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กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษย ์และ
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง (“กระบวนกำรบำหล”ี) จัดตัง้ขึน้ในปี  พ.ศ. 2545 
และเป็นกระบวนกำรปรกึษำหำรอืระดบัภมูภิำคโดยสมคัรใจและไมม่ผีลผกูพัน มี
ประธำนรว่มกนัคอืรัฐบำลของประเทศออสเตรเลยีและประเทศอนิโดนเีซยี 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) ซึง่ประกอบ
ดว้ยสมำชกิดงัตอ่ไปนี:้

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)
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ค�ำน�ำ
ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ในปี พ.ศ. 2545 กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษย ์และ อำชญำกรรม
ขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง (กระบวนกำรบำหล)ี กระตุน้ใหภ้มูภิำคตระหนักถงึผลของกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้
มนุษย ์และอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ยงัไดพั้ฒนำและน�ำกลยทุธแ์ละควำมรว่มมอืในเชงิปฏบิตัติำ่งๆ มำ
ใชเ้พือ่ตอบโตอ้ำชญำกรรมเหลำ่นี ้ประเทศสมำชกิกวำ่ 48 ประเทศและองคก์รระหวำ่งประเทศ รวมทัง้ประเทศผู ้
สงัเกตกำรณแ์ละหน่วยงำนระหวำ่งประเทศตำ่งๆ จ�ำนวนหนึง่ไดเ้ขำ้รว่มในเวทอีำสำสมคัรนี้

ในกำรประชมุกลุม่เฉพำะกจิของกระบวนกำรบำหลคีรัง้ทีแ่ปด เจำ้หนำ้ทีอ่ำวโุสแนะน�ำใหม้กีำรพัฒนำแนวนโยบำยวำ่
ดว้ยปัญหำตำ่งๆ ในกำรคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยก�ำหนดใหส้�ำนักงำนสนับสนุนระดบั
ภมูภิำค (RSO) เป็นผูว้ำงแนวทำงโดยรว่มหำรอืกบัสมำชกิทีส่นใจ  จำกค�ำสัง่ดงักลำ่ว RSO จงึไดก้อ่ตัง้คณะกรรมกำร
รำ่งแนวนโยบำย โดยมรัีฐบำลสำธำรณรัฐอนิโดนเีซยีและองคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน (IOM) เป็น
ประธำนรว่มในกำรรำ่งแนวนโยบำยนี ้คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำยนีป้ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชำญจำกรัฐบำลอนิโดนเีซยี 
ออสเตรเลยี มลัดฟีส ์ฟิลปิปินส ์ไทย และองคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน    

คณะกรรมกำรจัดประชมุสีค่รัง้ในชว่งหกเดอืนทีผ่ำ่นมำ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จัดท�ำแนวปฏบิตัเิบือ้งตน้ใหแ้กผู่ว้ำง
นโยบำยและผูป้ฏบิตังิำนเกีย่วกบัปัญหำตำ่งๆ ในกำรคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คณะกรรมกำร
ไดเ้วยีนรำ่งแนวนโยบำยดงักลำ่วไปยงัสมำชกิกระบวนกำรบำหลแีละผูส้งัเกตกำรณท์ัง้หมดระหวำ่งทีป่ระชมุเชงิ
ปฏบิตักิำรวำ่ดว้ยกำรหำรอืกระบวนกำรบำหล ีวนัที ่23-24 มนีำคม 2558 ณ กรงุเทพ เพือ่ขอขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร รวมทัง้หำรอื และทบทวนรำ่งนโยบำย ผูเ้ขำ้รว่มประชมุเห็นพอ้งวำ่แนวนโยบำยดงักลำ่วเป็นทรัพยำกรที่
มปีระโยชนต์อ่ผูว้ำงนโยบำยและผูป้ฏบิตังิำนในกำรชว่ยคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เพือ่เป็นกำร
ตอบสนองควำมเห็นทีไ่ดรั้บจำกสมำชกิ คณะกรรมกำรรำ่งแนวนโยบำยจงึไดแ้กไ้ขรำ่งแนวนโยบำยและรวมกำร
เปลีย่นแปลงและขอ้เสนอแนะตำ่งๆ ทีส่�ำคญัไวใ้นรำ่งนโยบำยนี้

แนวนโยบำยนีมุ้ง่ใหภ้ำพรวมของมำตรฐำนในกำรคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นระดบัภมูภิำคและ
ระดบันำนำชำต ิโดยยกตวัอยำ่งแนวทำงกำรปฏบิตัอินัเป็นเลศิหลำยประกำรทีป่ระเทศสมำชกิกระบวนกำรบำหลี
เสนอแนะไวใ้นแนวนโยบำยนี ้แนวนโยบำยนีส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรคีรัง้ทีห่ำ้ซึง่จัดขึน้
ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวนโยบำยชดุทีส่องของกระบวนกำรบำหลซีึง่อยูใ่นขอบเขตเนือ้หำหลกัของ
กระบวนกำรบำหลแีละเกีย่วกบัประเด็นซึง่ประเทศสมำชกิกระบวนกำรบำหลมีคีวำมกงัวลเป็นพเิศษ แนวนโยบำยนี้
เป็นแนวนโยบำยเชงิสมคัรใจ ไมม่ผีลผกูมดั และมุง่ทีจ่ะน�ำมำใชเ้ป็นเครือ่งมอือำ้งองิโดยหน่วยงำนภำยในประเทศใน
รัฐภำคขีองกระบวนกำรบำหลี

ลซิำ่ ครอฟอรด์ 
ผูจั้ดกำรรว่มประจ�ำ RSO 
(ประเทศออสเตรเลยี)

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

ASEAN สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้                                         

Bali Process กระบวนกำรบำหลวีำ่ดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน กำรคำ้มนุษยแ์ละ
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิเีกีย่วขอ้ง

ILO องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ

IOM องคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน

MOU Memorandum of Understanding

NGO องคก์ำรนอกภำครัฐ

Organized Crime 
Convention

อนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้
ในลกัษณะองคก์ร

RSO ส�ำนักงำนสนับสนุนระดบัภมูภิำคแหง่กระบวนกำรบำหลี

Trafficking in 
Persons Protocol

พธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำบ และลงโทษกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถิน่ฐำน
โดยเฉพำะสตรแีละเด็ก เพือ่เสรมิอนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้น
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร

UN สหประชำชำติ

UNHCR ส�ำนักงำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำมอำชญำกรรมแหง่สหประชำชำติ
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บทสรปุผูบ้รหิำร
กำรคำ้มนุษยเ์ป็นอำชญำกรรมรำ้ยแรงทีส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธมินุษยอ์ยำ่งใหญห่ลวง รัฐมหีนำ้ทีใ่นกำรคุม้ครอง
ผูเ้สยีหำยโดยถอืเป็นพันธะหนำ้ทีร่ะหวำ่งประเทศตำมพธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม และลงโทษกำรคำ้มนุษย์
โดยเฉพำะสตรแีละเด็ก (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย)์ และตรำสำรทำงกฎหมำยระหวำ่งประเทศอืน่ๆ รวมทัง้
อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชน และค�ำมัน่ระดบัภมูภิำค กำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยยงัถอืเป็นเสำหลกัในกำร
ด�ำเนนิกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำอยำ่งมปีระสทิธผิลตอ่อำชญำกรรมดงักลำ่ว หำกผูเ้สยีหำยไมไ่ดรั้บควำม
คุม้ครองอยำ่งเหมำะสมแลว้ ผูเ้สยีหำยจะไมม่อี�ำนำจในกำรใหก้ำรสนับสนุนกำรด�ำเนนิกำรทำงยตุธิรรมตอ่ผูค้ำ้มนุษย์

เพือ่เป็นกำรปฏบิตัติำมพันธะหนำ้ทีว่ำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์แนวนโยบำยฉบบันีจ้งึไดเ้สนอใหรั้ฐพจิำรณำใชห้ลกั
ผูเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลาง ซึง่ใหค้วำมส�ำคญักบัควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ลว้จงึก�ำหนดมำตรกำร
คุม้ครองทีต่อบสนอง กำรใหคุ้ม้ครองผูเ้สยีหำยไมค่วรมเีงือ่นไขหรอืลดทอนลงตำมควำมรว่มมอืของผูเ้สยีหำยใน
กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ เจำ้หนำ้ทีรั่ฐจะตอ้งไดรั้บกำรสนับสนุนในกำรปฏบิตังิำนหำกเขำ้ใจควำมทำ้ทำยใน
กำรใหค้วำมคุม้ครอง และไดรั้บกำรฝึกอบรมเพือ่แกไ้ขสถำนกำรณด์งักลำ่วอยำ่งไดผ้ลโดยใชก้รอบกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุระหวำ่งประเทศ

ในกำรจะน�ำพันธะหนำ้ทีใ่หค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยไปปฏบิตั ิรัฐควรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกอนัตรำยเพิม่เตมินับจำก
เมือ่ไดรั้บกำรตดิตอ่จำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นครัง้แรก จนกระทัง่ผูเ้สยีหำยสำมำรถพึง่พงิตนเองทัง้ทำง
สงัคมและทำงเศรษฐกจิไดร้ะดบัหนึง่ ความคุม้ครองเบือ้งตน้ทีผู่เ้สยีหำยไดรั้บจะตอ้งตอบสนองควำมจ�ำเป็นโดย
พลนัของผูเ้สยีหำยและรวมถงึกำรปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิทบทวนเหตกุำรณต์ำ่งๆ เพือ่ฟ้ืนฟรูำ่งกำยและจติใจจำกประสบกำรณ์
ของตนและเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัอนำคตรวมถงึกำรตดัสนิใจวำ่จะใหค้วำมชว่ยเหลอืในกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำหรอืไม ่ส�ำหรับผูเ้สยีหำยทีย่นิดแีละสำมำรถใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมได ้แนวปฏบิตั ิ
ทีด่คีอืกำรน�ำควำมเห็นและควำมกงัวลของผูเ้สยีหำยมำน�ำเสนอ พจิำรณำ และชีแ้จงระหวำ่งด�ำเนนิกระบวนกำรแตล่ะ
ขัน้ตอน เนือ่งจำกควำมเสีย่งทีพ่งึเกดิกบัผูเ้สยีหำยเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ แผนคุม้ครองควรไดรั้บกำรแกไ้ขตำมผล
การประเมนิความเสีย่ง

มาตรการใหค้วามคุม้ครองอยา่งย ัง่ยนืและมปีระสทิธผิลสำมำรถชว่ยฟ้ืนฟอูตัตำณัตขิองผูเ้สยีหำยและกลบัเขำ้สู่
สงัคมในฐำนะบคุคลทีพ่ึง่พงิตนเองไดอ้ยำ่งเพยีงพอทัง้ทำงเศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน แนวนโยบำยนีเ้นน้กำร
เขำ้ถงึคา่สนิไหมทดแทนผำ่นกระบวนวธิพีจิำรณำทำงแพง่หรอือำญำในฐำนะปัจจัยทีส่�ำคญัในกำรฟ้ืนฟแูละพำ
ผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชนไดส้�ำเร็จ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยข์ำ้มชำตอิำจถกูสง่กลบัไปยงัประเทศตน้ทำงหรอื
พ�ำนักในประเทศทีพ่บผูเ้สยีหำย หรอืพ�ำนักทีอ่ืน่หลงัปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดท้บทวนเหตกุำรณแ์ละฟ้ืนฟจูำก
ประสบกำรณท์ีพ่บหรอืหลงัจำกเสร็จสิน้กำรด�ำเนนิคดอีำญำตอ่ผูค้ำ้มนุษย ์ในกำรก�ำหนดวำ่ทำงเลอืกใดทีเ่ป็น
ประโยชนก์บัผูเ้สยีหำยมำกทีส่ดุนัน้ จะตอ้งพจิำรณำควำมเสีย่งถกูกลัน่แกลง้โตต้อบและกำรขม่ขูค่กุคำม

แมพั้นธะหนำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจะตกเป็นของรัฐ ผูม้บีทบำทอืน่กอ็ำจมบีทบำทส�ำคญัในกำรใหก้ำร
สนับสนุนใหรั้ฐปฏบิตัติำมพันธะหนำ้ทีจ่นส�ำเร็จลลุว่ง การประสานงานระหวำ่งรัฐและผูท้ีม่บีทบำททีม่ใิชรั่ฐจงึเป็น
สิง่จ�ำเป็น ผูท้ีม่บีทบำททีไ่มใ่ชรั่ฐอำจมทีกัษะเฉพำะในกำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจและควำมเป็นมติรกบัผูเ้สยีหำย เขำ้ใจ
ควำมจ�ำเป็นในกำรรับควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำย และใหบ้รกิำรทีค่รบถว้นและมปีระสทิธผิลเพือ่ใหค้วำมคุม้ครอง 
นอกจำกนีก้ำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งมปีระสทิธผิลยงัตอ้งอำศยัควำมรว่มมอืระหวำ่งรัฐ กลไกความรว่มมอืในระดบั
ทวภิาคแีละระดบัภมูภิาคทีแ่น่นแฟ้นภำยในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก รวมถงึกระบวนกำรบำหล ีถอืเป็นรำกฐำนมัน่คง
ในกำรสง่เสรมิควำมรว่มมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์แนวนโยบำยนีจั้ดท�ำขึน้
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรสนับสนุนรัฐในงำนทีส่�ำคญัดำ้นกำรพัฒนำกระบวนกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและในกำร
ก�ำหนดมำตรฐำนกระบวนกำรเหลำ่นัน้ทัว่ทัง้ภมูภิำค
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ตอนที ่1:
บทน�าสูก่ารคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์

1.1. กรอบกฎหมำยระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

มำตรำ 25 ของอนุสญัญำสหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร (อนุสญัญำ  ตอ่
ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร) ก�ำหนดใหรั้ฐภำคใีหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครอง
แกผู่เ้สยีหำยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรณีมเีหตใุหเ้ชือ่วำ่มคีวำมเสีย่งถกูกลัน่แกลง้โตต้อบและกำรขม่ขูค่กุคำม รวมทัง้
กำรจัดท�ำขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพือ่ใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ถงึกำรเยยีวยำโดยผูก้ระท�ำผดิและกำรใหค้ำ่สนิไหมทดแทนแก่
ผูเ้สยีหำย กำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยเป็นหนึง่ในจดุประสงคห์ลกัของพธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม และลงโทษ
กำรคำ้มนุษยโ์ดยเฉพำะสตรแีละเด็ก (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย)์ ซึง่เป็นอนุสญัญำเสรมิอนุสญัญำตอ่ตำ้น
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ขึน้ในลกัษณะองคก์ร มำตรำ 6 ของพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยก์�ำหนดไวว้ำ่รัฐ 

• ตอ้งใหคุ้ม้ครองควำมเป็นสว่นตัวและอัตลักษณ์ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึเก็บกำรด�ำเนนิคดตีำม
กฎหมำยไวเ้ป็นควำมลับ ในกรณีทีเ่หมำะสมและเทำ่ทีเ่ป็นไปได ้(มำตรำ 6(1))

• ตอ้งใหข้อ้สนเทศเกีย่วกบักระบวนวธิพีจิำรณำคดทีำงศำลและกระบวนกำรทำงปกครองทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ใหค้วำมชว่ยเหลอืในกำรน�ำเสนอควำมเห็นและควำมกงัวลของผูเ้สยีหำยตอ่ศำลในกำรด�ำเนนิคดอีำญำใน
ลักษณะทีไ่มส่ง่ผลกระทบในกำรตอ่สูค้ด ีในกรณีทีเ่หมำะสม (มำตรำ 6(2))

• ตอ้งใหก้ำรฟ้ืนฟสูภำพร่ำงกำย จติใจ และสงัคมของผูเ้สยีหำย โดยรวมถงึกำรจัดหำทีพั่กทีเ่หมำะสม กำรให ้
ค�ำปรกึษำและขอ้สนเทศ กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงแพทย ์ทำงจติเวช และทำงวัตถ ุและจัดหำโอกำสใน
กำรจำ้งงำน กำรศกึษำ และกำรฝึกอบรบ (มำตรำ 6(3))

• มมุำนะในกำรใหค้วำมปลอดภัยทำงกำยแกผู่เ้สยีหำย (มำตรำ6(5))

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ระบบกฎหมำยเปิดโอกำสใหผู้เ้สยีหำยเขำ้รับคำ่สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยทีป่ระสบ 
(มำตรำ 6(6))

พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยย์งัเนน้ใหรั้ฐพจิำรณำอำย ุเพศ และควำมจ�ำเป็นสว่นบคุคลของผูเ้สยีหำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ควำมจ�ำเป็นเฉพำะของเด็ก เชน่ ทีพั่กอำศยั กำรศกึษำ และกำรดแูลทีเ่หมำะสม (มำตรำ 6(4))

ค�าแนะน�า:                                ปฏบิตัติำมหลกักำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์

• ผูเ้สยีหำยไมค่วรถกูกกัขัง ตัง้ขอ้กลำ่วหำ หรอืด�ำเนนิคดเีนื่องจำกกำรเขำ้หรอืพ�ำนักในรัฐโดยมชิอบ 
หรอืจำกกำรกระท�ำผดิกฎหมำยหรอืกอ่อำชญำกรรมอืน่ๆ อันเป็นผลโดยตรงจำกกำรตกเป็นผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษย์

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บกำรดแูลทำงร่ำงกำยและจติใจทีเ่พยีงพอ

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยและควำมชว่ยเหลอืรปูแบบอืน่ ผำ่นกระบวนกำรอำญำ 
แพง่ หรอืกระบวนกำรอืน่ใด

• ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็กควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสมตำม
สถำนะควำมเปรำะบำง สทิธ ิและควำมจ�ำเป็น

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บกำรรับรองควำมปลอดภัย (หำกเป็นได ้ดว้ยควำมสมัครใจ) ในกำรเดนิทำงกลับไป
ยังรัฐผูรั้บและรัฐตน้ทำง

• ผูเ้สยีหำยควรเขำ้ถงึกำรเยยีวยำทำงกฎหมำยทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลได ้

ด ูส�ำนักงำนขำ้หลวงใหญเ่พือ่สทิธมินุษยชน  (OHCHR) หลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้
มนุษย ์(Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking)
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แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์4

1  ด ู มำตรำ 33(1) แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยสถำนภำพของผูล้ีภ้ยั ค.ศ. 1951 (Refugee Convention relating to the Status of Refugees), มำตรำ3 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรทรมำน 

(Convention against Torture) และมำตรำ 16 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรป้องกนับคุคลจำกกำรหำยสำบสญูโดยถกูบงัคบั (International Convention for the Protection of All Persons from En-

forced Disappearance) ด ูมำตรำ 7 แหง่กตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights)  ซึง่คณะกรรมกำรสทิธมินุษย

ชนแหง่สหประชำชำตไิดต้คีวำมไวว้ำ่หำ้มผลกัผูเ้สยีหำยกลบั ด ูคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต ิ(HRC), ควำมเห็นทัว่ไปของ CCPR ฉบบัที ่20: มำตรำ 7 (อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรตอ่

ตำ้นกำรทรมำนและกำรประตบิตัหิรอืกำรลงโทษอืน่ทีโ่หดรำ้ย  ไรม้นุษยธรรม หรอืย�ำ่ยศีกัดิศ์ร)ี (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 

10 มนีำคม 1992, ยอ่หนำ้ 9.

