ้สนันษิฐำนวำ่บคุคลหนึง่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เมือ่สงสยัวำ่บคุคลนัน้อำจตกอยูใ่นสถำนกำรณด์งั
กลำ่วเป็นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ีกำรใชข้อ้สนันษิฐำนดงักลำ่วหมำยควำมวำ่เมือ่ใดกต็ำมทีส่งสยัวำ่บคุคลหนึง่เป็นผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เจำ้หนำ้ทีจ่ะปฏบิตัติอ่บคุคลนัน้เฉกเชน่บคุคลทีจ่�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอืหรอืควำม
คุม้ครอง หำกภำยหลงัพบวำ่บคุคลดงักลำ่วมใิชผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละไมจ่�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอื
หรอืควำมคุม้ครอง กส็ำมำรถเพกิถอนควำมชว่ยเหลอืได ้บคุคลทีแ่สดงลกัษณะของกำรเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยอ์ำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมประเภทอืน่ดว้ย เชน่ กำรกระท�ำทำรณุตอ่รำ่งกำยหรอืทำงเพศ หรอืกำร
ลกัพำตวั หำกพสิจูนไ์ดว้ำ่บคุคลดงักลำ่วมใิชผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ตเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมอืน่ๆ ก็
สำมำรถสง่ตอ่บคุคลดงักลำ่วไปยงับรกิำรสนับสนุนทีเ่หมำะสมมำกกวำ่ได ้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจอยูน่อก
ประเทศถิน่ก�ำเนดิและมคีวำมกลวัอยำ่งมเีหตผุลวำ่จะถกูน�ำไปด�ำเนนิคดใีนประเทศบำ้นเกดิเพรำะเหตผุลทำงเชือ้
ชำต ิศำสนำ สญัชำต ิกลุม่ทำงสงัคมหรอืแนวคดิทำงกำรเมอืงบำงประกำร ในกรณีดงักลำ่ว จ�ำเป็นตอ้งสง่ตอ่บคุคล
ดงักลำ่วไปยงักระบวนกำรผูล้ีภ้ยั

1ในแนวนโยบำยฉบบันี ้ค�ำวำ่ “กำรคำ้มนุษย”์ (Human Trafficking) หมำยถงึ “กำรคำ้มนุษย”์ (Trafficking in persons) ตำมทีน่ยิำมไวใ้นมำตรำ 3 ของพธิสีำร

เพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม และลงโทษกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนโดยเฉพำะสตรแีละเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children)  (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย)์
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บคุคลทีเ่คยประสบกบักำรคำ้มนุษยค์อืผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของอำชญำกรรมและรัฐจะตอ้งปฏบิตัแิละคุม้ครองบคุคล
เหลำ่นัน้เฉกเชน่เหยือ่ทำงอำชญำกรรม นอกจำกจะเป็นเหยือ่ทำงอำชญำกรรมแลว้ บคุคลเหลำ่นีอ้ำจเคยประสบ
กบักำรถกูละเมดิสทิธมินุษยชน และถกูท�ำรำ้ยในรปูแบบอืน่ ไมว่ำ่จะเป็นกำรท�ำรำ้ยทำงกำยและจติใจ สรำ้งควำม
บอบช�ำ้ทำงอำรมณ ์ควำมอบัอำยหรอืควำมอปัยศเสือ่มเสยี และควำมสญูเสยีทำงเศรษฐกจิ

บคุคลควรถอืเป็นผูเ้สยีหำยโดยไมค่�ำนงึวำ่จะสำมำรถบง่ชี ้จับกมุ ด�ำเนนิคด ีหรอืพพิำกษำผูค้ำ้มนุษยไ์ดห้รอืไม ่และ 
โดยไมค่�ำนงึถงึควำมสมัพันธท์ำงครอบครัวระหวำ่งผูเ้สยีหำยและผูถ้กูกลำ่วหำวำ่เป็นผูค้ำ้มนุษย์

ค�ำแนะน�ำ:  สรำ้งควำมตระหนักรูเ้รือ่งอำชญำกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำ้มนุษย ์

บคุคลทีม่ใิชผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมประเภทอืน่และจ�ำเป็น ตอ้งไดรั้บ
ควำมชว่ยเหลอืและมำตรกำรคุม้ครอง  ผูป้ฏบิตังิำนทีม่หีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยค์วรตระหนักและเขำ้ใจอำชญำกรรมประเภทอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและพรอ้มตอบรับทนัที

ความเชือ่                                           ความจรงิ อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี่

บคุคลจะตอ้งขำ้ม
พรมแดนระหวำ่ง
ประเทศ มำกอ่นจงึจะ
ถอืวำ่เป็เหยือ่จำกกำร
คำ้มนุษย์

แมก้ำรคำ้มนุษยส์ว่นใหญจ่ะเกดิขึน้นอกพรมแดน
ระหวำ่งประเทศ แตก่ำรคำ้มนุษยก์็อำจเกดิขึน้ภำยใน
พรมแดนของ ประเทศกไ็ด ้ซึง่เรยีกวำ่กำรคำ้มนุษย์
ภำยใน (หรอืกำรคำ้มนุษยใ์นประเทศ)

1.2 
นยิำมกำรคำ้มนุษย ์

สตรแีละเด็กเทำ่นัน้ที่
ตกเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย์

รำยงำนกำรวจัิยและสือ่สว่นใหญท่ีถ่ำ่ยทอด
เรือ่งร เรือ่งรำวกำรคำ้มนุษยไ์ดเ้นน้ทีก่ำรคำ้มนุษยท์ีเ่กดิ
แกส่ตรแีละเด็ก อยำ่งไรกต็ำมบรุษุก็อำจตกเป็นเหยือ่
และถกูแสวงหำผลประโยชนไ์ดท้กุรปูแบบเชน่กนั โดย
เฉพำะอยำ่งยิง่ในรปูแบบแรงงำนบงัคบั

1.2. นยิำมกำรคำ้มนุษย์

1.3. เขำ้ใจรปูแบกำ
      รแสวงหำประโย
      ชนจ์ำกกำรคำ้ม

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์กุคนถกูคำ้
เพือ่น�ำมำแสวงหำผล
ประโยชนท์ำงเพศ

แมก้ำรคำ้มนุษยเ์พือ่น�ำมำแสวงหำประโยชนท์ำงเพศ
เป็นรปูแบบกำรคำ้มนุษยท์ีพ่บไดไ้มน่อ้ย แตผู่เ้สยีหำย
อำจถกูคำ้มำเพือ่ใชเ้ป็นแรงงำนบงัคบั ทำส หรอืถกู
ปฏบิตัเิยีย่งทำส ตกอยูภ่ำยใตภ้ำวะจ�ำยอม ถกูตดัอวยัวะ
ออกจำกรำ่งกำย รวมถงึกำรแสวงหำประโยชนร์ปู
แบบอืน่ๆ

1.3. เขำใ้จกำแสวงหำ
      ประโยชนจ์ำกกำร
      คำ้มนุษย์

2สำมำรถอำ่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นตำ่งๆ ในตำรำงเพิม่เตมิไดท้ี:่ รำยงำนทัว่โลกวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์(Global Report on Trafficking in 
Persons, ส�ำนักงำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำต ิ(UNODC), 2014; ยอดประมำณกำรแรงงำนบงัคบัทัว่โลก 
2014 ขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ: ผลลพัธแ์ละระเบยีบวธิวีจัิย (Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodolo-
gy), องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO), 2012; รำยงำนกำรคำ้มนุษย ์2014 (Trafficking in Persons Report 2014), รัฐบำลสหรัฐอเมรกิำ, 
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ, ส�ำนักงำนเฝ้ำระวงัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย,์ 2014

ตำรำงที ่1 :  ควำมเชือ่และควำมจรงิวำ่ดว้ยกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย2



5

3 อนุสญัญำเสรมิวำ่ดว้ยกำรขจัดกำรเป็นทำส กำรคำ้ทำสและธรรมเนยีมและกำรปฏบิตัเิยีย่งทำส (1956) (อนุสญัญำเสรมิ) (1956 Supplemen-

tary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (Supplementary 
Convention) ไดใ้หค้�ำนยิำมค�ำวำ่ “กำรปฏบิตัเิยีย่งทำส” ไว ้ดงัทีห่ำรอืในตอนที ่1.3 ของแนวนโยบำยนี้

บคุคลทที�ำงำนใน
อตุสำหกรรมทำง
เพศทัง้
หมดคอืผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษย์

แมก้ำรคำ้มนุษยเ์พือ่แสวงหำประโยชนท์ำงเพศจะเป็น
รปูแบบกำรคำ้มนุษยท์ีพ่บบอ่ยและเห็นไดช้ดัมำกทีส่ดุ 
แตก่ไ็มจ่�ำเป็นวำ่บคุคลทีท่�ำงำนในอตุสำหกรรมทำงเพศ
เป็นเหยือ่กำรคำ้มนุษย ์จะตอ้งมกีำรใชว้ธิกีำรตอ้งหำ้ม 
เชน่ กำรบบีบงัคบั กำรขม่ขู ่หรอื กำรหลอกลวง (ใน
กรณีทีผู่เ้สยีหำยเป็นผูใ้หญ)่ จงึจะบง่ชีไ้ดว้ำ่บคุคลดงั
กลำ่วถกูคำ้มนุษยเ์พือ่กำรแสวงหำประโยชนท์ำงเพศ

1.3 เขำ้ใจรปูแบบกำร
แสวงหำประโยชนจ์ำกกำร
คำ้มนุษย์

3.3. ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย์

ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีไ่ร ้
เอกสำรแสดงตน
ทัง้หมด
คอืผูเ้สยีหำยจำกกำร
คำ้มนุษย ์
ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีเ่ขำ้มำ
ดว้ยวธิปีกตไิมอ่ำจ
ตกเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยไ์ด ้

แมผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ว่นใหญจ่ะถกูขน
ยำ้ยอยำ่งไมป่กตเิขำ้ไปในประเทศทีต่นถกูแสวงหำ
ประโยชน ์แตก่ไ็มใ่ชท่กุคนทีเ่ขำ้ประเทศอยำ่งไมป่กตทิี่
ถกูแสวงหำประโยชน ์ นอกจำกนีแ้ลว้ บคุคลทีเ่ดนิทำง
เขำ้ประเทศหรอืคงอยูใ่นประเทศผำ่นชอ่งทำงปกตกิอ็ำจ
เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ด ้

1.2. นยิำมกำรคำ้มนุษย์

2.2 รูจั้กและแกไ้ขควำม
ทำ้ทำยในกำรคดัแยกผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย์

3.3. ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย์

บคุคลทีท่รำบหรอืมี
ทำ่ทยีนิยอมตอ่
สถำนกำรณข์องตนมิ
อำจถอืวำ่เป็นผู ้
เสยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยไ์ด ้

แมบ้คุคลจะมทีำ่ทยีนิยอมตอ่สถำนกำรณข์องตน หรอื 
ตกลงตำมเงือ่นไขบำงประกำร (อำท ิกำรจำ้งงำน) ใน
ระยะแรก แตบ่คุคลเหลำ่นัน้ยงัอำจตกเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยไ์ด ้

กำรใหค้วำมยนิยอมของเด็กมใิชป่ระเด็นทีจ่ะน�ำมำ
พจิำรณำเป็นขอ้ตอ่สูไ้ดเ้ลย และกำรใหค้วำมยนิยอม
จำกผูใ้หญก่ไ็มอ่ำจน�ำมำเป็นขอ้ตอ่สูไ้ดห้ำกมกีำรใชว้ธิี
กำรตอ้งหำ้มในกำรไดม้ำซึง่กำรยนิยอมปฏบิตัติำม

1.2. นยิำมกำรคำ้มนุษย์

3.3. ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย์

บคุคลทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งหรอืมคีวำม
สมัพันธ์
กบัผูค้ำ้มนุษยไ์มอ่ำจ
ถอืเป็นผูเ้สยีหำยจำ
กกำรคำ้มนุษยไ์ด ้

บอ่ยครัง้ทีผู่เ้สยีหำยถกูลอ่ลวงหรอืหลงอบุำยทีน่�ำ
ไปสูก่ำรคำ้มนุษยโ์ดยเพือ่หรอืญำต ิ
กำรสมรสและควำมสมัพันธล์กึซึง้รปูแบบอืน่มกัถกู
น�ำมำใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีผู่ค้ำ้มนุษยอ์ำจควบคมุเหยือ่ 
กำรยอมจ�ำนนหรอืกำรบงัคบัสมรสถอืเป็นหนึง่ใน 
“กำรปฏบิตัเิยีย่งทำส” 3

3.3. ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย์

บคุคลทีเ่ชือ่วำ่ชวีติ
ของตนสบำยกวำ่
เดมิและมฐีำนะทำง
เศรษฐกจิทีด่กีวำ่
เดมิไมอ่ำจเป็นผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้
มนุษยไ์ด ้

บำงบคุคลอำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดแ้ม ้
บคุคลนัน้จะมรีำยไดส้งูกวำ่เดมิและ/หรอืด�ำเนนิชวีติ
ทีส่ะดวกสบำยกวำ่ตอนทีย่งัไมถ่กูคำ้มนุษย ์ทัง้นีต้อ้ง
ประเมนิกำรแสวงหำผลประโยชนต์ำมควำมเป็นจรงิ

2.2. รูจั้กและแกไ้ขควำม
ทำ้ทำยในกำรคดัแยกผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย์

3.3. ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย์

ต
อน

ท
ี ่1



แนวนโยบายในการคกัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์6

1.2. นยิำมกำรคำ้มนุษย์
 
หนึง่ในวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยค์อื เพือ่ปกป้องและใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยโ์ดยเคำรพสทิธมินุษยชนของบคุคลเหลำ่นัน้อยำ่งเต็มที4่ วตัถปุระสงคน์ีใ้หข้อ้ก�ำหนดโดยนัยส�ำหรับ
รัฐในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ ึง่อำจจ�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครอง ในกำรคดั
แยกวำ่ใครเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยนั์น้ เจำ้หนำ้ทีต่อ้งเขำ้ใจวำ่กำรคำ้มนุษยค์อือะไรในมมุมองของนยิำมทำง
กฎหมำยของอำชญำกรรม ในแงก่ฎหมำยระหวำ่งประเทศ มกีำรก�ำหนดนยิำมของอำชญำกรรมดงักลำ่วไวใ้นขอ้ 
3(a) ของพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์ดงันี้

“กำรคำ้มนุษย”์ หมำยถงึ กำรจัดหำ ขนสง่ โยกยำ้ย ใหท้ีพั่กอำศยัหรอืรับบคุคลดว้ยวธิกีำรคกุคำมขม่ขูห่รอื
ใชก้�ำลงัหรอืกำรบบีบงัคบัในรปูแบบอืน่ๆ ดว้ยกำรลกัพำตวั ดว้ยกำรฉอ้โกง ดว้ยกำรหลอกลวง ดว้ยกำรใช ้
อ�ำนำจโดยมชิอบ หรอืดว้ยกำรใชส้ถำนะควำมเสีย่งภยัจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยมชิอบ หรอืมกีำรใหห้รอืรับเงนิ
หรอืผลประโยชนเ์พือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมยนิยอมของบคุคลผูม้อี�ำนำจควบคมุบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำร
แสวงหำประโยชน ์ กำรแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งนอ้ยสดุทีส่ดุรวมถงึกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี
ของบคุคลอืน่ หรอืกำรแสวงหำประโยชนท์ำงเพศในรปูแบบอืน่ กำรบงัคบัใชแ้รงงำนหรอืบรกิำร กำรเอำคน
ลงเป็นทำสหรอืกำรกระท�ำเสมอืนกำรเอำคนลงเป็นทำส กำรท�ำใหต้กอยูภ่ำยใตภ้ำวะจ�ำยอม หรอืกำรตดั
อวยัวะออกจำกรำ่งกำย

แผนภำพที ่1 ดำ้นลำ่งนีแ้จกแจงองคป์ระกอบสำมประกำรของอำชญำกรรมกำรคำ้มนุษยใ์นกรณีของผูใ้หญ ่กำรคำ้
มนุษยจ์ะเกดิขึน้เมือ่มอีงคป์ระกอบอยำ่งใดอยำ่งหนึง่จำกแตล่ะชอ่ง

แผนภำพที ่1: องคป์ระกอบหลกัของนยิำมทำงกฎหมำยระหวำ่งประเทศของค�ำวำ่ กำรคำ้มนุษย5์

4 โปรดดขูอ้ 2(b) ในพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย์

5 ทีม่ำ: แนวนโยบำยในกำรท�ำใหก้ำรคำ้มนุษยเ์ป็นควำมผดิอำญำ, กระบวนกำรบำหล,ี 2014, หนำ้ 5.

กำรคำ้มนุษย์

มกีำรกระท�ำ

จัดหำ 

ขนส่ง 

โยกย้ำย 

ให้ท่ีพักอำศัย

รับบุคคล

มวีธิกีำร 
ขม่ขูห่รอืใชก้�ำลงั 

บบีบงัคบั

หลอกลวง ลกัพำตวั ฉอ้โกง

ใชอ้�ำนำจในทำงมชิอบ

ใชส้ถำนะควำมเสีย่งภยัจำก

กำรคำ้มนุษย์

ใหห้รอืรับเงนิหรอื ผล

ประโยชน์

มีวัตถุประสงค์

แสวงหำประโยชนจ์ำก

กำรคำ้ประเวณีของผูอ้ืน่ 

กำรแสวงหำประโยชนท์ำงเพศใน
รปูแบบอืน่ 

กำรใชบ้งัคบัใชแ้รงงำน

หรอืบรกิำร 

กำรเอำคนลงเป็นทำสหรอื

กำรกระท�ำเสมอืนเอำคนลงเป็น

ทำส กำรท�ำใหต้กอยูภ่ำยใตภ้ำวะ

จ�ำยอมกำรตดัอวยัวะ 
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พธิสีำรขอ้ 3(b) บญัญัตไิวว้ำ่ควำมยนิยอมของผูเ้สยีหำยไมม่คีวำมหมำยหำกมกีำรใชว้ธิกีำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ทีร่ะบุ
ไวเ้พือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมยนิยอม พธิสีำรขอ้3(c) และ 3(d) บญัญัตไิวว้ำ่ไมจ่�ำเป็นตอ้งพสิจูนว์ำ่มกีำรใชว้ธิทีีร่ะบไุว ้
หรอืไมห่ำกผูเ้สยีหำยเป็นเด็กทีม่อีำยตุ�ำ่กวำ่ 18 ปี6

พธิสีำรดงักลำ่วมใิชต่รำสำรระหวำ่งประเทศฉบบัแรกทีก่ลำ่วถงึปัญหำกำรคำ้มนุษยแ์ตเ่ป็นตรำสำรทีใ่หค้�ำนยิำมได ้
ครอบคลมุมำกทีส่ดุจนถงึขณะนีแ้ละเป็นตรำสำรระหวำ่งประเทศอยำ่งแรกทีรั่ฐภำคใีชอ้ำ้งองิในสว่นของนยิำมค�ำ
วำ่อำชำกรรมในกฎหมำยของประเทศ ค�ำนยิำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3 ชว่ยก�ำหนดมำตรฐำนควำมเขำ้ใจวำ่ ไมว่ำ่ผูใ้หญ่
หรอืเด็กกต็กเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ด ้และ “กำรแสวงหำประโยชน”์ กไ็มไ่ดจ้�ำกดัอยูท่ีก่ำรแสวงหำผล
ประโยชนท์ำงเพศเพยีงอยำ่งเดยีว แตย่งัปรำกฏในรปูแบบอืน่ๆ เชน่กนั7 รำยกำรรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ะบุ
ไวใ้นค�ำนยิำม ไดแ้ก ่“แรงงำนหรอืบรกิำรบงัคบั” และ “กำรเป็นทำสและกำรปฏบิตัเิยีย่งทำส” ซึง่ระบอุยูใ่นกฎหมำย
ระหวำ่งประเทศดว้ย และยงัรวมถงึ “กำรท�ำใหอ้ยูใ่นภำวะจ�ำยอม” และ “กำรตดัอวยัวะออกจำกรำ่งกำย” แมค้�ำนยิำม
ดงักลำ่วจะระบมุำตรฐำนขัน้ต�ำ่ของกำรกระท�ำประเภททีพ่จิำรณำวำ่เป็นกำรแสวงหำประโยชน ์แตร่ำยกำรนัน้ไมไ่ด ้
ระบกุำรกระท�ำครบทกุประเภท ซึง่ท�ำใหน้ยิำมมคีวำมยดืหยุน่ในกำรปรับเขำ้กบักำรแสวงหำประโยชนร์ปูแบบใหม่ๆ  

