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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานะ ปัญหา

อุปสรรค และข้อท้าทายในการด้าเนินงานของประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก โดยเน้นงานที่เป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ งานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และเพ่ือน้าเสนอ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน เพ่ือให้การคุ้มครอง
ผู้เสียหายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล 

ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยในฐานะหนึ่งในรัฐภาคีประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายฯ จากการค้ามนุษย์ตามสาระ
และพันธกิจทั้ง 7 ด้าน คือ (1) ด้านการคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ (2) การที่ผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการกระท้าที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท้า
นั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (3) การให้การดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (4) การร่วมมือ
กับองค์การเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(5) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษ  
(6) การให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น และ (7) การจัดสรร
งบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี อาทิ  
การตีความผลการคัดแยกฯ ของทีมสหวิชาชีพที่แตกต่างกัน ปัญหาการขาดแคลนล่าม การปลอมแปลง
เอกสาร ปลอมอายุ การถูกข่มขู่ฟ้องร้อง การที่เจ้าหน้าที่หรือผู้เสียหายฯ ถูกคุกคามจากเครือข่าย
ผู้ต้องหาหรือเครือข่ายผู้ค้า การคุ้มครองดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิเศษที่ไม่มีกฎหมาย
รองรับ ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายฯ เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางแล้วขาดการติดตาม (Follow up) และให้ 
ความช่วยเหลือต่อ ท้าให้ไม่สามารถคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้ ประกอบกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท้าให้เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้ว ผู้เสียหายฯ ต้องดิ้นรนกลับมา
ท้างานในประเทศไทยอีก และมีโอกาสถูกค้าซ้้า ในระดับนโยบาย ภาครัฐยังขาดการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือมาช่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์  
ด้านการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เสียหายฯ บางรายเลือกที่จะไม่ฟ้องร้องด้าเนินคดี เพราะเกรงกลัว
อิทธิพลของผู้ค้าและเครือข่าย หรืออาจไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ บางครั้งกระบวนการยุติธรรมต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน ผู้เสียหายฯ มีความประสงค์จะกลับประเทศต้นทาง และเมื่อกระบวนการศาล
เสร็จสิ้น บางกรณีไม่สามารถตามตัวผู้เสียหายฯ มารับเงินชดเชยได้ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการพัฒนา
ศักยภาพในการท้างานด้านความอ่อนไหวในเด็ก (Child Sensitivity) และเพศสภาพ (Gender–
based Approach) การด้ าเนิน งานกองทุน เพ่ือการป้ องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 ยังขาดการก้ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ 



จ 

ส้าหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรมีการจัดท้ามาตรฐานการด้าเนินงานด้านการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติและให้ทีมสหวิชาชีพน้าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่ง เสริม
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการท้างานร่วมกับภาครัฐ รวมถึงการร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ควรมี  
การพัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติโดยเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ ควรมีการท้างานด้านสื่อเพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก (Awareness) 
ในระดับประเทศ เพื่อให้สังคมและชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง ได้รู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ และช่วยกัน
เฝ้าระวังปัญหา (Social Surveillance) ส้าหรับข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของทีมสหวิชาชีพทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมล่าม
และการจัดท้าทะเบียนล่ามให้พอเพียงในทุกภาษาที่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้ายที่สุดควรบรรจุ
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การให้ความคุ้มครองคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ใน
ต่างประเทศ ในหลักสูตรการอบรมข้าราชการออกประจ้าการทุกระดับของกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “ประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยการให้ค้าแนะน้าช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  
ปิ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช  ไชยเพ่ิม ซึ่งได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นและค้าแนะน้าทาง
วิชาการที่มีคุณค่าตลอดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลมาประกอบเรียบเรียง สังเคราะห์ การท้า
ความเข้าใจและการตีความในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านสารัตถะและทางด้าน
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่านได้กรุณารับฟังความคิดเห็นของผู้เขียนและให้แนวทางการปรับ
แก้ไขชี้แนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านเป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงานที่มีบทบาทส้าคัญ
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่สนับสนุนข้อมูลทั้งในด้านเอกสาร รายงาน ความคิดเห็น และกรุณา  
สละเวลาให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิเคราะห์ 
รวมทั้งการจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ท้าให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ ส้าหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนดูแลเอาใจใส่อ้านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการอบรมใน
ทุกด้านอย่างใกล้ชิดอบอุ่นและเป็นมิตรตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนร่วมรุ่นส้าหรับการสนับสนุน
ในทุกด้าน ขอบคุณทุกก้าลังใจที่อบอุ่นและจะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยและประชาคมโลกเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น การค้ามนุษย์ถือเป็นการค้าทาสในรูปแบบใหม่ เป็นการกระท้าที่ถือเป็นอาชญากรรมที่ทั้ง
ละเมิดต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เป็นปัญหาที่ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วหรือก้าลังพัฒนาต่างได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน การค้ามนุษย์ท้ากันเป็นขบวนการและ
เชื่อมโยงกับผลประโยชน์มหาศาล ส้านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime–UNODC) ประเมินว่าจ้านวนผู้ที่ตก
เป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์มีประมาณสองล้านสี่แสนคน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เติบโตเร็ว
ที่สุด รวมถึงเป็นแหล่งรายได้ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการค้ามนุษย์เป็น
รายได้อันดับสองรองจากการค้ายาเสพติด1 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเมินว่าในแต่ละปี 
มีผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 600,000–800,000 คน ในจ้านวนนี้ ร้อยละ 80 
เป็นเด็กและผู้หญิง ขณะที่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้เยาว์ สถิติของยูนิเซฟประเมินว่าในแต่ละปีมีเด็ก
ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถึงหนึ่งล้านสองแสนคน ขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO ประเมินว่าในจ้านวนแรงงานที่เกิดจากการกดขี่บังคับ 20.9 ล้านคนทั่วโลก มีอย่างน้อยร้อยละ 
44 ที่มาจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มาจากประเทศยากจน และเป็นกลุ่ม
คนที่ยากจนที่สุดในประเทศของตนเอง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภู มิภาคที่มี 
การค้ามนุษย์มากท่ีสุด2 

ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) สาเหตุหลัก 
เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล หรือความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ยากจนกว่า ไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่า เพ่ือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่การค้ามนุษย์น้ามาซึ่งผลประโยชน์มหาศาล จึงเป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
และน้าคนมาค้าโดยท้าเป็นขบวนการทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน 

ประเทศไทยได้มีการด้าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง 
และอยู่ในสถานะที่เป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทย 
ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขและปราบปรามปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยได้จัดให้การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี 2547 และใน
                                                 
1 บันดาล   บัวแดง และคณะ, การค้ามนุษย์ในโลกไร้พรมแดน, (ส้านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิและ
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556), หนา้ 5. 
2 คณะมนตรสีิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ยูเอ็นสรุปสถานการณ์สิทธิไทย ปี 2016 วิกฤติทุกด้าน [Online], 
แหล่งที่มา: https://www.voicetv.co.th/read/475311. 
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ทุกรัฐบาลได้ประกาศย้้าเน้นการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศยืนยันให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็น
วาระแห่งชาติในปี 2558 ณ ท้าเนียบรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “การค้ามนุษย์ต้องหมด
สิ้นไป” (Zero Tolerance) มีการระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ตามแนวคิดประชารัฐร่วมใจต้านภัย
การค้ามนุษย์ 

การขจัดปัญหาให้หมดสิ้นจ้าเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับชาติทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (หรือ 5  P) คือ (1) ด้านนโยบายและการน้าสู่การ
ปฏิ บั ติ  (P: Policy and implementation) (2 ) ด้ านการด้ า เนิ น คดี และบั งคับ ใช้ กฎหมาย  
(P: Prosecution) 3) ด้านการป้องกัน (P: Prevention) (4) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (P: Protection) และ (5) ด้านความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสั งคม ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(P: Partnership) ด้วยเหตุที่การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ล้าพังประเทศไทยประเทศเดียว
ไม่สามารถขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จ้าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือสกัดกั้นอาชญากรรมนี้ 

ภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศ ที่มีความแตกต่างและความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับมี
พรมแดนที่ติดต่อเชื่อมโยงกันทั้งทางภาคพ้ืนดินและทางน้้า ท้าให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเพ่ือ
โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นช่องทางให้เกิดการแสวงประโยชน์และสร้างเครือข่ ายองค์การ
อาชญากรรมข้ามชาติและค้ามนุษย์  

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ASEAN 
Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children: ACTIP)3 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอาเซียนในการด้าเนินการแก้ไขและต่อสู้กับอาชญากรรมที่
เลวร้ายนี้ อีกทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันใน
ประเทศสมาชิกเพ่ือต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ อนุสัญญาอาเซียนฯ เป็นกลไกและเครื่องมือทาง
กฎหมายระหว่างประเทศฉบับที่มีการลงนามล่าสุด ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ได้ลงนาม
รับรองเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2559 อนุสัญญาอาเซียนฯ เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2560 มีเนื้อหาใจความที่มี
ความก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยมีแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน  
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, 

                                                 
3 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย ์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ASEAN Convention Against 
Trafficking in Persons, especially Women and Children: ACTIP), ตลอดรายงานฉบับน้ี ผู้เขียนจะใช้ค้าว่า 
“อนุสัญญาอาเซียนฯ”. 
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especially Women and Children: APA)4 ซึ่งเป็นแผนหลัก (Master Plan) ที่ก้าหนดทิศทาง 
การท้างานร่วมกันตามอนุสัญญาอาเซียนฯ แนวคิดและหลักการตามอนุสัญญาจะสอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และเนื้อหาครอบคลุมยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้ง 5 ด้าน (5 P) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอของการค้ามนุษย์ 
เช่นความยากจน ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยผลักดันอ่ืน ๆ รวมทั้งเน้นก้าหนดมาตรการ เพ่ือลดโอกาสที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะตกเป็นผู้เสียหายซ้้า นอกจากนี้ ยังก้าหนดเงื่อนไขท่ีจะลงโทษผู้ค้ามนุษย์
อย่างหนัก รวมถึงลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในขบวนการค้ามนุษย์5 