2 อนุสญัญำวำ่ดว้ยสถำนภำพของผูล้ีภ้ยั ค.ศ. 1951, Article 33(1) และด ู พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย,์ มำตรำ 14, และกตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง, 16 

ธนัวำคม1966, มำตรำ 6 และ 7 หลกักำรหำ้มผลกัดนักลบันี ้มสีถำนะเป็นกฎหมำยจำรตีประเพณีระหวำ่งประเทศแลว้ในปัจจบุนั

3 คณะกรรมกำรวำ่ดว้ยสทิธเิด็ก, ควำมเห็นทัว่ไป ฉบบัที ่ 6 (2005), กำรปฏบิตัติอ่เด็กทีเ่ดนิทำงเพยีงล�ำพังและถกูพลดัพรำกนอกประเทศตน้ทำง (Treatment of unaccompanied and separat-

ed children outside their country of origin), ยอ่หนำ้ 84 รัฐควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรก�ำหนดผลประโยชนส์งูสดุของเด็กสำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ดโ้ดยทีไ่มน่�ำผล

ประโยชนข์องเด็กมำเทยีบเคยีงกบัผลประโยชนอ์ืน่ๆ รวมถงึผลประโยชนข์องรัฐ อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวปฏบิตัขิอง UNHCR วำ่ดว้ยกำรก�ำหนดผลประโยชนส์งูสดุของเด็ก (UNHCR Guidelines 

on Determining the Best Interests of the Child), UNHCR, พฤษภำคม2008, เขำ้ถงึไดจ้ำก: http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html

รัฐจะตอ้งเขำ้ใจบทบัญญัติไวใ้นพิธีสำรว่ำดว้ยกำรคำ้
มนุษยใ์นบรบิทกรอบกฎหมำยเชงิบรรทัดฐำนทีก่วำ้งขึน้ 
เพือ่ใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองแกผู่เ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย ์มำตรำ14(1) แหง่พธิสีำรฯ ก�ำหนดไว ้
วำ่ ควำมในพธิสีำรนีจ้ะตอ้งตคีวำมใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมำยระหวำ่งประเทศ รวมทัง้กฎหมำยสทิธิ
มนุษยชน และกฎหมำยมนุษยธรรมระหวำ่งประเทศ

พธิสีำรฯ อำ้งถงึอนุสญัญำวำ่ดว้ยสถำนภำพของผูล้ีภ้ยั 
ค.ศ. 1951 และพธิสีำรวำ่ดว้ยสถำนภำพของผูล้ีภ้ยัและ
หลกักำรหำ้มผลกัดนักลบั ค.ศ. 1967 ไวโ้ดยเฉพำะเพือ่
เนน้วำ่รัฐมอิำจขบัไลห่รอืสง่ผูล้ีภ้ยัหรอืผูแ้สวงหำทีห่ลบ
ภยักลบัไปยงัดนิแดนทีม่คีวำมเสีย่งวำ่ชวีติหรอือสิรภำพ
ของบคุคลเหลำ่นัน้อำจถกูคกุคำมเนือ่งจำกเหตผุล

ค�าแนะน�า: การน�าบทบญัญตัใินการให้
คุม้ครองตำมกฎหมำยระหวำ่ง
ประเทศมำปฏบิตั:ิ

รัฐไดรั้บกำรสง่เสรมิใหป้ฏบิัตติำมรัฐอืน่ทีด่�ำเนนิ
กำรเกนิมำตรฐำนขัน้ต�่ำที่ก�ำหนดไวพ้ิธีสำรว่ำ
ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์ เชน่ กำรจัดใหม้โีครงกำร
ชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทนทอียูน่อกเหนอืและเสรมิ
กระบวนกำรอำญำ

ทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ สญัชำต ิสมำชกิภำพของกลุม่สงัคมใดสงัคมหนึง่หรอืควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง1 นอกจำกนี้
แลว้ มำตรำ14(2) แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยย์งัก�ำหนดไวว้ำ่มำตรกำรทีบ่งัคบัใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักำร
ระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำรไมเ่ลอืกปฏบิตั ิน่ันคอื บคุคลยอ่มมอิำจถกูเลอืกปฏบิตัเิพรำะเหตพุืน้ฐำนแหง่ลกัษณะ
รวมถงึสถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนหรอืสถำนอืน่ใดของบคุคลเหลำ่นัน้
   

กำรหำ้มผลกัดนักลบัในกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
พันธะหนำ้ทีท่ีผ่กูพันรัฐไวว้ำ่ หำ้มสง่บคุคลใดกลบัไปยงัดนิแดนทีซ่ ึง่มคีวำมเสีย่งวำ่ชวีติหรอือสิรภำพของบคุคลเหลำ่นัน้อำจถกู
คกุคำมหรอืบคุคลนัน้อำจถกูกลัน่แกลง้นัน้ น�ำมำปรับใชไ้ดก้บัทกุคนและมนัียยะคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์2 โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่กรณีทีผู่เ้สยีหำยเป็นเด็ก คณะกรรมกำรวำ่ดว้ยสทิธเิด็กก�ำหนดไวว้ำ่  “กำรสง่กลบัประเทศตน้ทำงมใิชท่ำงเลอืกหำกม ี
“ควำมเสีย่งทีม่มีลูเหตใุหเ้ชือ่” วำ่กำรเดนิทำงกลบัประเทศจะน�ำไปสูก่ำรละเมดิสทิธมินุษยข์ัน้พืน้ฐำนของเด็ก และโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่หำกมกีำรบงัคบัใชห้ลกักำรหำ้มผลกัดนักลบั กำรสง่ผูเ้สยีหำยกลบัประเทศจะเกดิขึน้ตำมหลกัไดก้ต็อ่เมือ่กำรสง่กลบั

เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของเด็ก” 3

กรณีเด็กเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์มำตรำ 39 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็ก (the Convention on the Rights 
of the Child: CRC) ก�ำหนดใหรั้ฐสง่เสรมิกำรเยยีวยำเด็กทำงรำ่งกำยและจติใจและกำรน�ำผูเ้สยีหำยกลบัเขำ้สูช่มุชน 
มำตรำ 3 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็กก�ำหนดใหรั้ฐพจิำรณำประโยชนส์งูสดุของเด็กในทกุประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก 
กำรพจิำรณำผลประโยชนส์งูสดุของเด็กควรผนวกอย่ำงเป็นทำงกำรกับกระบวนกำรและแนวปฏบิัตใินกำรใหค้วำมชว่ย
เหลอืและควำมคุม้ครองแกผู่เ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็ก หำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์เีหตใุหเ้ชือ่วำ่มอีำยตุ�ำ่กวำ่ 18 ปี ควร
ใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองทีส่งูกวำ่มำตรฐำนตำมทีก่�ำหนดไวแ้กผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็ก โดยไม่
ตอ้งพสิจูนอ์ำยเุด็ก จนกวำ่จะสำมำรถยนืยนัอำยไุดจ้ำกกระบวนกำรประเมนิอำยทุีเ่หมำะสม
บคุคลทีอ่ยูภ่ำยใตอ้�ำนำจของรัฐใดรัฐหนึง่ รวมทัง้บคุคลทีม่ใิชพ่ลเมอืงของรัฐนัน้ ตำ่งมสีทิธมินุษยชนหลกั กตกิำ
ระหวำ่ง
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4  เชน่ บทบญัญัตเิรือ่งควำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและพยำนจำก ปฏญิญำแหง่สหประชำชำตวิำ่ดว้ยหลกักำรพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรมแกผู่เ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมและกำรใชอ้�ำนำจใน

ทำงมชิอบ (UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), A/RES/40/34, (29 พฤศจกิำยน 1985), (มำตรำ6(d)); แนวทำงด�ำเนนิกระบวนกำร

ยตุธิรรมในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็ก (Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses) (ฉบบัที ่32-34); มำตรำ 24 ถงึ 26 แหง่ UNTOC; มำตรำ 6 

ถงึ 8 แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์; มำตรำ16(2) แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลกัลอบขนผูโ้ยกยำ้ยถิน่ฐำนทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ เพือ่เสรมิอนุสญัญำแหง่สหประชำชำตวิำ่ดว้ย

กำรตอ่ตำ้นอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจั่ดตัง้ในรปูองคก์ร (Pro¬tocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime) (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรลกัลอบขนผูโ้ยกยำ้ยถิน่ฐำน); และมำตรำ 32 แหง่สมชัชำใหญแ่หง่สหประชำชำต,ิ อนุสญัญำสหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำร

ฉอ้รำษฎรบ์งัหลวง (United Nations Convention Against Corruption), 31 ตลุำคม 2003, A/58/422.

5 แนวนโยบำยฉบบันีใ้ชค้�ำวำ่ “กำรคำ้มนุษย”์(human trafficking) เพือ่หมำยถงึค�ำวำ่   “กำรคำ้มนุษย”์ (trafficking in persons) ตำมทีน่ยิำมไวใ้นมำตรำ 3 แหง่พธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม และ

ลงโทษกำรลกัลอบขนผูโ้ยกยำ้ยถิน่ฐำนโดยเฉพำะสตรแีละเด็ก (พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย)์ ดแูนวนโยบำยวำ่ดว้ยกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำรบำหล,ี 2015

6 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรก�ำหนดใหก้ำรคำ้มนุษยเ์ป็นควำมผดิอำญำ, กระบวนกำรบำหล,ี 2014

7 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย, กระบวนกำรบำหล,ี 2015

8 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย, กระบวนกำรบำหล,ี 2015, ตอนที ่2.2

ประเทศวำ่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง(ICCPR)  ซึง่ไดก้�ำหนดสทิธใินกำรครอบครองอสิรภำพจำกกำรเป็น
ทำส กำรตกอยูภ่ำยใตภ้ำวะจ�ำยอม และ แรงงำนบงัคบันัน้ ไดบ้ญัญัตสิทิธใินกำรเขำ้ถงึกำรเยยีวยำอยำ่งมปีระสทิธผิลส�ำหรับ
ผูท้ีถ่กูละเมดิสทิธติำมอนุสญัญำ คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตไิดก้�ำหนดไวว้ำ่ สทิธใินกำรเขำ้ถงึกำรเยยีวยำ
อยำ่งมปีระสทิธผิลครอบคลมุพันธะหนำ้ทีใ่นกำรน�ำผูก้ระท�ำผดิมำด�ำเนนิคด ีและกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยทีเ่หมำะสมแกผู่เ้สยีหำย

มบีรรทดัฐำนและมำตรฐำนหลำยประกำรทีเ่นน้ใหเ้ห็นวำ่รัฐมพัีนธะหนำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและพยำน
ทีม่ใิชพ่ลเมอืงของรัฐ4 ในสว่นนี ้ควำมในมำตรำ 5(b) แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรขจัดกำรเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำตใินทกุ
รปูแบบ  และมำตรำ16(2) แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองสทิธขิองแรงงำนโยกยำ้ยถิน่ฐำนและสมำชกิในครอบครัว
สอดคลอ้งกนัเป็นพเิศษ ภำยใตข้อ้ก�ำหนดแหง่กฎหมำยเหลำ่นี ้รัฐภำคถีกูก�ำหนดใหจั้ดหำควำมคุม้ครองตำม
กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำทีม่ปีระสทิธผิลแกบ่คุคลทกุคน ทัง้ผูท้ีอ่ยูใ่นสถำนกำรณไ์มป่กต ิผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ควำม
รนุแรงทำงกำยหรอืทำงเพศ หรอืไมว่ำ่จะตอ้งโทษโดยเจำ้หนำ้ทีรั่ฐหรอืหน่วยงำนภำคเอกชนกต็ำม

อนุสญัญำขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) หลำยฉบบักน็�ำมำบงัคบัใชเ้ชน่กนั อนุสญัญำองคก์ำรแรงงำนระหวำ่ง
ประเทศ ฉบบัที ่29 วำ่ดว้ยกำรเกณฑแ์รงงำนบงัคบัหรอืแรงงำนภำคบงัคบั(1930) และพธิสีำรทีเ่กีย่วขอ้ง ค.ศ. 2014  
(มถินุำยน 2014) มผีลในกำรยกระดบัควำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรเป็นแรงงำนบงัคบัและกำรคำ้มนุษย ์ขอ้เสนอแนะฉบบัที ่
203 วำ่ดว้ยแรงงำนบงัคบั (มำตรกำรเสรมิ) ก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองรวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนแกผู่เ้สยีหำย และอนุสญัญำ
ฉบบัที ่182 วำ่ดว้ยรปูแบบทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุของกำรใชแ้รงงำนเด็ก ก�ำหนดควำมคุม้ครองใหแ้กเ่ด็ก นอกจำกนี ้อนุสญัญำฉบบัที ่
189 วำ่ดว้ยงำนทีม่คีณุคำ่ของแรงงำนในครัวเรอืน (2011) ยงัก�ำหนดใหรั้ฐภำคสีง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของ
แรงงำนในครัวเรอืนทัง้หมดโดยก�ำหนดใหจั้ดท�ำสญัญำเพือ่รับรองวำ่แรงงำนเหลำ่นัน้มสีทิธถิอืเอกสำรเดนิทำงและเอกสำร
แสดงตนของตวัเอง และวำงระเบยีบหน่วยงำนจัดจำ้งงำนภำคเอกชน 

1.2. ควำมทำ้ทำยในกำรใหค้วำมคุม้ครอง

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย5์ - โดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนหรอืสถำนะอืน่ใด - จะตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครอง
จำกภยนัตรำยอืน่เพิม่เตมิ รัฐมหีนำ้ทีใ่หค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยเพือ่รักษำไวซ้ ึง่สทิธมินุษยชนของบคุคล
เหลำ่นัน้ กำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำย รวมถงึกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นพยำนในกระบวนกำรพจิำรณำคดอีำญำ
คอืรำกฐำนส�ำคญัในกำรตอบโตก้ำรคำ้มนุษยอ์ยำ่งมปีระสทิธผิลและครอบคลมุ ดงัทีน่ยิำมไวใ้นมำตรำ 3 แหง่พธิสีำรวำ่
ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์6

นอกจำกควำมทำ้ทำยเบือ้งตน้จำกกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยแลว้7 ยงัมคีวำมทำ้ทำยอกีหลำยประกำรทีรั่ฐประสบระหวำ่ง
ปฏบิตัติำมพันธะหนำ้ที ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจลงัเลในกำรขอรับควำมคุม้ครองจำกรัฐเนือ่งจำกเหตผุลบำง
ประกำรทีค่ลำ้ยคลงึกนักบักรณีผูเ้สยีหำยไมป่ระสงคจ์ะแสดงตนวำ่เป็นฐำนะผูเ้สยีหำยตอ่หนำ้เจำ้หนำ้ทีรั่ฐ8  
ผูเ้สยีหำยอำจไมไ่วใ้จและขำดควำมมัน่ใจในสถำบนัรัฐรวมถงึควำมสำมำรถในกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและ
ครอบครัวจำกอนัตรำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกสมำชกิในครอบครัวของผูเ้สยีหำยพ�ำนักอยูใ่นรัฐหรอืเขตอ�ำนำจรัฐ ผูเ้สยี
หำยบำงรำยอำจยอมตกอยูใ่นควำมควบคมุของผูค้ำ้มนุษยม์ำกกวำ่เขำ้ไปยุง่เกีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ เนือ่งจำกผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยแ์ตล่ะรำยมอีำย ุเพศ มติเิพศ สถำนะทำงเศรษฐกจิ กำรศกึษำ และภมูหิลงัทำงครอบครัวเนือ่งจำกผู ้
เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ตล่ะรำยมอีำย ุเพศ มติเิพศ สถำนะทำงเศรษฐกจิ กำรศกึษำ และภมูหิลงัทำง
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แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์6

9   บำงรัฐ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ไิดรั้บควำมคุม้ครองทีด่พีอ เนือ่งจำกผูเ้สยีหำยมลีกัษณะบำงประกำร เชน่ ทีพั่กทีป่ลอดภยัในสถำนที ่                                                
คุม้ครองอำจใหบ้รกิำรเฉพำะผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นสตรเีทำ่นัน้ 
10 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย, กระบวนกำรบำหล,ี 2015, ตอนที ่2.2
11 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย, กระบวนกำรบำหล,ี 2015, ตอนที ่2.1 “ท�ำไมกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจงึส�ำคญั”

ครอบครัวทีแ่ตกตำ่งกนั ซ�้ำยงัมปีระสบกำรณ ์แรงจงูใจ และเป้ำหมำยทีแ่ตกตำ่งกนั ดงันัน้กำรใช ้“ทำงออกเดยีวแก ้
ปัญหำทัง้หมด” จงึมใิชแ่นวทำงทีใ่ชไ้ดผ้ล9 ผูเ้สยีหำยทีม่ใิชพ่ลเมอืงและไมม่สีทิธพิ�ำนักในประเทศทีต่นถกูคดัแยก 
อำจพบ อปุสรรคในกำรเขำ้ถงึบรกิำรคุม้ครอง กำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน หรอืกำรตดิตำมขอ้เรยีกรอ้ง ทัง้ทีบ่คุคล
ทกุคน ไมว่ำ่จะมสีถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนเชน่ไร ควรไดรั้บสทิธใินกำรเขำ้ถงึบรกิำรเหลำ่นัน้10

1.3. ประเด็นพจิำรณำในกำรใหค้วำมคุม้ครอง: พันธะหนำ้ทีแ่ละสว่นไดเ้สยีทีส่�ำคญั 

กำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยเป็นองคป์ระกอบส�ำคญัในกำรตอบโตก้ำรคำ้มนุษยอ์ยำ่งครอบคลมุ11 หำกผูเ้สยีหำยมไิด ้
รับ ควำมคุม้ครองอยำ่งมปีระสทิธผิล บคุคลเหลำ่นัน้อำจตกเป็นผูเ้สยีหำยในกำรแสวงหำประโยชนต์อ่ไป ไมม่วีนัหลดุ
พน้จำกำร ถกูแสวงหำประโยชน ์หรอืตกอยูใ่นวงจรกำรคำ้มนุษยซ์�้ำแลว้ซ�้ำเลำ่ รัฐมหีนำ้ทีใ่นกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยโดย
ไมค่�ำนงึวำ่บคุคลเหลำ่นัน้จะยนิยอมใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำหรอืไม ่หำกผูเ้สยีหำยยนิดมีสีว่น
รว่มในกำรสบืสวนหรอื กำรฟ้องคด ีค�ำใหก้ำรของผูเ้สยีหำยอำจเป็นพยำนหลกัฐำนส�ำคญัในกำรตอ่ยอดผลประโยชน์
ของรัฐในกำรสบืเบำะแส สบืสวน และน�ำผูก้ระท�ำผดิมำด�ำเนนิคด ีซึง่ขณะเดยีวกนัถอืเป็นกำรสง่เสรมิกำรป้องกนัและ
ป้องปรำมอำชญำกรรมดว้ย กำรรับประกนั วำ่ผูเ้สยีหำยจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งมปีระสทิธผิลชว่ยเพิม่ควำมเป็นไป
ไดท้ีผู่เ้สยีหำยจะสำมำรถใหค้วำมรว่มมอืกบัหน่วบยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรน�ำตวัผูก้ระท�ำผดิมำด�ำเนนิคดี