มวีธิทีีแ่ตกตำ่งกนัในกำรตคีวำมค�ำนยิำมสำกลของค�ำวำ่กำรคำ้มนุษย ์บำงแนวทำงพจิำรณำวำ่กำรคำ้มนุษยค์อื
กระบวนกำรทีผู่เ้สยีหำยถกูสง่มำยงัผูค้ำ้เพือ่แสวงหำประโยชน ์(ดว้ยวธิกีำรจัดหำ กำรเคลือ่นยำ้ย โอน ใหท้ีพั่ก
อำศยั หรอื กำรรับ) โดยทีก่ำรแสวงหำประโยชนเ์ป็นองคป์ระกอบแยกตำ่งหำก ขณะทีบ่ำงแนวทำงเขำ้ใจวำ่
อำชญำกรรมนีร้วมทัง้กระบวนกำรและผลลพัธข์ัน้ปลำย (“กำรแสวงหำประโยชน”์) เชน่ หำกวเิครำะหค์�ำนยิำมจำก
ตวับทอยำ่งเครง่ครัดจะพบวำ่กำรเคลือ่นยำ้ยผูเ้สยีหำยมไิดม้นัียยะถงึกำรคำ้มนุษย ์แตห่ำกไมต่คีวำมวำ่กำรเคลือ่น
ยำ้ยผูเ้สยีหำยมนัียยะถงึกำรคำ้มนุษย ์ก็จะเป็นกำรยำกทีจ่ะแยกควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำรคำ้มนุษยก์บัรปูแบบกำร
แสวงหำประโยชนอ์ืน่ๆ ทีก่ลำ่วไปแลว้ขำ้งตน้ อำท ิแรงงำนบงัคบั ซึง่มนียิำมไวแ้ลว้ในกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 
นอกจำกนี ้รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ะบไุวอ้ยำ่งชดัแจง้ในกฎหมำยของประเทศกแ็ตกตำ่งกนัไปแลว้แตรั่ฐ

6 ด ูแนวนโยบำยในกำรก�ำหนดใหก้ำรคำ้มนุษยเ์ป็นควำมผดิอำญำ,กระบวนกำรบำหล,ี 2014, หนำ้ 4-5
7 สนธสิญัญำระหวำ่งประเทศปี 1904 1910 และ1933 เนน้กำรขนยำ้ยสตรแีละเด็กหญงิขำ้มพรมแดนระหวำ่งประเทศเพือ่กำรคำ้ประเวณี ในขณะ
ทีอ่นุสญัญำวำ่ดว้ยกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยแ์ละกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ ประเวณีของบคุคลอืน่ (1949) ไดข้ยำยขอบเขตใหก้วำ้งขึน้
นอกเหนอืจำกสตรหีรอืเด็กหญงิโดยครอบคลมุ “บคุคลใดๆ” แตพ่ธิสีำรปำเมอโลเป็นตรำสำรระหวำ่งประเทศฉบบัแรกทีมุ่ง่เนน้กำรคำ้มนุษย ์โดย
รวมรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนห์ลำยประเภททีไ่มไ่ดจ้�ำกดัอยูท่ีก่ำรคำ้ประเวณีเทำ่นัน้
8 มำตรำ 3 ของ พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ เพือ่เสรมิอนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่
ตอ่ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supple-
menting the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) นยิำมกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนวำ่ หมำยถงึกำรจัด
หำบคุลเพือ่ไดม้ำซึง่ “ผลประโยชนท์ำงกำรเงนิหรอืผลประโยชนท์ำงวตัถรุปูแบบอืน่จำกกำรน�ำบคุคลเขำ้ไปยงัรัฐภำคอียำ่งผดิกฎหมำยโดยที่
บคุคลนัน้มไิดถ้อืสญัชำตหิรอืเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่ำวรในรัฐนัน้” 
9 ศกึษำประเด็นควำมแตกตำ่งทำงกฎหมำยระหวำ่งค�ำวำ่กำรคำ้มนุษย ์และกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนโดยละเอยีดไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำร
ก�ำหนดใหก้ำรคำ้มนุษยเ์ป็นควำมผดิอำญำ, กระบวนกำรบำหล,ี 2014, หนำ้ 8-9 และ แนวนโยบำยในกำรก�ำหนดใหก้ำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน
เป็นควำมผดิอำญำ, กระบวนกำรบำหล,ี 2014, หนำ้ 9-10

ค�ำแนะน�ำ: ใหค้ดัแยกผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยจ์ำก
กลุม่บคุคลทีอ่อ่นแอ
เปรำะบำง

กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยก์อ่นที่
จะถกูแสวงหำผลประโยชนนั์น้ท�ำไดย้ำกมำก 
รัฐควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่นโยบำยของตน
ก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองทำงกฎหมำยทีเ่อือ้ให ้
เจำ้หนำ้ทีรั่ฐสำมำรถคดัแยกเหยือ่ทีส่นันษิฐำน
วำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยออกจำกกลุม่บคุคลทีม่คีวำม
ออ่นแอเปรำะบำงอนัหมำยรวมถงึผูย้ำ้ยถิน่ฐำนที่
ถกูลกัลอบขนยำ้ยได ้

มคีวำมแตกตำ่งทำงกฎหมำยระหวำ่งกำรคำ้มนุษย์
และกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนในกฎหมำยระหวำ่ง
ประเทศ8 ในทำงปฏบิตั ิเมือ่เกดิกำรคำ้มนุษยข์ำ้มชำต ิ
กำรแยกแยะผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์อกจำกผูย้ำ้ย
ถิน่ฐำนทีถ่กูลกัลอบขนยำ้ยนัน้อำจท�ำไดย้ำก เนือ่งจำก
บคุคลเดยีวกนัอำจเป็นทัง้ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กูขนยำ้ย
และเป็นผูเ้สยีหำยจำกคำ้คำ้มนุษย9์ ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กู
ลกัลอบขนยำ้ยเสีย่งอยำ่งยิง่ทีจ่ะตกเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยห์รอืถกูแสวงหำผลประโยชนใ์นรปูแบบอืน่ๆ 
ระหวำ่งกำรเดนิทำงหรอืหลงัจำกเดนิทำงไปถงึประเทศ
ปลำยทำงแลว้ ผูก้ระท�ำควำมผดิอำจกอ่อำชญำกรรมทัง้
สองอยำ่งในปฏบิตักิำรครัง้เดยีวโดยแอบลกัลอบขนผู ้
ยำ้ยถิน่ฐำนบำงสว่นในกลุม่ขณะเดยีวกนักน็�ำคนทีเ่หลอื
มำคำ้มนุษย ์แมผู้ย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กูลกัลอบขนยำ้ยจะ
สมคัรใจกระท�ำตำมขอ้ตกลงทีใ่หไ้วก้บัผูล้กัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน แตบ่คุคลเหลำ่นีต้ำ่งมคีวำมเสีย่งสงูในกำรตกเป็น
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์กำรแสวงหำประโยชนแ์ละอำชญำกรรมประเภทอืน่ๆ (รวมทัง้กำรกรรโชก กำรใชอ้�ำนำจ
ในทำงมชิอบ กำรลว่งละเมดิทำงเพศ กำรขม่ขนื หรอื กำรทรมำน) พฤตกิำรณท์ีเ่กดิขึน้ระหวำ่งกำรลกัลอบนัน้อำจ

ต
อน

ท
ี ่1



แนวนโยบายในการคกัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์8

1.3. เขำ้ใจรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้มนุษย์

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ว่นใหญถ่กูคดัแยกไดก้ต็อ่เมือ่เกดิกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกผูเ้สยีหำยแลว้ ดงันัน้สิง่
ส�ำคญัคอืตอ้งเขำ้ใจกำรแสวงหำประโยชนร์ปูแบบตำ่งๆ ตำมทีน่ยิำมไวใ้นกฎหมำยระหวำ่งประเทศ พยำนหลกัฐำนที่
บง่ชีก้ำรแสวงหำประโยชนจ์ะเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรสนับสนุนขอ้สนันษิฐำนวำ่มกีำรคำ้มนุษย์

ในหลำยๆ ประเทศ ควำมสนใจสว่นใหญนั่น้มุง่ไปทีก่ำรคำ้มนุษยเ์พือ่กำรแสวงหำผลประโยชนท์ำงเพศ แมก้ำร
แสวงหำประโยชนท์ำงเพศโดยเฉพำะอยำ่งยิง่จำกสตรแีละเด็กจะเป็นปัญหำส�ำคญัทัว่โลก แตก่ค็วรเขำ้ใจกำร
แสวงหำประโยชนร์ปูแบบอืน่ๆ เชน่กนั

แรงงำนหรอืบรกิำรบงัคบั

ตำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้น อนุสญัญำวำ่ดว้ยแรงงำนบงัคบั ของ องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (1930) “แรงงำนหรอื
บรกิำรบงัคบั” คอื “งำนหรอืบรกิำรทกุชนดิ ซึง่เกณฑเ์อำจำกบคุคลใดๆ โดยกำรขูเ่ข็ญกำรลงโทษ และซึง่บคุคล
ดงักลำ่วนัน้มไิดส้มคัรใจทีจ่ะท�ำเอง”11 “กำรขูเ่ข็ญ” ตคีวำมไดว้ำ่รวมถงึกำรบบีบงัคบัทำงรำ่งกำย ทำงจติใจโดย
นำยจำ้ง12 เชน่ กำรปฏเิสธกำรเลือ่นต�ำแหน่งทีส่ำมำรถท�ำได ้กำรโอนยำ้ย กำรวำ่จำ้งใหม ่หรอืกำรใหท้ีพั่ก13 “โดย
มไิดส้มคัรใจ” เป็นอกีปัจจัยทีส่�ำคญัยิง่ในกำรระบวุำ่เป็นแรงงำนบงัคบัหรอืไม ่แรงงำนจะถอืวำ่เป็นแรงงำนบงัคบัเวน้
แตล่กูจำ้งไดใ้หค้วำมยนิยอมโดยเสรแีละสำมำรถเพกิถอนควำมยนิยอมนัน้ได ้

10 พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ย
ถิน่ฐำน) (The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) ก�ำหนดบทบญัญัตวิำ่ดว้ยกำรคุม้ครองทีต่อ้งมซี ึง่
คลำ้ยคลงึกบัทีร่ะบไุวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย์
11 องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ไดน้�ำนยิำมบงัคบัใชแ้รงงำนมำใชอ้กีครัง้ในปี 2014 เมือ่น�ำ อนุสญัญำวำ่ดว้ยแรงงำนบงัคบั มำใช ้กำร
ประชมุวำ่ดว้ยแรงงำนระหวำ่งประเทศ, ตวับทในอนุสญัญำวำ่ดว้ยบงัคบัใชแ้รงงำน (Text of the Protocol to the Forced Labour Convention),   
1930, บนัทกึทีป่ระชมุ 9A, สมยัที1่03, นครเจนวีำ, 2014, มำตรำ1(3). 
12รำยงำนของคณะกรรมกำรผูเ้ชีย่วชำญกำรปฏบิตัติำมอนุสญัญำและขอ้แนะน�ำ ฉบบัที ่3 (สว่นที ่1A) ของ องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ 
(ILO)  (Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations) กำรประชมุ
วำ่ดว้ยแรงงำนระหวำ่งประเทศ สมยัที ่90 นครเจนวีำ, 2002, หนำ้ 98
13 กำรยกเลกิแรงงำนบงัคบั, กำรส�ำรวจทัว่ไปโดยคณะกรรมกำรผูเ้ชีย่วชำญกำรปฏบิตัติำมอนุสญัญำและขอ้แนะน�ำ ILC สมยัที6่5 นครเจนวีำ, 
1979, ยอ่หนำ้ที ่21 [ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรยกเลกิแรงงำนบงัคบั กำรส�ำรวจทัว่ไปปี 1979] ดเูพิม่เตมิที ่กำรขจัดบงัคบัใชแ้รงงำน 
(Eradication of forced labour) กำรส�ำรวจทัว่ไปปี 2007 ยอ่หนำ้ 37 

แรงงำนเด็กกบังำนทีเ่ด็กท�ำได ้
อนุสญัญำวำ่ดว้ยอำยขุัน้ต�ำ่ในกำรจำ้งงำน ของ องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (1973) อธบิำยวำ่ แรงงำน
เด็กหมำยถงึงำนหรอืบรกิำรใดๆ ทีก่ระท�ำโดยบคุคลทีม่อีำยตุ�ำ่กวำ่ 18 ปีซึง่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำม
ปลอดภยั หรอืเป็นอปุสรรคตอ่กำรศกึษำหรอืกำรฝึกอำชพีหรอืกำรอบรม แรงงำนเด็กแตกตำ่งจำกกำรงำนที่
เด็กท�ำไดต้รงทีม่ไิดเ้ป็นงำนทีไ่มค่�ำนงึถงึสขุภำพและควำมปลอดภยัของเด็กหรอืโอกำสทำงกำรศกึษำ

เป็นสิง่ทีท่�ำใหท้ำงเลอืกทีผู่ย้ำ้ยถิน่ฐำนเลอืกในตอนแรกนัน้ ไมม่คีวำมหมำยอกีตอ่ไป10 เชน่ กรณีเกดิเหตสุุม่เสีย่ง
ระหวำ่งเดนิทำง ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนอำจตอ้งพึง่พงิผูล้กัลอบขนยำ้ยและท�ำใหต้นเหลอืทำงเลอืกไมก่ีท่ำงนอกจำกเดนิทำง
ตอ่ไมว่ำ่จะตอ้งเผชญิกบัเงือ่นไขใดๆ กต็ำม บคุคลทีถ่กูพบอำจถกูพจิำรณำวำ่เป็นผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กูลกัลอบขนยำ้ย
มำกกวำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ขึน้อยูก่บัวำ่พบสถำนกำรณเ์มือ่ไหร ่ทัง้นีจ้ะตอ้งมจีดุประสงคใ์นกำรแสวงหำ
ประโยชนเ์พือ่วนิจิฉัยวำ่เหตดุงักลำ่วเป็นอำชญำกรรมกำรคำ้มนุษย ์แตม่กัจะรูจ้ดุประสงคก์ต็อ่เมือ่เกดิกำรแสวงหำ
ประโยชนแ์ลว้เทำ่นัน้ เจำ้หนำ้ทีค่วรสบืหำตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษยจ์ำกกลุม่ผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กูลกัลอบขนยำ้ยเพือ่สรำ้ง
ควำมมัน่ใจในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์อ่ไป
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กำรเป็นทำสและกำรปฏบิตัเิยีย่งทำส

กำรเอำคนเป็นทำสถอืเป็นรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ำ้ยแรงทีส่ดุ กำรพน้จำกกำรเป็นทำสคอืหนึง่ใน
บรรทดัฐำนทำงกฎหมำยระหวำ่งประเทศบำงสว่นทีรั่ฐมอิำจ “เพกิถอนสทิธ”ิ ได ้น่ันคอื รัฐมอิำจใชพ้ฤตกิำรณใ์ด
ไมว่ำ่ในรัฐใดในกำรอนุญำตใหม้กีำรเป็นทำสได ้มกีำรใหค้�ำนยิำมค�ำวำ่ทำสครัง้แรกใน อนุสญัญำปรำบปรำมกำร
คำ้ทำสและกำรเป็นทำส (หรอื “อนุสญัญำปรำบปรำมกำรเป็นทำส) วำ่ “สถำนะหรอืเงือ่นไขทีบ่คุคลหนึง่มอียูเ่หนอื
บคุคลอืน่ โดยมกีำรใชอ้�ำนำจใดๆ หรอืทัง้หมดทีม่ำกบัสทิธใินฐำนะเจำ้ของ”14 แกน่แทข้องกำรเป็นทำสคอืกำรเป็น
เจำ้ของ “กำรใชอ้�ำนำจทีม่ำกบัสทิธใินฐำนะเจำ้ของ” อนัเป็นค�ำอธบิำยกำรเป็นทำสตำมขนบเดมิซึง่ยงัคงถอืเป็นรปู
แบบกำรเป็นทำสรว่มสมยั สญัลกัษณข์องกำรเป็นทำสทีร่วมอยูใ่นอนุสญัญำปรำบปรำมกำรเป็นทำส คอือ�ำนำจใน
กำรก�ำหนดชือ่ ศำสนำ สถำนะกำรสมรส หรอืคูน่อน รวมทัง้ชะตำกรรมของลกูหลำนของผูเ้สยีหำย15 กำรเอำคนเป็น
ทำสอำจหมำยรวมถงึกำรกระท�ำใดๆ ทีล่ดควำมสำมำรถทำงกำยหรอืจติใจในกำรด�ำเนนิชวีติของผูเ้สยีหำย16

กำรปฏบิตัเิยีย่งทำสนัน้เป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำม อนุสญัญำเสรมิวำ่ดว้ยกำรขจัดกำรเป็นทำส กำรคำ้ทำสและกำรปฏบิตั ิ
เยีย่งทำส (1956) (อนุสญัญำเสรมิ) “กำรก�ำหนดและกำรปฏบิตัเิยีย่งทำส” หมำยถงึควำมสมัพันธข์องบคุคลใดๆ ใน
กำรแสวงหำประโยชนซ์งึมลีกัษณะกำรเป็นเจำ้ของและมไิดค้งควำมสมัพันธเ์พือ่เหตผุลทำงกฎหมำยแตเ่พือ่เหตผุล
ทำงธรรมเนยีม ประเพณี หรอืขนบของสงัคม กลำ่วโดยเฉพำะไดว้ำ่อนุสญัญำเสรมิไดบ้ญัญัตเิรือ่งกำรก�ำหนดและ
กำรปฏบิตัเิยีย่งทำสมดีงันี ้

14 อนุสญัญำปรำบปรำมกำรคำ้ทำสและกำรเป็นทำส (Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery), 60, สนธสิญัญำสนันบิำตชำติ
ฉบบัที ่253, วนัที ่25 กนัยำยน 1926, บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่9 มนีำคม 1927 (อนุสญัญำปรำบปรำมกำรเป็นทำส) 

15 ดตูวัอยำ่งไดจ้ำกคด ีอยักำร และ คนุำรัก, โควคั และ วโูควคิ หมำยเลขคด ีIT-96-23-T และ หมำยเลขคด ีIT-96-23/1-T, ศำลช�ำนัญพเิศษ
แผนกคดอีำญำระหวำ่งประเทศ เพือ่ศำลอทุธรณย์โูกสลำเวยี, วนัที ่12 มถินุำยน 2002

16 ดตูวัอยำ่งไดจ้ำก แนวกำรปฏบิตัแิบลำจโิอ-ฮำวำรด์วำ่ดว้ยเกณฑท์ำงกฎหมำยบง่ชีค้วำมเป็นทำส (Bellagio-Harvard Guidelines on the 
Legal Parameters of Slavery), เครอืขำ่ยกำรวจัิยเรือ่งตวัแปรก�ำหนดควำมเป็นทำส, 2012

ค�ำแนะน�ำ:  กำรคดัแยกทำส
สิง่ทีบ่ง่ชีค้วำมเป็นทำสคอืควำมสมัพันธท์ีม่อียูร่ะหวำ่งผูก้ระท�ำผดิและผูเ้สยีหำย มใิชเ่งือ่นไข หรสืถำนกำรณ์
ทีเ่ห็น เจำ้หนำ้ทีค่วรเขำ้ใจวำ่บคุคลในสถำนกำรณข์องกำรเป็นทำสอำจดเูหมอืนใชช้วีติอยำ่งสะดวกสบำยแต่
กลบัไมม่อี�ำนำจในกำรตดัสนิเรือ่งสว่นบคุคลขัน้พืน้ฐำน

ค�ำแนะน�ำ:  กำรคดัแยกแรงงำนขดัหนี ้
แรงงำนขดัหนีเ้ป็นกำรแสวงหำประโยชนท์ีผู่เ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษยพ์บไดบ้อ่ย กำรคดัแยก
แรงงำนขดัหนีอ้ำจกระท�ำไดโ้ดยกำรพจิำรณำวำ่
มหีนีท้ีไ่มก่�ำหนดยอดแน่นอนไวแ้ละไมส่ำมำรถ
ช�ำระไดด้ว้ยกำรท�ำงำนหรอืกำรใหบ้รกิำรไมว่ำ่
มำกเพยีงใด หลำยเขตอ�ำนำจเขำ้ใจแรงงำนขั
ดหนีใ้นควำมหมำยทีก่วำ้งกวำ่นัน้ กลำ่วคอืเป็น
สถำนกำรณท์ีม่กีำรใหแ้รงงำนหรอืบรกิำรเพือ่
ช�ำระหนีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชน์