ประเทศไทยเมื่อลงนามและให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนฯ แล้ว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนากลไกการท้างานในทุกด้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้
จะเป็นการศึกษาสถานะของประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณี และเป็นการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและข้อท้าทายในการด้าเนินงานของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (P: Protection) ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ 
หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(Protection of Victims of Trafficking in Persons) และแผนปฏิบัติการอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ 
หมวด ข การคุ้มครองผู้เสียหาย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ส้าคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานะของประเทศไทย และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานของ
ประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการท้างานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในทุกระดับ  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสถานะของประเทศไทย และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงาน
ของประเทศไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ โดยเน้นงานที่เป็นภารกิจหลัก
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ งานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14)  
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in Persons) และ
แผนปฏิบัติการอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมวด ข (B) การคุ้มครองผู้เสียหาย 
(Protection of Victims) โดยมีสาระและกรอบแนวคิดส้าคัญ 7 ด้าน ดังนี้ 

                                                 
4 แผนปฏิบัติการอาเซยีนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ASEAN Plan of Action 
Against Trafficking in Persons, especially Women and Children: APA), ตลอดรายงานฉบับน้ี ผู้เขียนจะใช้
ค้าว่า “แผนปฏิบัติการอาเซยีนฯ”. 
5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ รายงานผลการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทยประจ้าป ี2558, หน้า 122. 
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1) การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
2) การที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการ

กระท้าท่ีผิดกฎหมาย หากว่าการกระท้านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
3) การให้การดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
4) การร่วมมือกับองค์การเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
5) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการ

พิเศษ 
6) การให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
7) การจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย ์
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยจะมีการใช้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ เอกสารรายงานการประชุมระดับทวิภาคีและพหุภาคี อนุสัญญา 
รายงานประจ้าปีของประเทศ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
จากการสนทนาหารือ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และการเข้าร่วมประชุมเจรจาทั้งที่ เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ 
 
1.5  ค าถามการศึกษา 

ประเทศไทยมีสถานะ ปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทายอย่างไรในการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
กรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in Persons) และแผนปฏิบัติการ
อาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมวด ข (B) การคุ้มครองผู้เสียหาย (Protection 
of Victims)  
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ท้าให้ทราบสถานะ ปัญหาอุปสรรค และข้อท้าทายในการด้าเนินงานของประเทศไทย
กับการปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ โดยเน้นงานที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ งานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ตามอนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in Persons) และแผนปฏิบัติ
การอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ หมวด ข การคุ้มครองผู้เสียหาย  

1.6.2 เพ่ือน้าผลส้าเร็จของการปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ ด้าน 
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
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1.6.3 ส้าหรับประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายจะได้น้าเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติให้สอดรับกับการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.6.4 จะได้น้าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางการท้างานด้านการคุ้มครองช่ วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
 
1.7 นิยามศัพท์: 

การค้ามนุษย์ ตามค้าจ้ากัดความในเอกสารอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก ซึ่งมีความสอดคล้องกับพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก หมายถึง  

“การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการ
ขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก้าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง 
ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ้านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์ 
โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล ผู้มีอ้านาจ
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุด
ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระท้าอ่ืน เสมือนการ
เอาคนลงเป็นทาส การท้าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย”6 

ประวิทย์  ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส้านักงานคดีค้ามนุษย์7 ได้สรุปว่าวงจร
ของการค้ามนุษย์ มี 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการจัดหาคนที่จะน้าไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
2) ขั้นตอนการขนส่ง ล้าเลียงไปยังจุดหมายปลายทาง  
3) ขั้นตอนการรับเอาตัวไว้แล้วบังคับแสวงหาประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งนี้โดยมีข้อสังเกต คือ คนที่ด้าเนินงานทั้งสามขั้นตอนนี้อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือ

เป็นกลุ่มคนที่ท้ากันเป็นขบวนการก็ได้ 
ดังนั้น องค์ประกอบส้าคัญของการค้ามนุษย์ มี 3 ส่วน คือ 
1)  การกระท้า (action)  

– มีการจัดหา (recruitment) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย  
– มีการน้าพาไป (transportation, transfer) พามาจาก ส่งไปยังที่ใดท่ีหนึ่ง 
– มีการรับตัวเอาไว้ (harboring, receiving) รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย 

2)  วิธีการ (means) โดยข่มขู่ ใช้ก้าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ้านาจ 
โดยมิชอบ ใช้อ้านาจครอบง้าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือ
ทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ โดยให้เงินหรือผลประโยชน์
                                                 
6 กระทรวงการต่างประเทศ, เอกสารค้าแปลอนสุัญญาอาเซยีนฯ, หน้า 2–3.  
7 ประวิทย์  ร้อยแก้ว, นิยามและความหมายการค้ามนุษย ์และองค์ประกอบของความผดิฐานค้ามนุษย ์[ออนไลน]์, 
แหล่งที่มา: http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2560/Human_Trafficking/ 
3.-Definition-and-meaning-of-trafficking.pdf, หน้า 6.  
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อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพ่ือให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลนั้นให้ความยินยอมแก่ผู้กระท้าผิดในการ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

3)  วัตถุประสงค์ (purpose) เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (exploitation) 
เด็ก หมายถึง บุคคลใดที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี 
ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลธรรมดาใด ๆ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การกระท้าการค้ามนุษย ์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (Exploitation) หมายถึง การกระท้าใด ๆ ต่อบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือที่จะได้ประโยชน์จากการท้างานหรือน้้าพักน้้าแรงของบุคคลนั้น  
การอาศัยหรือการใช้สถานการณ์หรือโอกาสเพ่ือตักตวงผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมให้แก่ตนเอง 
การใช้บุคคลหนึ่งบุคลใดอย่างไม่เป็นธรรมเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ประเด็นที่ส้าคัญ คือ การใช้งาน
อย่างไมเ่ป็นธรรม (Unfair use) และการได้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม (Unfair advantage) 

กลุ่มองค์การที่จัดตั้งในลักษณะองค์การ (Organized Criminal Group) ตามค้าจ้ากัดความใน
เอกสารอนุสัญญาอาเซียนฯ หมายถึงกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลสามคนหรือมากกว่า ที่ด้ารง
อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง และที่มีการประสานการด้าเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระท้า
อาชญากรรมร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระท้าความผิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม8 

อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระท้าความผิดที่มีลักษณะข้ามชาติ ความผิดมี
ลักษณะข้ามชาติ หากกระท้าในรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ เป็นความผิดกระท้าในรัฐหนึ่ง แต่มีส่วนที่ส้าคัญ
ของการเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง รวมถึงความผิดที่
กระท้าในรัฐหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
เป็นความผิดอาญาในรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ หรือความผิดกระท้าในรัฐหนึ่งแต่มีผลกระทบอย่างส้าคัญใน
อีกรัฐหนึ่ง  

การคุ้มครองดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Victims Protection) หมายถึง การดูแล
และอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงโดยร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ องค์กรอ่ืน ๆ 
และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม ดังนี้  

1) ที่พักท่ีเหมาะสม มีอาหารและเครื่องใช้ที่จ้าเป็น  
2) การให้ค้าปรึกษาและให้ข้อมูล โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหาย 

ในภาษาท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าใจได้  
3) การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฟ้ืนฟูเยียวยาทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม และ

การให้ความช่วยเหลือทางวัตถุที่จ้าเป็น 
4) ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม  
5) ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หมายถึง กองทุนในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส้าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายใน

                                                 
8 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 6, หน้า 3. 
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การบริหารกองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็น
ประธาน และแทนจากท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ9 

การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  เป็นกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนแรกที่มี
ความส้าคัญต่อการเข้าถึงตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือคัดแยกว่า 
บุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือให้การคุ้มครองช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือเป็นพยาน 
เพ่ือน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษ โดยผู้มีอ้านาจหน้าที่จะพิจารณาลงความเห็นตามนิยาม
ความหมายของการค้ามนุษย์ว่า บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ หากเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ บุคคลดังกล่าวพึงได้รับการส่งต่อไปยังสภาวะแวดล้อมที่ให้การคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจหน้าที่ได้สัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การคัดแยกที่ มี
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวผู้เสียหายและพนักงานสอบสวน เนื่องจาก  
การคัดแยกที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย้า จะช่วยให้ผู้เสียหายหลุดพ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์  
ได้เร็วขึ้น ท้าให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท้างานของเจ้าหน้าที่ อันจะน้าไปสู่ความพร้อม 
ที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป10 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
ด้าเนินการตามนิยามความหมายความหมายของการค้ามนุษย์ในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมีความสอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซึ่งเป็นพิธีสารที่แนบท้ายอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime–UNTOC) และยังเป็นแม่บทของอนุสัญญา
อาเซียนฯ ที่มีความสอดคล้องกัน 

ความผิดทางอาญา คือ ผลร้ายซึ่งผู้กระท้าผิดได้รับเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยที่
ผู้ซึ่งมีอ้านาจให้ผลร้ายจะต้องมีอ้านาจตามที่กฎหมายก้าหนด และผลร้ายที่ผู้กระท้าผิดได้รับนั้นเป็น
การตอบแทนการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งการตอบแทนนี้จะมีลักษณะต้าหนิผู้กระท้าความผิดนั้น11 