เพือ่ใหม้ำตรกำรมปีระสทิธผิล รัฐควรใชน้โยบำยทีเ่นน้ผูเ้สยีหำยเป็นศนูยก์ลำงและครอบคลมุ โดยค�ำนงึถงึควำมจ�ำเป็น 
และผลประโยชนข์องผูเ้สยีหำยแตล่ะรำย ประเด็นพจิำรณำในกำรก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำยมดีงั
ตอ่ไปนี้
 
ผูเ้สยีหำยบำงรำยอยำกกลบัประเทศภมูลิ�ำเนำเพือ่พบครอบครัวของตนอกีครัง้ แตผู่เ้สยีหำยบำงรำยอำจไมส่ำมำรถ
กลบัไปยงัชมุชนของตนไดท้นัท ีและอำจตอ้งกำรขอรับค�ำปรกึษำ เยยีวยำทำงรำ่งกำยและจติใจ และ/หรอื เรยีกรอ้งคำ่
ชดเชยทำงกฎหมำย รวมถงึรว่มมอืในกระบวนกำรสบืสวนและด�ำเนนิคดกีำรคำ้มนุษย์

 
• ผูเ้สยีหำยบำงรำยอยำกกลับประเทศภมูลิ�ำเนำเพือ่พบครอบครัวของตนอกีครัง้ แตผู่เ้สยีหำยบำงรำยอำจไม่

สำมำรถกลับไปยังชมุชนของตนไดท้ันท ีและอำจตอ้งกำรขอรับค�ำปรกึษำ เยยีวยำทำงร่ำงกำยและจติใจ 
และ/หรอื เรยีกรอ้งคำ่ชดเชยทำงกฎหมำย รวมถงึรว่มมอืในกระบวนกำรสบืสวนและด�ำเนนิคดกีำรคำ้มนุษย์

• ผูเ้สยีหำยบำงรำยอำจไมม่โีอกำสไดเ้ดนิทำงกลบัเพรำะผูจั้ดหำในกระบวนกำรคำ้มนุษยห์รอืบคุคลอืน่ๆที ่  
พ�ำนักในประเทศภมูลิ�ำเนำของตนอำจเป็นภยัคกุคำมตอ่บคุคลเหลำ่นัน้ตอ่ไป ในกรณีนี ้แนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุคอื
กำรจัดหำมำตรกำรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนืในรัฐทีค่ดัแยกผูเ้สยีหำยดงักลำ่วหรอืในรัฐอืน่

• บรกิำรคุม้ครองของรัฐไมค่วรตัดสทิธิห์รอืละเลยกำรใหค้วำมคุม้ครองบคุคลบำงกลุม่ เชน่ กลุม่ผูเ้สยีหำยเพศ
ชำยหรอืผูเ้สยีหำยจำกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศ

• มำตรกำรคุม้ครองตอ้งปรับใหเ้หมำะสมกบัควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยและใชผู้ใ้หบ้รกิำรทีม่ทีักษะ
และประสบกำรณ์เฉพำะดำ้นในกำรเผชญิหนำ้กบัควำมทำ้ทำยผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยป์ระสบ ผูเ้สยีหำย
บำงรำยอำจเสีย่งจำกภัยคกุคำมจำกผูค้ำ้มนุษย ์ในขณะทีบ่ำงรำยอำจพบอปุสรรคในกำรเขำ้ถงึควำมคุม้ครอง
ทีพ่งึไดรั้บ ผูเ้สยีหำยบำงรำยอำจตอ้งกำรเวลำในกำรฟ้ืนฟนูำนกวำ่ผูเ้สยีหำยรำยอืน่ หรอืจ�ำตอ้งไดรั้บกำร
บรกิำรบำงประกำรเพือ่ชว่ยใหผู้เ้สยีหำยฟ้ืนฟตูนเองได ้

• กำรตรวจสอบวำ่วำ่ผูเ้สยีหำยไดรั้บควำมคุม้ครองทีเ่ฉพำะเจำะจงครบถว้นหรอืไม ่มักอำศัยควำมรว่มมอื
กบัหน่วยงำนทีม่ใิชรั่ฐทีม่ทีักษะเฉพำะ และสำมำรถชว่ยรัฐในกำรปฏบิัตติำมพันธะหนำ้ทีใ่นกำรคุม้ครอง           
ผูเ้สยีหำยได ้

• ผูเ้สยีหำยควรมอีัตตำณัตแิละมสีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรชว่ยเหลอืและกำรคุม้ครอง ควร
พจิำรณำควำมจ�ำเป็นเฉพำะอยำ่งของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำย รวมถงึควำมจ�ำเป็นทีเ่กดิจำกอำย ุเพศ มติเิพศ 
ควำมเบีย่งเบนทำงเพศ สญัชำต ิชำตพัินธุ ์หรอื ทีม่ำทำงสงัคม ควำมพกิำร และลักษณะอืน่

ควำมจ�ำเป็นในกำรรับควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำยอำจเปลีย่นไปตัง้แตก่ระบวนกำรคัดแยกผูเ้สยีหำยตลอดจนกำรมสีว่น
รว่มในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ และกำรรับฟังผลจำกกระบวนกำรดงักลำ่ว ดว้ยเหตนุีแ้ลว้ รัฐจงึจ�ำเป็นตอ้งประเมนิ
ความเสีย่งอยำ่งสม�ำ่เสมอเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่บรกิำรใหค้วำมคุม้ครองปรับตำมควำมจ�ำเป็นทีเ่ปลีย่นไปหรอืไม่
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12 ด:ู แนวปฏบิตัใินกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นฐำนะเพือ่นมนุษย:์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บรกิำรทำงกงสลุและเจำ้หนำ้ทีเ่ขตแดน (Guidelines for the 

Identification of Victims of Trafficking in Human Beings: Especially for Consular Services and Border Guards), สหภำพยโุรป, 2013.

13 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีต่อนที ่1.2.

ค�าแนะน�า:   ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่แนวทำงคุม้ครองยดึหลกัผูเ้สยีหำยเป็นศนูยก์ลำง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่แนวทำงตำ่งๆ ในกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยย์ดึหลกัผูเ้สยีหำยเป็น
ศนูยก์ลำง โดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัของผูเ้สยีหำยและครอบครัว และกำรรักษำควำมลบัของขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหำย โครงกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยควรมผีลบงัคบัใชค้รอบคลมุผูเ้สยีหำยทัง้หมดตำมหลกักำร
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและควรปรับใชไ้ดอ้ยำ่งยดืยุน่ตำมควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยผำ่นควำมรว่มมอืทีม่ี
ประสทิธผิลกบัองคก์ำรนอกภำครัฐทีรั่บหนำ้ทีเ่ฉพำะ

เนือ่งจำกกำรคำ้มนุษยม์กัเกดิขึน้ในลกัษณะอำชญำกรรมขำ้มชำต ิรัฐจ�ำเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ ก) โครงกำร
คุม้ครองผูเ้สยีหำยมผีลบงัคบัใชก้บัทัง้ผูเ้สยีหำยทีถ่อืสญัชำตรัิฐนัน้และผูเ้สยีหำยทีไ่มไ่ดถ้อืสญัชำตรัิฐนัน้ และ ข) รัฐ
ลงนำมควำมรว่มมอืในระดบัทวภิำค ีระดบัภมูภิำค และระดบัพหภุำค ีตำมบทบญัญัตใินอนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้น
อำชญำกรรมขำ้มชำตทิีอ่ยูใ่นรปูองคก์ร และพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์เพือ่รับประกนัวำ่ปัญหำเขตแดนและอ�ำนำจ
เขตรัฐจะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ควำมสำมำรถของรัฐใจกำรปฏบิตัติำมพันธะหนำ้ทีว่ำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำย ตวัแทน
กงสลุในรัฐผูรั้บอำจมบีทบำทส�ำคญัในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยและจัดหำควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองโดยพลนั
ตัง้แตไ่ดรั้บกำรตดิตอ่จำกผูเ้สยีหำยเป็นครัง้แรก และควรมคีวำมพรอ้มในกำรปฏบิตัดิงักลำ่ว12

แนวทำงผูเ้สยีหำยเป็นศนูยก์ลำงควรพจิำรณำถงึควำมปลอดภยั กำรรักษำควำมลบั และกำรไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยไม่
ค�ำนงึวำ่ผูเ้สยีหำยจะใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำหรอืไม่

ควำมปลอดภยั: ผูค้ำ้มนุษยม์ไิดเ้ป็นภยนัตรำยตอ่ผูเ้สยีหำยแตเ่พยีงอยำ่งเดยีว แตย่งัเป็นอนัตรำยตอ่ครอบครัวของ
บคุคลเหลำ่นัน้ดว้ย

• ควรใหค้วำมปลอดภัยแกผู่เ้สยีหำยและครอบครัวของผูเ้สยีหำยรวมทัง้บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหำย

การรกัษาความลบั: กำรเปิดเผยควำมลบัของผูเ้สยีหำยอำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมปลอดภยัของผูเ้สยีหำยและ
ครอบครัว ผูเ้สยีหำยมกักลวัเสือ่มเสยีชือ่เสยีงจำกกระแสทำงสงัคมและจำกครอบครัวโดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกเป็น
กำรคำ้มนุษยเ์พือ่แสวงหำประโยชนท์ำงเพศ เพือ่คลำยขอ้วติกกงัวลเหลำ่นี ้รัฐควร

• แบง่ปันขอ้มลูผูเ้สยีหำยก็ตอ่เมือ่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูเ้สยีหำยเทำ่นัน้ และควรจ�ำกดักำรสง่ตอ่ขอ้มลูให ้
นอ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดเ้พือ่รักษำควำมลับและขอ้มลูสว่นตัวของผูเ้สยีหำย

• หำกผูเ้สยีหำยยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูแกห่น่วยงำนจ�ำเฉพำะเพือ่ประโยชนใ์นทำงรำชกำร ควรแจง้หน่วยงำนที่
ไดรั้บขอ้มลูดังกลำ่วหรอืหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิสือ่ ใหท้รำบถงึกำรรักษำควำมลับของขอ้มลูดังกลำ่ว

การไมเ่ลอืกปฏบิตั:ิ มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรครอบคลมุผูเ้สยีหำยทกุประเภทโดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิ

• ผูเ้สยีหำยจำกกำรกำรคำ้มนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครอง โดยไมค่�ำนงึถงึลักษณะของบคุคลเหลำ่นัน้13

• รัฐไมเ่พยีงระงับกำรเลอืกปฏบิัตแิตย่ังควรใชข้ัน้ตอนตอ่ตำ้นกำรเลอืกปฏบิัตขิองหน่วยงำนภำคเอกชนหรอืผูม้ี
บทบำทของรัฐทีม่หีนำ้ทีใ่หค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

ต
อ

น
ท

ี่ 1



แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์8

ตอนที ่2:
กำรน�ำมำตรกำรคุม้ครองไปปฏบิตั ิ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืตำมบรบิทส�ำคญัตอ่ไปนี้

• 1. ควำมคุม้ครองเบือ้งตน้

• 2. ควำมคุม้ครองระหวำ่งกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ

• 3. ควำมคุม้ครองเพือ่ควำมปลอดภัยอยำ่งยั่งยนื และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแกผู่เ้สยีหำยในกำรกลับคนืสู่
ชมุชน14

ควำมจ�ำเป็นในกำรไดรั้บควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยจะเปลีย่นไปตำมขัน้ตอนปฏบิตังิำนแตล่ะชัน้ รัฐจงึจ�ำเป็น
ตอ้งประเมนิควำมเสีย่งระหวำ่งด�ำเนนิมำตรกำรแตล่ะขัน้เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ควำมคุม้ครองดังกลำ่วปรับตำมควำม
จ�ำเป็นทีเ่ปลีย่นไปอยำ่งเหมำะสมหรอืไม่

2.1. ควำมคุม้ครองเบือ้งตน้

ลกัษณะควำมคุม้ครองทีใ่หแ้กผู่ท้ีส่นันษิฐำนวำ่เป็นผูเ้สยีหำยหลงัจำกผำ่นขัน้ตอนกำรคดัแยกแลว้ ถอืเป็นปัจจัย
ส�ำคญัในกำรตอ่ยอดแผนคุม้ครองทีผู่ใ้หบ้รกิำรน�ำไปใชไ้ดส้�ำเร็จ โดยเฉพำะมำตรกำรคุม้ครองทีใ่หแ้กผู่เ้สยีหำย
ในชัน้นี ้ส ิง่ส�ำคญัคอืกำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจและบม่เพำะควำมรว่มมอืระหวำ่งผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละผูใ้ห ้
บรกิำร กำรใหค้วำมคุม้ครองทีป่ลอดภยัและเพยีงพอตอ่ควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยนั์น้ มคิวรขึน้อยู่
กบัควำมสมคัรใจของผูเ้สยีหำยในกำรใหค้วำมรว่มมอืกบัเจำ้หนำ้ที่

จดุประสงคห์ลกัของกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ คอื เพือ่ระบแุละจัดกำรความจ�าเป็นโดยพลนัของผูเ้สยี
หำย รวมทัง้คลำยควำมวติกกงัวลของบคุคลเหลำ่นัน้ อนัไดแ้ก่

• ควำมเป็นสว่นตัว ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงของผูเ้สยีหำย ครอบครัว และบคุคลใกลช้ดิ

• กำรเขำ้ถงึปัจจัยพืน้ฐำน อำท ิอำหำร เสือ้ผำ้ และสถำนทีคุ่ม้ครองทีป่ลอดภัย

• กำรตดิตอ่สือ่สำรกบัครอบครัวและกำรตดิตำมสถำนะของครอบครัวเมือ่ไมม่เีหตใุหเ้ชือ่วำ่บคุคลเหลำ่นัน้มี
ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรคำ้มนุษย ์และกำรตดิตอ่ดังกลำ่วปลอดภัยตอ่ผูเ้สยีหำยและครอบครัว

• กำรรักษำทำงกำรแพทยเ์รง่ดว่น

• กำรใหค้�ำแนะน�ำดำ้นกฎหมำยและดำ้นกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน                                                                 

ในจดุนีเ้องทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ะไดรั้บแจง้ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัสทิธขิองตน รวมทัง้ขอบเขต ลกัษณะ 
และหนำ้ทีใ่นกำรชว่ยเหลอืและโปรแกรมคุม้ครองรวมทัง้พันธะหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบทีม่ำกบับรกิำร กำรแจง้
ขอ้มลูตำ่งๆ ควรกระท�ำกต็อ่เมือ่ผูเ้สยีหำยสำมำรถแยกแยะไดอ้ยำ่งเพยีงพอและเขำ้ใจสำระขอ้มลูทัง้หมดทีใ่ห ้รัฐ
อำจจะตอ้งน�ำนักแปล/ลำ่มเขำ้มำปฏบิตัหินำ้ทีห่ำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ไมพ่ดูภำษำเดยีวกนักบัภำษำทีใ่ชใ้นรัฐ
ทีค่ดัแยกผูเ้สยีหำย กำรแจง้ใหผู้เ้สยีหำยทรำบวำ่มกีำร

14  อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์ัง้แตไ่ดรั้บกำรตดิตอ่ครัง้แรกตลอดจนขัน้ตอนกำรสอบปำกค�ำ (รวมถงึขัน้ตอนอืน่ๆ ทีก่ระท�ำเพือ่

สนับสนุนกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ) ไดท้ี ่แนวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ กระบวนกำรบำหล,ี 2015.

ค�าแนะน�า: ใหคุ้ม้ครองผูเ้สยีหำย
ไมว่ำ่ผูเ้สยีหำยจะให ้
ควำมรว่มมอืหรอืไม่

รัฐควรปฏบิตัติำมพันธะหนำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมคุม้ครอง
ผูเ้สยีหำยโดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน
หรอืสถำนะอืน่ใด รวมทัง้ไมน่�ำควำมสมคัรใจในกำร
ใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำมำ
พจิำรณำ 

ใหค้วำมชว่ยเหลอือำจชว่ยคลำยควำมวติกกงัวลและชว่ย
ใหบ้คุคลเหลำ่นัน้ตดัสนิใจขัน้ตอนและกระบวนกำรขัน้
ตอ่ไป กำรดแูลแตเ่นิน่ๆ เป็นสิง่ส�ำคญัในกำรใหก้ำร
ก�ำหนดขัน้ตอนเพือ่กำรสนับสนุนระยะยำวอยำ่งยัง่ยนื 
และท�ำใหผู้เ้สยีหำยมอี�ำนำจตดัสนิใจเกีย่วกบับรกิำร
ควำมคุม้ครองประเภทตำ่งๆ ตำมทีต่อ้งกำรและตดัสนิใจ
ไดว้ำ่จะมสีว่นรว่มในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ
หรอืไม่
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15 ควรปรกึษำเด็กเพือ่ก�ำหนดผลประโยชนส์งูสดุของเด็ก  มำตรำ12 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธเิด็ก (CRC) ก�ำหนดไวว้ำ่ ควำมคดิเห็นของเด็กควรไดรั้บ

กำรพจิำรณำใหน้�้ำหนักตำมสมควรแกอ่ำย ุและวฒุภิำวะของเด็ก  ในกำรใหค้�ำปรกึษำแกเ่ด็ก ควรพจิำรณำควำมในมำตรำ 16 แหง่อนุสญัญำวำ่ดว้ย

สทิธเิด็กทีก่�ำหนดไว ้เด็กมสีทิธไิดรั้บควำมคุม้ครองจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำรหรอืโดยมชิอบในควำมเป็นสว่นตวั ครอบครัว หรอื หนังสอืโตต้อบ 

และควำมในมำตรำ17 วำ่ดว้ย พันธะหนำ้ทีข่องรัฐในกำรรับรองสทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสนเทศของเด็ก
16 ด ูแนวปฏบิตัวิำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็ก (Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking), 

ขอ้คดิเห็นเชงิเทคนคิ UNICEF , UNICEF, 2006, หนำ้16-17.
17 ด ูคูม่อื IOM วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์(The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking), 

IOM, 2005, ตอนที ่4.2.6.
18 ด ูalso หลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffick-

ing) (E/2002/68/Add.1), สหประชำชำต ิส�ำนักงำนขำ้หลวงใหญส่ทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต,ิ แนวปฏบิตั ิ6(1).