• แรงงำนขดัหนี ้(มำตรำ1(a)) หมำยถงึ “สถำนะ
หรอืเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้จำกกำรใหค้�ำมัน่โดยลกูหนีว้ำ่
จะใหบ้รกิำรของตนหรอืบรกิำรของผูท้ีอ่ยูภ่ำยใตค้วำม
ควบคมุของตนเพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรช�ำระหนี ้
โดยทีม่ไิดน้�ำมลูคำ่กำรบรกิำรเหลำ่นัน้ซึง่ไดรั้บกำร
ประเมนิอยำ่งเหมำะสมมำหกัออกจำกมลูหนีห้รอืไมม่ี
กำรจ�ำกดัหรอืระบรุะยะเวลำและลกัษณะของบรกิำรเหลำ่
นัน้” อกีนัยหนึง่ แรงงำนขดัหนีห้มำยถงึสถำนกำรณท์ี่
บคุคลหนึง่จ�ำตอ้งใหบ้รกิำรเพือ่ชดใชห้นีท้ีไ่มม่วีนัช�ำระ
ครบ

ต
อน

ท
ี ่1
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• ขำ้รับใช ้(มำตรำ 1(b)) หมำยถงึ “เงือ่นไขหรอืสถำนะของผูเ้ชำ่ซึง่ตำมกฎหมำย ตำมธรรมเนยีม หรอืตำม
สญัญำ ถกูผกูมดัใหพ้�ำนักและเป็นแรงงำนบนทีด่นิซึง่เป็นของบคุคลอืน่ และใหบ้รกิำรบำงประกำรทีก่�ำหนดไวแ้ก่
บคุคลนัน้ ไมว่ำ่จะเพือ่รำงวลัหรอืไมก่ต็ำม โดยทีไ่มม่เีสรภีำพทีจ่ะเปลีย่นสถำนะของตนได”้

• กำรคำ้เด็กเพือ่น�ำไปแสวงหำประโยชน ์(มำตรำ 1(d)),17 โดยทีบ่ดิำมำรดำหรอืผูป้กครองของเด็กยนิยอม
ใหบ้คุคลอืน่แสวงหำประโยชนจ์ำกแรงงำนเด็ก ตรำสำรเมือ่ไมน่ำนมำนีใ้หน้ยิำมกำรคำ้เด็กทีก่วำ้งกวำ่ทีก่�ำหนดไว ้
ในอนุสญัญำเสรมิ อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรหำ้มและกำรด�ำเนนิกำรโดยทนัทเีพือ่ขจัดรปูแบบทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุของกำรใช ้
แรงงำนเด็ก (1999) ขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ ไดเ้พิม่รำยละเอยีดคอื กำรจัดหำเด็กดว้ยกำรบงัคบัหรอื

ค�ำแนะน�ำ: กำรคดัแยกกำรบงัคบัสมรส 

ตัง้แตม่กีำรบงัคบัใชอ้นุสญัญำเสรมิวำ่ดว้ยกำร
เป็นทำส ซึง่ก�ำหนดไวเ้พยีงกำรคดัแยกกำร
บงัคบัสมรสของสตร ีกม็กีำรยอมรับกนัวำ่เด็ก
ชำยและบรุษุกอ็ำจถกูบงัคบัสมรสไดเ้ชน่กนั เพือ่
เป็นกำรตอ่ตำ้นกำรบงัคบัสมรสทกุรปูแบบ กำร
ปฏบิตัทิีด่คีอืกำรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่มกีำร
บงัคบัใชก้ฎหมำยหำ้มกำรบงัคบัสมรสอยำ่งเทำ่
เทยีมกนัไมว่ำ่ผูเ้สยีหำยจะเป็นเพศใด

ค�ำแนะน�ำ:  กำรคดัแยกกำรคำ้
เด็กเพือ่น�ำมำแสวงหำประโยชน์

เนือ่งจำกกำรคำ้เด็กหรอืทำรกไมจ่�ำเป็นตอ้งมี
กำรแสวงหำประโยชนภ์ำยหลงักำรขำย ดงันัน้
รัฐจงึควรพจิำรณำขยำยแนวคดิใหค้รอบคลมุ
กำรปฏบิตัติำ่งๆ เชน่ กำรคำ้เด็กเพือ่น�ำไปเป็น
บตุรบญุธรรม และกำรจัดหำกำรอุม้บญุเพือ่กำร
พำณชิย1์9

17แนวคดิเหลำ่นีเ้รยีกวำ่อกีอยำ่งวำ่ “ภำวะจ�ำยอม” 

18 พธิสีำรเลอืกรับของอนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็กในกำรคำ้เด็ก กำรคำ้ประเวณีเด็ก และสือ่ลำมกอนำจำรเด็ก, 2171 (Optional Protocol to the 
Child Convention on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography), สนธสิญัญำสหประชำชำตฉิบบัที ่227, วนัที ่25 
พฤษภำคม 2000 บงัคบัใชว้นัที ่18 มกรำคม 2002 มำตรำ 2(a)

19 ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แอนน ์ท ีกำลำเออร,์ “มำตรำ 35”, ใน ฟิลลปิและจอหน์โทบนิ, วจิำรณอ์นุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็ก (Commentary to the 
Convention on the Rights of the Child), ส�ำนักพมิพอ์อกซฟ์อรด์ยนูเิวอรซ์ติี,้ รอตพีมิพ,์ 2015 ดบูทวจิำรณว์ำ่ดว้ยกำรรับบตุรบญุธรรมดว้ยกำร
บบีบงัคบั/ดว้ยวธิมีชิอบไดท้ีข่อ้ 2.3 ดำ้นลำ่ง

• กำรก�ำหนดหรอืปฏบิตัใิดๆ (มำตรำ 1(c))
โดยที่
“(1) สตรไีดรั้บค�ำมัน่วำ่จะไดรั้บซึง่หรอืไดรั้บซึง่คำ่
ตอบแทนในรปูของเงนิหรอืสิง่ของในกำรสมรสโดยให ้
แกบ่ดิำมำรดำ ผูป้กครอง ครอบครัว หรอืบคุคลหรอืกลุม่
คนอืน่ใด โดยทีส่ตรผีูนั้น้ไมม่สีทิธปิฏเิสธ หรอื
(2)  สำมขีองสตร ีหรอื ครอบครัวของสำม ีหรอื เครอื
ญำตขิองสำม ีมสีทิธโิอนภรรยำไปยงับคุคลอืน่เพือ่
มลูคำ่ทีไ่ดรั้บหรอืสิง่อืน่ หรอื
(3) เมือ่สำมถีงึแกก่รรม สตรตีอ้งถกูตกทอดเป็นมรดก
แกบ่คุคลอืน่ได ้

บบีบงัคบัเพือ่น�ำมำใชใ้นกำรขดักนัทำงอำวธุ สือ่ลำมก 
กจิกรรมทีม่ชิอบทำงกฎหมำยเชน่ กำรผลติและกำรคำ้ยำ 
และ  
“งำนทีม่ลีกัษณะหรอืมสีภำพกำรณท์ีม่แีนวโนม้วำ่จะเป็น
อนัตรำยตอ่สขุภำพ ควำมปลอดภยั หรอืศลีธรรมของเด็ก” 
มำตรำ 2(a) ของพธิสีำรเลอืกรับของ อนุสญัญำวำ่ดว้ย
สทิธเิด็กในกำรคำ้เด็ก กำรคำ้ประเวณีเด็ก และสือ่ลำมก
อนำจำรเด็ก ใหค้�ำนยิำม “กำรคำ้เด็ก” ไวอ้ยำ่งกวำ้งๆ วำ่
เป็น “กำรกระท�ำหรอืธรุกรรมใดๆ ทีบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคล
กระท�ำเพือ่ถำ่ยโอนตวัเด็กไปยงับคุคลอืน่เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
คำ่ตอบแทนหรอืสนิจำ้งอืน่ๆ”18
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20 โปรดอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งกำรคำ้มนุษยเ์พือ่น�ำไปตดัอวยัวะไดท้ี ่WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Trans-
plantation และ the Declaration of Istanbul  เขำ้ถงึไดจ้ำก http://www.who.int/transplantation/en/
21รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ัง้สองประเภทนีเ้ป็นทีย่อมรับโดยทัว่กนัใน ค�ำสัง่วำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยใ์นสหภำพยโุรป ฉบบัที ่2011/36/EU  โดย
ค�ำวำ่ “กำรบบีบงัคบัเป็นขอทำน” เป็นทีเ่ขำ้ใจวำ่ เป็นแรงงำนหรอืบรกิำรบงัคบัรปูแบบหนึง่ ตำมทีน่ยิำมโดยองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ และ 
“กำรแสวงหำประโยชจจ์ำกกจิกรรมทำงอำชญำกรรม” เป็นทีเ่ขำ้ใจวำ่รวมถงึ กำรลว้งกระเป๋ำ กำรลกัของในรำ้นคำ้ กำรคำ้ยำ และกจิกรรมอืน่ๆ ที่
คลำ้ยคลงึกนัมบีทลงโทษและมนัียยะของกำรไดผ้ลตอบแทนกำรเงนิ โปรดด ูค�ำสัง่ที ่2011/36/EU ของสภำยโุรป และของคณะมนตรแีหง่
สหภำพยุโุรป, 5 เมษำยน 2011, วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและตอ่สูก้ำรคำ้มนุษย ์และกำรคม้ครองผูเ้สยีหำย และใชแ้ทนที ่ค�ำวนิจิฉัยกรอบกำรท�ำงำน
ของคณะมนตร ีที ่2002/629/JHA, OJ L 101/1, ลงวนัที ่15 เมษำยน 2011 (ค�ำสัง่วำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยข์องสหภำพยโุรปที ่2011/36/EU),  ขอ้ 
2(3)

กำรตดัอวยัวะออกจำกรำ่งกำย

กำรคำ้มนุษยเ์พือ่น�ำไปตดัอวยัวะออกจำกรำ่งกำยอำจเกดิขึน้ในบรบิทกำรคำ้เชงิพำณชิยส์�ำหรับอวยัวะเพือ่กำรปลกู
ถำ่ยโดยใหเ้งนิเจำ้ของอวยัวะและในบรบิททำงวฒันธรรมและจำรตีทีอ่ำจเกีย่วขอ้งกบักำรตดัสว่นของรำ่งกำยนอก
เหนอืไปจำกอวยัวะ ในบำงรัฐ กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยไ์ดข้ยำยขอบเขตนอกเหนอืจำกกำรตดัอวยัวะโดยรวม
สว่นของรำ่งกำย (เพือ่ใหค้รอบคลมุกำรปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมและจำรตี) รวมทัง้เซลลแ์ละของเหลวใน
รำ่งกำย (เพือ่ใหค้รอบคลมุกรณีของกำรรับจำ้งกำรอุม้บญุเพือ่กำรพำณชิย)์ กำรคำ้มนุษยเ์พือ่น�ำไปตดัอวยัวะเป็น
อำชญำกรรมทีท่ำ้ทำยกำรคดัแยกเป็นอยำ่งยิง่เนือ่งจำกกำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชนนั์น้เกดิขึน้เพยีงครัง้
เดยีว ตำ่งจำกกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกแรงงำนและกำรบรกิำรทีอ่ำจเกดิขึน้ซ�้ำๆ 20

รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนอ์ืน่ๆ 

อยำ่งนอ้ยรัฐควรเขำ้ใจรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนข์ัน้ต�ำ่วำ่รวมถงึรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ะบไุวโ้ดย
ละเอยีดในมำตรำ 3(a) ของพธิสีำรกำรคำ้มนุษย ์รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนอ์ืน่ๆ ทีพ่บในทำงปฏบิตัไิดแ้ก ่กำร
แสวงหำประโยชนด์ว้ยกำรบบีบงัคบัใหเ้ป็นขอทำนและกจิกรรมทำงอำชญำกรรม เชน่ กำรผลติหรอืสง่สำรเสพตดิ
ในฐำนะ “เด็กสง่ยำ” นอกเหนอืจำกควำมเสีย่งในกำรถกูจับและฟ้องคดอีำชญำกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยำเสพตดิแลว้ 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีผ่ลติหรอืน�ำยำเสพตดิตดิตวัหรอืน�ำเขำ้ไปในรำ่งกำย ก็มคีวำมเสีย่งอยำ่งยิง่ตอ่ชวีติและ
ควำมปลอดภยั21

ค�ำแนะน�ำ:  ใหก้�ำหนดตวับง่ชีร้ปูแบบกำรแสวงหำประโยชนแ์ตล่ะประเภทไวโ้ดยเฉพำะ

รัฐควรพจิำรณำใหก้ำรฝึกอบรมเรือ่งตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษยท์ีม่รีำยละเอยีดเพยีงพอและเฉพำะเจำะจงแกผู่ต้อบ
รับสถำนกำรณค์นแรกเพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีรู่ถ้งึรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนแ์บบตำ่งๆ ระหวำ่งกำรใหค้วำมชว่ย
เหลอืและควำมคุม้ครอง อำจเห็นหลกัฐำนขององคป์ระกอบอืน่ๆ ของค�ำนยิำมเพิม่เตมิไดช้ดัขึน้ หวัขอ้ 3.3 
ของแนวนโยบำยฉบบันีใ้หแ้นวทำงกำรจัดท�ำตวับง่ชีท้ีม่รีำยละเอยีดและเฉพำะเจำะจงไว ้

ต
อน

ท
ี ่1



แนวนโยบายในการคกัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์12

ตอนที ่2: 
พนัธะหนา้ที ่สว่นไดเ้สยี และ ความทา้ทาย

2.1. ท�ำไมกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจงึส�ำคญั

หำกไมค่ดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์รัฐกไ็มส่ำมำรถบรรลเุป้ำหมำยในกำรใหค้วำมคุม้ครอง ด�ำเนนิคด ีและ
ป้องกนัอยำ่งไดผ้ลตำมทีก่�ำหนดไวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์ดงันัน้ ในกำรวำงนโยบำย โครงกำร หรอืมำตรกำร
ปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยใ์หค้รบถว้น รัฐควรใหค้วำมส�ำคญักบักำรคดัแยกผูเ้สยีหำยในฐำนะองคป์ระกอบทีจ่�ำเป็นตอ่
กำรท�ำหนำ้ทีท่ีร่ะบไุวใ้นพธิสีำร

กระบวนกำรคดัแยกจะท�ำใหท้รำบสถำนะของผูเ้สยีหำยและผลลพัธค์อืกำรพรอ้มใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำม
คุม้ครองตำ่งๆ ได ้อำทเิชน่ ยำรักษำโรคและกำรบรกิำรสขุภำพอืน่ๆ ทีพั่กอำศยั อำหำรและปัจจัยขัน้พืน้ฐำน กำรให ้
ค�ำปรกึษำและกำรดแูลทำงจติสงัคมนอกเหนอืจำกดำ้นอืน่ๆ ในบำงรัฐ กำรตรวจสอบในฐำนะผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์�ำใหบ้คุคลนัน้มสีทิธทิีพ่งึไดรั้บประโยชนแ์ละกำรบรกิำรเพิม่เตมิ เชน่ กำรใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูช่ัว่ครำวหรอืถำวร 
ควำมลม้เหลวในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยไดอ้ยำ่งทนัทว่งทแีละอยำ่งเหมำะสมมแีนวโนม้จะสง่ผลใหม้กีำรใชอ้�ำนำจใน
ทำงมชิอบ กำรแสวงหำประโยชน ์และกำรปฏเิสธกำรใหส้ทิธแิละสทิธใินกำรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครอง
ตอ่ไป  ยิง่กระบวนกำรคดัแยกใชเ้วลำนำนเทำ่ไหร ่กำรฟ้ืนฟแูละกำรสง่ผูเ้สยีหำยกลบัเขำ้สูส่งัคมยิง่ซบัซอ้นยิง่ขึน้ 
ดว้ยเหตนุีก้ำรคดัแยกจงึเป็นกระบวนเบือ้งตน้กำรจ�ำเป็นทีก่อ่นเริม่มำตรกำรคุม้ครอง22

นอกเหนอืจำกกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ลว้ รัฐยงัไดป้ระโยชนจ์ำกกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยห์ลำยประกำร กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยเป็นวธิกีำรหลกัในกำรระบอุำชญำกรรมและเครอืขำ่ยอำชญำกรรมทีอ่ยู่
เบือ้งหลงั เมือ่คดัแยกผูเ้สยีหำยแลว้และผูเ้สยีหำยไดรั้บควำมคุม้ครองและกำรสนับสนุนทีเ่หมำะสมแลว้ ผูเ้สยีหำย
เหลำ่นัน้จะกลำยเป็นพยำนคนส�ำคญัทีส่ำมำรถสนับสนุนกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำได ้หำกปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำย
หลดุมอืจำกกำรคดัแยก เครอืขำ่ยอำชญำกรรมอำจด�ำเนนิกจิกำรตอ่ไปโดยไดรั้บกำรละเวน้จำกโทษและรัฐอำจ
สญูเสยีพยำนหลกัฐำนชิน้ส�ำคญั อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีอ่ยูใ่นรปูองคก์รเชน่กำรคำ้มนุษยอ์ำจเอือ้ใหอ้ำชญำกรรม
ประเภทอืน่ เชน่ กำรฟอกเงนิและกำรฉอ้รำษฎรบ์งัหลวงทวคีวำมเฟ่ืองฟแูละเป็นอปุสรรคตอ่กำรเดนิหนำ้ของสงัคม 
รัฐมสีว่นไดเ้สยีในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำแรงงำนบงัคบัซึง่อำจสง่ผลกระทบทีต่ำมมำในลกัษณะของโอกำสกำร
จำ้งงำนและคำ่จำ้งทีล่ดลงรวมทัง้สภำพกำรจำ้งงำนของแรงงำนในประเทศทีเ่สือ่มถอย กำรตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยจ์งึ
เป็นมำตรกำรส�ำคญัทีไ่มเ่พยีงแตช่ว่ยรับประกนัควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของประชำชน แตร่วมถงึควำมมัน่คง
ของสงัคมอกีดว้ย23

22 ด ูแนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำรบำหล,ี 2015

23 ด ูแนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ ขอ้ 1.1, กระบวนกำรบำหล,ี 2015

พันธะหนำ้ที่ สว่นไดเ้สยี ค�ำแนะน�ำ

กำรป้องกนั กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยจ์�ำเป็นตอ่กำรป้องกนัและ
ยบัยัง้กำรคำ้มนุษย์

กำรระบตุน้ตอปัญหำกำรคำ้มนุษย์
รวมทัง้บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่สีย่ง
ตอ่กำรคำ้มนุษย ์จ�ำเป็นตอ่กำร
ป้องกนัโดยใชห้ลกัฐำน

ใหผ้นวกกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยเขำ้กบัแผนยุทุศำสตร์
แหง่ชำต ิรวมถงึวำระแหง่ชำตทิีจั่ดท�ำขึน้เพือ่ตอ่ตำ้น
กำรคำ้และอำชญำกรรมรปูแบบอืน่ เชน่ 

ใหผ้นวกกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยเขำ้กบัแผนยุทุธศำสตร์
แหง่ชำต ิรวมถงึวำระแหง่ชำตทิีจั่ดท�ำขึน้เพือ่ตอ่ตำ้น
กำรคำ้และอำชญำกรรมรปูแบบอืน่ เชน่

ตำรำงที ่2: พันธะหนำ้ที ่สว่นไดเ้สยี และ ค�ำแนะน�ำในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย
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ขอ้มลูและสำรสนเทศทีร่วบรวม
ไดจ้ำกหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจจะมี
น�้ำหนักเมือ่ไดจ้ำกผูเ้สยีหำยที่
ไดรั้บกำรคดัแยกแลว้ รวมถงึรปู
รำ่งเคำ้โครงและลกัษณะหนำ้ตำ
ของผูค้ำ้มนุษย ์วธิกีำรและขัน้
ตอน เสน้ทำงและกำรเชือ่มตอ่
ระหวำ่งบคุคลหรอืกลุม่ผูค้ำ้ รวม
ถงึมำตรกำรในกำรสบืผูค้ำ้มนุษย์

ใชข้อ้มลูและสำรสนเทศทีร่วบรวมไดร้ะหวำ่ง
กระบวนกำรคดัแยกเป็นฐำนในกำรระบชุอ่งวำ่งใน
กระบวนกำรตอบรับของรัฐตอ่กำรคำ้มนุษย ์กำรระบุ
กำรสรำ้งขดีควำมสำมำรถและควำมจ�ำเป็นดำ้นกำร
ฝึกอบรมแกห่น่วยงำนรับผดิชอบของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 
และกำรจัดท�ำนโยบำยใหด้ขี ึน้ รวมถงึดำ้นแรงงำน 
และผูโ้ยกยำ้ยถิน่ฐำน 