ความผิดทางปกครอง เป็นความผิดที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ฯ ในด้านต่างในการจัดระเบียบ
ความเรียบร้อยในรัฐเพ่ือประโยชน์ในทางปกครอง บริหาร ความผิดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ  
ที่คนในสังคมต้องประสบอยู่ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือที่จะยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันความไม่สุจริตระหว่างกัน รวมทั้งระงับการความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
จากการอยู่ร่วมกัน เช่น ความผิดตามกฎหมายจราจร ความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร ความผิด
เหล่านี้ เมื่อมีการกระท้าฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้น รัฐจึงมีอ้านาจหน้าที่โดยตรง

                                                 
9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551,  
10 กองต่อต้านการค้ามนุษย ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์
และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.e-aht.com/startup/ 
downloadInformationDocumentFile?information_id=124, หน้า 37.  
11 องค์อาสน์  เจริญสุข, เกณฑ์การแบ่งแยกความผิดทางอาญาและความผิดทางปกครอง (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2553), หน้า 30. 
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ที่จะด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ในการบริหารงานของรัฐ ซึ่งรัฐควรก้าหนด
วิธีการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการบังคบัใช้กฎหมายเหล่านี้อย่างทั่วถึง12 

 
 

 

                                                 
12 เพิ่งอ้าง, หน้า 14. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

แนวคิดการท้างานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกรอบที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in Persons) และแผนปฏิบัติการอาเซียนฯ  
ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมวด ข (B) การคุ้มครองผู้เสียหาย (Protection of Victims) 
มีสาระและกรอบแนวคิดส้าคัญ 7 ด้าน ดังนี้ 

1) การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
2) การที่ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจาก 

การกระท้าที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท้านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
3) การให้การดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
4) การร่วมมือกับองค์การเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
5) การให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยค้านึ งถึ งวัย เพศ และ 

ความต้องการพิเศษ 
6) การให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
7) การจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย ์
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 ความเป็นมาของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children–ACTIP)  

2.2.1.1  อนุสัญญาอาเซียนฯ เป็นความพยายามของ 10 ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป โดยมีส้านักงานเลขาธิการอาเซียนเป็น  
ผู้ประสานงานหลัก และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้น้า (Lead shepherd) และเป็นฝ่าย
เลขานุการจัดท้าร่างและจัดประชุมเพ่ือเจรจาหาข้อตกลงจนอนุสัญญาฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2.2.1.2 อนุสัญญาอาเซียนฯ มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับพิธีสาร เพ่ือ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ปี 2543 (The 2000 Protocol  
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) 
แนบท้าย “อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
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(United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) ซึ่งเป็นพิธีสาร
ที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเครื่องมือที่เป็นกลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
ประเทศไทยโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาใน
ขณะนั้น ทรงยื่นสัตยาบันสาร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และมีผลในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 

2.2.1.3 ประเทศทั้ง 10 ในภูมิภาคอาเซียนได้ลงนามในอนุสัญญาอาเซียนฯ เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ในการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ ประเทศมาเลเซีย 

2.2.1.4 ประเทศที่ ให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนฯ แล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ 
สิงคโปร์ (ม.ค. 59) กัมพูชา (ม.ค. 59) ไทย (ก.ค. 59) เวียดนาม (ม.ค. 60) เมียนมา (ม.ค. 60) 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ม.ค. 60) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พ.ค. 60) ซึ่งส่งผลให้
อนุสัญญาอาเซียนฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 

2.2.1.5 ภายใต้กรอบอนุสัญญาอาเซียนฯ ได้มีการจัดท้า “แผนปฏิบัติการอาเซียน
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” (ASEAN Plan of Action Against 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children: APA) ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการ
ก้าหนดทิศทางการท้างานร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์  

2.2.1.6 นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการจัดท้าแผนการด้าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ (APA) ชื่อว่า “แผนการด้าเนินงานโบฮอล ระยะ 4 ปี 2560–
2563” (Bohol Trafficking in Persons Work Plan 2017–2020)  

2.2.1.7 อนุสัญญาอาเซียนฯ ครอบคลุมเนื้อหา 7 หมวด (Chapters) 31 ข้อ 
(Articles) ได้แก่ 

หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป มี 4 ข้อ 
หมวดที่ 2 การก้าหนดให้เป็นความผิดอาญา มี 6 ข้อ  
หมวดที่ 3 การป้องกัน มี 3 ข้อ  
หมวดที่ 4 การคุ้มครอง มี 2 ข้อ 
หมวดที่ 5 การบังคับใช้กฎหมาย มี 2 ข้อ  
หมวดที่ 6 ความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 5 ข้อ  
หมวดที่ 7 บทบัญญัติสุดท้าย มี 9 ข้อ 

2.2.1.8 อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 
(Article 14) การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in 
Persons) มี 14 วรรค (Paragraphs)13 คือ  

1) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดท้าแนวปฏิบัติระดับประเทศ หรือวิธีการในการ
คัดแยกผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ที่เหมาะสม และอาจร่วมกับองค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไมใช่
องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

2) ในกรณีที่การค้ามนุษย์เกิดข้ึนในมากกว่าหนึ่งประเทศ ภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องเคารพและยอมรับ การคัดแยกผู้เสียหายโดยหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่ของรัฐผู้รับ  

                                                 
13 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 6, หน้า 10–11. 
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3) ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งเป็นอ่ืน รัฐผู้รับต้องแจ้งผลการคัดแยก
ให้รัฐผู้ส่งโดยไม่ล่าช้า โดยไม่สมเหตุผล  

4) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาออกกฎหมายหรือมาตรการที่เหมาะสม
ซึ่งอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในดินแดนของตนชั่วคราวหรือถาวรตามความเหมาะสม 
ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การพิจารณา อย่างเหมาะสมต่อปัจจัยด้านมนุษยธรรมและเมตตาธรรม  

5) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในขณะที่อยู่ในดินแดนของตน  

6) ในกรณีที่เหมาะสมและเท่าที่อนุญาตได้ตามกฎหมาย ภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัว และอัตลักษณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงโดยด้าเนินมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว  

7) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิด
ทางอาญาหรือทางปกครอง จากการกระท้าที่ผิดกฎหมาย ถ้าการกระท้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
ทัง้นี้โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายใน และตามความเหมาะสม  

8) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องไม่ควบคุมตัวหรือกักขังบุคคลที่ได้รับการคัดแยก
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่อย่างไม่สมเหตุผล ในช่วงก่อน ระหว่าง 
หรือภายหลังขั้นตอนการพิจารณา ความทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครองส้าหรับคดีค้ามนุษย์  

9) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องแจ้งข้อมูลภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ทราบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ อุปการะ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิที่จะ
ได้รับตามกฎหมายภายในประเทศและตามอนุสัญญาฉบับนี้  

10) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมถึงโดยร่วมมือกับ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ องค์กรอ่ืน ๆ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องตาม 
ความเหมาะสม ดังนี้ 

ก. ที่พักท่ีเหมาะสม  
ข. การให้ค้าปรึกษาและข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย

ของผู้เสียหาย ในภาษาท่ี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าใจได้  
ค. การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ จิตใจ และวัตถุ และ  
ง. การจ้างงาน โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม  

11) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ให้กลับเข้าสู่สังคมของรัฐผู้ส่ง  

12) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการของเด็กในการปฏิบัติตามข้อบทต่าง ๆ 
ของข้อนี้  

13) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องด้าเนินการให้ระบบกฎหมายภายในมีมาตรการ 
ให้ผู้เสียหายสามารถได้รับ การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  

14) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องก้าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงจัดตั้ง
กองทุนแห่งชาติ ตามความเหมาะสม ส้าหรับการดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
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2.2.1.9 แผนปฏิบัติการอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมวด ข (B) 
การคุ้มครองผู้เสียหาย (Protection of Victims) มีสาระ ดังนี้14 

1) ขอยืนยันว่าการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ทุกคนและมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบโต้กับปัญหาการค้ามนุษย์จะเป็นสิ่งที่
ช่วยเสริมซึ่งกันและกันและจะได้รับการส่งเสริมร่วมกัน 

2) เป็นไปตามข้อ 14 วรรค 10 ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับการให้การดูแล การคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม 

3) จัดให้มีบริการเป็นการเฉพาะแก่ผู้เสียหายที่ได้รับการคัดแยกเป็น
พิเศษ อันเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ และกลไกระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกัน 
การดูแลรักษา และบริการให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ และโรคที่เกิดจากการ
ติดต่อทางเลือดหรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ แก่ผู้เสียหายฯ ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยค้านึงถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่า การค้ามนุษย์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรง และ
ส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงในระยะยาวต่อสุขภาพ ซึ่งรวมทั้งสุขภาพเกี่ยวกับเพศและการเจริญพันธุ์ 

4) ภายใต้บังคับของกฎหมายภายใน กฎ ระเบียบ และนโยบาย ในกรณี
ที่เห็นสมควรให้พิจารณาไม่ด้าเนินคดีอาญาหรือด้าเนินการทางปกครองกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ส้าหรับการกระท้าที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่ผู้เสียหายกระท้าลง หากว่าการกระท้านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  

5) ให้ค้ามั่นว่ามีช่องทางส้าหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยให้
ความส้าคัญเป็นพิเศษแก่ผู้เสียหายที่เป็นเด็กในการที่จะได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือและบริการ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การฟ้ืนฟูและเยียวยาทางด้านสังคม โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ในกรณีที่เห็นสมควร เช่น การจัดตั้งเครือข่าย 
ผู้ให้บริการด้านการดูแลทางการแพทย์ การให้ค้าปรึกษา การให้โอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรม 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและล่าม 