ค�าแนะน�า: ปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิ
ทบทวนเหตกุำรณต์ำ่งๆ

ปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิทบทวนเหตกุำรณต์ำ่งๆ 
เพือ่เยยีวยำสภำพจติใจจำกเหตกุำรณท์ีเ่กดิขึน้ ผู ้
เสยีหำยควรไดรั้บโอกำสทบทวนเหตกุำรณแ์ละรับ
ควำมคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิกำรผอ่นผันวซีำ่แก่
ผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมขำ้มชำต ิ โดยไมค่�ำนงึ
ควำมสมคัรใจในกำรรว่มใหก้ำรในกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำเพือ่น�ำตวัผูก้ระท�ำผดิมำด�ำเนนิ
คด ี

ผูเ้สยีหำยทีค่ำดวำ่น่ำจะเป็นเด็กควรถกูสง่ตวัไปยงัหน่วยงำนคุม้ครองเด็กโดยพลนัเพือ่ประเมนิอำยทุีแ่ทจ้รงิ และ
จัดตัง้ผูป้กครองตำมกฎหมำย ตลอดจนก�ำหนดผลประโยชนส์งูสดุของเด็กในกำรใหก้ำรดแูลชัว่ครำวตำมควำม
เหมำะสม  หำกเด็กดงักลำ่วมผีูต้ดิตำม รัฐควรตดัสนิวำ่ผูป้กครองเด็กสำมำรถเป็นผูแ้ทนผลประโยชนส์งูสดุของเด็ก
ไดห้รอืไม ่เชน่ กรณีผูป้กครองตกเป็นผูต้อ้งสงสยัวำ่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรคำ้มนุษย ์เป็นตน้15  หนำ้ทีข่อง
ผูป้กครองไดแ้ก ่กำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เด็กไดรั้บกำรดแูลอยำ่งเหมำะสม มทีีพั่ก ไดรั้บกำรดแูลสขุภำพ กำร
สนับสนุนทำงจติสงัคม กำรศกึษำ และกำรสนับสนุนดำ้นภำษำ รวมทัง้ใหเ้ด็กไดรั้บทรำบถงึสทิธขิองตน และให ้
ควำมชว่ยเหลอืในกำรก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครองทีย่ัง่ยนืเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของเด็ก 

บคุคลทีเ่ป็นผูต้ดิตอ่ครัง้แรกกบัผูท้ีค่ำดวำ่น่ำจะเป็น
ผูเ้สยีหำยและเจำ้หนำ้ทีท่ีต่ดิตอ่กบัผูเ้สยีหำย จะตอ้งใช ้
ขัน้ตอนเพือ่คุม้ครองควำมปลอดภยัของผูท้ีค่ำดวำ่น่ำจะ
เป็นผูเ้สยีหำย ควรใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมตลอดกระบวนกำร
ประเมนิควำมเสีย่งเพือ่จัดกำรควำมเสีย่ง
ดงักลำ่ว มำตรกำรควำมปลอดภยัอำจกระท�ำไดห้ลำย
รปูแบบ อำท ิกำรจัดสง่เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครอง หรอืกำรประสำน
งำนโดยตรงกบัต�ำรวจ ตลอดจนใหท้ีคุ่ม้ครองทีป่ลอดภยัเป็น
สว่นตวั หำกผูเ้สยีหำยพ�ำนักในสถำนทีท่ีไ่ม่
มผีูด้แูล ควรพจิำรณำขณะประเมนิควำมเสีย่งวำ่
มคีวำมเป็นไปไดว้ำ่จะเกดิภยนัตรำยแกผู่เ้สยีหำย
 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจไดรั้บกำรจัดหำทีพ่กัที่
ปลอดภยั โดยเป็นสถำนทีท่ีม่ผีูด้แูลหรอืมทีีต่ัง้
เหมำะสมตำมควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำย และควรไดรั้บ 
อนุญำตใหไ้ปไหนมำไหนไดอ้ยำ่งอสิระ ผูเ้สยีหำยไม่
ควรถกูกกัขงัในสถำนทีไ่มว่ำ่จะเป็นศนูยก์กักนัผูเ้ขำ้เมอืง 
หอ้งคมุขงั หรอืสถำนทีท่ีปิ่ดโดยทีผู่เ้สยีหำยไมไ่ดส้ำมำรถ
ออกไปไหนไดอ้ยำ่งอสิระ18   ผูเ้สยีหำยอำจจ�ำเป็นตอ้งได ้
รับกำรรักษำทำงกำรแพทยอ์ยำ่งเรง่ดว่น 
และเขำ้รับกำรดแูลสขุภำพ รวมถงึกำรขอควำมชว่ยเหลอื 
และค�ำแนะน�ำทำงกฎหมำยและกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน

เป็นทีย่อมรับวำ่ อำชญำกรรมประเภทนีส้รำ้งควำมบอบ
ช�ำ้ทำงจติใจแกผู่เ้สยีหำยโดยวสิยั ดงันัน้ควรปลอ่ยให ้
ผูเ้สยีหำยได ้ ‘คดิทบทวน’ เหตกุำรณต์ำ่งๆ เพือ่ฟ้ืนฟู
จำกประสบกำรณแ์ละตดัสนิใจวำ่

       ขอ้ควรระวงั

มคีวำมเสีย่งวำ่ผูค้ำ้มนุษยอ์ำจพยำยำมแทรกซมึ
เขำ้มำในโครงกำรคุม้ครองหรอืสบืคน้ขอ้มลูทีต่ัง้
ของผูเ้สยีหำย ผูใ้หบ้รกิำรควรเฝ้ำระวงัควำมเสีย่งนี ้
และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ใหแ้กบ่คุคลทีไ่มท่รำบ
ตวัตนและมำจำกหน่วยงำนทีไ่มรู่จั้ก

ต
อ

น
ท

ี่ 2

ครอบครัว เพือ่น และผูใ้หบ้รกิำรหรอืไม ่ ทัง้นีค้วรพจิำรณำกำรเขำ้ถงึกำรสือ่สำรและควำมน่ำเชือ่ถอืและศกัยภำพของ
ต�ำรวจทอ้งถิน่ดว้ย สิง่ส�ำคญัยิง่คอืบคุลำกรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหำยทกุคนตอ้งเขำ้รับฟัง
สรปุขอ้มลูควำมปลอดภยั และหมัน่ตรวจสอบควำมเสีย่งทีพ่งึเกดิแกผู่เ้สยีหำยและหน่วยงำน17 เปิดเผยขอ้มลูผูเ้สยีหำย
แกผู่อ้ ืน่กต็อ่เมือ่ “จ�ำเป็นตอ้งรู”้ เทำ่นัน้ น่ันคอืจะเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีอ่ืน่ไดก้ต็อ่เมือ่จ�ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลู
ดงักลำ่วในกำรด�ำเนนิมำตรกำรคุม้ครองเทำ่นัน้



แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์10

ค�ำแนะน�ำ: ใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์ำมแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ
แนวปฏบิตั ิ6 แหง่ส�ำนักงำนขำ้หลวงใหญส่ทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต ิ(OHCHR) วำ่ดว้ย หลกักำรและ
แนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์เสนอวำ่ รัฐ หน่วยงำนระหวำ่งรัฐ และหน่วยงำนทีไ่มใ่ชข่อง
รัฐทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิำรณำ:

• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ผูเ้สยีหำยไมไ่ดถ้กูกกักนัอยูใ่นศนูยผ์ูเ้ขำ้เมอืงหรอืสถำนกกักนัรปูแบบใดๆ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ผูเ้สยีหำยมไิดถ้กูบังคับใหย้อมรับควำมคุม้ครองหรอืบรกิำรควำมชว่ยเหลอืทีต่น
มไิดใ้หค้วำมยนิยอมขอรับ

• แจง้ผูเ้สยีหำยใหท้รำบสทิธใินกำรเขำ้ถงึผูแ้ทนทำงกำรทตูหรอืกงสลุจำกรัฐทีต่นถอืสญัชำติ

• ใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรขม่ขู ่อันตรำย หรอืกำรกลั่นแกลง้โตต้อบจำกผูค้ำ้มนุษย ์รวมถงึ
เคำรพควำมเป็นสว่นตัวและไมเ่ปิดเผยอัตลักษณ์ของผูเ้สยีหำย

จะใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรสบืสวนหรอืกำรด�ำเนนิคดหีรอืไม ่ชว่งเวลำทีป่ลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดท้บทวน
เหตกุำรณแ์ตกตำ่งกนัไปแลว้แตรั่ฐ โดยมรีะยะเวลำตัง้แต ่30 จนถงึ 90 วนั19  ควำมทำ้ทำยอกีประกำรจะเกดิขึน้หำก 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ใิชพ่ลเมอืงประจ�ำรัฐและมสีถำนะทีผ่ดิปกตใินรัฐนัน้ แผนคุม้ครองผูเ้สยีหำยชำวตำ่งชำต ิ
อำจออกขอ้ตกลงเรือ่งวซีำ่ชัว่ครำวเพือ่ใหผู้เ้สยีหำยพ�ำนักในประเทศในระหวำ่งคดิตรติรองเหตกุำรณต์ำ่งๆ 
หำกผูเ้สยีหำยไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและมเีวลำฟ้ืนฟเูพยีงพอ และตดัสนิใจประเด็นตำ่งๆ ในอนำคตไดแ้ลว้ ทำ้ยทีส่ดุ 
ผูเ้สยีหำยอำจยนิยอมและสมคัรใจใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ หลำยรัฐจัดกำรออกวซีำ่ถำวร
ใหแ้กผู่เ้สยีหำยเพือ่ใหผู้เ้สยีหำยสำมำรถพ�ำนักในประเทศได ้เชน่กรณีผูเ้สยีหำยไดใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรสบืสวน
และ/หรอืกำรด�ำเนนิคดกีบัผูค้ำ้มนุษย ์และเสีย่งวำ่จะไดรั้บอนัตรำยหำกถกูสง่กลบัไปยงัประเทศภมูลิ�ำเนำ

2.2. ควำมคุม้ครองระหวำ่งด�ำเนนิกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ

ผูเ้สยีหำยไมค่วรถกูบบีบงัคบัใหร้ว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ แตใ่หอ้�ำนำจผูเ้สยีหำยไดเ้ลอืกวำ่จะใหค้วำม
รว่มมอืหรอืไม ่ ส�ำหรับผูเ้สยีหำยทีย่นิดแีละสำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืในกระบวนกำรสบืสวนและกำรน�ำตวัผูค้ำ้มนุษยม์ำ
ลงโทษได ้ยอ่มไดรั้บกำรพจิำรณำคุม้ครองพเิศษเป็นสิง่ตอบแทน

กำรฟ้องรอ้งคดกีำรคำ้มนุษยแ์ละอำชญำกรรมทีเ่กีย่วขอ้งมักอำศัยค�ำเบกิควำมของพยำนกรณีไม่มพียำนหลักฐำน
สนับสนุน น่ันหมำยถงึ คดมีกัไมป่ระสบผลส�ำเร็จหำกไมไ่ดรั้บควำมรว่มมอืจำกผูเ้สยีหำย หำกผูเ้สยีหำยไมอ่ำจใหพ้ยำน
หลกัฐำนทีน่่ำเชือ่ถอื หรอือดิออดในกำรใหพ้ยำนหลกัฐำนใดๆ อำจสง่ผลรำ้ยตอ่กำรยืน่ค�ำรอ้งตอ่ศำลหรอืสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลกำรพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล ตลอดจนเป็นภยัตอ่โอกำสทีรั่ฐจะน�ำตวัผูก้ระท�ำผดิมำลงโทษ

ควำมสำมำรถรัฐในกำรใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ถงึกำรเยยีวยำทีม่ีประสทิธผิลอำจถูกลดทอนลงหำกผูเ้สยีหำยมไิดรั้บกำร
สนับสนุนในกำรไดม้ำซึง่ควำมพงึพอใจระหวำ่งกระบวนกำรทำงกฎหมำย20 กำรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ผูเ้สยีหำยไดรั้บกำร
สนับสนุนและควำมคุม้ครองเพยีงพอตลอดกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำจงึไมเ่พยีงจะเป็นกญุแจส�ำคญัในกำรคุม้ครอง
สทิธขิองผูเ้สยีหำยในฐำนะเหยือ่อำชญำกรรม แตย่งัจ�ำเป็นกำรทีผู่เ้สยีหำยในกำรมสีว่นรว่มทีป่ลอดภยั ไดผ้ล และมี
คณุคำ่ ในกำรน�ำผูค้ำ้มนุษยม์ำด�ำเนนิควำมผดิ

19 ดตูวัอยำ่งไดท้ี ่เคธี ่ซมิเมอรแ์มนและคณะ, Stolen Smiles The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked 

into Europe, คณะสขุอนำมยัและเวชศำสตรเ์ขตรอ้นแหง่ลอนดอน, 2006, หนำ้ 3.
20 ดตูอนที ่1.1. ดำ้นบน วำ่ดว้ยพันธะหนำ้ทีข่องรัฐในกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและตอนที ่2.1 วำ่ดว้ยสว่นไดเ้สยีในกำรใหค้วำมคุม้ครอง
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21 คูม่อืกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยส์�ำหรับผูป้ฏบิตังิำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ (Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practi-

tioners), โมดลู 11: ควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยระหวำ่งกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำคดกีำรคำ้มนุษย,์ UNODC/UN.GIFT, 2009, หนำ้ 8.
22 คูม่อืกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุhษยส์�ำหรับผูป้ฏบิตังิำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ, โมดลู 11: ควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยระหวำ่งกระบวนกำรยตุธิรรมทำง

อำญำคดกีำรคำ้มนุษย,์ UNODC/UN.GIFT, 2009, หนำ้ 7-8

กำรใหค้วำมคุม้ครองกอ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล

ในฐำนะสว่นหนึง่ของกำรขอรับกำรเยยีวยำจติใจทีม่ปีระสทิธผิลส�ำหรับตนเอง ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจประสงค์
เรยีกรอ้งควำมยตุธิรรมโดยกำรมสีว่นรว่มในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ หลำยครัง้ ผูเ้สยีหำยเป็นทัง้ผูร้อ้งทกุขแ์ละ
พยำนซึง่หมำยควำมวำ่จะตอ้งมกีำรปรำกฏตวัตอ่หนำ้เจำ้พนักงำนขณะสบืสวน หรอืขึน้ศำลในบำงคดี

องคป์ระกอบหลกัของกำรใหค้วำมคุม้ครองกอ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำลเริม่ตน้ระหวำ่งกำรสบืสวนและระหวำ่งกำร
เตรยีมคด ี ควรหมัน่แจง้ผูเ้สยีหำยเสมอ เชน่ อธบิำยใหท้รำบวำ่ก�ำลงัเกดิอะไรขึน้ กระบวนกำรน่ำจะใชเ้วลำนำนเทำ่ใด 
เพรำะเหตใุดจงึตอ้งเรยีกของใชส้ว่นตวัของผูเ้สยีหำยเป็นพยำนหลกัฐำน ตลอดจนระยะเวลำทีจ่ะไดข้องเหลำ่นัน้คนื 
ขัน้กอ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล อำจเตรยีมผูเ้สยีหำยใหพ้รอ้มส�ำหรับกำรพจิำรณำคด ี อนัรวมถงึกำรใหถ้อ้ยค�ำเป็นพยำน
หลกัฐำนในฐำนะพยำน ผำ่นกำรใหค้�ำปรกึษำแกผู่เ้สยีหำยและกำรสนับสนุนทำงใจอืน่ๆ กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืนีค้วร
ด�ำเนนิตอ่ไปจนขึน้พจิำรณำคดใีนชัน้ศำล

ในบำงรัฐ มขีอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยบำงวำ่ตอ้งใหค้วำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำย/พยำนทีม่คีวำมเปรำะบำงกอ่นขึน้พจิำรณำ
คดใีนชัน้ศำล กำรสนับสนุนดงักลำ่วอำจรวมถงึกำรใชบ้คุคลทีม่คีณุสมบตัเิพือ่เตรยีมผูเ้สยีหำยในกำรพจิำรณำคด ีเชน่ 
พำผูเ้สยีหำยไปเบกิควำมในชัน้ศำล อธบิำยขัน้ตอนศำล และชว่ยใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ใจค�ำถำมทีอ่ำจถกูถำม
 

ค�ำแนะน�ำ: ประเมนิควำมเสีย่งตลอดกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ
ควำมจ�ำเป็นในกำรไดรั้บควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำยแตกตำ่งกนัไปทัง้กอ่น ขณะ และหลงักำรพจิำรณำคด ีดว้ย
เหตนุีแ้ลว้ แนวทำงปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส�ำหรับรัฐคอื กำรประมนิควำมเสีย่งในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนกำร เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่บรกิำรควำมคุม้ครองทีจั่ดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำยนัน้ปรับเปลีย่นและตอบสนองควำมจ�ำเป็นในกำรไดรั้บควำม
คุม้ครองทีเ่ปลีย่นไป 

ค�าแนะน�า: ใหก้ำรสนับสนุนผูเ้สยีหำย

และพยำนกอ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล

บทบญัญัตเิรือ่งกำรใหค้วำมคุม้ครองในพธิสีำร
วำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์วำงมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ในกำร
ใหค้วำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำยและพยำนในกำรคำ้
มนุษยก์อ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล รัฐควรก�ำหนด
กระบวนกำรจัดหำควำมชว่ยเหลอืดงักลำ่วอยำ่ง
เป็นทำงกำร  องคก์ำรนอกภำครัฐและองคก์ร
ประชำสงัคมทีม่คีวำมสำมำรถและเขำ้ใจระบบ
ยตุธิรรมทำงอำญำรวมทัง้มกีำรอบรบผูเ้ชีย่วชำญ
ใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหำย อำจสำมำรถชว่ย
ในกำรใหบ้รกิำรสนับสนุนดงักลำ่วได ้

ในกรณีทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบัสทิธขิองจ�ำเลย กำร
ควบคมุตวัผูถ้กูกลำ่วหำวำ่เป็นผูค้ำ้มนุษยก์อ่นกำร
พจิำรณำคดอีำจชว่ยคุม้ครองผูเ้สยีหำยและครอบครัว
จำกกำรกลัน่แกลง้โตต้อบได ้กำรควบคมุตวักอ่น
พจิำรณำคดใีนชัน้ศำล อำจชว่ยเพิม่ควำมอุน่ใจแก่
ผูเ้สยีหำยและครอบครัวรวมทัง้เพิม่โอกำสในกำรตอ่สูค้ดี
ดว้ยควำมเป็นธรรมยิง่ขึน้ โดยกำรป้องกนัผูถ้กูกลำ่วหำวำ่
เป็นผูค้ำ้มนุษยจ์ำกกำรยุง่เกีย่วกบัพยำนหลกัฐำน หรอื 
โนม้นำ้วค�ำใหก้ำรของผูเ้สยีหำยหรอืพยำนบคุคลอืน่ 21