กำรสบืสวนและกำร
ฟ้องคดี

ควำมพยำยำมในกำรสบืสวนและ
ด�ำเนนิคดกีำรคำ้มนุษยจ์ะมนี�้ำ
หนักขึน้หำกผูป้ฏบิตังิำนไดรั้บกำร
ฝึกฝนใหค้ดัแยกผูเ้สยีหำยและ
รวบรวมพยำนหลกัฐำนไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธผิล

จัดท�ำหลกัสตูรฝึกอบรมกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยแก่
ผูต้อบรับสถำนกำรณท์ีต่อ้งปฏบิตัหินำ้ทีใ่นขัน้
แรก เชน่ พนักงำนสบืสวน พนักงำนอยักำร เพือ่
ใหแ้น่ใจวำ่เขำ้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัองคป์ระกอบของ
อำชญำกรรม กำรรวบรวมและกำรรับฟังพยำนหลกั
ฐำน ขนบในกำรคดัแยก และขอ้พจิำรณำเฉพำะ
อืน่ๆ เชน่ กำรปฏบิตังิำนกบัผูเ้สยีหำย/พยำนทีไ่ด ้
รับควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจ มำจำกวฒันธรรมหรอื
สือ่สำรภำษำอืน่ หรอื ผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็ก

พนักงำนสบืสวนและพนักงำน
อยักำรไดรั้บขอ้มลูและพยำน
หลกัฐำนบง่ชีก้ำรคำ้มนุษย ์ ผูค้ำ้
มนุษย ์รวมทัง้อำชญำกรรมและ
อำชญำกรทีเ่กีย่วขอ้งจำกเหยือ่ที่
คดัแยกแลว้

จัดท�ำระบบในกำรคดัแยกเหยือ่เชงิรกุ โดยตอ้ง
แน่ใจวำ่ไดน้�ำปัจจัยบง่ชีห้ลำยประเภทมำใชเ้พือ่
ครอบคลมุกำรคำ้มนุษยท์ีเ่กดิภำยในประเทศและ
ขำ้มประเทศ และครอบคลมุผูเ้สยีหำยประเภทตำ่งๆ 
(สตร ีบรุษุ เด็ก) เพือ่สบืหำกำรแสวงหำประโยชน์
ทกุรปูแบบ

กำรใหค้วำมชว่ย
เหลอืและ
ควำมคุม้ครอง

กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยจ์�ำเป็นตอ่กำรใหค้วำมชว่ย
เหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยอยำ่ง
มปีระสทิธผิล

สง่ตวัผูเ้สยีหำยไปยงัหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบเพือ่
ใหก้ำรชว่ยเหลอืและกำรสนับสนุนทีจ่�ำเพำะโดย
ตอ้งแน่ใจวำ่ผูท้ีส่นันษิฐำนเป็นผูเ้สยีหำยจะไม่
พบอปุสรรคในกำรเขำ้ถงึกำรชว่ยเหลอืและควำม
คุม้ครองรวมถงึกำรแบง่แยกขัน้ตอนกำรคดัแยกจำก
ประเด็นกำรจัดกำรกำรตรวจคนเขำ้เมอืง  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ขัน้ตอนกำรคัดแยกขยำยรวม
ถงึผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกประเภทโดยไม่
ค�ำนงึอำย ุ เพศ ควำมโนม้เอยีงทำงเพศ สญัชำต ิ
ชำตพัินธุ ์ ทีม่ำทำงสงัคม หรอืควำมพกิำร ตำม
กฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ี่
ไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำม
คุม้ครองอยำ่งเหมำะสมสำมำรถ
ใหค้วำมชว่ยเหลอืในกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำไดด้กีวำ่ และ
เอือ้ใหเ้จำ้พนักงำนสำมำรถด�ำเนนิ
คดกีบัผูค้ำ้มนุษยแ์ละป้องกนักำร
คำ้มนุษยต์อ่ไปไดใ้นอนำคต

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูใ้หบ้รกิำรใหค้วำมชว่ยเหลอื
ทีค่รบถว้นตัง้แตก่ำรเขำ้คุม้ครองเมือ่ตดิตอ่ครัง้
แรก ตลอดจนใหก้ำรสนับสนุนระหวำ่งกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำ กำรสง่กลบัประเทศภมูลิ�ำเนำ 
และกำรกลบัคนืสูช่มุชนแจง้ผูเ้สยีหำยใหท้รำบ
ถงึสทิธใินกำรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำม
คุม้ครอง และทำงเลอืกเพือ่กำรสนับสนุนในระหวำ่ง
กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำกบัผูค้ำ้มนุษยร์วม
ทัง้กำรใหอ้�ำนำจผูเ้สยีหำยตดัสนิใจไดโ้ดยมขีอ้มลู 
รับรองวำ่กำรคดัแยก (และควำมคุม้ครองทีไ่ดห้ลงั
กำรคดัแยก) มไิดข้ ึน้อยูก่บักำรทีผู่เ้สยีหำยใหค้วำม
รว่มมอืกบัหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจ 

กำรใหค้วำมรว่มมอื กำรน�ำองคก์รหลำยสถำบนัเขำ้
มำท�ำหนำ้ทีใ่นกระบวนกำรคดั
แยกผูเ้สยีหำย รวมถงึรับฟัง
ค�ำแนะน�ำจำกผูเ้ชีย่วชำญจำก
องคก์ำรนอกภำครัฐและหน่วยงำน
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง สำมำรถชว่ยเพิม่
ประสทิธภิำพกลไกกำรคดัแยกได ้
และชว่ยเพิม่ควำมแข็งแกรง่ให ้
มำตรกำรกำรป้องกนั กำรด�ำเนนิ
คด ีและกำรคุม้ครอง

ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ระบบกำรคดัแยกอำศยัควำม
รว่มมอืจำกหลำยหน่วยงำนและประสำนควำมรว่ม
มอืในลกัษณะสหวชิำชพี ระหวำ่งเจำ้หนำ้รัฐ และผู ้
มบีทบำททีไ่มใ่ชรั่ฐ รวมถงึองคก์รพัฒนำเอกชนทีม่ี
ควำมช�ำนำญพเิศษ

ก�ำหนดใหม้กีำรแลกเปลีย่นขอ้มลูเรือ่งทศิทำงใน
กำรคำ้มนุษยร์วมถงึกลยทุธใ์หมแ่ละแนวปฏบิตัใิน
กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยทีด่ทีีส่ดุ
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2.2.    เพรำะเหตใุดผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์งึลงัเลทีจ่ะระบวุำ่ตนเป็นผูเ้สยีหำย     
        จำกกำรคำ้มนุษย์

นอ้ยครัง้นักทีผู่เ้สยีหำยจะแจง้วำ่ตนเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์บอ่ยครัง้ทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์อ้งพึง่พงิ
ผูค้ำ้มนุษยแ์ละอำจไมรู่ห้รอืไมย่อมรับวำ่ตนเป็นผูเ้สยีหำย  บำงรำยมองวำ่ผูค้ำ้มนุษยเ์ป็นผูอ้ปุถมัภแ์ละชว่ยใหต้
นมสีถำนะทีด่ขี ึน้ ผูเ้สยีหำยอำจเป็นญำตขิองผูค้ำ้มนุษยเ์องกไ็ด ้เชน่ กรณีกำรบงัคบัสมรสหรอืกรณีทีเ่ด็กถกูขำย
เพือ่กำรน�ำไปแสวงหำประโยชน ์ผูก้ระท�ำควำมผดิอำจเป็นบดิำมำรดำหรอืสมำชกิครอบครัวของผูเ้สยีหำยเอง ท�ำให ้
ผูเ้สยีหำยลงัเลทีจ่ะไปพบเจำ้หนำ้ที ่ควำมลงัเลนีอ้ำจเกดิขึน้กบักำรคำ้มนุษยแ์ละแสวงหำประโยชนร์ปูแบบอืน่
เชน่กนัหำกผูเ้สยีหำยและผูก้ระท�ำผดิมคีวำมสมัพันธก์นั แมผู้เ้สยีหำยจะไมม่คีวำมสมัพันธใ์ดๆ กบัผูก้ระท�ำผดิมำ
กอ่น ผูเ้สยีหำยกอ็ำจเขำ้ไปเกีย่วขอ้งมคีวำมสมัพันธส์ว่นตวักบัผูค้ำ้มนุษยโ์ดยทีไ่มรู่ว้ำ่ควำมสมัพันธด์งักลำ่วคอื
เครือ่งมอืในกำรควบคมุตนเอง 

ควำมทำ้ทำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยอืน่ๆ มำจำกกำรขำดสิง่จงูใจทีเ่กดิขึน้ และ/หรอืคดิวำ่จะเกดิขึน้ ในกำรระบตุน
วำ่เป็นผูเ้สยีหำยตอ่เจำ้หนำ้ที ่นีค่อืกรณีทีผู่เ้สยีหำยเขำ้ประเทศอยำ่งไมป่กต ิท�ำใหเ้กดิควำมกลวัวำ่จะถกูเนรเทศ
เนือ่งจำกตนมสีถำนะไมป่กต ิผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยร์ำยอืน่แมจ้ะไดรั้บควำมบอบช�ำ้จำกกำรควบคมุของคำ้ 
มนุษย ์กอ็ำจยอมทนกบัสถำนกำรณท์ีถ่กูแสวงหำผลประโยชนห์รอืใชอ้�ำนำจในทำงมชิอบเพรำะเหตผุลหลำยระกำร 
เชน่ ผูเ้สยีหำยอำจมคีวำมสมัพันธท์ีผ่กูมดัตนกบัผูค้ำ้มนุษยห์รอืบคุคลทีท่�ำใหต้นตกอยูใ่นสถำนกำรณนั์น้ หรอื
ผูเ้สยีหำยอำจเชือ่วำ่ตนยงัอยูใ่นสถำนะทีส่บำยกวำ่ทำงเลอืกอืน่ๆ ทีม่ ีผูค้ำ้มนุษยม์กัใชป้ระโยชนจ์ำกควำมกลวัและ
ควำมกงัวลเหลำ่นีเ้พือ่ควบคมุผูเ้สยีหำย

ควำมทำ้ทำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยควรไดรั้บควำมเขำ้ใจและน�ำมำพจิำรณำเมือ่ออกแบบและน�ำกลไกกำรคดัแยก
ไปปฏบิติ ิ  ควรใหค้วำมเป็นไปไดห้ลำยทำงเพือ่ใหส้ง่ตวัผูเ้สยีหำยไปด�ำเนนิกำรตอ่ตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมไดไ้มว่ำ่
ในระยะใดในกระบวนกำรแมว้ำ่ผูเ้สยีหำยจะไมไ่ดถ้กูระบวุำ่เป็นบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยตัง้แต่
ระยะแรกๆ

กำรขม่ขูว่ำ่จะกกัขงัและเนรเทศ 

หำกผูเ้สยีหำยมไิดถ้อืสญัชำตรัิฐนัน้ ผูค้ำ้มนุษยม์กัหลอกผูเ้สยีหำยมใิหข้อควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีเ่พรำะ
มฉิะนัน้ผูเ้สยีหำยจะถกูจับกมุ เนรเทศ หรอื กกัขงัเนือ่งจำกมสีถำนะกำรเขำ้เมอืงทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืพัวพันกบักจิกรรม
ผดิกฎหมำยทีเ่ป็นผลมำสถำนกำรณก์ำรคำ้มนุษยข์องตน แตก่รณีนีไ้มพ่บบอ่ยและมกัจะไมเ่ป็นควำมจรงิเนือ่งจำก
ในบำงกรณีกำรเนรเทศหรอืกำรสง่กลบัภมูลิ�ำเนำเดมิจะไมช่ว่ยใหส้ถำนกำรณข์องผูเ้สยีหำยดขีึน้ หำกยงัไมเ่ปลีย่น
สภำพทีท่�ำใหผู้เ้สยีหำยอยูใ่นเสีย่งตอ่กำรคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำยกอ็ำจเสีย่งทีจ่ะถกูเหยือ่กำรคำ้มนุษยไ์ดอ้กี ผูจั้ดหำที่
เคยหลอกผูเ้สยีหำยเขำ้สูส่ถำนกำรณค์ำ้มนุษญอ์ำจยงัคงอยูแ่ละสรำ้งควำมกงัวลเกีย่วกบัควำมมัน่คงของผูเ้สยีหำย
และครอบครัวของผูเ้สยีหำย

ค�ำแนะน�ำ: สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรคลำยควำมกงัวลวำ่จะถกู
กกัขงัหรอืถกูเนรเทศ 

คลำยควำมกลวัของผูเ้สยีหำยวำ่จะถกูกกัขงัไดโ้ดยก�ำหนดมำตรกำรทีช่ว่ยสรำ้งควำมมัน่ใจวำ่ผูเ้สยีหำยจะไม่
ถกูพจิำรณำวำ่กระท�ำผดิทำงอำญำส�ำหรับควำมผดิทีผู่เ้สยีหำยกระท�ำซึง่เป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย ์ รวมถงึ
ควำมผดิตำมกฎหมำยกำรเขำ้เมอืง   ส�ำหรับควำมกลวัวำ่จะถกูเนรเทศนัน้ ใหอ้อกวซีำ่เพือ่ใหผู้เ้สยีหำยคงอยู่
ในประเทศปลำยทำงเพือ่รับควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองได ้ 
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ควำมกลวักำรขม่ขูแ่ละกำรแกแ้คน้จำกผูค้ำ้มนุษย์

ผูเ้สยีหำยบำงรำยกลวักำรขม่ขูแ่ละกำรแกแ้คน้จำกผูค้ำ้มนุษยห์ำกแสดงตนในฐำนะผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
ผูค้ำ้มนุษยม์กัขม่ขูว่ำ่จะท�ำรำ้ยผูเ้สยีหำยและ/หรอืสมำชกิในครอบครัวของผูเ้สยีหำย ดว้ยควำมกลวัวำ่ระบบกฎหมำย
ภำยในประเทศจะไมใ่หค้วำมคุม้ครองเพยีงพอแกผู่เ้สยีหำยและครอบครัวกรณีเกดิกำรตอบโตจ้ำกผูค้ำ้มนุษย ์จงึท�ำ
ใหผู้เ้สยีหำยไมก่ลำ้เขำ้แจง้เหต ุควำมกลวันีอ้ำจรนุแรงขึน้หำกครอบครัวของผูเ้สยีหำยอยูใ่นเขตอ�ำนำจรัฐอืน่ และ
ตอ้งอำศยัผูม้บีทบำททำงกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำในรัฐอืน่เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจเรือ่งกำรใหค้วำมคุม้ครอง

ค�ำแนะน�ำ:สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรใหค้วำมคุม้ครอง
ผูเ้สยีหำยและครอบครัว

รัฐควรพจิำรณำก�ำหนดมำตรกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งมปีระสทิธผิลแกผู่เ้สยีหำย พยำน 
และครอบครัวของผูเ้สยีหำย หำกบคุคลทีจ่�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครองพ�ำนักอยูใ่นรัฐอืน่ ควรประสำนงำนกบั
ผูม้บีทบำททำงกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำในรัฐเหลำ่นัน้ หรอืควรออกวซีำ่หรอืใบอนุญำตเขำ้เมอืงเพือ่ให ้
ควำมคุม้ครองแกบ่คุคลทีเ่สีย่งอนัตรำยหำกเห็นวำ่เหมำะสม 

ควำมอบัอำยและควำมกลวัถกูตรำหนำ้

หำกขอ้มลูระบตุวัตน ขอ้มลูอนัเป็นควำมลบั และขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้สยีหำยและครอบครัวไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครอง
จำกกำรโครงกำรชว่ยเหลอืและคุม้ครอง ผูเ้สยีหำยอำจกลวัวำ่กำรระบวุำ่ตนเป็นผูเ้สยีหำยอำจน�ำไปสูค่วำมอบัอำย 
กำรถกูตรำหนำ้ และกำรถกูกดีกนัจำกสงัคม ผูเ้สยีหำยอำจกลวัวำ่หำกตนยอมรับวำ่เป็นเหยือ่แลว้ ครอบครัวและ
ชมุชนของตนอำจรูส้กึผดิหวงั (โดยเฉพำะกรณีผูเ้สยีหำยถกูแสวงหำประโยชนร์ะหวำ่งกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน) จนภำย
หลงักลำยเป็นอปุสรรคตอ่ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูเ้ลีย้งดคูรอบครัว เป็นทีท่รำบกนัวำ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ี่
เป็นเพศชำยมกัลงัเลในกำรระบวุำ่ตนเป็นเหยือ่อำชญำกรรมหรอืยอมรับวำ่ตนถกูหลอกลวง

ค�ำแนะน�ำ: สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรถกูตรำหนำ้

รัฐควรด�ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่โครงกำรชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยชว่ยคลำยควำมกลวัควำมอบัอำยและ
กำรถกูตรำหนำ้ของผูเ้สยีหำยโดยกำรรักษำควำมลบัหรอืขอ้มลูของผูเ้สยีหำยและโดยกำรท�ำงำนรว่มกบั
องคก์ำรนอกภำครัฐ ชมุชน และผูเ้สยีหำยเองใหเ้ขำ้ใจ และจัดกำรขอ้กงัวลในกำรจัดท�ำนโยบำยคุม้ครอง
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ตอนที ่3: 
กระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย

3.1 ใครคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดบ้ำ้ง

กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์กัจะไมใ่ชก่ระบวนกำรเบ็ดเสร็จในตวั กระท�ำไดฉั้บพลนั แตเ่ป็นกระบวนกำร
ทีต่อ้งอำศยัระยะตำ่งๆ ดงันี้

    1. กำรคดักรองผูเ้สยีหำยเบือ้งตน้ จะบอกไดว้ำ่บคุคลอำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไม ่ขัน้ตอนนีอ้ำจ 
       กระท�ำโดยผูใ้ดกไ็ดท้ีต่ดิตอ่กบับคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำย ซึง่สง่ผลใหม้กีำรสง่ตอ่ไปยงัเจำ้หนำ้ที่
    2. กำรตัง้ขอ้สนันษิฐำนโดยเจำ้หนำ้ทีว่ำ่มตีวับง่ชีเ้พยีงพอวำ่บคุคลดงักลำ่วอำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอื    
       ไม ่และหำกใช ่กค็วรใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ถงึควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้
    3. กำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิโดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจวำ่บคุคลดงักลำ่วเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์รงิหรอืไม่
       กระบวนกำรนีอ้ำจสง่ผลใหบ้คุคลดงักลำ่วมสีทิธไิดรั้บควำมชว่ยเหลอืและคุม้ครองทีค่รอบคลมุยิง่ขึน้ ทัง้นี ้
       อำจท�ำพรอ้มกบักำรสบืสวนและกำรด�ำเนนิคดผีูถ้กูกลำ่วหำวำ่เป็นผูค้ำ้มนุษยก์ไ็ด ้
    4. กำรยนืยนัวำ่บคุคลดงักลำ่วเป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมกำรคำ้มนุษยอ์นัเป็นผลมำจำกกำรทีผู่ค้ำ้มนุษยถ์กู
       พพิำกษำลงโทษ ระยะนีอ้ำจด�ำเนนิในเขตอ�ำนำจรัฐบำงแหง่เทำ่นัน้ และกำรทีม่อิำจด�ำเนนิคดอีำชญำกรรม 
      “กำรคำ้มนุษย”์ ไดส้�ำเร็จก็มไิดห้มำยควำมวำ่บคุคลดงักลำ่วมใิชผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์    
 
กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจเกดิขึน้โดยเป็นผลมำจำกกำรสบืสวนหลงัไดรั้บแจง้เหตจุำกผูเ้สยีหำย 
ครอบครัวผูเ้สยีหำย หรอืบคุคลอืน่ อกีทัง้กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยอำจกระท�ำกอ่นเกดิเหตกุไ็ดโ้ดยเป็นผลมำจำกบำะแส
ของต�ำรวจหรอืผูม้บีทบำทอืน่ๆ เชน่ เจำ้หนำ้ทีพ่รมแดนหรอืเจำ้พนักงำนแรงงำน ซึง่ด�ำเนนิกำรสบืสวนและมคีวำม
พรอ้มคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยร์ะหวำ่งกำรปฏบิตังิำน กำรระบผุูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยก์อ่นเกดิเหตเุป็น
ทีต่อ้งกำรมำกกวำ่กำรระบผุูเ้สยีหำยหลงัเกดิเหตแุลว้

ค�ำแนะน�ำ: สรำ้งควำมตระหนักในกลุม่
ประชำชนถงึเรือ่งกำรคำ้มนุษย์
เพือ่ปรับปรงุกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย

รัฐควรรเิริม่และใหก้ำรสนับสนุนกำรรณรงคท์ีช่ว่ย
กระตุน้ใหส้ำธำรณะตระหนักถงึสถำนกำรณก์ำร
คำ้มนุษย ์  ทำงทีด่ทีีส่ดุคอืกรณีทีก่ำรรณรงคด์งั
กลำ่วอธบิำยใหก้ลุม่ผูฟั้งเป้ำหมำยเขำ้ใจวำ่ ก) 
กำรคำ้มนุษยค์อือะไรและมลีกัษณะอยำ่งไร ข) 
กำรกระท�ำทีเ่ฉพำะเจำะจงทีป่ระชำชนสำมำรถ
ท�ำไดโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรใหข้อ้มลูเพือ่กำร
สง่ตอ่ไปยงัเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่หมำะสม รวมถงึเบอร์
โทรศพัทส์ำยดว่น

24 อนุสญัญำกรงุเวยีนนำวำ่ดว้ยควำมสมัพันธท์ำงกงสลุ (1967) (The 1967 Vienna Convention on Consular Relations) ไดก้�ำหนดบทบำท 
สทิธ ิและหนำ้ทีข่องเจำ้หนำ้ทีก่งสลุในกำรเป็นประเทศผูรั้บและผูส้ง่ โดยหลำยขอ้เกีย่วขอ้งกบักำรใหค้วำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
คูม่อืส�ำหรับเจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรทตูและเจำ้หนำ้ทีก่งสลุวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่เจำ้หนำ้ทีก่งสลุเนือ่งจำกก�ำหนดตวับง่ชีท้ีเ่ฉพำะเจำะจงทีพ่งึตระหนักขณะตรวจใบสมคัรวซีำ่ โปรดด ูคูม่อืส�ำหรับเจำ้หนำ้ทีท่ำงกำร
ทตูและเจำ้หนำ้ทีก่งสลุวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ (The Handbook for Diplomatic and Consular 
Personnel on how to Assist and Protect Victims of Human Trafficking), เลขำนุกำรคณะกรรมกำรรัฐในกลุม่คำบสมทุรบลัตกิ, 2011

คนในชมุชน รวมถงึญำต ิเพือ่น และเพือ่นรว่มงำนตำ่ง
มบีทบำทในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ระหวำ่งในระยะคดักรองผูเ้สยีหำยเบือ้งตน้ องคก์ำรนอก
ภำครัฐรวมถงึองคก์รประชำสงัคม ผูป้ระกอบวชิำชพี
ทำงแพทย ์สหภำพแรงงำน และตวัแทนจัดหำงำน 
พสิจูนแ์ลว้วำ่เป็นแหลง่ขอ้มลูอนัมคีำ่และมบีทบำท
ส�ำคญัในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยและสง่ตอ่บคุคลที่
สนันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยไปยงัหน่วยงำนที่
รับผดิชอบ

อยำ่งไรกต็ำม รัฐมคีวำมรับผดิชอบหลกัในกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำย เจำ้หนำ้ทีร่วมทัง้ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย (ต�ำรวจ 
อยักำร เจำ้พนักงำนฝ่ำยตลุำกำร เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้
เมอืงและศลุกำกร พนักงำนตรวจแรงงำน) ผูใ้หบ้รกิำร
สงัคม เจำ้หนำ้ทีป่กครองสว่นทอ้งถิน่ และเจำ้หนำ้ที่
สถำนทตูและกงสลุ กอ็ำจมบีทบำทในกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย2์4 
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ค�ำแนะน�ำ: เพิม่ขดีควำมสำมำรถของผูม้สีว่นไดเ้สยีในกระบวนกำรคดั แยกผูเ้สยีหำย

ก�ำหนดแนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรทีช่ดัเจนเพือ่ชีใ้หเ้ห็นบทบำทและหนำ้ทีข่องหน่วยงำนรัฐและผู ้
มบีทบำทอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยทีม่ปีระสทิธผิล

ในหลำยรัฐ กระบวนกำรอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรตัง้ขอ้สนันษิฐำน กำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และกำรยนืยนัผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยซ์ ึง่กระท�ำโดยเจำ้หนำ้ทีนั่น้  ใชเ้พือ่ก�ำหนดสถำนะของบคุคลวำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์แลว้ 
จงึใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ถงึควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองตำมระดบัสถำนะ ในบำงรัฐเจำ้พนักงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย
ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบกระบวนกำรนี ้ในขณะทีรั่ฐอืน่ๆ ก�ำหนดใหห้น่วยงำนของรัฐซึง่รับผดิชอบดำ้นสวสัดกิำร
สงัคมเป็นผูรั้บผดิชอบ บำงรัฐก�ำหนดใหก้ระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยเป็นหนำ้ทีข่ององคก์ำรนอกภำครัฐทีม่คีวำม
ช�ำนำญเฉพำะ เจำ้หนำ้ทีก่งสลุเองกม็อีำจมบีทบำทในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ชน่กนั  

ค�ำแนะน�ำ: จัดฝึกอบรบกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์หแ้กบ่คุคลทีอ่ำจตดิตอ่กบัผูเ้สยีหำย  

สิง่ส�ำคญัคอืกำรใหค้วำมส�ำคญักบักำรฝึกอบรบเจำ้พนักงำนทีป่ฏบิตังิำนในแนวหนำ้ของกระบวนกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ รัฐควรพจิำรณำจัดกำรฝึกอบรบแกอ่ำจำรย ์ผูส้ ือ่ขำ่ว และผูป้ระกอบวชิำชพีทำง
แพทย ์หน่วยงำนภำคเอกชน และบคุคลำกรในชมุชนทีอ่ำจตดิตอ่กบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พือ่สรำ้ง
ควำมตระหนักรูเ้รือ่งตวับง่ชีซ้ ึง่อำจชว่ยในกำรบง่ชีว้ำ่บคุคลใดเป็นผูเ้สยีหำย 

ไมว่ำ่รัฐจะมแีนวทำงในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ชน่ไร กำรฝึกอบรมทีเ่หมำะสมนัน้จ�ำเป็นส�ำหรับผูม้สีว่น
ไดเ้สยีในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดอ้ยำ่งรวดเร็วและมปีระสทิธผิล25 แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนในกำรคดั
แยกมำตรฐำน ควรเป็นไปดว้ยควำมเคำรพและปกป้องศกัดิศ์รแีละสทิธมินุษยชนของบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่จะเป็นผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย2์6

25 (E/2002/68/Add.1), คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต,ิ แนวปฏบิตั ิ2: กำรคดัแยกผูเ้สยีหำยและผูค้ำ้มนุษย,์ แนวปฏบิตั2ิ(3)
26 ด ูแนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำรบำหล,ี 2015, ตอนที ่3, หวัขอ้ “กำรประสำนงำนและแนวทำงใน
ลกัษณะสหวชิำชพี” 
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3.2. กระบวนกำรพืน้ฐำน 

แตล่ะขัน้ของกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรคดักรองผูเ้สยีหำยเบือ้งตน้ดว้ยกำรสงัเกตและ
กำรมปีฏสิมัพันธต์ัง้แตเ่ริม่ตดิตอ่ครัง้แรกจนถงึกำรน�ำผูเ้สยีหำยมำซกัถำม  ในแตล่ะขัน้ของกระบวนกำรคดัแยกพืน้
ฐำน ผูป้ฏบิตังิำนตอ้งพจิำรณำควำมจ�ำเป็นดำ้นควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำย27 รัฐควรพจิำรณำ
รวมกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยไวใ้นกระบวนกำรคุม้ครองทีม่ขีอบเขตกวำ้งขึน้เพือ่ใหม้กีำรสง่ตอ่อยำ่งเหมำะสม
ไปยงัหน่วยงำนอืน่หำกทรำบถงึควำมจ�ำเป็นตอ้งขอรับควำมคุม้ครองเป็นกำรเฉพำะ (เชน่ กรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยเ์ป็นเด็กหรอืผูล้ีภ้ยั)

27 นอกเหนอืจำกขอ้มลูทีใ่หต้อ่ไปนีแ้ลว้ สำมำรถอำ่นขอ้มลูเกีย่วกบักำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย ์

28 ด ูคูม่อืกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์(The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Traffick-

ing), องคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน (IOM), 2005

29 ด ูแนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำรบำหล,ี 2015

สมัภำษณอ์ยำ่งเป็นทำงกำรซกัถำมเบือ้งตน้ตดิตอ่ครัง้แรก

ก. กำรตดิตอ่ครัง้แรก 

วตัถปุระสงคห์ลกัของกำรตดิตอ่ผูเ้สยีหำยเป็นครัง้แรกคอืพจิำรณำวำ่บคุคลดงักลำ่วอำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยห์รอืไม ่และจ�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้หรอืไม ่ 

กำรคดักรองเบือ้งตน้จะเกดิขึน้เมือ่เกดิกำรตดิตอ่เป็นครัง้แรกกบัผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยซึง่เป็นผลมำจำก
จำกกำรสงัเกตกำรณ ์(บทสนทนำกบับคุคล พฤตกิรรม รปูรำ่งหนำ้ตำ หรอืเหตแุวดลอ้ม) จำกขอ้มลูทีไ่ดม้ำจำก
บคุคลอืน่ทีเ่ป็นผูส้ง่ตอ่ หรอืผำ่นกำรระบตุนของผูเ้สยีหำยเอง อยำ่งไรกต็ำม ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจจะไม่
แสดงตนเพรำะเหตผุลบำงประกำรดงัทีก่ลำ่วไปแลว้ในขอ้ 2.2

กำรคดักรองเบือ้งตน้เมือ่ไดต้ดิตอ่ผูเ้สยีหำยเป็นครัง้แรกอำจจะตอ้งหยดุชะงักลงเนือ่งจำกปัญหำดำ้นกำรสือ่สำร
สบืเนือ่งจำกอปุสรรคดำ้นภำษำหรอืวฒันธรรม รวมทัง้ประเด็นดำ้นมติเิพศดว้ย  รัฐอำจแกอ้ปุสรรคเหลำ่นีไ้ดด้ว้ยกำร
ด�ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่บคุคลทีท่�ำหนำ้ทีต่ดิตอ่กบัผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยนัน้มทีกัษะและภมูหิลงัทำงภำษำ
และวฒันธรรม (หรอืพรอ้มเขำ้ถงึบคุคลทีม่คีณุลกัษณะเชน่นัน้ไดท้นัท)ี เพือ่ใหพ้รอ้มคดักรองผูเ้สยีหำยในกำรตดิตอ่
เป็นครัง้แรก

หำกไมส่ำมำรถตรวจสอบขอ้เท็จจรงิจนสรปุได ้ใหส้นันษิฐำนไวก้อ่นวำ่บคุคลดงักลำ่วเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้ม นุษยเ์พือ่ใหบ้คุคลนัน้เขำ้ถงึบรกิำรชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองได ้เมือ่พบผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผู ้
เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์บคุคลนัน้อำจตกอยูใ่นอนัตรำยใหญห่ลวง หรอืจ�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอืทำงกำร
แพทย ์หรอืควำมชว่ยเหลอือืน่ๆ อยำ่งเรง่ดว่น  สิง่ส�ำคญัอนัดบัแรกคอืกำรด�ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่บคุคลนัน้ไดรั้บ
ควำมปลอดภยัโดยพลนั28 รัฐจะตอ้งสง่ตอ่ผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยไปยงัผูใ้หบ้รกิำรทีม่คีวำมเชีย่วชำญโดย
เฉพำะในดำ้นกำรดแูลทำงสงัคม ทำงกำรแพทย ์และทำงจติใจ รวมถงึใหท้ีพั่กทีป่ลอดภยัเพือ่ปกป้องจำกอนัตรำย
อืน่ สิง่ส�ำคญัยิง่คอืกำรปกป้องขอ้มลูสว่นตวัและบคุคลนัน้ตอ้งใหค้วำมยนิยอมโดยมขีอ้มลูประกอบเพือ่รับควำมชว่ย
เหลอืและควำมคุม้ครอง29
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30 แนวกำรรำ่งกฎหมำย, กำรคำ้มนุษย,์ ยอ่หนำ้ 65, แนวปฏบิตัวิำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็กของ UNICEF , และ ค�ำ
อธบิำยขอ้เสนอแนะเรือ่งหลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษยข์อง OHCHR (UNICEF Guidelines on the Protection of 
Child Victims of Trafficking, and Commentary to the OHCHR Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) 
ส�ำนักงำนขำ้หลวงใหญเ่พือ่สทิธมินุษยชน (OHCHR), 2010, หนำ้ 162-164

31เชน่ แนวปฏบิตัริะดบัภมูภิำควำ่ดว้ยกลไกกำรคดัแยกและสง่ตวัผูย้ำ้ยถิน่ฐำนเบือ้งตน้ในสถำนกำรณส์ุม่เสีย่ง (Regional Guidelines for the 
Preliminary Identification and Referral Mechanisms for Migrant Populations in Vulnerable Situations)  (เสนอโดยประเทศคอสตำรกิำ 
รว่มจัดท�ำกบัประเทศเอลซลัวำดอร ์กวัเตมำลำ ฮอนดรัูส และ นกิำรำกวั, ไดรั้บกำรสนับสนุนโดย IOM และ UNHCR, น�ำเสนอแกค่ณะกรรมกำร
หำรอืระดบัภมูภิำควำ่ดว้ยผูย้ำ้ยถิน่ฐำน(RCGM) ในทีป่ระชมุระดบัภมูภิำควำ่ดว้ยกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน (RCM) ในเดอืนมถินุำยน 2012), หนำ้ 11

ค�ำแนะน�ำ:  เพิม่ประสทิธผิลในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็ก

ใหใ้ชข้ัน้ตอนเพือ่กำรคดัแยกโดยเร็วส�ำหรับเด็กทีน่่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละแจง้ผูใ้หบ้รกิำร
ดำ้นกำรคุม้ครองเด็กทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะโดยใชแ้นวทำงคดัแยกทีส่ำมำรถชว่ยใน

• กำรสนันษิฐำนภำวะควำมเป็นผูเ้ยำว ์และ 

• กำรสนันษิฐำนสถำนะผูเ้สยีหำย

ในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็ก จะเป็นประโยชนห์ำกใชก้ระบวนเพือ่กำรคดัแยกโดยเร็วและแจง้
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรคุม้ครองเด็กทีม่คีวำมเชีย่วชำญโดยเฉพำะทนัท ีเนือ่งจำกผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็กอำจมทีำ่ทไีม่
เหมอืนเด็ก และ/หรอื อำจโกหกอำยตุน แนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุคอืกำรปฏบิตัติอ่บคุคลทีอ่ำจเป็นเด็กเฉกเชน่ปฏบิตั ิ
กบัเด็กตำมทีก่�ำหนดไวใ้นอนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็ก ในท�ำนองเดยีวกนั ในกรณีทีเ่ด็กอำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย ์ใหต้ัง้ขอ้สนันษิฐำนไวว้ำ่เป็นผูเ้สยีหำยจนกวำ่จะปรำกฏขอ้เท็จจรงิเป็นอยำ่งอืน่30 

ข. กำรซกัถำมเบือ้งตน้

เจำ้หนำ้ทีอ่ำจสำมำรถตรวจสอบขอ้เท็จจรงิวำ่บคุคลหนึง่สนันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดร้ะหวำ่งกำร
ซกัถำมเบือ้งตน้ วตัถปุระสงคห์ลกัของกำรซกัถำมเบือ้งตน้คอืกำรประเมนิควำมเสีย่งและพจิำรณำควำมชว่ยเหลอืและ
ควำมคุม้ครองทีเ่ฉพำะเจำะจง ในระยะกำรซกัถำมเบือ้งตน้นี ้บคุคลนัน้ควรไดรั้บแจง้ถงึจดุประสงค ์ขัน้ตอน และผลที่
ตำมมำจำกกำรซกัถำม อกีทัง้บคุคลนัน้ควรไดรั้บขอ้มลูทีช่ดัเจนเป็นภำษำทีบ่คุคลนัน้เขำ้ใจและหำกจ�ำเป็น ใหใ้ช ้
ลำ่มทีม่ปีระสบกำรณใ์นกำรสือ่สำร 

ผูซ้กัถำมควรไดรั้บกำรอบรมวธิกีำรสรำ้งควำมไวใ้จและควำมเป็นมติรกบัผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยและสรำ้ง
บรรยำกำศทีท่�ำใหผู้ถ้กูซกัถำมสบำยใจพอทีจ่ะสือ่สำร ผูซ้กัถำมควรไดรั้บกำรอบรมใหเ้ขำ้ใจควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจ
และวธิหีลกีเลีย่งกำรตอกย�้ำควำมรูส้กึดงักลำ่วระหวำ่งกำรซกัถำม ผูม้บีทบำทดำ้นประชำสงัคมอำจมสีว่นส�ำคญัใน
กำรท�ำงำนรว่มกบัผูเ้สยีหำยและเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่สรำ้งควำมไวใ้จและควำมปรองดองระหวำ่งฝ่ำยตำ่งๆ บำงรัฐใชช้ดุ
ค�ำถำมเพือ่เป็นแนวทำงในกำรซกัถำมเบือ้งตน้31 ผูซ้กัถำมตอ้งมทีกัษะทีเ่หมำะสมในกำรรับมอืกบัควำมทำ้ทำยทำง
ดำ้นภำษำและวฒันธรรมทีแ่ตกตำ่งกนัและใชเ้ทคนคิในกำรซกัทีเ่หมำะสมกบับคุลกิของผูถ้กูซกัถำม
 
• ในมติภิำษำ ผูซ้กัถำมจะไดรั้บรำยชือ่ลำ่มทีส่ำมำรถใหก้ำรชว่ยเหลอืแมไ้ดรั้บแจง้ลว่งหนำ้เป็นเวลำสัน้ๆ 
ผูซ้กัถำมตอ้งค�ำนงึถงึผลกระทบทำงภำษำ ชำตพัินธุ ์และวฒันธรรมทีแ่ตกตำ่งกนัเพือ่สรำ้งควำมไวใ้จและควำมเป็น
มติรกบัผูถ้กูซกัถำม ลำ่มจะตอ้งมใีจเป็นกลำง ไดรั้บขอ้มลูพอสมควรเกีย่วกบับทบำทของตน รักษำควำมลบัของ
คดแีละประเด็นอืน่ๆ และไดรั้บกำรฝึกฝนอยำ่งเหมำะสม ควรอธบิำยบทบำทของลำ่มในกระบวนกำรซกัถำมใหผู้ท้ี่
สนันษิฐำนวำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยทรำบดว้ย

• ในมติเิพศและอำย ุกำรซกัถำมมกักระท�ำโดยหรอืตอ่หนำ้บคุคลเพศเดยีวกนักบัผูถ้กูซกัถำม เด็ก (หรอืคน
ทีอ่ำจจะเป็นเด็ก) ควรก�ำหนดใหม้ผีูป้กครองตำมควำมเหมำะสม (เชน่ กรณีมำตวัคนเดยีว) และเฉพำะผูท้ีไ่ดรั้บกำร
ฝึกอบรมเพือ่ท�ำงำนกบัเด็กเป็นผูซ้กัถำมเทำ่นัน้  
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32 ด ูมำตรำ14 พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์ด ูขอ้เสนอแนะเรือ่งหลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(Recommended 
Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking) (E/2002/68/Add.1), คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต,ิ 
แนวปฏบิตั ิ2(7)

33 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งกำรปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิทบทวนไดท้ี ่แนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำร
บำหล,ี 2015

ค�ำแนะน�ำ:  สนับสนุนกำรใชเ้ทคนคิซกัถำมผูเ้สยีหำยทีม่คีวำมออ่นไหว

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บคุคลทีท่�ำหนำ้ทีซ่กัถำมผูเ้สยีหำยมทีกัษะทีเ่หมำะสมทัง้ในแงภ่ำษำ เพศ อำย ุและ 
วฒันธรรม หำกเป็นไปได ้ใหป้รกึษำกบัผูเ้สยีหำยวำ่ชอบไมช่อบสิง่ใดและปฏบิตัติำมควำมชอบเหลำ่นัน้ให ้
แกผู่ถ้กูซกัถำมตำมควำมเหมำะสมเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้