6) พัฒนาและน้าวิธีการที่ เหมาะสมมาใช้ส้าหรับการเข้าช่วยเหลือ 
คุ้มครอง การฟ้ืนฟู การส่งกลับและการน้าผู้เสียหายกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายภายในก้าหนด โดยให้ความส้าคัญเป็นพิเศษกับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 

7) ท้าให้มั่นใจว่า ระบบบริหารและกฎหมายภายใน คลอบคลุมถึง
มาตรการในการให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในภาษาที่ผู้เสียหายเข้าใจได้ ในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิตามกฎหมายและกระบวนทางปกครองและทางศาลที่เกี่ยวข้อง และอ้านวยความสะดวกให้
ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเพ่ือท้าให้ความคิดเห็นและข้อห่วงใยของผู้เสียหาย ได้ถูก
น้าเสนอและได้รับการพิจารณาในโอกาสที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการพิจารณาเพ่ือด้าเนินคดีกับ
ผู้กระท้าผิด ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นการท้าให้เสื่อมเสียต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้กระท้าผิดอันเป็นการ
สอดคล้องกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
                                                 
14 กระทรวงการต่างประเทศ, เอกสารค้าแปลแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก, หน้า 4. 
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8) ตระหนักถึงบทบาทที่ส้าคัญขององค์การภาคประชาสังคมในประเทศ
สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างก้าลังใจแก่ผู้เสียหายจาก  
การค้ามนุษย์ ในการช่วยให้พวกเขาได้รับการชดเชย และช่วยเหลือให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลและ
บริการที่เหมาะสม รวมทั้งการประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย  

2.2.2 กระบวนการทางนโยบาย ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย15  
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย เป็น

การปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การเอกชน องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น กรณีที่มี
ความเห็นต่างพนักงานสอบสวนมีอ้านาจวินิจฉัย ชี้ขาดการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปัญหาที่
พบในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คือ การขาดแคลนล่ามที่สนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะล่ามที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ปัญหา
การสื่อสารกันระหว่างหน่วยราชการที่ เกี่ ยวข้องในการคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ขาดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่ไม่รู้กฎหมาย ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ควรจัดการอบรม เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย วิธีการ
คัดแยก การปฏิบัติต่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นเสียหายจากการค้ามนุษย์ในขณะสัมภาษณ์ และควรจัดให้มี
การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติ ในการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ แบบ “One Stop Service” โดย ผู้เสียหายฯ หรือผู้ที่อาจ
เป็นผู้ เสียหายฯ จากการค้ามนุษย์สามารถให้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงแก่พนักงานสอบสวน และทีม 
สหวิชาชีพเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการอบรมล่ามที่สนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหายฯ  

2.2.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์16   
ผลการศึกษา พบว่าการด้าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายฯ มีอุปสรรคหลาย

ประการ อาทิ ขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายฯ ทีมสหวิชาชีพยังไม่มีความช้านาญพอ นักสังคม
สงเคราะห์และพนักงานสอบสวนในบางครั้งมีความเห็นไม่ตรงกัน ผู้เสียหายฯ ถูกคุกคามจากนักค้ามนุษย์ 
ขาดแคลนล่ามกรณีผู้เสียหายฯ เป็นชาวต่างชาติ ผู้เสียหายฯ ยังไม่ได้รับสิทธิในการท้างานเท่าที่ควร  
ผู้เสียหายฯ เมื่อส่งกลับแล้วไม่สามารถคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้  คือ 
ควรทบทวนและพัฒนาการท้างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการคัดแยกผู้เสียหายฯ 
ควรส่งเสริมให้ผู้เสียหายฯ เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปรับปรุง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือการป้องกัน 
ปราบปราม และคุ้มครองผู้เสียหายฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                                                 
15 สุนีย์  ศรีสง่าตระกลูเลิศ, กระบวนการทางนโยบาย ในการคัดแยกผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.m–society.go.th/download/article/article_20131011115419.pdf, 
หน้า 3–4. 
16 สุวรีย์  ใจหาญ, แนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://www.m–society.go.th/download/article/article_20131011115419.pdf, หน้า 3–4.  



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ประเทศไทยกับการพัฒนากลไกการท้างานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ในด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกรอบที่ระบุไว้ในอนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง 
ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking 
in Persons) และแผนปฏิบัติ การอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบั ติการ (Action Plans) หมวด ข (B)  
การคุ้มครองผู้เสียหาย (Protection of Victims) มีสาระส้าคัญและกรอบแนวคิดที่จะใช้วิเคราะห์  
7 ด้าน คือ 

1) ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
2) ด้านการที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการ

กระท้าท่ีผิดกฎหมาย หากว่าการกระท้านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
3) ด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
4) ด้านการร่วมมือกับองค์การเอกชนและภาคประชาสังคมที่ เกี่ยวข้องในการให้ 

ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
5) ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค้านึงถึงวัย เพศ และ 

ความต้องการพิเศษ 
6) ด้านการให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
7) ด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย ์
ผู้ศึกษาจะได้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา

อาเซียนฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อท้าทาย ตามกรอบแนวคิดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้  
 
3.1 ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Victims Identification) 

อนุสัญญาอาเซียนฯ ในหมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 1–3 ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการท้างานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ดังนี้ 

“(วรรค 1) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดท้าแนวปฏิบัติระดับประเทศ หรือวิธีการในการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม และอาจร่วมกับองค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไมใช่องค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

(วรรค 2) ในกรณีที่การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องเคารพ
และยอมรับ การคัดแยกผู้เสียหายโดยหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่ของรัฐผู้รับ  
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(วรรค 3) ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งเป็นอื่น รัฐผู้รับต้องแจ้งผลการคัดแยกให้รัฐผู้ส่งโดย
ไม่ล่าช้าโดยไม่สมเหตุผล”  

3.1.1 การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนากลไกในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ตามอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

3.1.1.1 ประเทศไทยมีแนวปฏิบัติระดับประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทาง (Guildlines) 
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้มีการพัฒนา “แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส้าหรับ 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ส้าหรับเป็นเครื่องมือให้ทีมสหวิชาชีพในประเทศไทยใช้ 
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งคณะกรรมการประสานและก้ากับการด้าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นฯ ดังกล่าว และ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ17 

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2559 รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการคัดแยก
ผู้เสียหายได้ด้าเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในระดับประเทศในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยได้เริ่มน้าแบบคัดแยกที่ปรับปรุงไปใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 255918 และใช้เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ทั้ งนี้รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญเป็นพิเศษกับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของ 
ทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้ระบบการคัดแยกฯ มีความถูกต้อง แม่นย้า และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดท้า “แนวปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2559 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี  พลเอก ประวิทย์   
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้สั่งการให้หน่วยที่เก่ียวข้องน้าไปถือปฏิบัติ19 

3.1.1.2  ประเทศไทยกับบทบาทการเป็นผู้น้าในระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือจัดท้า 
แนวทางการท้างานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากจะมีแนวทางการคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน
ระดับประเทศแล้ว ประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังเป็นผู้น้า

                                                 
17 สุนีย์  ศรีสง่าตระกลูเลิศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 15, หน้า 3–4. 
18 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.์ รายงานผลการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทย ประจา้ปี 2558 , หน้า 71. 
19 สุนีย์  ศรีสง่าตระกลูเลิศ, เรื่องเดมิ, หน้า 106–107. 
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ระดับภูมิภาคอาเซียนในการจัดท้าแนวทางการท้างานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน
ภูมิภาคอาเซียน  

แนวทางการท้างานด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
อาเซียน จัดท้าขึ้นโดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้น้า (Lead Country) ภายใต้กิจกรรม “โครงการ
จัดท้าแนวทางและกระบวนการระดับภูมิภาคในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์” (Regional Guildelines and Procedures to Address the Needs of Victims of 
Trafficking in Persons) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานมาตรการด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(P: Protection) ตามแผนงาน โบฮอลเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะ 4 ปี 2560–2563 (The Bohol 
TIP Work Plan 2017–2020) ซึ่งได้มีการรับรอง (endorsed) โดยประเทศสมาขิกอาเซียนเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 แผนงานนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียน 
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking  
in Persons, Especially Women and Children: APA) ซึ่งเป็นแผนแม่บทด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
ตามอนุสัญญาอาเซียนฯ  

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมกันก้าหนดแนวทางและกระบวนการ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของประเทศสมาชิกในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในภูมิภาคอาเซียนไว้ ดังนี้ 

1) ให้การด้าเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และเท่ียงตรงตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

2) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องยอมรับผลการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของประเทศปลายทางเป็นคนตัดสิน 

3) จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 

4) มีระบบที่จะต้องมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการท้างานกรณีผู้เสียหายฯ 
เป็นเด็ก 

5) ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศต้นทางในกรณีผู้เสียหายฯ เป็น
ชาวต่างชาติ 

3.1.1.3 การท้างานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ (Multi–disciplinary Team)  
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส้าหรับประเทศไทยจะด้าเนินการร่วมกันในรูปแบบของ
ทีมสหวิชาชีพ (Multi–disciplinary Team) โดยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต้ารวจที่ได้รับการฝึกฝน
อบรมมาเป็นพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมจิตวิทยาและการรักษาพยาบาล หรือผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญจากองค์การภาคเอกชนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทีมสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานตรวจแห่งชาติ  ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศ กรณีมี
ความเห็นไม่ตรงกันในทีมสหวิชาชีพ พนักงานสอบสวนจะมีอ้านาจและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ฟังความเห็นจากนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา และจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3.1.1.4 การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมท้างานเป็นทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น  มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน มูลนิธิศุภนิมิต ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ ่นฐาน ( International Organization for 
Migration: IOM) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนล่ามช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่ง
ขาดแคลนล่ามท่ีมีคุณภาพ 