กำรตดัสนิวำ่จะสง่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยข์ำ้มชำติ
กลบัไปยงัประเทศตน้ทำงระหวำ่งกำรสบืสวนเบือ้งตน้
และระหวำ่งกำรพจิำรณำคดหีรอืไมนั่น้ ใหค้�ำนงึถงึ
ประโยชนส์งูสดุของผูเ้สยีหำยเป็นส�ำคญั กำรตดัสนิใจ
ดงักลำ่วอำจขึน้อยูก่บักลไกกำรคุม้ครองในประเทศตน้
ทำง ควำมเป็นไปไดใ้นกำรจัดกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำย
กลบัไปยงัประเทศทีม่กีำรพจิำรณำคด ีหรอื
ควำมเป็นไปไดใ้นกำรกำรน�ำสบืพยำนทำงไกล  (ผำ่นเครอื
ขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต หรอื เทคโนโลยอีืน่ทีส่ำมำรถใชใ้น
ลกัษณะทีคุ่ม้ครองควำมเป็นสว่นตวัของพยำนได)้ หำกไมอ่ำจหรอืไมเ่หมำะทีจ่ะเบกิควำมในชัน้ศำล อำจใชบ้นัทกึ
ค�ำใหก้ำรของพยำนแทนได2้2
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กำรใหค้วำมคุม้ครองระหวำ่งพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล

ส�ำหรับผูเ้สยีหำยสว่นใหญ ่กำรเบกิควำมในชัน้ศำลถอืเป็นประสบกำรณท์ีก่ระอกักระอว่นใจ ลกัษณะของกระบวนกำร
พจิำรณำคดทีีก่อ่ใหเ้กดิควำมกลวั ควำมวติกกงัวล อำท ิกำรเบกิควำมในฐำนะพยำนนัน้ จะตอ้งลดใหน้อ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะ
ท�ำได ้

ค�าแนะน�า: ใหส้นับสนุนผูเ้สยีหำย
    
ตลอดกระบวนกำร    
ยตุธิรรมทำงอำญำ

รัฐควรใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นแกผู่เ้สยีหำย เป็น
ภำษำทีผู่เ้สยีหำยเขำ้ใจ ตำมทำงเลอืกทีส่ำมำรถ
จัดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำย รวมถงึทำงเลอืกในกำร
เป็นพยำนในกระบวนพจิำรณำของศำล นอกจำก
นี ้รัฐยงัควรมุง่มัน่ในกำรจัดหำทีป่รกึษำทำง
กฎหมำยอสิระใหแ้กผู่เ้สยีหำยเพือ่ชว่ยอธบิำย
ใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ใจสทิธทิำงกฎหมำย และภำระ
หนำ้ที่

เพือ่เป็นกำรชว่ยผูเ้สยีหำยในกำรใหพ้ยำนหลกัฐำนในชัน้
ศำล บำงรัฐไดก้�ำหนดมำตรกำรชว่ยเหลอืพยำนทีม่คีวำม
เปรำะบำงและใหค้วำมชว่ยเหลอืพยำนในกำรใหค้�ำเบกิ
ควำม มำตรกำรเหลำ่นีม้จีดุประสงคเ์พือ่รับประกนัวำ่ 
ผูเ้สยีหำยอยูใ่นสถำนะทีจ่ะใหก้ำรเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่
ศำลโดยลดควำมเสีย่งในกำรเกดิภยนัตรำย กำรสรำ้ง
ควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจเพิม่เตมิ ควำมกลวัเรือ่งควำม
ปลอดภยัสว่นบคุคล และ/หรอื ควำมอบัอำยตอ่สำธำรณะ
ทีไ่มค่วร  แมค้วำมโปรง่ใสจะเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐำน
ของกระบวนกำรทีเ่หมำะสม แตก่ต็อ้งชัง่น�้ำหนักระหวำ่ง
สทิธขิองผูเ้ขำ้รว่มในระบบยตุธิรรมทำงอำญำกบัควำม
ปลอดภยัและกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกควำมทกุข์
ทรมำนใจ หรอืควำมอบัอำยตอ่สำธำรณะทีไ่มค่วรตอ้ง
ไดรั้บ รัฐควรระลกึวำ่มำตรกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยทีม่สีว่น
รว่มในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำตอ้งสมเหตสุมผล 
มคีวำมจ�ำเป็น และมสีดัสว่นเหมำะสม เพรำะมำตรกำร
เหลำ่นัน้อำจสง่ผลกระทบตอ่สทิธขิองจ�ำเลยในกำร
ประชำพจิำรณท์ีเ่ป็นธรรม 
มำตรกำรและควำมชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเบกิควำมในชัน้ศำลเพือ่คุม้ครองผูเ้สยีหำยและพยำนทีม่คีวำม
เปรำะบำงระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ีมดีงัตอ่ไปนี้

• อนุญำตใหผู้เ้สยีหำยเบกิควำมผำ่นโทรทัศนว์งจรปิด หรอืกำรประชมุทำงจอภำพ

• จ�ำกดักำรตดิตอ่ระหวำ่งผูเ้สยีหำยกบัจ�ำเลยและสำธำรณชน รวมถงึกำรตดิตอ่ผำ่นจอภำพหรอืกำรปิดหอ้ง
พจิำรณำคดี

• อนุญำตใหบ้คุคลทีใ่หก้ำรชว่ยเหลอือยูด่ว้ยขณะผูเ้สยีหำยเบกิพยำนหลักฐำน

• ก�ำหนดระเบยีบทีอ่นุญำตใหน้�ำพยำนหลักฐำนของผูเ้สยีหำยในกำรพจิำรณำคดคีรัง้แรกมำรับฟังในกำร
พจิำรณำครัง้ตอ่ๆ ไปได ้เพือ่ลดควำมเสีย่งในกำรตอกย�้ำควำมบอบช�้ำทำงจติใจจำกกำรเบกิควำมประเด็นเดมิ
ซ�้ำ

• อนุญำตใหผู้เ้สยีหำยทีอ่ยูน่อกรัฐ เบกิพยำนหลักฐำนผำ่นกำรประชมุผำ่นหนำ้จอหำกกำรเดนิทำงมำยังเขต
อ�ำนำจรัฐทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขึน้ศำลอำจสรำ้งภยันตรำย ควำมบอบช�้ำทำงใจ หรอืควำมทกุขท์รมำนใจโดยไมค่วร

• คุม้ครองควำมเป็นสว่นตัวของผูเ้สยีหำยโดยกำรก�ำหนดควำมผดิฐำนเปิดเผยชือ่ผูเ้สยีหำย หรอืลักษณะทีบ่ง่ชี้
รปูพรรณผูเ้สยีหำยโดยไมไ่ดรั้บอนุญำต

 ค�ำแนะน�ำ:วำงมำตรกำรคุม้ครองพเิศษกรณีผูเ้สยีหำยและพยำนคดคีำ้มนุษยเ์ป็นเด็ก 

รัฐอำจพจิำรณำก�ำหนดมำตรกำรและใหค้วำมชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเบกิควำมในชัน้ศำลเพือ่คุม้ครอง
บคุคลทีม่คีวำมเปรำะบำงใหบ้งัคบัใชก้บักรณีผูเ้สยีหำยเป็นเด็กโดยอตัโนมตั ิ อกีทัง้อำจพจิำรณำใหค้วำม
คุม้ครองเพิม่เตมิ เชน่ กำรผอ่นผันใหน้�ำเทปบนัทกึกำรสมัภำษณผ์ูเ้สยีหำยและ/หรอืพยำนทีเ่ป็นเด็ก ของ
ต�ำรวจมำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนทีไ่ดจ้ำกค�ำใหก้ำรโดยตรง อยำ่งไรกต็ำม มคิวรก�ำหนดใหผู้เ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็ก
มสีว่นรว่มในกระบวนกำรพจิำรณำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกเด็กประสบกบัควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจแสนสำหสั
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กระบวนกำรฟ้องคดใีนบำงรัฐ ใชผู้ช้ว่ยพยำนโดยเฉพำะหรอืมเีจำ้หนำ้ทีต่ดิตำมผูเ้สยีหำยเพือ่ลดควำมตงึเครยีดและ
ควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจโดยกำรใหข้อ้มลูแกผู่เ้สยีหำยและกำรใหก้ำรสนับสนุนแบบตวัตอ่ตวั และกำรรว่มปรำกฏตวัตอ่
หนำ้ศำลพรอ้มผูเ้สยีหำย องคก์รประชำสงัคมสำมำรถจัดหำแหลง่ขอ้มลูกำรดแูลผูเ้สยีเพิม่เตมิอนัมคีำ่ เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูเ้สยีหำยขณะด�ำเนนิกระบวนกำรพจิำรณำคดไีด ้

รัฐอำจพจิำรณำอนุญำตใหผู้เ้สยีหำยเขยีนรำยงำนผลกระทบตอ่ผูเ้สยีหำยตำมควำมสมคัรใจหลงัคณะลกูขนุออกค�ำ
ตดัสนิ และผูก้ระท�ำควำมผดิถกูลงโทษแลว้เพือ่แจกแจงควำมเสยีหำยทีต่นประสบตอ่ศำล รำยงำนผลกระทบตอ่
ผูเ้สยีหำยอำจเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้สยีหำยในกระบวนกำรฟ้ืนฟตูนเอง รวมถงึเปิดโอกำสใหผู้เ้สยีหำยไดอ้ธบิำยใหผู้ ้
พพิำกษำเขำ้ใจผลกระทบของอำชญำกรรมตอ่รำ่งกำย จติใจ สถำนะทำงกำรเงนิ และ/หรอื สถำนะทำงสงัคม 
รำยงำนผลกระทบตอ่ผูเ้สยีหำยยงัมปีระโยชน ์ตอ่ไปนี:้

• ลดทัศนคตสิงัคมตอ่กำรมองผูเ้สยีหำยเป็นคนแปลกแยกในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ

• ท�ำใหค้�ำตัดสนิลงโทษโปรง่ใสแ่ละสะทอ้นเสยีงทำงสงัคมตอ่อำชญำกรรมแจม่ชดัขึน้

• สนับสนุนกำรฟ้ืนฟสูภำพผูค้ำ้มนุษยโ์ดยชีใ้หผู้ค้ำ้มนุษยเ์ล็งเห็นผลกระทบของควำมผดิทีต่นกอ่

ค�ำแนะน�ำ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมไ่ดใ้ชม้ำตรกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและ
ควำมคุม้ครองเป็นเครือ่งจงูใจในกำรใหค้วำมรว่มมอื

ควรจัดหำมำตรกำรชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยในลกัษณะทีไ่มใ่ชเ่ป็นเครือ่งจงูใจ อนัเป็นเหตใุหก้ระทบ
ตอ่วตัถปุระสงคใ์นกำรด�ำเนนิคด ีสิง่ตำ่งๆ ทีจั่ดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำย เชน่ ทีพั่กและวซีำ่ ฯลฯ ควรบนัทกึเป็น
หลกัฐำนและตรวจสอบควำมเหมำะสม หำกพบกำรใชค้วำมชว่ยเหลอืในทำงมชิอบใหร้ะบแุละจัดกำรโดย
พลนั

รัฐทีพ่จิำรณำใชร้ำยงำนผลกระทบตอ่ผูเ้สยีหำย ควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่มมีำตรกำรคุม้กนับำงประกำร อนัรวมถงึ กำร
หำ้มอยำ่งชดัแจง้มใิหผู้เ้สยีหำยออกควำมเห็นเรือ่งค�ำตดัสนิลงโทษทีค่วรจะเป็น หรอืกำรหำ้มใชถ้อ้ยค�ำรนุแรง ขม่ขู ่
คกุคำม หรอืกอ่กวนในรำยงำนผลกระทบ ควรเปิดโอกำสใหผู้ค้ำ้มนุษยไ์ดพ้สิจูนข์อ้เท็จจรงิทีป่รำกฏ
ในรำยงำนผลกระทบตอ่ผูเ้สยีหำย 

กำรใหค้วำมคุม้ครองหลงัพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล

กำรใหค้วำมคุม้ครองแกผู่เ้สยีหำยไมค่วรหยดุเมือ่กระบวนกำรด�ำเนนิคดทีำงอำญำเสร็จสิน้แลว้ แตใ่หค้�ำนงึควำม
จ�ำเป็นแทจ้รงิของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำย หลงักำรพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล เจำ้หนำ้ทีช่ว่ยเหลอืพยำน หรอืเจำ้หนำ้ทีรั่ฐผูม้ี
อ�ำนำจอืน่ๆ ควรแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัผลของกำรพจิำรณำคดแีละสิง่ทีต่ำมมำอืน่ๆ ใหผู้เ้สยีหำยทรำบรวมถงึบทลงโทษ
ทีต่อ้งระวำงแกผู่ค้ำ้มนุษย ์ระยะเวลำตอ้งโทษ ก�ำหนดปลอ่ยตวัผูค้ำ้มนุษย ์ตลอดจนโอกำสในกำรอทุธรณใ์ดๆ ทีพ่งึ
เกดิขึน้ และรัฐตอ้งปรับมำตรกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยตำมควำมเหมำะสมโดยพดูคยุกบัผูเ้สยีหำยและโดยพจิำรณำขอ้
วติกกงัวลของผูเ้สยีหำยประกอบ

หลงักำรพจิำรณำคดแีลว้ กำรขม่ขู ่และคกุคำมผูเ้สยีหำย ครอบครัว หรอืเพือ่นอำจเพิม่ขึน้  รัฐควรพจิำรณำควำม
จ�ำเป็นในกำรใหค้วำมคุม้ครองพยำนและมำตรกำรควำมปลอดภยัสว่นบคุคลอยำ่งตอ่เนือ่ง รวมถงึกำรอนุญำตให ้
ผูเ้สยีหำยพ�ำนักถำวรในเขตอ�ำนำจรัฐไดห้ำกผูเ้สยีหำยมโีอกำสไดรั้บอนัตรำยเมือ่กลบัไปยงัประเทศตน้ทำง23 
นอกจำกอนัตรำยจำกกำรกลัน่แกลง้โตต้อบหรอืกำรน�ำผูเ้สยีหำยมำคำ้มนุษยซ์�้ำแลว้ กำรประเมนิควำมเสีย่งทีพ่งึเกดิ
จำกกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืหรอืควำมคุม้ครองไมเ่พยีงพอในรัฐตน้ทำงอำจเป็นตวัตดัสนิวำ่ควรสง่ผูเ้สยีหำยกลบัไปยงั
รัฐภมูลิ�ำเนำหรอืควรออกใบอนุญำตเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่ำวรในรัฐทีพ่จิำรณำคดหีรอืรัฐอืน่ใดหรอืไม่24

23 ด ูมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนืในสว่นที ่3.3 ดำ้นลำ่ง
24 ด ูมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนืในสว่นที ่3.3 ดำ้นลำ่ง
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2.3. มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื

มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนืเร ิม่ต ัง้แตต่ดิตอ่ผูเ้สยีหายเป็นคร ัง้แรก เมือ่ประเมนิควำมจ�ำเป็นของ
ผูเ้สยีหำยทีไ่ดรั้บกำรคดัแยกไดโ้ดยกำรตอบสนองควำมจ�ำเป็นทนัท ีเชน่ กำรใหท้ีพั่กชัว่ครำว กำรดแูลทำง
กำรแพทย ์ควำมปลอดภยัและควำมมัน่คง มำตรกำรดงักลำ่วอำจด�ำเนนิไดท้ัง้ในรัฐตน้ทำง รัฐทำงผำ่น หรอืรัฐ
ปลำยทำง ขณะที ่“มำตรกำรคุม้ครอง” เกีย่วขอ้งกบักำรน�ำผูเ้สยีหำยออกมำจำกกำรควบคมุของผูค้ำ้มนุษย ์และบรรเทำ
ควำมเสีย่งโดยพลนั “มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื” กลบัมคีวำมครอบคลมุและไมใ่ชเ่พยีงกำร
ด�ำเนนิกำรตำมควำมจ�ำเป็นทนัทขีองผูเ้สยีหำย แตเ่ป็นกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ใหฟ้ื้นฟู
อตัตำณัตแิละพรอ้มเขำ้เป็นสว่นหนึง่หรอืกลบัเขำ้สูช่มุชนอกีครัง้

มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื อำจรวมถงึมำตรกำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูเ้สยีหำยเขำ้ถงึโอกำสระยะยำวใน
กำรจะหลดุจำกสถำนกำรณท์ีท่�ำใหต้นตกเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นครัง้แรกได ้เชน่ บรกิำรตำ่งๆ ดำ้นกำรให ้
กำรศกึษำ กำรฝึกอบรบ ควำมเป็นอยู ่และโอกำสในกำรจำ้งงำน ชว่ยแกปั้ญหำควำมเปรำะบำงและสนับสนุนกำร
กลบัคนืสูส่งัคมและเศรษฐกจิของผูเ้สยีหำย มำตรกำรบำงอยำ่งทีจั่ดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำยตัง้แตไ่ดรั้บกำรตดิตอ่เป็นครัง้
แรก อำจจ�ำเป็นตอ้งคงอยู ่หรอืจัดหำใหต้อ่ไป เชน่ กำรใหท้ีพั่กตอ่เนือ่ง กำรดแูลทำงกำรแพทยแ์ละทำงจติใจและกำร
ใหค้�ำปรกึษำ และกำรรับประกนัควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของผูเ้สยีหำย

เป้ำหมำยสงูสดุของกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยอยำ่งยัง่ยนื คอืกำรรับประกนัวำ่ผูเ้สยีหำยทีไ่ด ้
รับควำมชว่ยเหลอืสำมำรถรับมอืกบัปัญหำทีต่นเคยประสบ พึง่พงิตนเองได ้และมสีว่นรว่มกบัชมุชนไดอ้ยำ่งสมบรูณท์ัง้
ทำงเศรษฐกจิและทำงสงัคม หำกมสิำมำรถบรรลเุป้ำหมำยนีไ้ด ้อำจเพิม่ควำมเปรำะบำงของผูเ้สยีหำย สง่ผลใหผู้เ้สยี
หำยตกอยูใ่นวงจรกำรคำ้มนุษยซ์�้ำแลว้ซ�้ำเลำ่

มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนืจะซบัซอ้นยิง่ขึน้หำกกำรคำ้มนุษยเ์กดิขึน้ขำ้มรัฐและกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและ
ควำมคุม้ครองจ�ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมรว่มมอืระหวำ่งเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูใ้หบ้รกิำรจำกสองรัฐขึน้ไป หลงัจำกปลอ่ยให ้
ผูเ้สยีหำยไดท้บทวนเหตกุำรณต์ำ่งๆ หรอืภำยหลงักำรด�ำเนนิคดเีสร็จสิน้แลว้ ควรพจิำรณำทำงเลอืกตำ่งๆ ในกำรคนื
สูช่มุชน กำรสมคัรใจเดนิทำง หรอืกำรกลบัคนืสูช่มุชน25  ผูเ้สยีหำยอำจกลบัคนืสูช่มุชนในรัฐตน้ทำง เวน้แตไ่ดรั้บ
อนุมตัใิหเ้ป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่ำวรหรอืวซีำ่อืน่ใหอ้ยูต่อ่ได ้หรอืถกูสง่ไปยงัรัฐอืน่ หำกผูเ้สยีหำยถกูสง่ตวักลบัไปยงัภมูลิ�ำเนำ
เดมิ ไมว่ำ่จะอยูใ่นรัฐเดมิหรอืรัฐอืน่ในประเทศตน้ทำง เจำ้หนำ้ทีค่วรใชค้วำมพยำมยำมตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ ผูเ้สยีหำย
ไดรั้บควำมคุม้ครองจำกกำรถกูกลัน่แกลง้โตต้อบหรอืกำรถกูคำ้มนุษยซ์�้ำเมือ่เดนิทำงถงึทีห่มำยหรอื
ระหวำ่งกลบัคนืสูช่มุชน