ในกำรซกัถำมเบือ้งตน้ ตอ้งค�ำนงึถงึปัจจัยส�ำคญับำงประกำรไมว่ำ่สถำนะหรอืลกัษณะทำ่ทำงของผูถ้กูซกัถำมจะป็น
อยำ่งไร เชน่ กำรรวมขัน้ตอนกำรรับและพจิำรณำขอทีห่ลบภยัใหแ้กผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ ึง่อำจจ�ำเป็นตอ้ง
ขอรับทีห่ลบภยัจะเป็นประโยชนใ์นกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย32 เจำ้หนำ้ทีด่ำ้นศนูยห์ลบภยั (ซึง่ในบำงประเทศคอื 
UNHCR เป็นผูรั้บผดิชอบกรณีรัฐไมม่รีะบบศนูยห์ลบภยัแหง่ชำต)ิ ควรพจิำรณำสถำนะกำรลีภ้ยัใหบ้คุคลทีม่ขีอ้บง่ชี้
ระหวำ่งกระบวนกำรคดักรองวำ่เสีย่งตอ่กำรถกูกลัน่แกลง้หรอืไดรั้บอนัตรำยรำ้ยแรงหำกถกูสง่กลบัไปยงัประเทศตน้
ก�ำเนดิ ในท�ำนองเดยีวกนั เจำ้หนำ้ทีต่อ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยค์วรคดักรองผูแ้สวงหำทีห่ลบภยัและผูล้ีภ้ยัทีแ่สดง
สญัญำณวำ่อำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยด์ว้ย ควรมกีำรก�ำหนดกลไกกำรสง่ตอ่ผูเ้สยีหำยทีเ่หมำะสมเพือ่ใหม้ี
กำรสง่ตอ่ผูท้ีข่อควำมคุม้ครองระหวำ่งประเทศในฐำนะผูล้ีภ้ยัไปยงัเจำ้หนำ้ทีด่ำ้นทีห่ลบภยัและเพือ่กำรสง่ตอ่ผู ้
แสวงหำทีห่ลบภยัและผูล้ีภ้ยัทีอ่ำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ปยงัหน่วยงำนตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยท์ีเ่หมำะสม 
ทัง้สองกรณี เจำ้หนำ้ทีค่วรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กำรใหเ้จำ้หนำ้ทีใ่นประเทศตน้ก�ำเนดิเขำ้มำท�ำงำนจะไมเ่ป็นอนัตรำย
ตอ่ผูท้ีอ่ำจแสวงหำทีห่ลบภยัหรอืผูล้ีภ้ยั

ค�ำแนะน�ำ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ขัน้ตอนกำรคดัแยกเอือ้ตอ่กำรสง่ตอ่
ผูแ้สวงหำทีห่ลบภยัได ้

รัฐไมค่วรตดิตอ่กบัผูแ้ทนทำงกำรทตูประจ�ำประเทศตน้ก�ำเนดิเพือ่ขอคดัแยกหำกผูเ้สยีหำยไดย้ืน่ขอทีห่ลภยั
หรอืหำกมเีหตใุหเ้ชือ่วำ่บคุคลเป็นผูล้ีภ้ยั

ค. กำรสมัภำษณอ์ยำ่งเป็นทำงกำร

กำรสมัภำษณอ์ยำ่งเป็นทำงกำรเปิดโอกำสใหป้รับบรกิำรควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองทีใ่หต้ำมควำมจ�ำเป็นที่
เฉพำะเจำะจงทีอ่ำจตรวจพบ แนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส�ำหรับเจำ้หนำ้ทีค่อืใหผู้เ้สยีหำยได ้“คดิทบทวน” เหตกุำรณต์ำ่งๆ 
เพือ่ชว่ยฟ้ืนฟจูติใจเพยีงพอจำกเรือ่งทีพ่บเพือ่ใหห้ลกัฐำนระหวำ่งกำรสมัภำษณอ์ยำ่งเป็นทำงกำร33 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภำพและควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยหรอืผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำย กำรสมัภำษณอ์ยำ่งเป็นทำงกำรอำจ
เกดิขึน้กอ่นหรอืหลงัจำกปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิทบทวนแลว้ อนัเป็นชว่งทีผู่เ้สยีหำยมแีนวโนม้ยอมให ้
ควำมชว่ยเหลอืหลงัจำกทีไ่ดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้แลว้

• ในมติวิฒันธรรม ผูซ้กัถำมอำจมหีรอืไมม่ภีมูหิลงัทำงวฒันธรรมหรอืมำจำกชมุชนุเดยีวกนักบัผูถ้กูซกัถำม
กไ็ด ้ผูถ้กูซกัถำมอำจรูส้กึสบำยใจถำ้ไดรั้บกำรซกัถำมจำกบคุคลทีม่ำจำกวฒันธรรมเดยีวกนั อยำ่งไรกต็ำมกรณีที่
ชมุชนดงักลำ่วมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืยนิยอมใหเ้กดิกำรแสวงหำประโยชน ์กำรซกัถำมผูเ้สยีหำยดว้ยบคุคลจำกชมุชน
เดยีวกนัอำจท�ำใหผู้ถ้กูซกัถำมตกอยูใ่นควำมเสีย่งรำ้ยแรง

กำรก�ำหนดวำ่อะไรเหมำะสมในกำรซกัถำมจะตอ้งมกีำรปรกึษำกบัผูถ้กูซกัถำมวำ่มคีวำมรูส้กึชอบไมช่อบสิง่ใด 
และใหป้ฏบิตัติำมควำมชอบเหลำ่นัน้เพือ่ใหผู้ถ้กูซกัถำมสบำยใจทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้
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34โดยปกตแิลว้ เด็กมอิำจแสดงควำมยนิยอมทำงกฎหมำยได ้ควรก�ำหนดขัน้ตอนในกำรขอรับหนังสอืแสดงควำมยนิยอมจำกบดิำมำรดำ หรอืผู ้
ปกครองกอ่นสมัภำษณเ์ด็ก

35 ด ูคูม่อืกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยส์�ำหรับผูป้ฏบิตังิำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ, แผนที ่8: กำรสอบปำกค�ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์ีเ่ป็นพยำนคนส�ำคญั (Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 8: Interviewing victims of 
trafficking who are potential witnesses),  ส�ำนักงำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำต ิ(UNODC), 2009

เมือ่ไดใ้หค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองแลว้ จงึจะมกีำรกำรสมัภำษณเ์พิม่เตมิเพือ่สบืสวนหรอืด�ำเนนิคดตีอ่
ไป อำจมกีำรรวบรวมขอ้มลูเพือ่ยนืยนัวำ่บคุคลเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไม ่ผูถ้กูสมัภำษณต์อ้งใหค้วำม
ยนิยอมใหส้มัภำษณ ์กำรถำ่ยเทปบนัทกึภำพหรอืเสยีง และตอ้งเขำ้ใจจดุประสงคแ์ละนัยยะของกำรสมัภำษณอ์ยำ่ง
เป็นทำงกำร34 กำรสมัภำษณแ์ละถอ้ยค�ำทีถ่อดเสยีงหรอืบนัทกึตำ่งๆ ควรเกบ็เป็นควำมลบัเพือ่คุม้ครองผูถ้กูมัภำษณ์
และควำมเป็นสว่นตวัของผูถ้กูสมัภำษณ ์ผูส้มัภำษณค์วรไดรั้บกำรอบรมมำโดยเฉพำะเพือ่เขำ้ใจวำ่ท�ำไมค�ำบรรยำย
สถำนกำรณข์องผูเ้สยีหำยอำจเปลีย่นไป และควรคุน้เคยกบักำรท�ำงำนกบับคุคลตำ่งวยัทีพ่ดูคนละภำษำหรอืมำจำก
วฒันธรรมอืน่ และอำจอยูใ่นสภำวะบอบช�ำ้ทำงจติใจ35

ระยะนีข้องกระบวนกำรอำจสง่ผลตอ่ค�ำใหก้ำรของผูเ้สยีหำย ควรรวบรวมพยำนหลกัฐำนอืน่ในระยะนีเ้พือ่หำ
ขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้มลูทีช่ว่ยเพิม่น�้ำหนักค�ำใหก้ำรของผูเ้สยีหำย ทัง้นีอ้ำจตอ้งแกไ้ขแผนคุม้ครองผูถ้กูสมัภำษณเ์มือ่
ไดรั้บขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ ์อำจตอ้งสง่ตอ่ผูถ้กูสมัภำษณไ์ปยงัผูใ้หบ้รกิำรทีม่คีวำมเชีย่วชำญโดยเฉพำะ
ตำมทีไ่ดห้ำรอืไวใ้นตอนที ่2.2 ผูเ้สยีหำยอำจะลงัเลไมไ่วใ้จเจำ้หนำ้ที ่กำรสมัภำษณผ์ูเ้สยีหำยจงึเป็นเรือ่งทำ้ทำย
และตอ้งอำศยัควำมละเอยีดออ่นและควำมอดทนเพือ่หลกีเลีย่งกำรสรำ้งควำมเครยีดทำงอำรมณแ์ละควำมวติก
กงัวลของผูเ้สยีหำยเพิม่ขึน้ ผูส้มัภำษณค์วรเนน้กำรสรำ้งควำมไวใ้จและควำมมัน่ใจ หำกเป็นไปได ้ผูส้มัภำษณค์วร
หลกีเลีย่งกำรกระท�ำทีท่�ำใหผู้เ้สยีหำยยอ้นนกึถงึเหตกุำรณท์ีจ่ะท�ำใหบ้อบช�ำ้ทำงจติใจ อบัอำย และ/หรอืรูส้กึหมด
อ�ำนำจ หรอืท�ำใหส้ญูเสยีควำมมัน่ใจในตวัเองในกำรตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูประกอบ เนือ่งจำกกำรกระท�ำเชน่นัน้อำจ
เป็นอนัตรำยตอ่ผูเ้สยีหำยเพิม่ขึน้ เป็นอปุสรรคตอ่กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนและ ยบัยัง้ผูเ้สยีหำยจำกกำรใหค้วำม
รว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ

3.3 ตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย ์

หลำยรัฐก�ำหนดมำตรฐำนใหม้กีำรใช ้“ตวับง่ชี”้ ในกำรระบสุถำนกำรณท์ีอ่ำจจะเป็นกำรคำ้มนุษย ์ตวับง่ชีด้งักลำ่ว
อำจเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรฝึกอบรมและเพิม่ขดีควำมสำมำรถของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีบำงหน่วยงำน 
(อำท ิผูป้ระกอบวชิำชพีทำงแพทย ์ต�ำรวจ เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงและเจำ้หนำ้ทีศ่ลุกำกร) และอำจเชือ่มโยง
กบัองคป์ระกอบกำรคำ้มนุษยบ์ำงประกำร (เชน่ วธิกีำรทีผู่ค้ำ้มนุษยใ์ชเ้พือ่ใหผู้เ้สยีหำยปฏบิตัติำม) หรอื รปูแบบกำร
แสวงหำประโยชนบ์ำงอยำ่ง (เชน่ แรงงำนบงัคบั) ในทำงปฏบิตั ิผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ว่นใหญม่กัจะไดรั้บ
กำรคดัแยกตอ่เมือ่ถกูแสวงหำประโยชนแ์ลว้ ดงันัน้ตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะกำรแสวงหำประโยชนจ์งึถอืเป็นตวับง่
ชีท้ีน่่ำเชือ่ถอืมำกกวำ่ตวับง่ชือ่ประเภทอืน่ๆ

ค�ำแนะน�ำ:  พจิำรณำใหน้�้ำหนักตวับง่ชี ้
รัฐควรพจิำรณำใหน้�้ำหนักตวับง่ชีเ้พือ่ชว่ยผูรั้บผดิชอบในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยใหส้ำมำรถจัดล�ำดบัขอ้มลูตำม
ควำมส�ำคญัได ้แนวทำงทีอ่งคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) และคณะกรรมำธกิำรยโุรปใชนั้น้ก�ำหนดคำ่
น�้ำหนักตวับง่ชีโ้ดยแบง่ออกเป็น สงู ปำนกลำง นอ้ย โดยมขีอ้ก�ำหนดวำ่ตวับง่ชีห้นึง่อำจมนี�้ำหนักมำกหำก
ผูเ้สยีหำยเป็นเด็ก แตม่นี�้ำหนักปำนกลำงหำกเป็นผูใ้หญ ่หรอืมนี�้ำหนักมำกกรณีเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ทำงเพศ และมนี�้ำหนักนอ้ยกรณีเป็นกำรกำรแสวงหำประโยชนท์ำงแรงงำน

อยำ่งไรกต็ำม ควรพจิำรณำขอ้จ�ำกดัทีม่อียูใ่นตวับง่ชีแ้ตล่ะอยำ่งเสมอ เนือ่งจำกคนถกูคำ้มนุษยไ์ดห้ลำยวธิแีละ 
บรบิทกำรแสวงหำประโยชนก์แ็ตกตำ่งกนั ตวับง่ชีห้นึง่จะมนี�้ำหนักบง่ชีว้ำ่มกีำรคำ้มนุษยร์ปูแบบหนึง่มำกกวำ่รปูแบ
บอืน่ๆ เสมอ  อธบิำยไดอ้กีอยำ่งหนึง่คอื ตวับง่ชีท้ีช่ ีเ้บำะแสกำรคำ้มนุษยร์ปูแบบหนึง่ไดแ้มน่ย�ำ อำจไมส่ำมำรถบง่
ชีร้ปูแบบกำรคำ้มนุษยร์ปูแบบอืน่ไดเ้ลย เชน่ กำรทีบ่คุคลหนึง่ท�ำงำนเกนิเวลำโดยไดรั้บคำ่จำ้งจ�ำกดั และมกีลุม่ตดิ
อำวธุเฝ้ำสงัเกตกำรณอ์ยู ่ถอืเป็นตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษยท์ีม่นี�้ำหนักมำกกวำ่กำรทีเ่ด็กเดนิทำงขำ้มชำยแดนโดยไมม่ี
หนังสอืเดนิทำง
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ตวับง่ชีร้ปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีพ่บรว่มกนั 

ตวับง่ชีต้อ่ไปนีส้ำมำรถน�ำมำใชใ้นกำรพสิจูนก์ำรแสวงหำประโยชนท์กุรปูแบบ 
ตวับง่ชีบ้ำงรำยกำรบง่บอกสญัญำณกำรแสวงหำประโยชน ์
บำงรำยกำรบง่บอกสญัญำณกำรควบคมุของผูค้ำ้มนุษยต์อ่บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

 •           บคุคลดงักลำ่วถกูบบีบงัคบั/ขูเ่ข็นใหต้กอยูใ่นสถำนภำพหรอืคงอยูใ่นสถำนกำรณนั์น้

 •            บคุคลดงักลำ่วถกูหลอกลวงเกีย่วกบัลกัษณะ/ทีต่ัง้ของสถำนกำรณนั์น้
 • บคุคลดงักลำ่วมชีัว่โมงกำรท�ำงำนหรอืจ�ำนวนวนัท�ำงำนเกนิก�ำหนด
 • เงือ่นไขในกำรพ�ำนักหรอืท�ำงำนของบคุคลดงักลำ่วไรม้นุษยธรรม และ/หรอืเสือ่มศกัดศิรคีวำม                                
                       เป็นมนุษย์
 • บคุคลดงักลำ่วอยูภ่ำยใตค้วำมควบคมุ/หรอืพึง่พำอำศยับคุคลอืน่อยำ่งมำก
 • บคุคลดงักลำ่วอยูภ่ำยใตก้ำรขม่ขูห่รอืกำรใชค้วำมรนุแรง 
 • บคุคลดงักลำ่วตกอยูใ่นสถำนกำรณท์ีไ่มเ่หมำะสมกบัอำยขุองตน

ตวับง่ชีร้ปูแบบกำรแสวงหำประโยชนแ์บง่ออกตำมประเภท 

ตวับง่ชีต้อ่ไปนีเ้กีย่วขอ้งกบักำรแสวงหำประโยชนบ์ำงประเภทตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์
เนือ่งจำกกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ะบไุวใ้นพธิสีำรมไิดค้รอบคลมุรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ัง้หมดโดยละเอยีด 
จงึไดเ้พิม่รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีม่กัพบในทำงปฏบิตัดิำ้นลำ่งนี้

ค�ำแนะน�ำ:  ปรับตวับง่ชีใ้หเ้ขำ้กบับรบิท

รำยกำรตวับง่ชีจ้ะใชไ้ดผ้ลกต็อ่เมือ่น�ำมำปรับใชใ้หเ้ขำ้กบัสถำนกำรณท์ีเ่จำ้หนำ้ทีพ่บระหวำ่งกำรปฏบิตัหินำ้ที ่
รัฐควรปรับปรงุรำยกำรตวับง่ชีใ้หเ้ป็นปัจจบุนัเสมอเพือ่ใหใ้จวำ่สำมำรน�ำมำเชือ่มโยงกบัรปูแบบกำรคำ้มนุษย์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่งแทจ้รงิ

36 ด ูคูม่อืกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยส์�ำหรับผูป้ฏบิตังิำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ (Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners), UNODC/UN.GIFT, 2009, แผนที ่2: ด ูกลไกกำรสง่ตวัแหง่ชำต ิคูม่อืปฏบิตั ิ(National Referral Mechanisms: A 
Practical Handbook), องคก์ำรวำ่ดว้ยควำมมัน่คงและควำมรว่มมอืในยโุรป (OSCE), 2004, หนำ้ 61

ตวับง่ชีบ้ำงประกำรอำจชีเ้บำะแสอำชญำกรรมหรอือำชญำกรรมอืน่ๆ หรอืเหตกุำรณอ์ืน่ และกำรพบหรอืไมพ่บตวับง่
ชีก้ม็ใิชปั่จจัยส�ำคญัทีจ่ะชว่ยสรปุไดว้ำ่ไมม่กีำรคำ้มนุษย3์6 ขอ้จ�ำกดัอกีประกำรคอื ผูค้ำ้มนุษยม์กัรูเ้ทำ่ทนัและปรับ
ตวัตำมตวับง่ชี ้เชน่ ปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยถอืเอกสำรแสดงตนหรอืเอกสำรเดนิทำงไดเ้พือ่ไมใ่หเ้จำ้หนำ้ทีส่งสยั สบื
เนือ่งจำกขอ้จ�ำกดัเหลำ่นี ้กำรใชต้วับง่ชีห้ลำย “ประเภท” รว่มกนัจะชีเ้บำะแสกำรคำ้มนุษยไ์ดด้กีวำ่กำรใชต้วับง่ชี้
เพยีงประเภทเดยีว ยิง่ไปกวำ่นัน้ตวับง่ชีม้ใิชห่ลกัฐำนกำรคำ้มนุษย ์แตส่ำมำรถใชพ้สิจูนข์อ้สนันษิฐำนวำ่มกีำรคำ้
มนุษยเ์พือ่ใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยไดท้นัทว่งที

รำยกำรตวัอยำ่งตวับง่ชีค้รำ่วๆ ตอ่ไปนีร้วบรวมไวต้ำมประเภทตำ่งๆ ของกำรคำ้มนุษยท์ีไ่ดร้ะบไุวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ย
กำรคำ้มนุษย ์และผูป้ฏบิตังิำนจ�ำเป็นตอ้งพจิำรณำปรับใชใ้หเ้ขำ้กบับรบิทขอ้จ�ำกดัทีไ่ดก้ลำ่วไปแลว้ดำ้นบน 
เนือ่งจำกรำยกำรประเภทตำ่งๆ ของกำรแสวงหำประโยชนท์ีร่ะบไุวใ้นพธิสีำรมไิดค้รอบคลมุรปูแบบกำรแสวงหำ
ประโยชนท์ัง้หมด จงึไดเ้พิม่รปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ีม่กัพบในทำงปฏบิตัดิำ้นลำ่งนี ้ค�ำวำ่ “บคุคล” ทีร่ะบไุว ้
ในตวับง่ชีด้ำ้นลำ่ง หมำยถงึ บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์มใิชบ่คุคลทีต่อ้งสงสยัวำ่
เป็นผูค้ำ้มนุษย์
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การแสวงหาประโยชนด์ว้ยการคา้ประเวณีของบคุคลอืน่และการแสวงหาประโยชนท์างเพศอืน่
ตำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นตำรำงที ่1 (ตอนที ่1.1) บคุคลทีท่�ำงำนในอตุสำหกรรมกำรคำ้ประเวณีทกุคน อำจมใิชผู่เ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ตวับง่ชีด้ำ้นลำ่งนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่กำรคดัแยกบคุคลทีม่เีหตใุหเ้ชือ่วำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำร
คำ้มนุษย์
 • บคุคลดงักลำ่วไมส่ำมำรถปฏเิสธทีจ่ะใหบ้รกิำรลกูคำ้ มกีจิกรรมทำงเพศแบบจ�ำเพำะ หรอืมเีพศ 
  สมัพันธโ์ดยไมป้่องกนั
 • บคุคลดงักลำ่วไมไ่ดรั้บเงนิโดยตรงจำกลกูคำ้/ไดรั้บเงนิเพยีงเล็กนอ้ยจำกเงนิทีล่กูคำ้จำ่ยใหแ้ก ่
  นำยจำ้งหรอืคนกลำง
 • บคุคลดงักลำ่วถกูบงัคบั/ขม่ขูใ่หใ้ชห้รอืไมใ่หใ้ชก้ำรคมุก�ำเนดิบำงประเภท