3.1.1.5 กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายฯ จะต้องด้าเนินการอย่างรวดเร็วทันที 
ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถขยายเวลาหากมีความจ้าเป็นต้องคุ้มครองเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือมีค้าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ศาลมีอ้านาจอนุญาตได้ไม่เกิน 7 วัน 
โดยจะก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ กรณีคัดแยกแล้วเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าผู้เสียหายฯ 
จะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ จะมีมาตรการที่คุ้มครองช่วยเหลือ โดยมีการประสานงานกันอย่าง
รวดเร็ว ใกล้ชิด และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้
ผู้เสียหายฯ จะต้องไม่ถูกขังคุก หรืออยู่ในห้องกัก (Detention) ของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณี
คัดแยกแล้วไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หากเป็นคนไทยให้ด้าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้น้าส่งส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องต่อไป สาเหตุที่ต้องรีบด้าเนินการคัดแยกฯ อย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันมิให้ผู้เสียหายฯ ต้องถูกกัก 
และเพ่ือจะได้ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือได้ตามความต้องการและทันการ 

3.1.1.6 การประสานกับประเทศต้นทางอย่างรีบด่วน กรณีที่ได้รับการคัดแยกฯ 
ว่าเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้  
ความคุ้มครองช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันจะประสานแจ้งผลการคัดแยกฯ โดยผ่านช่องทาง
ทางการทูตกับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็น Focal Point ในประเทศต้นทาง เพ่ือติดตามและประเมิน
ครอบครัวและชุมชน ของผู้ เสียหายฯ รวมทั้งวางแนวทางให้ความคุ้มครองช่วยเหลือร่วมกัน  
โดยค้านึงถึงประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นส้าคัญ (victim–centered) 

3.1.1.7 สถิติผู้เสียหายที่ได้รับการคัดแยกฯ ส้าหรับในปี 2017 มีผู้เสียหายฯ  
ที่ผ่ านการคัดแยกจากทีมสหวิชาชีพ จ้านวน 455 คน โดยประสงค์ เข้ารับการคุ้มครองใน 
สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ้านวนทั้งสิ้น 360 คน20 

3.1.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

จะเห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนากลไกเพ่ือตอบรับกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
ในประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี  ยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทาย 
ในการด้าเนินงาน ดังนี้ 

3.1.2.1 แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในระดับประเทศในการ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขและใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความ
                                                 
20 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ รายงานผลการด้าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทย ประจา้ปี 2560, หน้า 38. 
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พยายามให้ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของการค้ามนุษย์แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหา 
ในการตีความ และมุมมองของทีมสหวิชีพแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน และการท้างานกับมนุษย์
เป็นสิ่งที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน ดังนั้น การตีความและผลการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือไม่ ในบางครั้งทีมสหวิชาชีพจะมีความเห็นที่ต่างกันไป 

3.1.2.2 ปัญหาล่ามที่สนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในบาง
พ้ืนที่ไม่สามารถจัดหาล่ามเพ่ือช่วยสนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ โดยเฉพาะล่าม
ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  

3.1.2.3 การสื่อสารระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ บางกรณีขาดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ รู้กฎหมาย  
จนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในทางท่ีเสียหาย  

3.1.2.4 ในการท้ างานบางครั้ งจะไม่ ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องจากผู้ เสี ยหาย ฯ มี 
การปลอมแปลงเอกสาร ปลอมอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีทีผู้เสียหายฯ เป็นชาวต่างชาติและเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ผู้เสียหายฯ บางรายยังเด็กอายุยังไม่ถึง18 ปี แต่ปลอมแปลงเอกสารหนังสือเดินทาง
ให้อายุเกิน 18 ปี ท้าให้ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ หรือในบางกรณีผู้เสียหายถูกนายหน้าข่มขู่ หรือได้รับ
การบอกกล่าวว่าให้ไม่บอกข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ บางครั้งอาจข่มขู่ว่าจะท้าร้ายครอบครัวหรือ  
คนใกล้ชิดที่อยู่ประเทศต้นทาง เหล่านี้เป็นอุปสรรคท้าให้ผลการคัดแยกฯ ไม่ถูกต้องเที่ยงตรง 

3.1.2.5 ในการท้างานโดยเฉพาะในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เมื่อคัดแยกผู้เสียหายฯ แล้วว่า
เป็นคดีค้ามนุษย์ พนักงานสอบสวนจะให้เจ้าหน้าที่ของส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นผู้ลงนามกล่าวโทษในคดีค้ามนุษย์ ซึ่งบางครั้งท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงนามถูกข่มขู่ฟ้องร้อง 
หรือคุกคามจากเครือข่ายผู้ต้องหาหรือเครือข่ายผู้ค้า 

3.1.2.6 ในการปฏิบัติ งาน เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพที่ ได้รับการอบรมมาเพ่ือ 
การคัดแยกผู้เสียหายฯ มีการโยกย้าย ลาออกบ่อย ท้าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
 
3.2 ด้านการที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรค 7 และ 821 ที่ระบุด้านการที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญา
และทางปกครองจากการกระท้าที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท้านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ดังนี้  

“(วรรค 7) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญา
หรือทางปกครอง จากการกระท้าที่ผิดกฎหมาย ถ้าการกระท้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งนี้
โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายใน และตามความเหมาะสม  

(วรรค 8) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องไม่ควบคุมตัวหรือกักขังบุคคลที่ได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยหน่วยงานผู้มีอ้านาจหน้าที่อย่างไม่สมเหตุผล ในช่วงก่อน ระหว่าง หรือภายหลัง
ขั้นตอนการพิจารณา ความทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครองส้าหรับคดีค้ามนุษย”์  

                                                 
21 สุนีย์  ศรีสง่าตระกลูเลิศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 5, หน้า 10. 
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3.2.1  การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา
อาเซียนฯ ในด้านการที่ผู้เสียหายฯ ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการกระท าที่ 
ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีดังนี ้

ประเทศไทยได้มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ โดยที่ผู้เสียหายฯ จะ 
ไม่ต้องรับผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 
41 โดยระบุว่า 

“เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้
พนักงานสอบสวนด้าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักร  
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน้าตัว ติดตาม หรือ
รบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณี และการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี หรือความผิด
ฐานเป็นคนต่างด้าวท้างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท้างานของคนต่างด้าว”22 

ส้าหรับประเทศไทยบุคคลที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จะถือว่าไม่มีความผิดทั้งทางอาญา จากการกระท้าที่ผิดกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อาทิ 
ความผิดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับแรงงาน 
ผิดกฎหมายรวมถึงการค้าประเวณี เป็นต้น โดยจะไม่ถูกควบคุมตัวหรือกักขัง ในขณะเดียวกันจะได้รับ
การคุ้มครองช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 

ส้าหรับการที่ผู้เสียหายฯ จะไม่ต้องรับผิดทางปกครองนั้น ประเทศไทยสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ได้ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ก้าหนดความผิดทางปกครองกับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (กรณีความผิดทางปกครองที่ระบุในอนุสัญญาอาเซียนฯ นี้ เขียนขึ้น
เนื่องจากบางประเทศในอาเซียนมีข้อกฎหมายที่กล่าวโทษทางปกครองแก่ผู้เสียหายฯ จึงต้องระบุใน
อนุสัญญาอาเซียนฯ ว่าให้ผู้เสียหายไม่ต้องรับผิดทางปกครอง) 23 

3.2.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ประเด็นการที่ผู้เสียหายฯ ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
หากว่าการกระท านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

หากได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน บุคคลเหล่านั้น
จะไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครองจากการกระท้าที่ผิดกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติจะมีบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนที่จะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งหากไม่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือก็อาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป 
อาทิ กลุ่มผู้หญิงและเด็ก แรงงานข้ามชาติ คนชายขอบ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น บุคคล
กลุ่มนี้ตามกฎหมายหากไม่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  
                                                 
22 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 9. 
23 สัมภาษณ์  วันชัย  รุจนวงศ์, อัยการอาวุโสและผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก. 
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แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นในภาวะไม่ปกติ อาทิ คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และชาวโรฮีนจาซึ่ง
เป็นหญิงและเด็ก ประเด็นท้าทายที่ส้าคัญก็คือ โดยอ้านาจหน้าที่แล้วสถานคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ไม่มีอ้านาจในการให้ความคุ้มครองฯ กลุ่มคนเปราะบางข้างต้น หากมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่มีกฎหมายรองรับ  
 
3.3 ด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 4–6 และ 9–11 ที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยา
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

“(วรรค 4) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาออกกฎหมายหรือมาตรการที่เหมาะสมซึ่งอนุญาต
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในดินแดนของตนชั่วคราวหรือถาวรตามความเหมาะสม ภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องให้การพิจารณา อย่างเหมาะสมต่อปัจจัยด้านมนุษยธรรมและเมตตาธรรม  

(วรรค 5) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ในขณะที่อยู่ในดินแดนของตน  

(วรรค 6) ในกรณีที่เหมาะสมและเท่าที่อนุญาตได้ตามกฎหมาย ภาคีแต่ละฝ่ายต้องรักษา
ข้อมูลส่วนตัว และอัตลักษณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงโดยด้าเนินมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว  

(วรรค 9) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องแจ้งข้อมูลภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ทราบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ อุปการะ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย
ภายในประเทศและตามอนุสัญญาฉบับนี้  

(วรรค 10) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึง
โดยร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ องค์กรอ่ืน ๆ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 

ก. ที่พักท่ีเหมาะสม  
ข. การให้ค้าปรึกษาและข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหาย ในภาษา

ทีผู่้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าใจได้  
ค. การให้ความช่วยเหลอทางการแพทย์ จิตใจ และวัตถุ และ  
ง. การจ้างงาน โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม  
(วรรค 11) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือ

ฟ้ืนฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กลับเข้าสู่สังคมของรัฐผู้ส่ง”  
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3.3.1 การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
มีดังนี ้

3.3.1.1 ประเทศไทยมีกฎหมายชัดเจนในการก้าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ส้าหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 ก้าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็น
หน่วยประสานหลักเพ่ือให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพและบ้าบัด ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ตามพันธกรณี ตามข้อความในมาตรา 33 ดังนี้ 

“มาตรา 33 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่าง
เหมาะสม ในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ้าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้
การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือ
ภูมิล้าเนาของผู้นั้น การด้าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก้าหนด โดยให้ค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอน
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด้าเนินการช่วยเหลือใน  
แต่ละข้ันตอน และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย  

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้รับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้”  

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ที่มีอ้านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ได้แก่  

1) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการ
ด้าเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ก้ากับดูแลด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาวิจัยด้าน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงาน 
ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งระบบจนถึง
กระบวนการส่งกลับภูมิล้าเนาหรือประเทศต้นทาง  

2) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มี 9 แห่ง โดยให้การคุ้มครองผู้เสียหายฯ ที่เป็น
ผู้หญิงจ้านวน 4 แห่ง ผู้ชายจ้านวน 4 แห่ง และเด็กชาย 1 แห่ง ได้แก่  
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(1) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
นนทบุรี (ผู้หญิง) 

(2) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
นครราชสีมา (ผู้หญิง) 

(3) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (ผู้หญิง) 

(4) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
พิษณุโลก (ผู้หญิง)  

(5) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
ปทุมธานี (ผู้ชาย) 

(6) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
เชียงราย (ผู้ชาย) 

(7) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  จังหวัด
ระนอง (ผู้ชาย) 

(8) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัด
สงขลา (ผู้ชาย)  

(9) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เด็กชาย อายุ
ต่้ากว่า 15 ปี)  

สถานคุ้มครองฯ ทั้ง 9 แห่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือให้การคุ้มครองชั่วคราว 
และเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยกฯ ตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยสถานคุ้มครอง
ทั้ง 9 แห่งจะเป็นหน่วยงานหลักเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม รวมถึง  
การฟ้ืนฟูเยียวยา การช่วยเหลือด้านกฎหมาย การส่งกลับภูมิล้าเนา และติดตามประเมินผลการคืนสู่
สังคม โดยประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องคก์ารระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังงานร่วมกับเครือข่ายพ้ืนที่ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ใน
ชุมชนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายฯ และกลุ่มเสี่ยงชาวไทยที่กลับคืนสู่ครอบครัวชุมชน 
ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด (บพด.) นอกจากสถานคุ้มครองฯ 
ทั้ง 9 แห่งแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้มอบหมายให้บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มี 77 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย มีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหายฯ และบุคคลซึ่งอาจเป็น
ผู้เสียหายฯ ในกรณีที่จังหวัดนั้น ๆ ไม่มีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ 
หรือมีเหตุจ้าเป็นตามความเหมาะสมเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว เข้าพักชั่วคราวก่อนส่งต่อเข้ารับ  
การคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป ในระหว่างที่อยู่ ใน 
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการจะได้รับความช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัย อาหาร บริการดูแลสุขภาพและ
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การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการให้ค้าปรึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการประสานส่งต่อไปรับ
บริการ ตามความเหมาะสมอื่นต่อไปด้วย  

4) ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด ซึ่งรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และยังปฏิบัติหน้าที่ เป็น
เลขานุการให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ซึ่งท้าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการตาม
กฎหมาย จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด 
ก้ากับดูแลงานนโยบายและสารสนเทศ การคุ้มครองช่วยเหลือของทีมปฏิบัติการของจังหวัด 
นอกจากนี้ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยังเป็นหน่วยงานในการประสาน 
รับเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย  

จะเห็นว่าผู้เสียหายฯ ที่เป็นชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับการคัดแยกฯ ว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าผู้เสียหายฯ 
จะเข้าเมืองมาโดยถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา
อาเซียนฯ ทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามหลักการมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน
ข้างต้นภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วย
ประสานงานหลัก 

3.3.1.2 ประเทศไทยกับกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ประเทศไทยให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนต่างชาติ หรือคนไร้สัญชาติ กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายเริ่มต้นตั้งแต่การรายงานแจ้งเหตุ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และลงพ้ืนที่ 
ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้าย การส่งและรับตัวผู้เสียหาย
เข้ารับบริการที่เหมาะสมในที่พักพิงที่ปลอดภัย การบริการด้านการฟ้ืนฟูเยียวยา การฝึกอบรมอาชีพ 
การช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าถึงบริการทางกฎหมาย การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ การช่วยเหลือให้กลับคืนสู่
ครอบครัวและสังคมได้โดยปลอดภัย ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เสียหายฯ เหล่านั้นจะไม่กลับเข้าสู่วงจร
การค้ามนุษย์อีก24 ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (Shelters) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง 
9 แห่ง ซึ่งให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่ค้านึงถึงผู้เสียหายฯ เป็นศูนย์กลาง (victim–centered) 
บริการที่จัดให้ผู้เสียหายฯ มีความสอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาอาเซียนฯ ดังนี้ 

1) บริการที่พัก (Shelters) ที่เหมาะสม รวมถึงอาหารและสิ่งจ้าเป็น 
ในการด้ารงชีวิต  

2) ด้านการแพทย์การดูแลฟ้ืนฟูเยียวยา ภายในสถานคุ้มครองฯ 
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จะคอยให้การดูแลฟ้ืนฟู
                                                 
24 หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธ์ิ และคณะ, คู่มือการปฏิบัติงานลา่มเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/ download/328., หน้า 36. 
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เยียวยาผู้เสียหายฯ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานพยาบาล
ภายนอกในการตรวจรักษาสุขภาพให้ผู้รับการคุ้มครอง เช่น ตรวจเลือด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และร่องรอยหรือบาดแผลจากการถูกทารุณกรรม รวมถึงการตรวจหาอายุที่แท้จริงกรณีสงสัยว่าเป็นเด็ก 

3) การให้ค้าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาและทางด้านสังคม นักสังคม
สงเคราะห์และนักจิตวิทยาจะพูดคุยกับผู้เสียหายฯ เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึกในทุกด้าน ซึ่งจะท้าให้ 
การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพของแต่ละบุคคล 

4) การแจ้งสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย เมื่อแรกรับเข้าสถานคุ้มครองฯ 
จะมีการจัดกลุ่มให้บริการแรกเข้า (Group Orientation) ผู้เสียหายฯ จะได้รับการแนะน้าอบรม 
ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ ขั้นตอนการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการแจ้งสิทธิที่ผู้เสียหายฯ พึงจะได้รับตามกฎหมายของประเทศไทย  

5) บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ภายในสถานคุ้มครองฯ 
จะมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้นและระยะยาว กิจกรรมนันทนาการ ฯ ลฯ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความรู้และสามารถกลับไปประกอบอาชีพมีงานท้าและมีรายได้ในประเทศต้นทางเพ่ือ
การคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน กรณีผู้เสียหายฯ อยู่ในวัยเรียน หรือมีบุตรอยู่ในวัยเรียน จะจัดการศึกษาให้
ทั้งในสถานคุ้มครองฯ และออกไปเรียนในโรงเรียนรวมกับเด็กภายนอก  

6) ด้านกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมายหรือนักสังคมสงเคราะห์จะให้
ค้าแนะน้าด้านกฎหมาย ให้ค้าปรึกษา แนะน้า ช่วยเหลือ และให้ทางเลือกในการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับ
ผู้ค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือโดยน้าผู้เสียหายฯ ไปแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือด้าเนินคดีกับ
ผู้กระท้าความผิด พร้อมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือในล้าดับต่อไป เช่น การด้าเนินคดีอาญา  
คดีแรงงาน หรือคดีแพ่ง เป็นต้น 

7) การรักษาความลับข้อมูลประวัติผู้เสียหาย นักสังคมสงเคราะห์จัดท้า
ประวัติผู้เสียหายฯ (Case Report) โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บเป็นความลับและไม่ไปเผยแพร่ที่ไหน 
กรณีต้องประสานกับประเทศต้นทางในการติดตามสืบหาครอบครัว และประเมินความพร้อมของ
ครอบครัวเพ่ือเตรียมรับผู้เสียหายกลับสู่คืนครอบครัว จะส่งข้อมูลที่จ้าเป็นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศต้นทางเพ่ือด้าเนินการ ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ผู้เสียหายฯ ได้รับทราบในทุกข้ันตอน  

8) การเตรียมความพร้อมของผู้เสียหายฯ ก่อนการส่งกลับ มีการให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เสียหายฯ เช่นการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ทั้งนี้นักสังคมสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองฯ จะแจ้งให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ทราบว่า
ผู้เสียหายฯ มีความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศภูมิล้าเนา จากนั้นกองต่อต้านการค้ามนุษย์จะ
ด้าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทางเพ่ือก้าหนดวันที่จะส่งผู้ เสียหายกลับ
ภูมิล้าเนา และประสานสถานทูตหรือสถานกงสุล เพ่ือจัดท้าเอกสารในการเดินทางกลับภูมิล้าเนาของ
ผู้เสียหายฯ  

9) การส่งกลับและคืนสู่สังคม เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ เดินทางไปส่งผู้เสียหายฯ กลับประเทศ ณ ด่านชายแดน ตามที่ระบุ
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้จะมีการประชุม Case Conference เพ่ือส่งต่อข้อมูลเพ่ือให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบทรัพย์สิน และชี้แจงความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและ
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แผนการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลร่วมกัน ในการส่งกลับและคืนสู่สังคมจะยึด ในหลักการ คือ 
ผู้เสียหายต้องปลอดภัย ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทางรองรับเพ่ือให้การช่วยเหลือต่อ 
และต้องเป็นการคืนสู่สังคมที่ยั่งยืน โดยผู้เสียหายฯ ต้องไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายฯ ซ้้า และจะต้องมี
การติดตาม (Follow up) และประเมินผลทุกรายกรณี  