กำรสง่ผูเ้สยีหำยกลบัไปยงัประเทศตน้ทำง หำกเป็นไปได ้ควรเป็นไปดว้ยควำมสมคัรใจของผูเ้สยีหำย และกระท�ำ
เพือ่รักษำสทิธ ิควำมปลอดภยั และศกัดิศ์รขีองผูเ้ดนิทำง ตลอดจนจัดหำมำตรกำรคุม้ครองทีเ่พยีงพอ ควำม
ชว่ยเหลอื และกำรสนับสนุนทีจ่�ำเป็นตอ่กำรชว่ยผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชนและป้องกนักำรถกูคำ้มนุษยซ์�้ำ26 หำก
ผูเ้สยีหำยประสงคจ์ะยำ้ยภมูลิ�ำเนำไปยงัรัฐอืน่ รัฐผูรั้บควรอ�ำนวยควำมสะดวกโดยจัดหำสถำนทีพ่�ำนักใหมท่ี่
ปลอดภยัและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้สูช่มุชน27  หำกมขีอ้วติกกงัวลเรือ่งควำมปลอดภยั หรอืขอ้พจิำรณำดำ้น
มนุษยชน หรอืควำมเสีย่งอืน่ใดทีร่ะงับกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยกลบัภมูลิ�ำเนำ ควรพจิำรณำใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูช่ัว่ครำวหรอื
ถำวรในประเทศปลำยทำง28

มำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนือำศยัควำมรว่มมอืจำกหน่วยงำนและผูม้สีว่นไดเ้สยีหลำยรำย  กำรสง่ตอ่
ผูเ้สยีหำยและกำรใหข้อ้มลูป้อนกลบัส�ำคญัตอ่กำรสรำ้งควำมเชือ่มัน่วำ่บรกิำรตำ่งๆ นัน้เหมำะสม  ทนัเวลำ

25 หลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking)  

(E/2002/68/Add.1), คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต,ิ แนวปฏบิตั ิ5(8).
26 หลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(E/2002/68/Add.1), คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตคิณะมนตร,ี 

แนวปฏบิตั ิ6(8) ด ูมำตรำ 8(3)-(4), มำตรำ 9(1)(b) แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์วำ่ดว้ยกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยกลบัอยำ่งปลอดภยั
27 หลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(E/2002/68/Add.1), คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำตคิณะมนตร,ี 

แนวปฏบิตั ิ6(8) ด ูมำตรำ 8(3)-(4), มำตรำ 9(1)(b) แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์วำ่ดว้ยกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยกลบัอยำ่งปลอดภยั
28 ด ูขอ้เสนอแนะเรือ่งหลกักำรและแนวทำงวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์(Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human 

Rights and Human Trafficking), ส�ำนักงำนขำ้หลวงใหญเ่พือ่สทิธมินุษยชน OHCHR, 2010, หนำ้ 180-182
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และในลกัษณะทีม่กีำรประสำนงำนกนั และจัดใหม้ภีำยในและระหวำ่งรัฐตน้ทำงและรัฐปลำยทำง กำรใหค้วำมรว่มมอื
และกำรมสีว่นรว่มของผูเ้สยีหำยเป็นองคป์ระกอบส�ำคญัตอ่กำรด�ำเนนิมำตรกำรยัง่ยนืนี ้ผูเ้สยีหำยไมเ่พยีงแตต่อ้งเขำ้ใจ
บทบำทและหนำ้ทีใ่นกำรรว่มมอืในมำตรกำรคุม้ครอง แตก่ำรมสีว่นรว่มของผูเ้สยีหำยในกำรก�ำหนดประเภทควำมชว่ย
เหลอืและกำรสนับสนุนเป็นปัจจัยส�ำคญัทีบ่ง่ชีค้วำมส�ำเร็จของมำตรกำรคุม้ครองระยะยำว รัฐจ�ำเป็นตอ้งพจิำรณำควำม
จ�ำเป็นของแตล่ะบคุคลและควำมปรำรถนำของผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยเพือ่ก�ำหนดแนวทำงคุม้ครอง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรณีผูเ้สยีหำยเป็นเด็ก จ�ำเป็นตอ้งค�ำนงึถงึประโยชนส์งูสดุกอ่นก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง ประกำร
สดุทำ้ย ควรตรวจสอบและประเมนิมำตรกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองอยำ่งสม�ำ่เสมอ และปรับรปูแบบ
ควำมคุม้ครองตำมควำมจ�ำเป็นของผูเ้สยีหำยทีเ่ปลีย่นไป

ความจ�าเป็นข ัน้พืน้ฐาน • จัดหำทีพั่กทีป่ลอดภัยตอ่เนื่อง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกยังไมส่ำมำรถสง่ผูเ้สยีหำย
กลับคนืสูช่มุชนได ้

• ก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง

การดแูลทาง
การแพทย ์และทางจติ
สงัคม

• ใหค้�ำปรกึษำทำงจติเวช
• ใหค้�ำปรกึษำทำงสงัคม รวมถงึกำรใหผู้เ้สยีหำยพบครอบครัว
• กำรรักษำพยำบำลและทันตกรรม
• กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืในกำรกลับคนืสูค่รอบครัวและชมุชน

การฟ้ืนฟู
สถานภาพทาง
เศรษฐกจิ

• ใหก้ำรศกึษำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แกเ่ด็ก
• ฝึกอบรมภำษำกรณีผูเ้สยีหำยตอ้งกลับเขำ้สูส่งัคมใหม่
• ฝึกอบรมวชิำชพีและทักษะอืน่ๆ ตำมตลำดแรงงำนหรอืควำมตอ้งกำรของ

อตุสำหกรรม
• ชว่ยจัดหำงำนใหม่
• ใหเ้งนิอดุหนุนเพือ่ควำมเป็นอยูแ่ละฝึกสอน
• ใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ/เงนิทนุแรกเริม่

การสนบัสนนุและชว่ย
เหลอืทางกฎหมาย

• ใหค้�ำปรกึษำทำงกฎหมำย
• ยืน่ค�ำรอ้งทำงอำญำและใหก้ำรเยยีวยำทำงกฎหมำยอืน่ๆ ตอ่หน่วยงำนที่

บังคับใชก้ฎหมำย และ/หรอื หน่วยงำนด�ำเนนิคดี
• ชว่ยเหลอืในกระบวนกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน
• ชว่ยเหลอืในกระบวนกำรขอพ�ำนักในรำชอำณำจักรเป็นกำรชัว่ครองหรอื

ถำวร
• เป็นผูแ้ทนผูเ้สยีหำยในกำรปลดผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์อกจำกกำร

กอ่อำชญำกรรมอันเป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย2์9

ตำรำงที ่1: องคป์ระกอบหลกัของมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื

คำ่สนิไหมทดแทน

วธิหีลกัในกำรอ�ำนวยมำตรกำรคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื คอื ผำ่นกำรใหค้ำ่สนิไหมทดแทน กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทำง
กำรเงนิ หรอื คำ่ปฏกิรรมชดเชยควำมเสยีหำย อำกำรบำดเจ็บ หรอือนัตรำยทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยป์ระสบ แมค้ำ่
สนิไหมทดแทนจะมสิำมำรถลบลำ้งเหตกุำรณก์ำรคำ้มนุษยท์ีผู่เ้สยีหำยประสบได ้แตก่ส็ำมำรถปรับปรงุควำมหวงัในกำร
ฟ้ืนฟแูละปกป้องผูเ้สยีหำยจำกควำมเสีย่งถกูคำ้มนุษยซ์�้ำ คำ่สนิไหมทดแทนอำจรวมถงึคำ่จำ้งทีม่ไิดรั้บ 
คำ่ธรรมเนยีมทำงกฎหมำย คำ่รักษำพยำบำล คำ่เสยีโอกำสและคำ่ชดเชยควำมบอบช�ำ้และเจ็บปวดทำงจติใจ30

ต
อ

น
ท

ี่ 2

29 อำ่นขอ้มลูเรือ่งกำรระงับกำรก�ำหนดอำชญำกรรมเป็นควำมผดิอำญำไดจ้ำก แนวนโยบำยในกำรก�ำหนดใหก้ำรคำ้มนุษยเ์ป็นควำมผดิอำญำ, 

กระบวนกำรบำหล,ี 2014, หนำ้ 7.
30  ด ูปฏญิญำแหง่สหประชำชำตวิำ่ดว้ยหลกักำรพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรอ�ำนวยควำมยตุธิรรมแกผู่เ้สยีหำยจำกอำชญำกรรมและกำรใชอ้�ำนำจในทำงมชิอบ 

(UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), A/RES/40/34, 29 พฤศจกิำยน 1985, (มำตรำ 12 และ13)
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ค�าแนะน�า: กำรใหค้ำ่สนิไหมทดแทนแกผู่เ้สยีหำยทีม่ปีระสทิธผิลเป็นสว่นหนึง่
ของมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองอยำ่งยัง่ยนื

รัฐควรพจิำรณำจัดหำแหลง่ยืน่ค�ำขอรับคำ่เสยีหำยใหแ้กผู่เ้สยีหำยโดยไมต่อ้งผำ่นกระบวนกำรพจิำรณำคดี
ทำงอำญำ ควรพจิำรณำเพิม่เตมิเพือ่รับประกนัวำ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถขอรับคำ่สนิไหมทดแทน

แผนภาพที1่: ทีม่าของคา่สนิไหมทดแทนทีเ่ป็นไปได้

จำก
   ผูก้ระท�ำผดิ

จำกรัฐ

กำรพจิำรณำขอ้เรยีกรอ้งทำงแพง่
ประกอบกำรพจิำรณำทำงอำญำ

ด�ำเนนิกำรทำงแพง่ เรยีกรอ้งผำ่น
ศำลแรงงำน

เรยีกรอ้งผำ่น
ศำลแรงงำน

กองทนุชว่ยเหลอื
ผูเ้สยีหำย

ช�ำระคำ่สนิไหมทดแทน
ในฐำนะคำ่ปรับเพิม่เตมิ

โครงกำรคำ่สนิไหมทดแทนทีม่อบใหแ้กผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์อำจน�ำมำจำกทรัพยส์นิทีร่บิจำกผูค้ำ้มนุษย ์หรอื
จำกมำตรกำรชดเชยทีรั่ฐเป็นผูจั้ดสรรผำ่นกระบวนกำรยตุธิรรมหรอืกำรด�ำเนนิกำรทำงปกครอง หลำยเขตอ�ำนำจรัฐ 
กำรเรยีกรอ้งทำงแพง่ส�ำหรับคำ่เสยีหำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรยืน่ด�ำเนนิกำรทำงอำญำและเงนิชว่ยเหลอืทีม่อบใหแ้ก่
ผูเ้สยีหำยอำจระบอุยูใ่นค�ำตดัสนิของศำล หรอืก�ำหนดใหส้นิไหมทดแทนส�ำหรับผูเ้สยีหำยเป็นสว่นหนึง่ของคำ่ปรับ 
อยำ่งไรกต็ำมบำงรัฐอนุญำตใหม้กีำรเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยผำ่นกำรด�ำเนนิกำรทำงแพง่ โดยเป็นอสิระจำกกำรด�ำเนนิ
คดอีำญำ กำรเรยีกรอ้งผำ่นศำลแรงงำนส�ำหรับคำ่จำ้งทีต่นไมไ่ดรั้บและผลประโยชนต์ำมสญัญำอืน่ๆ โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่กรณีผูเ้สยีหำยถกูคำ้เพือ่แสวงหำประโยชนนั์น้ กเ็ป็นอกีวธิหีนึง่ในกำรชดเชยคำ่สนิไหม

บำงประเทศในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิกไดจั้ดตัง้กองทนุจำกทรัพยำกรของแผน่ดนิ เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนอยำ่งเป็น
รปูธรรมแกผู่เ้สยีหำยขณะฟ้ืนฟจูำกประสบกำรณค์ำ้มนุษย ์อกีทัง้ไดม้กีำรจัดตัง้ทรัสตเ์พือ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
โดยไดเ้งนิทนุจำกคำ่ปรับทีเ่ป็นตวัเงนิและคำ่ปรับจำกกำรลงโทษในกำรพจิำรณำคดอีำญำ หลำยๆ ประเทศอนุญำต
ใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำ้ถงึกองทนุชว่ยเหลอืทัว่ไปทีม่อียู ่เชน่ กองทนุทีจั่ดตัง้เพือ่อำชญำกรรมรำ้ยแรงและ
ควำมรนุแรง

ผูม้บีทบำทจำกภำคเอกชนซึง่อตุสำหกรรมหรอืหว่งโซอ่ปุทำนอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรคำ้มนุษย ์อำจมบีทบำทใน
กำรคุม้ครองลกูจำ้งจำกกำรถกูแสวงหำประโยชนแ์ละชดเชยคำ่สนิไหมทดแทนแกล่กูจำ้ง ควำมชว่ยเหลอืดงักลำ่ว
รวมถงึกำรขยำยกองทนุรัฐดว้ยกำรรับเงนิบรจิำคจำกสถำบนัตำ่งๆ ระดบัประเทศ องคก์รกำรกศุล สมำคมธรุกจิ และ
บคุคลทัว่ไป

แมใ้นเขตอ�ำนำจสว่นใหญจ่ะเอือ้ใหผู้เ้สยีหำยเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนผำ่นศำลแพง่ (ผำ่นโครงกำรสวสัดกิำร
สงัคมหรอืแรงงำน) ผูท้ีเ่ขำ้ประเทศโดยมชิอบอำจพบอปุสรรคในกำรขอเขำ้รับคำ่สนิไหมทดแทนเนือ่งจำกมสีถำนะ
ผดิกฎหมำย/ขำดเอกสำรแสดงตน ดว้ยเหตนุีแ้ลว้ รัฐจงึควรอ�ำนวยควำมสะดวกใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ถงึศำลแพง่เพือ่
ขอรับคำ่สนิไหมชดเชยส�ำหรับควำมเสยีหำยทีป่ระสบรวมถงึส�ำหรับผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีอ่ยูใ่นสถำนกำรณไ์ม่
ปกติ
แผนภำพดำ้นลำ่งนีแ้จกแจงทีม่ำของคำ่สนิไหมทดแทนทีเ่ป็นไปได ้
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31 ด ูพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย,์ มำตรำ 6(3)
32 ด ูพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย,์ มำตรำ 6(3)
33 อำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีแ่นวนโยบำยในกำรคดัแยกผูเ้สยีหำย, กระบวนกำรบำหล,ี 2015, ตอนที ่3.1
34 ด ูมำตรำ 6 แหง่พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย์

ตอนที ่3:
กำรประสำนงำนและกำรปฏบิตังิำนแบบสหวชิำชพี

3.1. ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรใหค้วำมคุม้ครอง

กำรประสำนงำนเป็นองคป์ระกอบส�ำคญัในกำรใหค้วำมคุม้ครองทีค่รบถว้นสมบรูณ ์เนือ่งจำกควำมจ�ำเป็นของ
ผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยนัน้ซบัซอ้น มำตรกำรทีม่ปีระสทิธผิลและปรับไดเ้หมำะสมทีส่ดุตอ้งอำศยัควำมรว่มมอืจำก
ผูเ้ชีย่วชำญและกำรแทรกแซงกจิกำรภำยใน แมพั้นธะหนำ้ทีใ่นกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจะตกเป็นของรัฐ แตผู่ท้ีม่ ี
บทบำทอืน่ๆ อำจมบีทบำทส�ำคญัในกำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่หก้ำรสนับสนุน31 องคก์รประชำสงัคมคอืหน่วยงำนทีเ่หมำะสม
ในกำรสรำ้งควำมไวว้ำงใจระหวำ่งผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และมผีูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทีจ่�ำเป็นตอ่
กำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยอยำ่งมปีระสทิธผิล

พธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยต์ระหนักถงึควำมจ�ำเป็นในกำรประสำนงำนระหวำ่งกลุม่สหวชิำชพีในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำร
ชว่ยเหลอืและคุม้ครอง โดยก�ำหนดใหรั้ฐพจิำรณำอนุวตัมำตรกำรฟ้ืนฟผููเ้สยีหำยทำงรำ่งกำย จติใจ และสงัคม “โดยรว่ม
มอืกบัองคก์ำรนอกภำครัฐ องคก์รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และองคป์ระกอบตำ่งๆ ของประชำสงัคม”32 องคก์รรัฐและองคก์ำรนอก
ภำครัฐหลำยหน่วยงำนอำจมสีว่นเกีย่วขอ้งในกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยในรัฐใดๆ ทีก่�ำหนด อนัรวมถงึ เจำ้หนำ้ที่
ต�ำรวจ เจำ้พนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง เจำ้หนำ้ทีส่งัคมสงเครำะห ์ตลอดจน ผูท้ีม่บีทบำททีเ่กีย่วขอ้งกบักบัแรงงำน
และอตุสำกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรตำ่งประเทศ และองคก์ำรนอกภำครัฐที่
เชีย่วชำญในกำรใหบ้รกิำรแกผู่เ้สยีหำยจำกอำชญำกรรม ผูอ้พยพ สตรแีละ/หรอืเด็ก ตลอดจน
ผูใ้หค้วำมชว่ยเหลอืทำงกฎหมำย33

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองโดยตรง

หนว่ยงานรฐัมหีนำ้ทีใ่หค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยและอำจใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิโดยตรงผำ่นโครงกำรบรกิำร
สงัคม บรกิำรส�ำหรับเด็ก กองทนุกำรด�ำเนนิคดทีำงอำญำ กองทนุเพือ่ผูเ้สยีหำย กองทนุเพือ่สตรทีีไ่ดป้ระสบควำม
รนุแรง หรอืแหลง่อืน่ๆ หน่วยงำนรัฐตอ่ไปนีม้คีวำมส�ำคญัเป็นพเิศษ

• ต�ำรวจ และเจำ้พนักงำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ มคีวำมส�ำคัญตอ่กำรคุม้ครองควำมปลอดภัยทำง
กำยของผูเ้สยีหำย

• เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และเจำ้หนำ้ทีก่งสลุอำจมสีว่นอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผอ่นผันใหพ้�ำนักในรัฐ
เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถำวร

• หน่วยงำนบรกิำรสขุภำพของรัฐอำจใหค้�ำปรกึษำ ขอ้มลู กำรรักษำพยำบำล ควำมชว่ยเหลอืทำงจติใจและ
ควำมชว่ยเหลอืทีเ่ป็นรปูธรรม

• หน่วยงำนบรกิำรสงัคมก็มบีทบำทในกำรจัดฝึกอบรมวชิำชพีและกำรศกึษำตลอดจนขจัดอปุสรรคในกำรเขำ้
ถงึโอกำสในกำรจำ้งงำน กำรศกึษำ และกำรฝึกอบรบ34
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แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์18

35 ดคููม่อื IOM วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์(The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking), 

IOM, 2007, บทที ่4, และกลไกกำรสง่ตวัแหง่ชำต ิควำมรว่มมอืเพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คูม่อืปฏบิตั ิ