 • บคุคลดงักลำ่วถกูบงัคบั/ขม่ขูใ่หเ้ขำ้รับกำรตรวจทำงกำรแพทย/์ทดสอบกำรตัง้ครรภ์

 • บคุคลดงักลำ่วอำยตุ�ำ่กวำ่เกณฑ์

การคา้มนษุยเ์พือ่ตดัอวยัวะออกจากรา่งกาย
ตวับง่ชีต้อ่ไปนีเ้กีย่วขอ้งสว่นใหญก่บัสถำนกำรณท์ีม่กีำรตดัอวยัวะออกจำกรำ่งกำยหรอืตดัออกเพือ่น�ำไปปลกู     
ถำ่ยอวยัวะทำงกำรแพทย ์รำยกำรบง่ชีต้อ่ไปนีแ้ทบจะไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดัอวยัวะเพรำะเหตผุลทำงวฒันธรรมและ
ทำงจำรตี

 • บคุคลดงักลำ่วถกูบงัคบั/ขม่ขูใ่หย้อมถกูตดัอวยัวะ

 • บคุคลดงักลำ่วถกูหลอกเรือ่งขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืคำ่ตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจำกกำรถกูตดัอวยัวะ

 • บคุคลดงักลำ่วไมท่รำบสถำนทีแ่ละเวลำในกำรปลกูถำ่ยอวยัวะ

 • บคุคลดงักลำ่วไมเ่ขำ้ใจขัน้ตอนกำรปลกูถำ่ยอวยัวะและควำมเสีย่งทีต่ำมมำ

 • มแีนวโนม้วำ่มผีูจั้ดหำทีเ่ป็นบคุคลภำยนอกมำเกีย่วขอ้ง

 • มขีอ้บง่ชีว้ำ่ผูม้เีจตนำรับอวยัวะจะเดนิทำงไปนอกรำชอำณำจักรกบับคุคลดงักลำ่ว

การคา้มนษุยเ์พือ่น�าไปเป็นขา้รบัใช้

 • บคุคลดงักลำ่วไดรั้บอำหำรคณุภำพต�ำ่/ต�ำ่กวำ่มำตรฐำนและมภีำวะทพุโภชนำกำร

 • บคุคลดงักลำ่วท�ำงำนเกนิเวลำ

 • บคุคลดงักลำ่วไมม่พีืน้ทีส่ว่นตวั หรอืพืน้ทีส่ว่นตวัไมเ่พยีงพอ

 • บคุคลดงักลำ่วถกูกกัขงัหรอืหำ้มมใิหม้ปิฏสิมัพันธท์ำงสงัคมและหรอืหำ้มมใิหอ้อกจำกบำ้นโดย 
  ไมม่นีำยจำ้ง

 • บคุคลดงักลำ่วถกูดหูมิน่ ขม่เหง ขม่ขู ่กระท�ำควำมรนุแรงและ/หรอืถกูท�ำรำ้ยรำ่งกำย

 • บคุคลดงักลำ่วจำ่ยคำ่จัดหำบคุลำกร

 • บคุคลดงักลำ่วอำยตุ�ำ่กวำ่เกณฑ์

การคา้มนษุยเ์พือ่บบีบงัคบัใหส้มรส สมรสเพือ่เป็นขา้รบัใช ้หรอื สมรสกอ่นวยัอนัควร

 • มกีำรใหเ้งนิสดหรอื “ของก�ำนัล” อืน่กบับคุคลภำยนอกเพือ่ท�ำใหเ้กดิกำรสมรส

 • สญัญำกำรสมรสจัดกำรโดยบคุคลอืน่ ไมใ่ชจั่ดกำรโดยคูส่มรส และ/หรอืโดยทีคู่ส่มรสไมม่สีว่น 
  เกีย่วขอ้งหรอืตกลงดว้ย
 
           •          บคุคลดงักลำ่วถกูบบีบงัคบัใหถ้กูแสวงหำประโยชนท์ำงแรงงำน เป็นขำ้รับใชใ้นบำ้น หรอืถกู   
            แสวงหำ ประโยชนท์ำงเพศ

 • บคุคลดงักลำ่วไดรั้บ/ก�ำลงัจะเขำ้รับกำรตรวจสอบสภำพพรหมจำรี

 • ญำตขิองบคุคลดงักลำ่วถกูบงัคบัใหส้มรส

 • บคุคลดงักลำ่วแสดงอำกำรซมึเศรำ้ ท�ำรำ้ยตวัเอง ปลกีตวัจำกสงัคม หรอืใชย้ำในทำงทีผ่ดิ

 • มรีอ่งรอยกำรมปีำกเสยีงในครอบครัว กำรใชค้วำมรนุแรง หรอืกำรขม่เหง

 • บคุคลดงักลำ่วอำยตุ�ำ่กวำ่เกณฑ
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กำรคำ้มนุษยเ์พือ่น�ำไปเป็นขอทำนหรอืกอ่อำชญำกรรมประเภทอืน่

 • บคุคลดงักลำ่วจะถกูลงโทษหำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิหรอืขโมยของไดต้ำมก�ำหนด

 • บคุคลดงักลำ่วพักอยูก่บับคุคลอืน่ทีท่�ำกจิกรรมเหมอืนตน
 
 • บคุคลดงักลำ่วไมเ่ขำ้ใจจดุประสงคข์องกจิกรรมนัน้หรอืไมรู่ว้ำ่ผดิกฎหมำย

 • บคุคลดงักลำ่วอำยตุ�ำ่กวำ่เกณฑ ์เป็นผูส้งูอำย ุหรอืผูพ้กิำ

ควำมทำ้ทำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นกจิกรรมทำงอำชญำกรรม

บคุคลทีถ่กูน�ำมำกอ่อำชญำกรรมมกัถกูคดัแยกเป็นอำชญำกรโดยผดิๆ แทนทีจ่ะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย ์เพือ่ลดควำมเสีย่งนี ้ควรอบรมเจำ้หนำ้ทีใ่หเ้ขำ้ใจ “วธิกีำร” ทีผู่ค้ำ้มนุษยใ์ชใ้นกำรควบคมุบคุคลและ
บงัคบัใหบ้คุคลนัน้ตกอยูใ่นสถำนกำรณท์ีเ่อือ้ตอ่กำรแสวงหำผลประโยชน ์และตอ้งเขำ้ใจวำ่กำรยนิยอมของผู ้

เสยีหำยในกำรแสวงหำผลประโยชนม์ใิชเ่หตทุีน่�ำมำพจิำรณำควำมผดิ

ตวับง่ชีท้ีก่ลำ่วมำเบือ้งตน้เชือ่มโยงกบัรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนซ์ึง่อำจมคีวำมเกีย่วขอ้งกบัตวับง่ชีอ้ืน่ๆ
ดำ่นลำ่งนี ้ซ ึง่สำมำรถน�ำมำใชใ้นกำรพสิจูนก์ำรแสวงหำประโยชนท์กุรปูแบบ

รปูแบบ “วธิกีำร” ทีผู่ค้ำ้มนุษยใ์ช ้

รปูแบบ “วธิกีำร” ทีก่�ำหนดไวใ้นพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยค์อืเป็นตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษย ์แมร้ปูแบบ “วธิกีำร”
ทีผู่ค้ำ้มนุษยใ์ชจ้ะไมใ่ชอ่งคป์ระกอบทีต่อ้งมกีรณีผูเ้สยีหำยเป็นเด็กตำมทีร่ะบไุวใ้นพธิสีำร แตข่อ้มลูดงักลำ่วกเ็ป็น
ตวับง่ชีเ้บำะแสกำรคำ้มนุษยห์รอืเบำะแสกำรแสวงหำประโยชนไ์ด ้วธิกีำรตำ่งๆ อำจถกูน�ำมำใชใ้นกำรคำ้มนุษยข์ัน้
ตอนใดกไ็ดต้ัง้แต ่จัดหำ ขนสง่ โยกยำ้ย ใหท้ีพั่กอำศยั หรอืรับตวับคุคล ตลอดจนควบคมุผูเ้สยีหำยในระยะกำร
แสวงหำประโยชน ์และอำจใชเ้พือ่ใหผู้เ้สยีหำยถกูแสวงหำประโยชนร์ปูแบบอืน่ แมว้ำ่รปูแบบ “วธิกีำร” ทีก่�ำหนด
ไวจ้ะพสิจูนไ์ดไ้มย่ำกนัก (เชน่ กำรใชก้�ำลงั) แตบ่ำงครัง้ “วธิกีำร” ดงักลำ่วไมช่ดัเจนและพสิจูนย์ำก (เชน่ กำรใช ้
อ�ำนำจในทำงทีผ่ดิหรอืใชป้ระโยชนจ์ำกสภำพออ่นแอเปรำะบำง)

รำยกำรบง่ชีค้รำ่วๆ ตอ่ไปนีบ้ง่ชีว้ำ่อำจเกดิกำรคำ้มนุษยเ์พือ่ชว่ยในกำรก�ำหนดองคป์ระกอบของควำมผดิวำ่ดว้ยกำร
คำ้มนุษยด์งันี้

กำรขม่ขู่

• บคุคลดงักลำ่ว (หรอืครอบครัว เพือ่น หรอืชมุชนของบคุคลดงักลำ่ว) ถกูขม่ขู่

• บคุคลดงักลำ่ว (หรอืครอบครัว เพือ่น หรอืชมุชนของบคุคลดงักลำ่ว) ถกูขม่ขูว่ำ่จะใชก้�ำลงั

• บคุคลดงักลำ่วถกูขม่ขูว่ำ่จะท�ำลำยสภำพกำรด�ำรงชวีติและกำรงำน

• บคุคลดงักลำ่วถกูขม่ขูว่ำ่จะถกูสง่ตวัไปยงัเจำ้หนำ้ที่

• บคุคลดงักลำ่วถกูขม่ขูว่ำ่จะใชก้�ำลงั

กำรใชก้�ำลงั

• บคุคลดงักลำ่วมรีอ่งรอยถกูท�ำรำ้ยทำงรำ่งกำย

• บคุคลดงักลำ่วมรีอ่งรอยถกูท�ำรำ้ยทำงจติใจและทำงอำรมณ์

• บคุคลดงักลำ่วมรีอ่งรอยถกูท�ำรำ้ยทำงเพศและ/หรอืถกูขม่ขนื



25

กำรบบีบงัคบั

 • บคุคลดงักลำ่วมปัีญหำทำงครอบครัวหรอืปัญหำทำงเศรษฐกจิ

 • บคุคลดงักลำ่วมปีระวตักิอ่อำชญำกรรมหรอืเจำ้หนำ้ทีรู่จั้ก

 •  บคุคลดงักลำ่วมสีถำนะเขำ้เมอืงไมป่กตแิละ/หรอืไมม่เีอกสำรแสดงตน
 
 • เอกสำร เงนิ และสิง่ของของของบคุคลดงักลำ่วถกูยดึ

 • บคุคลดงักลำ่วไดรั้บกำรจัดช�ำระหนีโ้ดยไมเ่ป็นธรรม

 • บคุคลดงักลำ่วถกูจับแยก กกัขงั และ/หรอื ถกูจับตำมองหรอืเฝ้ำสงัเกต

 • บคุคลดงักลำ่วถกูแทรกแซงทำงควำมเชือ่ทำงวฒันธรรมหรอืทำงศำสนำ

กำรลกัพำตวั

กำรหลอกลวง/กำรใชอ้บุำย (โดยใหข้อ้มลูทีผ่ดิ ไมถ่กูตอ้ง ไมส่มบรูณ ์หรอืท�ำใหเ้ขำ้ใจผดิ) ในเรือ่ง

 • กระบวนกำรเขำ้เมอืงหรอืควำมมุง่หวงัในกำรเขำ้เมอืง (รวมถงึจดุหมำยปลำยทำง) ของบคุคลดงั 
  กลำ่ว
 
 • เงือ่นไขในกำรเดนิทำงและกำรจัดหำของบคุคลดงักลำ่ว

 • เงือ่นไขกำรจำ้งงำนรวมถงึประเภทกำรจำ้งงำนรวมถงึ ประเภท คำ่จำ้ง คำ่แรง รำยได ้และรำยรับ 
  ของบคุคลดงักลำ่ว

 • โอกำสในกำรเขำ้รับกำรศกึษำของบคุคลดงักลำ่ว

 • สภำพทีอ่ยูอ่ำศยัและทีต่ัง้ หรอืสภำพควำมเป็นอยูข่องบคุคลดงักลำ่ว

 • สถำนะทำงกฎหมำยของหนังสอืแสดงตน สถำนะกำรเขำ้เมอืง กำรท�ำงำน สญัญำของบคุคลดงั 
  กลำ่ว

 • กฎหมำย ทศันคต ิหรอื กำรปฏบิตัขิองเจำ้หนำ้ทีต่อ่บคุคลดงักลำ่ว

 • ควำมมุง่หวงัในกำรพบกบัครอบครัว กำรสมรส หรอืกำรอปุกำระเด็กของบคุคลดงักลำ่ว

ใชอ้�ำนำจในทำงมชิอบหรอืใชป้ระโยชนจ์ำกสภำพออ่นแอเปรำะบำง37 ในเรือ่ง

 • กำรพึง่พงิทำงกำรเงนิ ทำงจติใจ ทำงอำรมณ ์หรอื ควำมสมัพันธข์องบคุคลดงักลำ่วกบัผูแ้สวงหำ 
  ประโยชน/์ผูว้ำ่จำ้ง/สมำชกิในครอบครัว

 • ควำมผกูพันในเชงิชูส้ำว/ทำงอำรมณก์บัผูแ้สวงหำประโยชน/์ผูว้ำ่จำ้ง/สมำชกิในครอบครัว/ผูอ้ืน่

 • เอกสำรกำรเดนิทำงเขำ้เมอืงและ/หรอืสถำนะในกำรเขำ้เมอืงของบคุคลดงักลำ่ว

 • ควำมเป็นเอกเทศทำงสงัคม วฒันธรรม ภำษำของบคุคลดงักลำ่ว

 • สถำนะกำรวำ่งงำนหรอืควำมแรน้แคน้ทำงกำรเงนิของบคุคลดงักลำ่ว

 • ควำมพกิำรทำงรำ่งกำยหรอืจติใจของบคุคลดงักลำ่ว

 • อำย ุ(เด็กหรอืสงูวยั) เพศ มติเิพศ ควำมโนม้เอยีงทำงเพศ สญัชำต ิชำตพัินธุ ์ทีม่ำทำงสงัคม  
  และ ควำมพกิำร

 • ควำมเชือ่ทำงวฒันธรรมหรอืทำงศำสนำของบคุคลดงักลำ่ว

 • ภำวะพึง่พงิหรอืเสพตดิยำเสพตดิหรอืแอลกอฮอลข์องบคุคลดงักลำ่ว

ใหห้รอืไดรั้บเงนิหรอื ผลประโยชนเ์พือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรยนิยอมจำกบคุคลหนึง่ในกำรควบคมุอกีบคุคลหนึง่
 • บคุคลดงักลำ่วตกอยูใ่นสถำนภำพดงักลำ่วผำ่นกำรช�ำระเงนิ สนิสอด หรอืใหห้รอืรับของก�ำนัลจำก 
  บคุคล อืน่

37 ด ูกำรใชส้ภำพออ่นแอเปรำะบำงในทำงมชิอบ (Abuse of a Position of Vulnerability) และ “วธิกีำร” (“means”) อืน่ๆ ภำยใตน้ยิำมกำร
คำ้มนุษย,์ UNODC, 2012 และแนวทำงวำ่ดว้ยใชส้ภำพออ่นแอเปรำะบำงในทำงมชิอบเป็นวธิกีำรในกำรคำ้มนุษยใ์นมำตรำ 3 ของพธิสีำรเพือ่
ป้องกนั ปรำบปรำม และ ลงโทษกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำนโดยเฉพำะสตรแีละเด็กเพือ่เสรมิอนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้นอำชญำกรรม
ขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Chil-
dren, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) , ส�ำนักงำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบ
ปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำต ิ (UNODC), 2012
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38 ดตูอนที ่2.2 

กำรเดนิทำงเขำ้ ออก หรอื คงอยูใ่นตำ่งประเทศของบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย์

กรณีทีบ่คุคลดงักลำ่วถกูสนันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยข์ำ้มชำต ิวธิทีีบ่คุคลดงักลำ่วเดนิ
ทำงเขำ้ ออก หรอื คงอยูใ่นตำ่งประเทศอำจชว่ยใหข้อ้มลูเบือ้งลกึเกีย่วกบัสถำนกำรณข์องบคุคลดงักลำ่ววำ่น่ำจะ
เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
     • หนังสอืเดนิทำงหรอืเอกสำรแสดงตนของบคุคลดงักลำ่วถอื/แสดงโดยบคุคลอืน่

     • ตวัแทนจัดหำและ/หรอืตวัแทนทอ่งเทีย่วไมม่จีดทะเบยีน และ/หรอืไมไ่ดม้กีำรควบคมุดแูล และ/  
 หรอื คดิคำ่ธรรมเนยีมลกูจำ้งสงู
     
     • วซีำ่เขำ้ประเทศไมเ่หมำะสม และ/หรอื จดุประสงคใ์นกำรเดนิทำงไมต่รงกบัขอ้มลูอืน่ๆ (เชน่   
 จ�ำนวนเงนิไมเ่พยีงพอกบัระยะเวลำทีข่อพ�ำนัก สภำพรำ่งกำยของผูเ้ดนิทำง หรอื อำชพีทีร่ะบไุว)้
     
     • กระเป๋ำเดนิทำงของบคุคลดงักลำ่วไมต่รงกบัจดุประสงคใ์นกำรเดนิทำง (เชน่ คณุภำพและขนำด
 กระเป๋ำ ใชก้ระเป๋ำใบเล็กทัง้ทีข่อเขำ้ประเทศเป็นเวลำนำน หรอื ใชก้ระเป่ำใบใหญท่ัง้ทีข่อเขำ้  
 ประเทศเป็นเวลำสัน้ๆ)
     • บคุคลดงักลำ่วเดนิทำงมำกบักลุม่บคุคลทีไ่มม่ทีำ่ทเีหมอืนคนรูจั้ก

     • บคุคลดงักลำ่วถอืหนังสอืแสดงตนปลอม เอกสำรทีท่�ำงำนและ/หรอืหนังสอืเดนิทำงปลอม และ/  
 หรอื ขอ้มลูทีผู่เ้ดนิทำงแจง้ไมน่่ำเชือ่ถอื
     • บคุคลดงักลำ่วสบัสนเรือ่งเสน้ทำงกำรเดนิทำง จดุหมำยปลำยทำง หรอืจดุประสงคใ์นกำรเดนิทำง

     • บคุคลดงักลำ่วตกอยูใ่นสถำนะผูโ้ยกยำ้ย/ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นลกัษณะไมป่กต ิ(รวมทัง้เนือ่งจำกถกูรบิ  
 เอกสำรแสดงตนหรอืถกูไลอ่อกจำกงำน)

ลกัษณะทำงกำยภำพของบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยรำยมกัไดรั้บควำมบอบช�ำ้ทำงรำ่งกำยและจติใจระหวำ่งถกูน�ำไปคำ้มนุษย ์ลกัษณะ
ทำงกำยภำพของผูเ้สยีหำยทีพ่บ ชว่ยใหเ้จำ้หนำ้ทีว่นิจิฉัยไดว้ำ่บคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไม ่
อยำ่งไรกต็ำม สิง่ส�ำคญัคอืตอ้งตระหนักวำ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยรำยมกัไมแ่สดงตนในฐำนะผูเ้สยีหำย
และอำจดมูคีวำมสขุกบัสถำนะของตน38 กำรทีผู่เ้สยีหำยยนืกรำนวำ่ตนพงึพอใจกบัสถำนกำรณปั์จจบุนัอำจชว่ย
พสิจูนว์ำ่ผูค้ำ้มนุษยม์คีวำมสำมำรถในกำรเขำ้ครอบง�ำเหยือ่อยำ่งไดผ้ล

สภาพจติใจและสญัญาณดา้นพฤตกิรรม

     • บคุคลดงักลำ่วมอีำกำรวติกกงัวล ซมึเศรำ้ ยอมจ�ำนน หวำดกลวั เครยีด ประหมำ่ ตืน่ตระหนก