10) การส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานและการสร้างรายได้ส้าหรับ
ผู้เสียหายฯ ทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้
ประสานความร่วมมือกันเพ่ือหาต้าแหน่งในการจ้างงานส้าหรับผู้เสียหายฯ นอกสถานคุ้มครองฯ ในปี 
2560 ผู้เสียหายฯ จ้านวน 149 คน ออกไปท้างานภายนอกสถานคุ้มครองฯ โดยจ้าแนกประเภทงาน 
ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟ งานคัดแยกขยะ งานภาคเกษตรกรรม งานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ
งานดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้สถานคุ้มครองฯ จะพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นส้าคัญ และผู้เสียหายฯ  
จะได้รับค่าจ้างจากการท้างานอย่างน้อยเป็นค่าแรงขั้นต่้า 300 บาทต่อวัน 

ส้าหรับผู้ เสี ยหายฯ ที่ ไม่สามารถออกไปท้ างานภายนอกได้ 
เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ทุพพลภาพ อยู่ในช่วงแรกรับปรับสภาพกระบวนการทางกฎหมาย อยู่ใน
ระบบการศึกษา รวมถึงอยู่ในระหว่างฝึกอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท้างาน สถานคุ้มครองฯ  
มีการจัดอาชีพที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองตรงกับความต้องของผู้ เสียหาย ฯ และ
ตลาดแรงงาน อาทิ งานประดิษฐ์ งานช่าง เกษตรกรรม ท้าเล็บ ขนมเบเกอรี่ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์  
ที่ได้จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหายจะถูกน้าออกมาจ้าหน่าย ทั้งการจ้าหน่ายภายในร้านค้าของ  
สถานคุ้มครองฯ และการออกร้านตามที่สถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดหางานจากภายนอก เข้ามาให้
ผู้เสียหายฯ ท้าภายในสถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหายฯ  

11) การให้บริการล่าม  
กรณีผู้เสียหายฯ เป็นชาวต่างชาติ ล่ามมีบทบาทที่ส้าคัญอย่างยิ่งใน

ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดแยกฯ การช่วยเหลือ การในสืบสวนสอบสวน และในกระบวนการทางศาล 
ดังนั้น ล่ามจึงจ้าเป็นต้องเข้าใจระบบการท้างานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับหนึ่ง  

ประเทศไทยได้จัดอบรมล่ามส้าหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี  2553 จนถึงปี  2559 มีล่ามที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ 
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ้านวน 184 คน และ ในปี 2560 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด้าเนินการอบรมล่าม จ้านวน 3 ภาษา  
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เมียนมา 37 คน กัมพูชา 40 คน และเวียดนาม 20 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
97 คน และผ่านเกณฑ์ประเมิน และขึ้นทะเบียนล่าม จ้านวน 67 คน รวมมีล่ามที่ขึ้นทะเบียนและ
พร้อมปฏิบัติงาน จ้านวนทั้งสิ้น 251 คน25 

12)  สถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครองฯ  
ปี 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จ้านวนทั้งสิ้น 360 คน เป็นชาย 169 คน หญิง 191 คน เมื่อจ้าแนก

                                                 
25 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 20, หน้า 43. 
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ตามสัญชาติเป็นชาวไทย 132 คน เมียนมา 119 คน ลาว 21 คน กัมพูชา 22 คน อินโดนีเซีย 9 คน 
เวียดนาม 51 คน มาเลเซีย 3 คน และ ยูกันดา 3 คน ในจ้านวนดังกล่าวมีผู้เสียหายฯ ที่เดินทางกลับ
ภูมิล้าเนาแล้วจ้านวนทั้งสิ้น 111ราย โดยมีระยะเวลาที่อยู่ในความคุ้มครองฯ จ้าแนกเป็น น้อยกว่า 3 
เดือน จ้านวน 12 คน ระยะ 3–6 เดือน จ้านวน 71 คน ระยะ 6–12 เดือน จ้านวน 28 คน26 

3.3.2  ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ประเด็นการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3.3.2.1 ผู้เสียหายฯ ถูกคุกคามจากผู้ค้ามนุษย์หรือเครือข่ายทั้งในประเทศไทย 
และประเทศต้นทาง สถานคุ้มครองฯ มักจะพบปัญหาว่านายหน้าหรือผู้ค้าปลอมตัวเป็นญาติจะมารับ
หรือมาเยี่ยมผู้เสียหายฯ และชักชวนให้กลับไปท้างานต่อ เครือข่ายผู้ค้าฯ ในประเทศต้นทางข่มขู่
ผู้เสียหายฯ ว่าหากไม่ท้างานให้ตามที่ตกลงกันไว้ จะท้าร้ายคนในครอบครัว ซึ่งได้แก่  พ่อ แม่ หรือ
ญาติพ่ีน้องของผู้เสียหายฯ  

3.3.2.2 การขาดแคลนล่ามท่ีมีประสิทธิภาพกรณีผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติ แม้ว่า
จะมีความพยามในการจัดอบรมและขึ้นทะเบียนล่ามเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการสัมภาษณ์และ
สื่อสารกับผู้ เสียหายฯ แต่ในบางพ้ืนที่ที่ห่างไกลท้าให้ไม่สามารถจัดล่ามไปได้ทันการ อีกทั้งมี 
การเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศที่หลากหลาย ท้าให้ล่ามที่ขึ้นทะเบียนไว้มีไม่ครบทุก
ประเทศและภาษา อีกประการที่พบ คือ เครือข่ายผู้ค้ามนุษย์แฝงตัวอาสาเข้ามาเป็นล่ามเสียเอง  

3.3.2.3 ผู้เสียหายฯ ยังไม่ได้รับสิทธิในการท้างานเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้
และทักษะในการท้างานที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน อีกประการ คือ เจ้าของกิจการในบางครั้งก็ไม่
สะดวกใจที่จะรับผู้เสียหายฯ เข้าท้างาน เนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการค้ามนุษย์ และส้าหรับ
ผู้เสียหายฯ บางคนก็ถูกคุกคามจากผู้ค้า ท้าให้การไปท้างานนอกสถานคุ้มครองฯ ไม่ปลอดภัย 

3.3.2.4 ผู้เสียหายฯ เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้ว ขาดการติดตาม (Follow 
up) และประเมินผล 

3.3.2.5 ผู้ เสียหายฯ เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางแล้วไม่สามารถคืนสู่สั งคม 
อย่างยั่งยืนได้ สาเหตุมาจากปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท้าให้ผู้เสียหายฯ 
ต้องดิ้นรนกลับมาท้างานในประเทศไทยอีก และมีโอกาสถูกค้าซ้้า 
 
3.4 ด้านการร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 10 ที่เกี่ยวข้องกับด้านความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

“(วรรค 10) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึง
โดยร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ องค์กรอ่ืน ๆ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ตามความ
เหมาะสม.......” 

                                                 
26 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 20, หน้า 38. 
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3.4.1 ประเทศไทยกับพันธกรณีด้านความร่วมมือกับองค์กรเอกชน และภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ได้มีการประสานงานและดึง
เครือข่ายการท้างานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือ
สนับสนุนการด้าเนินงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและ 
ในมิติต่าง ๆ  

3.4.1.1 องค์กรภาคเอกชนฯ ที่สนับสนุนงานในสถานคุ้มครองฯ มีดังนี้27 
1) องค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนการติดตามครอบครัวของ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา การส่งกลับคืนสู่สังคม และการติดตามผลการส่งกลับคืนสู่
ครอบครัวเพ่ือรายงาน กลับมายังหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้
การดูแลคุ้มครองส่งกลับผู้เสียหายฯ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะชีวิตให้แก่
ผู้เสียหายฯ ที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้าให้ผู้เสียหายฯ  
มีทักษะการใช้ชีวิต เมื่อกลับภูมิล้าเนา  

2) องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM) สนับสนุน
การส่งกลับและคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ เมียนมา บังคลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น 
สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกที่น้าไปสู่การปฏิบัติในการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย อาทิ  
การประชุมหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย–เมียนมา (Thai–Myanmar Case Management Meeting: CMM) 
ซึ่งมีการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ทุก ๆ 6 เดือน นอกจากนี้ ยังร่วมจัดท้ามาตรฐานการส่งกลับและคืนสู่
สังคมให้แก่ผู้เสียหายฯ สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ 
สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เสียหายฯ ชาวไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายในต่างประเทศ 
สนับสนุนงานด้านการคัดกรองและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เสียหายฯ หญิงและเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง 
ชาวโรฮีนจาก่อนส่งไปประเทศที่สาม สนับสนุนงานการอบรมล่ามเพ่ือช่วยช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหาย รวมถึงจัดท้า “คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษา เนื่องจากในเนื้อหาจะช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติและเพ่ิมพูนทักษะในการล่ามในกระบวนการคุ้มครอง
ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้  

3) ส้ านักงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ยแห่ งสหประช าชาติ  (UNHCR)  
ศูนย์สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่ (Resettlement Support Center: RSC) และคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (Committee of the Red Cross: ICRC) สนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์และหญิงและเด็กท่ีลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ส้าหรับการพิจารณาไปตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศที่สาม สนับสนุนการติดต่อครอบครัวหรือญาติ สนับสนุนเครื่องใช้ที่จ้าเป็น และอบรมด้าน
วัฒนธรรมให้แก่ชาวโรฮีนจาที่มีก้าหนดการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่  