(National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook), OSCE, 2004, หนำ้ 73-76

36 ดว้ยกลไกกองทนุชว่ยเหลอืระหวำ่งประเทศ (Global Assistance Fund: GAF) และกลไกลอืน่ๆ ระดบัรัฐ และระดบัภมูภิำค IOM จงึสำมำรถ

ใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงแกผู่เ้สยีหำยไดป้ระมำณ 6,000 – 7,000 รำยตอ่ปี

37 สถำนทตู และสถำนกงสลุทีอ่อกหนังสอือนุญำตใหผู้เ้สยีหำยเดนิทำงจะตอ้งไมร่ะบสุถำนะของผูเ้ดนิทำงวำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์น

เอกสำรเหลำ่นัน้ ในขณะเดยีวกนัเจำ้หนำ้ทีจ่ำกประเทศผูรั้บก็ไมค่วรสง่ขอ้มลูสว่นตวัใดๆ ใหแ้กป่ระเทศตน้ทำงโดยไมไ่ดรั้บอนุญำตชดัแจง้จำกผูเ้สยีหำย

38 ดคููม่อืIOM วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืโดยตรงแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย,์ IOM, 2007, บทที ่3, และกลไกกำรสง่ตวัแหง่ชำต ิควำม

รว่มมอืเพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คูม่อืปฏบิตั ิ

(National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook), OSCE, 2004, หนำ้ 80-83

แมห้น่วยงำนของรัฐจะรับผดิชอบใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำย แตห่น่วยงำนทีไ่มใ่ชข่องรัฐในหลำยประเทศ เชน่ องคก์ร
ประชาสงัคม องคก์รระหวา่งประเทศ และผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชข่องรฐั เป็นผูใ้หค้วำมคุม้ครอง
ผูเ้สยีหำย โดยบอ่ยครัง้ท�ำงำนภำยใตค้วำมกดดนัอยำ่งใหญห่ลวงทำงดำ้นกำรเงนิและอืน่ๆ

• องคก์รเอกชนและองคก์รระหวำ่งประเทศอำจชว่ยเหลอืหน่วยงำนรัฐดว้ยกำรใหข้อ้มลูเรือ่งบรกิำรเฉพำะจำก
รัฐแกผู่เ้สยีหำย 

• องคก์รเอกชนและองคก์รระหวำ่งประเทศอำจใหก้ำรสนับสนุนทำงวัตถ ุในรปูของทีพั่ก อำหำร กำรดแูล
สขุภำพ (รวมทัง้กำรดแูลสขุภำพทำงเพศ) และกำรรักษำพยำบำล ตลอดจนกำรใหค้�ำปรกึษำทำงจติเวช ค�ำ
ปรกึษำทำงกฎหมำยและกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน นอกจำกหนำ้ทีใ่นใหค้วำมคุม้ครองแลว้ รัฐควรใหก้ำรสนับสนุน
และจัดหำเงนิทนุทีเ่พยีงพอแกอ่งคก์รประชำสงัคมเพือ่ใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำย35

• องคก์ระระหวำ่งประเทศ อำท ิหน่วยงำนภำยใตส้หประชำชำต(ิUN) และองคก์ำรระหวำ่งประเทศเพือ่กำรโยก
ยำ้ยถิน่ฐำน (IOM) อำจใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิหรอืทำงวัตถไุด3้6

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชน

ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชนในประเทศตน้ทำง อำจรวมถงึ เจำ้พนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง และ
เจำ้หนำ้ทีก่ำรตำ่งประเทศ ต�ำรวจ เจำ้หนำ้ทีก่งสลุ กระทรวงตำ่งๆ ทีบ่รกิำรสงัคม ตลอดจนเจำ้หนำ้ทีรั่ฐอืน่ๆ ในประเทศ
ตน้ทำงและประเทศปลำยทำง หน่วยงำนดงักลำ่วทัง้ในรัฐทีส่ง่กลบัและรัฐผูรั้บอำจตอ้งออกเอกสำรจ�ำเป็นตอ่กำรสง่ตวั
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยก์ลบัประเทศ37 ผูใ้หบ้รกิำรทีพั่กแบบมผีูด้แูล หรอืทีพั่กชัว่ครำวของรัฐทัง้ในรัฐผู ้
สง่และรัฐผูรั้บจ�ำเป็นตอ้งประสำนงำนรว่มกนัตลอดกระบวนกำร องคก์รภำครัฐจำกรัฐทัง้สองยงัตอ้งประสำนงำน
ลว่งหนำ้ในกำรพัฒนำและอนุวตัมำตรกำรสง่ตวัผูเ้สยีหำยและกำรพำบคุคลเหลำ่นัน้กลบัคนืสูช่มุชน เชน่ กระทรวง
แรงงำน กระทรวงจัดหำงำน และกระทรวงอตุสำหกรรม อำจมบีทบำทส�ำคญัในกำรมอบโอกำสในกำรสรำ้งควำม
เป็นอยูท่ีย่ัง่ยนืแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีก่�ำลงักลบัคนืสูช่มุชน

องคก์ำรนอกภำครัฐทีท่�ำหนำ้ทีส่ง่กลบัและคนืผูเ้สยีหำยสูช่มุชนอำจรวมถงึกลุม่ชว่ยเหลอืส�ำหรับผูเ้สยีหำย ผูโ้ยกยำ้ย
ถิน่ฐำน สตรแีละเด็ก องคก์รระหวำ่งประเทศ เชน่ IOM and หน่วยงำนในสงักดัสหประชำชำต ิอำจมบีทบำทส�ำคญัใน
กำรใหก้ำรสนับสนุนและเฝ้ำระวงักระบวนกำรสง่กลบั และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนระหวำ่งรัฐเพือ่พัฒนำ
แผนคุม้ครองและสง่ผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชนอยำ่งยัง่ยนื38 องคก์รทีไ่มใ่ชข่องรัฐและองคก์รระหวำ่งรัฐเหลำ่นีอ้ำจตอ้ง
ปฏบิตัหินำ้ทีเ่ชงิรกุในกำรอ�ำนวยกำรประสำนงำนระหวำ่งรัฐผูส้ง่และรัฐผูรั้บ โดยเสนอควำมชว่ยเหลอืทัง้กอ่นกำรสง่ตวั 
และหลงัสง่ตวัแลว้
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39 ด:ู http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons

-particularly-women-and-children-3

40 โคลมัเบยี จนี สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว เมยีนมำร ์ไทย และเวยีดนำม 

41 ด ูhttp://www.no-trafficking.org/commit.html

42 สมำคมควำมรว่มมอืแหง่ภมูภิำคเอเชยีใต ้(SAARC) อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรปกป้องและตอ่สูก่บักำรน�ำสตรแีละเด็กไปคำ้มนุษยเ์พือ่กำรคำ้ประเวณี 

(Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution),  2002. ผูร้ว่มลงนำมไดแ้ก ่

รัฐบำลแหง่บงักลำเทศ ภฐูำน อนิเดยี เนปำล ปำกสีถำน และศรลีงักำ

3.2. กำรประสำนงำนในระดบันโยบำย

กำรประสำนงำนในระดบันโยบำยจ�ำเป็นตอ่กำร
วำงรำกฐำนกำรประสำนงำนระหวำ่งกลุม่สหวชิำชพีใน
กำรด�ำเนนิมำตรกำรคุม้ครองทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรให ้
ค�ำมัน่ทำงกำรเมอืงหลำยครัง้กระท�ำในระดบัรัฐ ระดบั
ภมูภิำค และมกีำรลงนำมใหค้วำมรว่มมอืในขอ้ตกลง

ในระดบัสำกล รัฐไดผ้กูพันตนกบัพันธะหนำ้ทีท่ีม่กีำร
ประสำนงำน โดยเขำ้รว่มเป็นภำคใีนพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้
มนุษย ์นอกจำกนีย้งัมกีำรใหค้วำมรว่มมอืในระดบัภมูภิำค
อยำ่งแน่วแน่ เชน่ สมำชกิสมำคมประชำชำตแิหง่เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ไดล้งนำมใน ปฏญิญำกำร
ตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยโ์ดยเฉพำะสตรแีละเด็ก

ค�ำแนะน�ำ: วำงกลไกกำรประสำนงำน
ระดบัประเทศอยำ่งเป็น
ทำงกำรเพือ่ใหค้วำมคุม้
ครองผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย ์

กลไกกำรประสำนงำนระดบัประเทศมแีนวโนม้
ไดผ้ลหำกจัดท�ำอยำ่งเป็นทำงกำร เชน่ ผำ่นกำร
ลงนำมในบนัทกึควำมเขำ้ใจ (MoUs) ทีก่�ำหนด
บทบำทและหนำ้ทีเ่ฉพำะของผูม้สีว่นไดเ้สยี

(Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and Children) ปฏญิญำดงักลำ่วเนน้ควำม
จ�ำเป็นในกำรรว่มมอืระดบัภมูภิำคเพือ่ป้องกนักำรคำ้มนุษย ์รวมถงึกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ปกป้องสทิธแิละศกัดิศ์รขีองผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย์

39
 แผนแมแ่บบควำมรว่มมอืของคณะกรรมกำรลุม่แมน่�้ำโขงในกำรตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษย(์Coordi-

nated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking) (COMMIT) จัดตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2004 โดยกำรลงนำมใน
บนัทกึควำมเขำ้ใจทีผ่กูพันรัฐในกลุม่อนุภมูภิำคลุม่แมน่�้ำโขงทีไ่ดล้งนำมใหป้ระสำนงำนและเสรมิสรำ้งมำตรกำรปรำบ
ปรำมกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึกำรใหค้วำมคุม้ครอง กำรฟ้ืนฟ ูและกำรสง่ผูเ้สยีหำยกลบัคนืสูช่มุชน40 ภำยใตก้ระบวนกำร 
COMMIT นี ้รัฐทีล่งนำมผกูพันตนในกำรรว่มมอืตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยต์ำมมำตรฐำนสำกล หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิ
แหง่ชำตทิีป่ระกอบดว้ยเจำ้หนำ้ทีรั่ฐจำกกระทรวงตำ่งๆ (ตลอดจนเจำ้หนำ้ทีต่�ำรวจ เจำ้หนำ้ทีก่ระบวนกำรยตุธิรรม เจำ้
หนำ้ทีส่งัคมสงเครำะหแ์ละสทิธสิตร)ี จะตดัสนิใจเรือ่งนโยบำยและแผนปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยใ์นประเทศของตนซึง่
จะน�ำเสนอในแผนงำนของ COMMIT และผลลพัธข์องแผนงำนประจ�ำปี ซึง่จะน�ำไปอนุวตัในระดบัประเทศ ทวภิำค ี
และพหภุำค ีผำ่นกำรเป็นหุน้สว่นระหวำ่งกระทรวงตำ่งๆ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มใ่ชข่องรัฐ รวมถงึน่วยงำนในสงักดั
สหประชำชำต ิ IOM องคก์รประชำสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่41

ตวัอยำ่งกำรใหค้�ำมัน่ทำงกำรเมอืงเพือ่สรำ้งเสรมิแผนควำมคุม้ครองในระดบัภมูภิำคอกีประกำรคอื สมำคมควำม
รว่มมอืแหง่ภมูภิำคเอเชยีใต ้(South Asian Association for Regional Cooperation) (SAARC) อนุสญัญำในกำร
คุม้ครองและตอ่สูก้ำรคำ้มนุษยใ์นสตรแีละเด็กเพือ่กำรคำ้ประเวณี (Convention on Preventing and Combating 
Trafficking in Women and Children for Prostitution)42  ภำยใตอ้นุสญัญำนี ้รัฐภำคมีพัีนธะหนำ้ทีใ่นกำรจัดหำ
บำ้นทีป่ลอดภยัแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละใหอ้�ำนำจและเล็งเห็นบทบำทขององคก์ำรนอกภำครัฐผูรั้บผดิชอบ
ในกำรปฏบิตัดิงักลำ่ว

ในระดบัประเทศ อำจใหก้ำรประสำนงำนในระดบันโยบำยไดห้ลำยทำง รวมถงึ กำรท�ำขอ้ตกลงระหวำ่งหน่วยงำนรัฐ 
และหน่วยงำนทีไ่มใ่ชข่องรัฐในกำรใหค้วำมรว่มมอืในกำรคุม้ครอง แนวทำงปฏบิตัแิตกตำ่งกนัไปตำมรัฐ แต่
โดยทัว่ไปแลว้ มกัอำศยัผูป้ระสำนงำนระดบัประเทศทีม่ตี�ำแหน่งรำชกำรระดบัสงู หรอืเป็นหน่วยงำน และคณะ
กรรมกำร หรอืเป็นกลุม่โตะ๊กลมอนัประกอบดว้ยผูแ้ทนอำวโุสจำกหน่วยงำนรำชกำร และกลุม่สงัคมทีท่�ำงำน
รว่มกนัเพือ่ก�ำหนดนโยบำยแหง่ชำตหิรอืขอ้เสนอแนะเรือ่งกระบวนกำรพธิี

ต
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แนวนโยบายในการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์20

43 อำ่นเรือ่งกำรน�ำมำตรกำรรว่มมอืแบบรัฐตอ่รัฐในคดกีำรคำ้มนุษยม์ำปฏบิตั ิไดท้ี ่คูม่อื ASEAN วำ่ดว้ยกำรรว่มมอืทำงกฎหมำยในคดกีำรคำ้มนุษย ์

    (ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases), เลขำธกิำร ASEAN, สงิหำคม 2010
44 กลไกกำรสง่ตวัแหง่ชำต ิควำมรว่มมอืเพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์คูม่อืปฏบิตั ิ(National Referral Mechanisms, Joining efforts to 

    protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook), OSCE/ODIHR 2004, หนำ้ 15
45 ด ูกำรคำ้มนุษย:์ ควำมคดิเห็นรว่มของสหประชำชำตวิำ่ดว้ยทศิทำงของ EU – แนวปฏบิตัทิีม่พีืน้ทำงจำกสทิธมินุษยชน 

    (Human Trafficking: Joint UN Com mentary on the EU Direction - A Human Rights-based Approach), 

    OHCHR/UNHCR/UNICEF/ UNODC/UN   Women and ILO, 2011, หนำ้ 50 และกำรพัฒนำ NRM ในเขตภมูภิำค OSCE 

    (Current NRM Developments in the OSCE Region), ODIHR, 2008

3.3. กำรประสำนงำนในระดบัปฏบิตักิำร

เนือ่งจำกมผีูม้สีว่นไดเ้สยีหลำยรำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำย จงึจ�ำเป็นตอ้งวำงกลไกกำร
ประสำนงำนเพือ่จัดสรรบรกิำรทีแ่ตกตำ่งกนัซึง่เสรมิกนัและกนัในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทีเ่หมำะสม เพือ่เป็นกำร
สง่เสรมิกำรประสำนงำนในระดบัปฏบิตักิำรและใหก้ำรเขำ้ถงึบรกิำรควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสมแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย ์รัฐตำ่งๆ ไดน้�ำก�ำหนดกลไกทีแ่ตกตำ่งกนัในระหวำ่งขัน้ตอนปฏบิตังิำนคุม้ครองผูเ้สยีหำยบำงขัน้ตอน43 
ชว่งแรก จะเป็นประโยชนห์ำกแจกแจงกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด รวมทัง้บทบำทและบรกิำรควำมคุม้ครองของ
หน่วยงำนเหลำ่นัน้

ค�ำแนะน�ำ: น�ำกลไกกำร
ประสำนงำนมำปฏบิตั ิ

กำรประสำนงำนระดบัปฏบิตักิำรเพือ่รับรองกำร
มสีว่นรว่มระหวำ่งหน่วยงำนคอืสิง่แรกเพือ่ควำม
ส�ำเร็จในกำรด�ำเนนิยทุธศำสตรร์ะดบัชำตหิรอื
ระดบัทอ้งถิน่ในกำรปกป้องและปรำบปรำมกำร
คำ้มนุษย ์ ตวัอยำ่งแนวทำงควรปฏบิตั ิไดแ้ก ่
กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (SOPs) 
กำรประชมุรว่มกนัอยำ่งสม�ำ่เสมอ ตลอดจนกำร
ก�ำหนดกลไกกำรประเมนิและกำรเฝ้ำระวงัที่
ตกลงกนัระหวำ่งผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะรำย

 
กลไกกำรประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนรัฐและหน่วยงำน
ทีไ่มใ่ชข่องรัฐ อำจนยิำมไดว้ำ่เป็น “กรอบควำมรว่มมอืที่
หน่วยงำนรัฐไดป้ฏบิตัติำมพันธะหนำ้ทีจ่นลลุว่งเพือ่
คุม้ครองและสง่เสรมิสทิธมินุษยชนของผูเ้สยีหำยจำกกำร
คำ้มนุษย ์โดยกำรประสำนงำนควำมพยำยำมในกำรเป็น
หุน้สว่นยทุธศำสตรก์บัองคก์รประชำสงัคม” 44

แมค้�ำมัน่ในระดบักำรเมอืงจะใหโ้ครงรำ่งควำมคุม้ครองที่
แข็งแกรง่ขึน้ แตก่ำรน�ำขอ้ผกูพันดงักลำ่วมำใชใ้นทำง
ปฏบิตันัิน้ เกดิจำกกำรประสำนงำนอยำ่งเป็นทำงกำรกบัผู ้
มสีว่นไดเ้สยีจำกภำครัฐและทีไ่มใ่ชภ่ำครัฐในกำรจัดหำ
ควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองแกผู่เ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย ์หำกหน่วยงำนตำ่งๆ ใหค้วำมรว่มมอือยำ่ง
เหมำะแลว้ กำรน�ำตวับทกฎหมำย นโยบำย และ
กระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งไปปฏบิตัเิพือ่กำรใหค้วำม
คุม้ครองยอ่มท�ำไดด้ยี ิง่ขึน้ 

กลไกกำรประสำนงำนยงักอ่ใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุตอ่กำรใหค้วำมคุม้ครองโดยกลุม่สหวชิำชพี 
กลไกดงักลำ่วสำมำรถสนับสนุนควำมรว่มมอืระดบัทวภิำค ีระดบัภมูภิำค และระดบัสำกล โดยอนุญำตใหผู้ม้บีทบำทจำก
เขตอ�ำนำจรัฐหนึง่เป็นผูม้สีว่นรว่มอยำ่งมปีระสทิธผิลกบัหน่วยงำนปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยใ์นเขตอ�ำนำจ
รัฐอืน่ได ้กลไกดงักลำ่วมไิดก้�ำหนดไวเ้ป็นเครือ่งมอืสนับสนุนกำรสบืสวนและกำรด�ำเนนิคดแีตเ่พยีงอยำ่งเดยีว แตย่งัมุง่
ใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นหลกัดว้ย45