     • บคุคลดงักลำ่วไมย่อมสบตำ

     • บคุคลดงักลำ่วบำ่ยเบีย่งไมย่อมพดูหรอืคยุเรือ่งอำกำรบำดเจ็บ

สญัญาณบง่ชีก้ารถกูกระท�าทารณุและ/หรอืถกูละเลย
 
     • บคุคลดงักลำ่วมรีอ่งรอยถกูท�ำรำ้ยทำงรำ่งกำย

     • บคุคลดงักลำ่วมทีำ่ทำงเสพตดิ/ตดิ/ใชส้ำรเสพตดิหรอืแอลกอฮอล์

     • บคุคลดงักลำ่วมอีำกำรภำวะทพุโภชนำกำรหรอืลกัษณะทำงกำยภำพอืน่อนัเนือ่งมำจำกขำดอำหำร   
 น�้ำ กำรนอนหลบั กำรรักษำทำงกำรแพทย ์หรอื ปัจจัยจ�ำเป็นตอ่กำรด�ำรงชวีติอืน่ๆ
 
     • บคุคลดงักลำ่วมลีกัษณะเนือ้ตวัมอมแมมเนือ่งจำกมไิดอ้ำบน�้ำและ/หรอืไดรั้บกำรดแูลสขุอนำมยัทีด่ี
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ลกัษณะทีอ่ยูอ่ำศยั/สถำนทีท่�ำงำนของบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

ตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภำพกำรอยูอ่ำศยัและ/หรอืกำรท�ำงำน เป็นปัจจัยทีเ่ชือ่มโยงกำรแสวงหำประโยชนจ์ำก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจแฝงอยูใ่นอตุสำหกรรม
หรอืบรบิทกำรท�ำงำนหลำกหลำย ทัง้อตุสำหกรรมทำงเพศ แรงงำนในครัวเรอืน สถำนเลีย้งดเูด็ก บรกิำร สขุภำพ 
ศนูยด์แูลผูส้งูวยั อตุสำหกรรมกำรกฬีำ สือ่บนัเทงิ กำรบรกิำร กำรกอ่สรำ้ง กจิกำรป่ำไม ้ประมง เหมอืงแร ่กำรเกษตร 
และสิง่ทอ ตวับง่ชีด้ำ้นลำ่งนีส้ำมำรถน�ำไปใชไ้ดก้บัอตุสำหกรรมและบรบิททัง้หมดทีพ่บบคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะ
เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์

คำ่จำ้งและสญัญำ

     • บคุคลดงักลำ่วถกูหำ้มมใิหค้รอบครองและ/หรอืโอนถำ่ยเงนิไดแ้ละเงนิออม

     • บคุคลดงักลำ่วไดรั้บคำ่จำ้งเพยีงเล็กนอ้ยหรอืไมไ่ดรั้บเลยหรอืไดรั้บคำ่จำ้งชำ้

     • บคุคลดงักลำ่วไดรั้บคำ่จำ้งต�ำ่กวำ่คำ่จำ้งทีไ่ดต้กลงกนัไว ้หรอืต�ำ่กวำ่คำ่แรงขัน้ต�ำ่ของรัฐนัน้

     • มกีำรหกัเงนิจ�ำนวนมำกออกจำกเงนิเดอืนทีพ่งึจำ่ยใหแ้กบ่คุคลนัน้รวมถงึกำรขดัหนีใ้หแ้กผู่ว้ำ่จำ้ง/ตวัแทนจัดหำงำน

     • บคุคลดงักลำ่วมไิดรั้บสทิธปิระโยชนแ์ละควำมคุม้ครองทำงสงัคมอนัพึง่ไดรั้บตำมกฎหมำย

     • บคุคลดงักลำ่วไมไ่ดเ้ซน็สญัญำหรอืเงือ่นไขในสญัญำไมเ่ป็นไปตำมทีต่กลงไว ้

     • บคุคลดงักลำ่วถกูบงัคบัใหเ้ซน็สญัญำฉบบัใหมเ่มือ่เดนิทำงมำถงึประเทศปลำยทำงและ/หรอืเมือ่เริม่กำรจำ้งงำน

     • ผูว้ำ่จำ้งไมส่ำมำรถแสดงหลกัฐำนในกำรจำ่ยคำ่จำ้งใหแ้กผู่ถ้กูจำ้งได ้

     • บคุคลดงักลำ่วถกูปลดจำกต�ำแหน่งโดยไมม่สีำเหต ุหนังสอืบอกกลำ่วและ/หรอืสทิธปิระโยชน์

สขุภำพ และควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน

     • บคุคลดงักลำ่มไิดรั้บควำมปลอดภยัทีเ่หมำะสมและมไิดส้วมเครือ่งมอืป้องกนั หรอื อบรมวธิใีชอ้ปุกรณป้์องกนั

     • บคุคลดงักลำ่วถกูปฏเิสธกำรเขำ้ถงึกำรดแูลทำงกำรแพทย์

     • บคุคลดงักลำ่วท�ำงำนโดยมชีัว่โมงกำรท�ำงำนยำวกวำ่ปกต/ิไมป่กติ

     • บคุคลดงักลำ่วแทบไมม่หีรอืไมม่เีวลำวำ่ง

     • บคุคลดงักลำ่วจะถกูลงโทษ/จำ่ยคำ่ปรับหำกมสิำมำรถท�ำงำนไดต้ำมปรมิำณทีก่�ำหนด

กำรจ�ำกดักำรเคลือ่นทีแ่ละสถำนทีท่�ำงำนทีไ่มไ่ดม้ำตรฐำน

     • บคุคลดงักลำ่วมอีำกำรวำ่ถกูผกูยดึหรอืกกัขงัในสถำนทีท่�ำงำนหรอืสถำนทีอ่ืน่ (อำท ิหนำ้ตำ่งปิด  
 ทบึ/มลีกูกรง ประตล็ูอคจำกภำยนอก รัว้ลวดหนำม กอ้งวงจรปิด)

     • บคุคลดงักลำ่วนอนหลบัในสถำนทีท่ีต่นท�ำงำน

     • บคุคลดงักลำ่วถกูหำ้มมใิหใ้ชเ้ครือ่งมอืสือ่สำร

     • บคุคลดงักลำ่วมไิดถ้อืเอกสำรแสดงตน/หนังสอืเดนิทำงของตนเอง 
 และ/หรอืเอกสำรถกูยดึโดยผูว้ำ่จำ้งหรอืบคุคลอืน่39

39อำ่นเรือ่งแหลง่ทีม่ำของตวับง่ชีเ้พิม่เตมิไดท้ี ่Matrix of Resources 
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แนวนโยบายในการคกัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์28

ตอนที ่4: 
บทสรปุค�ำแนะน�ำในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์


ใหส้นันษิฐำนไวก้อ่นวำ่ผูท้ีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยนั์น้เป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย:์ นโยบำยรัฐวำ่ดว้ยกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรอนุญำตใหเ้จำ้
หนำ้ทีท่ีส่งสยัวำ่มผีูต้กเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ตอ้งด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัขอ้สนันษิฐำน
โดยปฏบิตัติอ่บคุคลนัน้เสมอืนบคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหำยเพือ่ใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำม
คุม้ครองเบือ้งตน้ 


สรำ้งควำมตระหนักรูเ้รือ่งอำชญำกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำ้มนุษย:์  บคุคลทีม่ใิช่
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจเป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมประเภทอืน่และจ�ำเป็น ตอ้ง
ไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและมำตรกำรคุม้ครอง  ผูป้ฏบิตังิำนทีม่หีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรตระหนักและเขำ้ใจอำชญำกรรมประเภทอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
พรอ้มตอบรับทนัที


ใหค้ดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ำกกลุม่บคุคลทีอ่อ่นแอเปรำะบำง: กำรคดัแยกผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษยก์อ่นทีจ่ะถกูแสวงหำผลประโยชนนั์น้ท�ำไดย้ำกมำก รัฐควรตรวจสอบให ้
แน่ชดัวำ่นโยบำยของตนก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองทำงกฎหมำยทีเ่อือ้ใหเ้จำ้หนำ้ทีรั่ฐสำมำรถ
คดัแยกเหยือ่ทีส่นันษิฐำนวำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยออกจำกกลุม่บคุคลทีม่คีวำมออ่นแอเปรำะบำง 
อนัหมำยรวมถงึผูย้ำ้ยถิน่ฐำนทีถ่กูลกัลอบขนยำ้ยได ้


กำรคดัแยกทำส: สิง่ทีบ่ง่ชีค้วำมเป็นทำสคอืควำมสมัพันธท์ีม่อียูร่ะหวำ่งผูก้ระท�ำผดิและ
ผูเ้สยีหำย มใิชเ่งือ่นไข หรอืสถำนกำรณท์ีเ่ห็น เจำ้หนำ้ทีค่วรเขำ้ใจวำ่บคุคลในสถำนกำรณ์
ของกำรเป็นทำสอำจดเูหมอืนใชช้วีติอยำ่งสะดวกสบำยแตก่ลบัไมม่อี�ำนำจในกำรตดัสนิเรือ่ง
สว่นบคุคลขัน้พืน้ฐำน


กำรคดัแยกแรงงำนขดัหนี:้ แรงงำนขดัหนีเ้ป็นกำรแสวงหำประโยชนท์ีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยพ์บไดบ้อ่ย  กำรคดัแยกแรงงำนขดัหนีอ้ำจกระท�ำไดโ้ดยกำรพจิำรณำวำ่มหีนีท้ีไ่ม่
ก�ำหนดยอดแน่นอนไวแ้ละไมส่ำมำรถช�ำระไดด้ว้ยกำรท�ำงำนหรอืกำรใหบ้รกิำรไมว่ำ่มำก
เพยีงใด หลำยเขตอ�ำนำจเขำ้ใจแรงงำนขดัหนีใ้นควำมหมำยทีก่วำ้งกวำ่นัน้ กลำ่วคอืเป็น
สถำนกำรณท์ีม่กีำรใหแ้รงงำนหรอืบรกิำรเพือ่ช�ำระหนีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชน์


กำรคดัแยกกำรบงัคบัสมรส: ตัง้แตม่กีำรบงัคบัใชอ้นุสญัญำเสรมิวำ่ดว้ยกำรเป็นทำส ซึง่
ก�ำหนดไวเ้พยีงกำรคดัแยกกำรบงัคบัสมรสของสตร ีกม็กีำรยอมรับกนัวำ่เด็กชำยและบรุษุก็
อำจถกูบงัคบัสมรสไดเ้ชน่กนั เพือ่เป็นกำรตอ่ตำ้นกำรบงัคบัสมรสทกุรปูแบบ กำรปฏบิตัทิีด่คีอื
กำรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่มกีำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหำ้มกำรบงัคบัสมรสอยำ่งเทำ่เทยีมกนัไมว่ำ่
ผูเ้สยีหำยจะเป็นเพศใด


กำรคดัแยกกำรคำ้เด็กเพือ่น�ำมำแสวงหำประโยชน:์  เนือ่งจำกกำรคำ้เด็กหรอืทำรกไม่
จ�ำเป็นตอ้งมกีำรแสวงหำประโยชนภ์ำยหลงักำรขำย ดงันัน้รัฐจงึควรพจิำรณำขยำยแนวคดิให ้
ครอบคลมุกำรปฏบิตัติำ่งๆ เชน่ กำรคำ้เด็กเพือ่น�ำไปเป็นบตุรบญุธรรม และกำรจัดหำกำรอุม้
บญุเพือ่กำรพำณชิย์
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ใหก้�ำหนดตวับง่ชีร้ปูแบบกำรแสวงหำประโยชนแ์ตล่ะประเภทไวโ้ดยเฉพำะ: รัฐควร
พจิำรณำใหก้ำรฝึกอบรมเรือ่งตวับง่ชีก้ำรคำ้มนุษยท์ีม่รีำยละเอยีดเพยีงพอและเฉพำะเจำะจงแกผู่ ้
ตอบรับสถำนกำรณค์นแรกเพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีรู่ถ้งึรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนแ์บบตำ่งๆ ระหวำ่ง
กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครอง อำจเห็นหลกัฐำนขององคป์ระกอบอืน่ๆ ของค�ำนยิำม
เพิม่เตมิไดช้ดัขึน้ หวัขอ้ 3.3 ของแนวนโยบำยฉบบันีใ้หแ้นวทำงกำรจัดท�ำตวับง่ชีท้ีม่รีำยละเอยีด
และเฉพำะเจำะจงไว ้ 


สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรคลำยควำมกงัวลวำ่จะถกูกกัขงัหรอืถกู
เนรเทศ: คลำยควำมกลวัของผูเ้สยีหำยวำ่จะถกูกกัขงัไดโ้ดยก�ำหนดมำตรกำรทีช่ว่ยสรำ้งควำม
มัน่ใจวำ่ผูเ้สยีหำยจะไมถ่กูพจิำรณำวำ่กระท�ำผดิทำงอำญำส�ำหรับควำมผดิทีผู่เ้สยีหำยกระท�ำซึง่
เป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึควำมผดิตำมกฎหมำยกำรเขำ้เมอืง   ส�ำหรับควำมกลวัวำ่จะ
ถกูเนรเทศนัน้ ใหอ้อกวซีำ่ เพือ่ใหผู้เ้สยีหำยคงอยูใ่นประเทศปลำยทำงเพือ่รับควำมชว่ยเหลอื
และควำมคุม้ครองได ้


สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและครอบครัว: รัฐควร
พจิำรณำก�ำหนดมำตรกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งมปีระสทิธผิลแกผู่เ้สยีหำย 
พยำน และครอบครัวของผูเ้สยีหำย หำกบคุคลทีจ่�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครองพ�ำนักอยูใ่นรัฐอืน่ 
ควรประสำนงำนกบัผูม้บีทบำททำงกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำในรัฐเหลำ่นัน้ หรอืควรออกวซีำ่
หรอืใบอนุญำตเขำ้เมอืงเพือ่ใหค้วำมคุม้ครองแกบ่คุคลทีเ่สีย่งอนัตรำยหำกเห็นวำ่เหมำะสม 


สนับสนุนใหผู้เ้สยีหำยเขำ้แจง้เหตดุว้ยกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรถกูตรำหนำ้: 
รัฐควรด�ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่โครงกำรชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยชว่ยคลำยควำมกลวั
ควำมอบัอำยและกำรถกูตรำหนำ้ของผูเ้สยีหำยโดยกำรรักษำควำมลบัหรอืขอ้มลูของผูเ้สยีหำย
และโดยกำรท�ำงำนรว่มกบัองคก์ำรนอกภำครัฐ ชมุชน และผูเ้สยีหำยเองใหเ้ขำ้ใจ และจัดกำร
ขอ้กงัวลในกำรจัดท�ำนโยบำยคุม้ครอง.


สรำ้งควำมตระหนักในกลุม่ประชำชนถงึเรือ่งกำรคำ้มนุษยเ์พือ่ปรับปรงุกำรคดัแยก
ผูเ้สยีหำย:  รัฐควรรเิริม่และใหก้ำรสนับสนุนกำรรณรงคท์ีช่ว่ยกระตุน้ใหส้ำธำรณะตระหนักถงึ
สถำนกำรณก์ำรคำ้มนุษย ์  ทำงทีด่ทีีส่ดุคอืกรณีทีก่ำรรณรงคด์งักลำ่วอธบิำยใหก้ลุม่ผูฟั้ง
เป้ำหมำยเขำ้ใจวำ่ ก) กำรคำ้มนุษยค์อือะไรและมลีกัษณะอยำ่งไร ข) กำรกระท�ำทีเ่ฉพำะเจำะจง
ทีป่ระชำชนสำมำรถท�ำไดโ้ดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรใหข้อ้มลูเพือ่กำรสง่ตอ่ไปยงัเจำ้หนำ้ทีท่ี่
เหมำะสม รวมถงึเบอรโ์ทรศพัทส์ำยดว่น


เพิม่ขดีควำมสำมำรถของผูม้สีว่นไดเ้สยีในกระบวนกำรคดักรองผูเ้สยีหำย: ก�ำหนดแนว
ปฏบิตัแิละขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรทีช่ดัเจนเพือ่ชีใ้หเ้ห็นบทบำทและหนำ้ทีข่องหน่วยงำนรัฐและ
ผูม้บีทบำทอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยทีม่ปีระสทิธผิล


จัดฝึกอบรบกำรคดักรองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์หแ้กบ่คุคลทีม่โีอกำสตดิตอ่กบั
ผูเ้สยีหำย: สิง่ส�ำคญัคอืกำรใหค้วำมส�ำคญักบักำรฝึกอบรบเจำ้พนักงำนทีป่ฏบิตังิำนในแนว  
หนำ้ของกระบวนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ รัฐควรพจิำรณำจัดกำรฝึกอบรบแก่
อำจำรย ์ผูส้ ือ่ขำ่ว และผูป้ระกอบวชิำชพีทำงแพทย ์หน่วยงำนภำคเอกชน และบคุคลำกรใน
ชมุชนทีอ่ำจตดิตอ่กบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พือ่สรำ้งควำมตระหนักรูเ้รือ่งตวับง่ชีซ้ ึง่อำจ
ชว่ยในกำรบง่ชีว้ำ่บคุคลใดเป็นผูเ้สยีหำย 
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เพิม่ประสทิธผิลในการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยท์ ีเ่ป็นเด็ก: ใหใ้ชข้ัน้ตอนเพือ่
กำรคดัแยกโดยเร็วส�ำหรับเด็กทีน่่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละแจง้ผูใ้หบ้รกิำรดำ้น
กำรคุม้ครองเด็กทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะโดยใชแ้นวทำงคดัแยกทีส่ำมำรถชว่ยใน
      
      •      กำรสนันษิฐำนภำวะควำมเป็นผูเ้ยำว ์และ 

      •      กำรสนันษิฐำนสถำนะผูเ้สยีหำย


สนบัสนนุการใชเ้ทคนคิซกัถามผูเ้สยีหายทีม่คีวามออ่นไหว: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บคุคล
ทีท่�ำหนำ้ทีซ่กัถำมผูเ้สยีหำยมทีกัษะทีเ่หมำะสมทัง้ในแงภ่ำษำ เพศ อำย ุและ วฒันธรรมหำก
เป็นไปได ้ใหป้รกึษำกบัผูเ้สยีหำยวำ่ชอบไมช่อบสิง่ใดและปฏบิตัติำมควำมชอบเหลำ่นัน้ให ้
แกผู่ถ้กูซกัถำมตำมควำมเหมำะสมเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้


ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่กลไกการคดัแยกเอือ้ตอ่การสง่ตวัผูแ้สวงหาทีล่ ีภ้ยัได:้ 
รัฐไมค่วรตดิตอ่กบัผูแ้ทนทำงกำรทตูประจ�ำประเทศตน้ก�ำเนดิเพือ่ขอคดัแยกหำกผูเ้สยีหำยได ้
ยืน่ขอทีห่ลบภยัหรอืหำกมเีหตใุหเ้ชือ่วำ่บคุคลเป็นผูล้ีภ้ยั


พจิารณาใหน้�า้หนกัตวับง่ชี:้ รัฐควรพจิำรณำใหน้�้ำหนักตวับง่ชีเ้พือ่ชว่ยผูรั้บผดิชอบในกำร
คดัแยกผูเ้สยีหำยใหส้ำมำรถจัดล�ำดบัขอ้มลูตำมควำมส�ำคญัได ้แนวทำงทีอ่งคก์ำรแรงงำน
ระหวำ่งประเทศ (ILO) และคณะกรรมำธกิำรยโุรปใชนั้น้ก�ำหนดคำ่น�้ำหนักตวับง่ชีโ้ดยแบง่
ออกเป็น สงู ปำนกลำง นอ้ย โดยมขีอ้ก�ำหนดวำ่ตวับง่ชีห้นึง่อำจมนี�้ำหนักมำกหำกผูเ้สยี
หำยเป็นเด็ก แตม่นี�้ำหนักปำนกลำงหำกเป็นผูใ้หญ ่หรอืมนี�้ำหนักมำกกรณีเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชนท์ำงเพศ และมนี�้ำหนักนอ้ยกรณีเป็นกำรกำรแสวงหำประโยชนท์ำงแรงงำน  


ปรบัตวับง่ชีใ้หเ้ขา้กบับรบิท: รำยกำรตวับง่ชีจ้ะใชไ้ดผ้ลกต็อ่เมือ่น�ำมำปรับใชใ้หเ้ขำ้กบั
สถำนกำรณท์ีเ่จำ้หนำ้ทีพ่บระหวำ่งกำรปฏบิตัหินำ้ที ่รัฐควรปรับปรงุรำยกำรตวับง่ชีใ้หเ้ป็น
ปัจจบุนัเสมอเพือ่ใหใ้จวำ่สำมำรน�ำมำเชือ่มโยงกบัรปูแบบกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป
อยำ่งแทจ้รงิ
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ตดิตอ่ไดท้ี่

ส�ำนักงำนสนับสนุนระดับภมูภิำค – กระบวนกำรบำหลี

ชัน้ 27 อำคำรรัจนำกำร

3 ถนนสำทรใต ้สำทร กรงุเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท:์ +66 2343 9477 โทรสำร:  +66 2676 7337

info@rso.baliprocess.net





http://www.baliprocess.net/