กลไกกำรประสำนงำนทีไ่ดผ้ลจะมขีอบเขตกวำ้งพอครอบคลมุรปูแบบกำรแสวงหำประโยชนท์ัง้หมด (กำรแสวงหำ
ประโยชนท์ำงเพศและแรงงำนรวมถงึกำรแสวงหำประโยชนร์ปูแบบอืน่ เชน่ กำรตดัอวยัวะ) ประเภทผูเ้สยีหำย 
(รวมถงึ บรุษุ และเด็กชำย สตรแีละเด็กหญงิ) และประเภทกำรคำ้มนุษย ์(กำรคำ้ภำยในประเทศ หรอืกำรคำ้ขำ้มชำต)ิ 
กลไกกำรประสำนงำนทีม่ปีระสทิธภิำพและไดผ้ลมพีืน้ฐำนมำจำกกำรก�ำหนดบทบำทของหน่วยงำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งให ้
ชดัเจน รวมถงึประเด็นควำมเป็นผูน้�ำ และควำมน่ำเชือ่ถอื

คณะกรรมกำรระหวำ่งหน่วยงำนวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษยอ์ำจเป็นกลไกกำรประสำนงำนทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยรวบรวมผูแ้ทน
จำกกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ กรมจัดหำงำน กองตรวจคนเขำ้เมอืง กระทรวงแรงงำนและอตุสำหรรม กอง
บรกิำรสงัคม และหน่วยงำนรัฐอืน่ๆ เขำ้ไวด้ว้ยกนั เพือ่เฝ้ำระวงักำรน�ำแผนยทุธศำสตรแ์หง่ชำตไิปปฏบิตัแิละแจง้ปัญหำ
ทีเ่กดิขึน้กบัทกุกระทรวงของรัฐ รัฐอำจจัดกำรประชมุโตะ๊กลมเพือ่สรำ้งกลไกกำรหำรอือยำ่งเป็นทำงกำร
ระหวำ่งรัฐบำล หน่วยงำนประชำสงัคม กลุม่สหภำพ และผูม้สีว่นไดเ้สยีในภำคอตุสำหกรรม รัฐอำจจัดตัง้กลุม่ปฏบิตังิำน
เพือ่แกปั้ญหำกำรคำ้มนุษยบ์ำงประเด็น หรอืเพือ่แกปั้ญหำในเชงิปฏบิตัแิกผู่เ้สยีหำยแตล่ะรำย
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กำรน�ำค�ำมัน่ทำงกำรเมอืงมำปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรำ้งกำรประสำนงำนในกำรให ้
ควำมคุม้ครองแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

ค�ำมัน่ทำงนโยบำยทีม่ปีระสทิธภิำพ (รวมถงึ MOU) จะก�ำหนดองคป์ระกอบส�ำคญัไวด้งัตอ่ไปนี้

• หุน้สว่นทีใ่หค้�ำมั่น อำณัตแิละอำณำเขตในกำรปฏบิัตหินำ้ที่

• หลักกำรและเหตผุลเบือ้งตน้ในกำรใหค้วำมรว่มมอื

• กลุม่เป้ำหมำยทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ำกค�ำมั่น

• กำรก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยและมำตรกำรกำรสือ่สำรและแลกเปลีย่นขอ้มลูลับ

• ขัน้ตอนในกำรใหค้วำมรว่มมอื

• มำตรกำรทีเ่หมำะสมแกค่นกลุม่นอ้ย

ในทำงปฏบิตัแิลว้ ค�ำมัน่ทำงกฎหมำยจะถกูน�ำไปใชใ้นทำงปฏบิตักิต็อ่เมือ่หุน้สว่นด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่
คุม้ครอง ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยด์งัตอ่ไปนี้

• ค�ำมั่นทำงกำรเมอืงไดรั้บกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิเพยีงพอ

• บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดรั้บกำรปฏบิัตเิฉกเชน่ผูเ้สยีหำยจำกกำร
คำ้มนุษยเ์พือ่กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครองเบือ้งตน้ โดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะกำรโยกยำ้ย
ถิน่ฐำน หรอืกำรมสีว่นรว่มกำรกอ่อำชญำกรรมอันเป็นผลจำกกำรคำ้มนุษย์

• บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดรั้บแจง้ทำงวำจำและเป็นลำยลักษณ์
อักษรในภำษำทีบ่คุคลเหลำ่นัน้เขำ้ใจในเรือ่งโอกำสกำรขอรับควำมคุม้ครองและสนับสนุน

• บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยมโีอกำสไดค้ดิทบทวนเหตกุำรณ์ตำ่งๆ

• จัดหำทีพั่กทีป่ลอดภัยและจ�ำเป็นตอ่กำรใหก้ำรสนับสนุนแกบ่คุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำย 
โดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนหรอืควำมสมัครใจในกำรใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำของบคุคลเหลำ่นัน้ 

• รัฐ องคก์รพัฒนำสงัคม และหุน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคุม้ครองไดร้ว่มปรกึษำเรือ่งกำรคุม้ครองบคุคล
ทีต่ัดสนิใจใหค้วำมรว่มมอืกบัเจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำคดทีำงอำญำหรอืตัดสนิใจเดนิทำงกลับประเทศ
ตน้ทำง

• รัฐและองคก์ำรนอกภำครัฐหำรอืวำ่ บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยเสีย่งไดรั้บอันตรำยจำกผู ้
คำ้มนุษยห์รอืไม่

• บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดรั้บแจง้ทำงวำจำและเป็นลำยลักษณ์
อักษรในภำษำทีบ่คุคลเหลำ่นัน้เขำ้ใจในเรือ่งกระบวนกำรทำงกฎหมำยตอ่ไปในอนำคต

• บคุคลทีส่นันษิฐำนวำ่น่ำจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ผีูคุ้ม้ครองตดิตำมกอ่น ขณะ และหลังกำร
พจิำรณำคดี

• ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดรั้บกำรสนับสนุนผำ่นเพือ่รับคำ่สนิไหมทดแทน กำรใหค้วำมชว่ยเหลอื
ทำงกำรเงนิ หรอืคำ่ปฏกิรรมชดเชยควำมเสยีหำยจำกกำรบำดเจ็บ ควำมสญูเสยี หรอือันตรำยที่
ประสบ

• มกีำรพจิำรณำควำมจ�ำเป็นดำ้นควำมคุม้ครองของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลังกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำเสร็จสิน้เพือ่สนับสนุนกำรกลับเขำ้สูช่มุชนอยำ่งยั่งยนืทำงสงัคมและทำงเศรษฐกจิ 
และลดควำมเสีย่งจำกกำรกลั่นแกลง้โตต้อยและกำรถกูคำ้มนุษยซ์�้ำ
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ตอนที ่4:
บทสรปุค�าแนะน�าในการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์

 ปฏบิตัติำมหลกักำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์

• ผูเ้สยีหำยไมค่วรถกูกกัขัง ตัง้ขอ้กลำ่วหำ หรอืด�ำเนนิคดเีนื่องจำกกำรเขำ้หรอืพ�ำนักในรัฐโดยมชิอบ 
หรอืจำกกำรกระท�ำผดิกฎหมำยหรอืกอ่อำชญำกรรมอืน่ๆ อันเป็นผลโดยตรงจำกกำรตกเป็นผูเ้สยี
หำยจำกกำรคำ้มนุษย์

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บกำรดแูลทำงร่ำงกำยและจติใจทีเ่พยีงพอ

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยและควำมชว่ยเหลอืรปูแบบอืน่ ผำ่นกระบวนกำร
อำญำ แพ่ง หรอืกระบวนกำรอืน่ใด

• ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเด็กควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืและควำมคุม้ครอง ทีเ่หมำะสมตำม
สถำนะควำมเปรำะบำง สทิธ ิและควำมจ�ำเป็น

• ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บกำรรับรองควำมปลอดภัย (หำกเป็นได ้ดว้ยควำมสมัครใจ) ในกำรเดนิทำง
กลับไปยังรัฐผูรั้บและรัฐตน้ทำง

• ผูเ้สยีหำยควรเขำ้ถงึกำรเยยีวยำทำงกฎหมำยทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลได

 การน�าบทบญัญตัใินการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายระหวา่งประเทศมาปฏบิตั:ิ รัฐไดรั้บ
กำรสง่เสรมิใหป้ฏบิตัติำมรัฐอืน่ทีด่�ำเนนิกำรเกนิมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ทีก่�ำหนดไวพ้ธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้
มนุษย ์เชน่ กำรจัดใหม้โีครงกำรชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทนทอียูน่อกเหนอืและเสรมิกระบวนกำร
อำญำ 

 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่แนวทางคุม้ครองยดึหลกัผูเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลาง: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
แนวทำงตำ่งๆ ในกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยย์ดึหลกัผูเ้สยีหำยเป็นศนูยก์ลำง โดย
ค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัของผูเ้สยีหำยและครอบครัว และกำรรักษำควำมลบัของขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัผูเ้สยีหำย โครงกำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยควรมผีลบงัคบัใชค้รอบคลมุผูเ้สยีหำย
ทัง้หมดตำมหลกักำรไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและควรปรับใชไ้ดอ้ยำ่งยดืยุน่ตำมควำมจ�ำเป็นของ
ผูเ้สยีหำยแตล่ะรำยผำ่นควำมรว่มมอืทีม่ปีระสทิธผิลกบัองคก์ำรนอกภำครัฐทีรั่บหนำ้ทีเ่ฉพำะ

 ใหคุ้ม้ครองผูเ้สยีหายไมว่า่ผูเ้สยีหายจะใหค้วามรว่มมอืหรอืไม:่ รัฐควรปฏบิตัติำมพันธะ
หนำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยโดยไมค่�ำนงึถงึสถำนะกำรโยกยำ้ยถิน่ฐำนหรอืสถำนะ
อืน่ใด รวมทัง้ไมน่�ำควำมสมคัรใจในกำรใหค้วำมรว่มมอืในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำมำ
พจิำรณำ

 ปลอ่ยใหผู้เ้สยีหายไดค้ดิทบทวนเหตกุารณต์า่งๆ: ปลอ่ยใหผู้เ้สยีหำยไดค้ดิทบทวน
เหตกุำรณต์ำ่งๆ เพือ่เยยีวยำสภำพจติใจจำกเหตกุำรณท์ีเ่กดิขึน้ ผูเ้สยีหำยควรไดรั้บโอกำส
ทบทวนเหตกุำรณแ์ละรับควำมคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิกำรผอ่นผันวซีำ่แกผู่เ้สยีหำยจำก
อำชญำกรรมขำ้มชำต ิ โดยไมค่�ำนงึควำมสมคัรใจในกำรรว่มใหก้ำรในกระบวนกำรยตุธิรรมทำง
อำญำเพือ่น�ำตวัผูก้ระท�ำผดิมำด�ำเนนิคดี
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 ใหค้วามคุม้ครองผูเ้สยีหายตามแนวทางปฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุ: แนวปฏบิตั ิ6 แหง่ส�ำนักงำน
ขำ้หลวงใหญส่ทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต ิ(OHCHR) วำ่ดว้ย หลกักำรและแนวทำงวำ่
ดว้ยสทิธมินุษยชนและกำรคำ้มนุษย ์เสนอวำ่ รัฐ หน่วยงำนระหวำ่งรัฐ และหน่วยงำนทีไ่มใ่ช่
ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งควรพจิำรณำ:

• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ผูเ้สยีหำยไมไ่ดถ้กูกกักนัอยูใ่นศนูยผ์ูเ้ขำ้เมอืงหรอืสถำนกกักนัรปูแบบ
ใดๆ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวำ่ผูเ้สยีหำยมไิดถ้กูบังคับใหย้อมรับควำมคุม้ครองหรอืบรกิำรควำม                
ชว่ยเหลอืทีต่นมไิดใ้หค้วำมยนิยอมขอรับ

• แจง้ผูเ้สยีหำยใหท้รำบสทิธใินกำรเขำ้ถงึผูแ้ทนทำงกำรทตูหรอืกงสลุจำกรัฐทีต่นถอืสญัชำติ

• ใหค้วำมคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรขม่ขู ่อันตรำย หรอืกำรกลั่นแกลง้โตต้อบจำกผูค้ำ้มนุษย ์      
รวมถงึเคำรพควำมเป็นสว่นตัวและไมเ่ปิดเผยอัตลักษณ์ของผูเ้สยีหำย

 ประเมนิความเสีย่งตลอดกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา: ควำมจ�ำเป็นในกำรไดรั้บควำมคุม้ครอง
ของผูเ้สยีหำยแตกตำ่งกนัไปทัง้กอ่น ขณะ และหลงักำรพจิำรณำคด ีดว้ยเหตนุีแ้ลว้ แนวทำงปฏบิตัทิี่
ดทีีส่ดุส�ำหรับรัฐคอื กำรประมนิควำมเสีย่งในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนกำร      เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่บรกิำร
ควำมคุม้ครองทีจั่ดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำยนัน้ปรับเปลีย่นและตอบสนองควำมจ�ำเป็นในกำรไดรั้บควำม
คุม้ครองทีเ่ปลีย่นไป

 ใหก้ารสนบัสนนุผูเ้สยีหายและพยานกอ่นพจิารณาคดใีนช ัน้ศาล:  บทบญัญัตเิรือ่งกำรให ้
ควำมคุม้ครองในพธิสีำรวำ่ดว้ยกำรคำ้มนุษย ์วำงมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอื
ผูเ้สยีหำยและพยำนในกำรคำ้มนุษยก์อ่นพจิำรณำคดใีนชัน้ศำล รัฐควรก�ำหนดกระบวนกำร
จัดหำควำมชว่ยเหลอืดงักลำ่วอยำ่งเป็นทำงกำร  องคก์ำรนอกภำครัฐและองคก์รประชำสงัคม
ทีม่คีวำมสำมำรถและเขำ้ใจระบบยตุธิรรมทำงอำญำรวมทัง้มกีำรอบรบผูเ้ชีย่วชำญใหค้วำม
ชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหำย อำจสำมำรถชว่ยในกำรใหบ้รกิำรสนับสนุนดงักลำ่วได ้

 ใหส้นบัสนนุผูเ้สยีหายตลอดกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา: รัฐควรใหข้อ้มลูทีค่รบถว้น
แกผู่เ้สยีหำย เป็นภำษำทีผู่เ้สยีหำยเขำ้ใจ ตำมทำงเลอืกทีส่ำมำรถจัดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำย 
รวมถงึทำงเลอืกในกำรเป็นพยำนในกระบวนพจิำรณำของศำล นอกจำกนี ้รัฐยงัควรมุง่มัน่ใน
กำรจัดหำทีป่รกึษำทำงกฎหมำยอสิระใหแ้กผู่เ้สยีหำยเพือ่ชว่ยอธบิำยใหผู้เ้สยีหำยเขำ้ใจสทิธิ
ทำงกฎหมำย และภำระหนำ้ที่

 วางมาตรการคุม้ครองพเิศษกรณีผูเ้สยีหายและพยานคดคีา้มนษุยเ์ป็นเด็ก: รัฐอำจ
พจิำรณำก�ำหนดมำตรกำรและใหค้วำมชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเบกิควำมในชัน้ศำลเพือ่
คุม้ครองบคุคลทีม่คีวำมเปรำะบำงใหบ้งัคบัใชก้บักรณีผูเ้สยีหำยเป็นเด็กโดยอตัโนมตั ิ อกีทัง้
อำจพจิำรณำใหค้วำมคุม้ครองเพิม่เตมิ เชน่ กำรผอ่นผันใหน้�ำเทปบนัทกึกำรสมัภำษณ์
ผูเ้สยีหำยและ/หรอืพยำนทีเ่ป็นเด็ก ของต�ำรวจมำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนทีไ่ดจ้ำกค�ำใหก้ำร
โดยตรง อยำ่งไรกต็ำม มคิวรก�ำหนดใหผู้เ้สยีหำยทีเ่ป็นเด็กมสีว่นรว่มในกระบวนกำรพจิำรณำ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกเด็กประสบกบัควำมบอบช�ำ้ทำงจติใจแสนสำหสั

 ตรวจสอบใหแ้นช่ดัวา่รฐัมไิดใ้ชม้าตรการใหค้วามชว่ยเหลอืและความคุม้ครองเป็นเครือ่งจงูใจในการ
ใหค้วามรว่มมอื: ควรจัดหำมำตรกำรชว่ยเหลอืและคุม้ครองผูเ้สยีหำยในลกัษณะทีไ่มใ่ชเ่ป็นเครือ่งจงูใจ 
อนัเป็นเหตใุหก้ระทบตอ่วตัถปุระสงคใ์นกำรด�ำเนนิคด ีสิง่ตำ่งๆ ทีจั่ดหำใหแ้กผู่เ้สยีหำย เชน่ ทีพั่กและ
วซีำ่ ฯลฯ ควรบนัทกึเป็นหลกัฐำนและตรวจสอบควำมเหมำะสม หำกพบกำรใชค้วำมชว่ยเหลอืในทำงมิ
ชอบใหร้ะ บแุละจัดกำรโดยพลนั
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 การใหค้า่สนิไหมทดแทนแกผู่เ้สยีหายทีม่ปีระสทิธผิลเป็นสว่นหนึง่ของมาตรการให้
ความคุม้ครองอยา่งย ัง่ยนื: รัฐควรพจิำรณำจัดหำแหลง่ยืน่ค�ำขอรับคำ่เสยีหำยใหแ้ก่
ผูเ้สยีหำยโดยไมต่อ้งผำ่นกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงอำญำ ควรพจิำรณำเพิม่เตมิเพือ่
รับประกนัวำ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถขอรับคำ่สนิไหมทดแทนไดแ้มม้ใิชพ่ลเมอืง
ของรัฐนัน้ๆ

 วางกลไกการประสานงานระดบัประเทศอยา่งเป็นทางการเพือ่ใหค้วามคุม้ครอง
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย:์ กลไกกำรประสำนงำนระดบัประเทศมแีนวโนม้ไดผ้ลหำกจัดท�ำ
อยำ่งเป็นทำงกำร เชน่ ผำ่นกำรลงนำมในบนัทกึควำมเขำ้ใจ (MoUs) ทีก่�ำหนดบทบำทและ
หนำ้ทีเ่ฉพำะของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะรำย

 การน�ากลไกการประสานงานมาปฏบิตั:ิ กำรประสำนงำนระดบัปฏบิตักิำรเพือ่รับรองกำรมี
สว่นรว่มระหวำ่งหน่วยงำนคอืสิง่แรกเพือ่ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนนิยทุธศำสตรร์ะดบัชำตหิรอื
ระดบัทอ้งถิน่ในกำรปกป้องและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย ์ ตวัอยำ่งแนวทำงควรปฏบิตั ิไดแ้ก ่
กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน (SOPs) กำรประชมุรว่มกนัอยำ่งสม�ำ่เสมอ ตลอดจนกำร
ก�ำหนดกลไกกำรประเมนิและกำรเฝ้ำระวงัทีต่กลงกนัระหวำ่งผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะรำย



ตดิตอ่ไดท่ี้

ส�ำนักงำนสนับสนุนระดับภูมภิำค – กระบวนกำรบำหลี
ชัน้ 27 อำคำรรัจนำกำร
3 ถนนสำทรใต ้สำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท:์ +66 2343 9477 โทรสำร:  +66 2676 7337
info@rso.baliprocess.net



http://www.baliprocess.net