                                                 
27 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 20, หน้า 45. 
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4) ส้านักงานกฎหมายเอสอาร์ สนับสนุนความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย การเป็นโจทก์ร่วม และทนายให้แก่ผู้เสียหายฯ ในคดีที่มีความส้าคัญและซับซ้อน รวมถึง
สนับสนุนการด้าเนินงานเพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฯ  

5) องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนขึ้นเป็นพยาน ให้แก่ผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้าให้
ผู้เสียหายฯ มีความพร้อมและมีความคุ้นชินในขั้นตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเบื้องต้นให้แก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ท้าให้เด็กมีความรู้เบื้องต้น อาทิ การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนวิทยากร 
ในการให้ความรู้เรื่องนโยบายการคุ้มครองเด็ก รวมถึงร่วมจัดท้ามาตรฐานในการคุ้มครองเด็กใน  
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรืออันตราย
ต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก  

6) มูลนิธิ เอ–ทเวนตี้วัน สนับสนุนล่ามในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยก
ผู้เสียหายฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคมให้แก่ผู้เสียหายชาวกัมพูชาก่อนที่จะ
เดินทางกลับประเทศ  

7) มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนขึ้นเป็นพยาน ให้แก่ผู้เสียหายฯ ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้าให้
ผู้เสียหายฯ มีความพร้อม และมีความคุ้นชินในขั้นตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียหายฯ ชาย และกลุ่มโรฮีนจา  

8) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
กลุ่มแรงงาน ประมง รวมถึงสนับสนุนที่พักให้แก่ผู้เสียหายฯ ในบางกรณี  

9) มูลนิธิเพ่ือความเข้าใจเด็ก ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่ เป็น
ผู้เสียหายฯ ระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมคุ้มครองพยาน เข้าไปพูดคุย ให้ค้าแนะน้า ท้ากิจกรรมในการ
ฟ้ืนฟูเยียวยา 

3.4.1.2 การจัดตั้งการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

เพ่ือให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหายฯ มีสิทธิและทางเลือกในการเข้ารับการคุ้มครอง ประกอบกับเป็นการส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯ จึงได้มีแนวนโยบายในการจัดตั้ง
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้
สามารถจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ เพ่ือดูแล และจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เสียหายฯ ซึ่งกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งคณะท้างานเพ่ือร่าง “ระเบียบการจัดตั้ง 
สถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560”  
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพ่ืออนุญาตให้องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถขอจัดตั้งสถานคุ้มครองเพ่ือดูแลผู้เสียหายฯ ได้ โดยกระทรวงฯ คอย
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หนุนเสริมการด้าเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมให้สิทธิแก่องค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
สถานคุ้มครองฯ สามารถยื่นของบประมาณในการด้าเนินกิจการขององค์การจากกองทุนเพ่ือ 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระทรวงฯ เพ่ือน้าไปดูแลผู้เสียหายฯ ตามหลักเกณฑ์
ของกองทุนฯ ได ้

3.4.1.3 ความร่วมมือกบัภาคธุรกิจจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายในโครงการร้าน “ทอฝัน By พม.”  

ซึ่งเปิดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ ร้านวังสะพานขาว ณ กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายช่องทางการขายสินค้าเพ่ิมข้ึน อาทิ ร้าน “ทอฝัน By 
พม.” ณ ศูนย์การค้า Siam Discovery และ Central Festival East Ville และห้างสรรพสินค้า Big C  
ซึ่งภาคธุรกิจได้ให้พ้ืนที่ในการจ้าหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์  
ส่วนหนึ่งจะกลับไปเป็นรายได้ของผู้เสียหายฯ ที่เป็นคนท้าผลิตภัณฑ์นั้น  

3.4.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายด้านความร่วมมือกับองค์กร
เอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3.4.2.1 ในระดับนโยบายภาครัฐยังขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือมาช่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การระดมความคิดจาก
ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ แต่ไม่เพียงพอ รัฐควรแสดง
ความจริงใจในการสนับสนุนการท้างานของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด้าเนินงานอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบางโครงการและกิจกรรมควรให้เอกชนรับช่วงไปท้าโดยรัฐ
สนับสนุนงบประมาณ และติดตามก้ากับดูแลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

3.4.2.2 การส่งเสริมการจัดตั้งการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยังขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเข้ามาด้าเนินการร่วมกับภาครัฐในการคุ้มครองผู้เสียหายฯ และรัฐบาลควรให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจัง ทั้งในด้านงบประมาณ และการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด้านนี้ 
 
3.5 ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค านึงถึงวัย เพศ และความ
ต้องการพิเศษ 

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดย
ค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษ ดังนี้ 

“(วรรค 12) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการของเด็กในการปฏิบัติตามข้อบทต่าง ๆ ของข้อนี้”  
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3.5.1 การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดย
ค านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษ 

3.5.1.1  ประเทศไทยด้าเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก โดยค้านึงถึงความเปราะบางของเด็กและความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ การคุ้มครองผู้เสียหายฯ  
ที่เป็นเด็กสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แนวทางของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้ความคุ้มครองเด็กต่างชาติทุกคน รวมทั้งชายและ
หญิงที่เป็นผู้เสียหายฯ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ยังให้การดูแลเด็กและหญิงชาวโรฮินจาที่เข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3.5.1.2  ในการคัดแยกผู้เสียหายฯ ที่เป็นเด็กและหญิง ได้จัดให้มีพนักงานสอบสวน
และนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ ทั้งทางด้านเทคนิคการท้างานและ
ประเด็นที่เป็นความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศและอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับผู้หญิงและเด็ก 

3.5.1.3  เมื่ออยู่ในสถานคุ้มครองฯ จะได้รับการบอกเล่าถึงสิทธิของตน ด้วยวิธี 
ที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยใช้สื่อการ์ตูนที่จัดท้าขึ้น 7 ภาษา ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา จีน เมียนมา เวียดนาม 
และอังกฤษ 

3.5.1.4  เด็กที่ติดตามพ่อแม่มาจะไม่ถูกแยกจากผู้ปกครอง และจะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ สถานคุ้มครองฯ จัดสถานที่ดูแลและสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้เสียหายฯ เพ่ือให้อยู่
รวมกันเป็นครอบครัว 

3.5.1.5  ผู้เสียหายฯ ที่ตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีแพทย์พยาบาลคอย
ดูแลและฝากครรภ์อย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์และการเลี้ยงดูทารกที่เหมาะสม 

3.5.1.6  ผู้เสียหายฯ ที่เป็นเด็กหรือบุตรของผู้เสียหายฯ จะได้รับการศึกษาตาม
หลักสูตรมาตรฐาน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งผ่านการอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3.5.1.7  การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมสหวิชาชึพ 
ในเรื่องแนวคิดการท้างานด้านความอ่อนไหวในเด็ก (Child Sensitivity) และแนวคิดการท้างานที่
ค้านึงถึงทางเพศสภาพ (Gender–based Approach) มาใช้ในการด้าเนินงานเพ่ือต่อต้านการการค้ามนุษย์ 
อาท ิ

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพ เพ่ือการน้าแนวคิด
การท้างานด้านความอ่อนไหวในเด็ก (Child Sensitivity) และการค้านึงถึงแนวคิดทางเพศสภาพ 
(Gender–based Approach) มาใช้ในการท้างานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประเทศไทย กับศูนย์นานาชาติเพ่ือการ
พัฒนาการโยกย้ายถิ่น ( International Centre for Migration Policy Development: ICMPD) 
ภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) สหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทีมสหวิชาชีพ ในการท้างานโดยใช้แนวคิดด้าน
ความอ่อนไหวในเด็กและเพศสภาพ มาใช้ในการท้างานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ICMPD ได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นวิทยากร โดยได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ้านวน 2 ครั้ง ในปี 2561  
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2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท้า “มาตรฐานการคุ้มครองเด็ก 
ที่ เป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Child Safeguard)” โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ Save the Children โดยที่เล็งเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน 
สถานคุ้มครองฯ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจาก
สถานการณ์ที่ เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็ก ทราบถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น วิธีการและระบบการรายงานเหตุเพ่ือแจ้งเหตุ 
การส่งต่อ และกลไกการท้างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็ก โดยที่ผลผลิตของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นี้จะได้ “มาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการ
ท้างานเพ่ือการคุ้มครองเด็กในขบวนการค้ามนุษย์ต่อไป  

3.5.1.8  การดูแลกลุ่มบุคคลพิเศษชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นผู้ย้ายถิ่นในภาวะไม่ปกติ  
ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นหญิงและเด็ก โดยให้การดูแล
ทั้งในสถานคุ้มครองฯ และประสานกับองค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
องค์การสหประชาชาติ ในการอพยพไปตั้งรกรากยังประเทศท่ีสาม 

3.5.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายด้านการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษ 

3.5.2.1  ผู้ปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพยังมีความต้องการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
จะได้ท้างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในเรื่องการท้างานโดยน้าแนวคิดในเรื่อง 
เพศสภาพ มาปรับใช้ในงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การโยกย้ายหรือเปลี่ยนตัวผู้ ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้งท้าให้งานสะดุด และผู้มารับงานต่อยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

3.5.2.2  กลุ่มบุคคลพิเศษชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นผู้ย้ายถิ่นในภาวะไม่ปกติ ที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นหญิงและเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของ
สถานคุ้มครองฯ บุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ จึงต้องประสานกับประเทศที่สาม
ในการรับไปตั้งรกราก ซึ่งหากไม่ได้ไปประเทศที่สาม ประเทศไทยต้องรับดูแลตามหลักมนุษยธรรม 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่นโยบายในแต่ละห้วงเวลาของประเทศท่ีสามว่าจะรับบุคคลกลุ่มพิเศษนี้ไปตั้งรกรากหรือไม่  
 
3.6 ด้านการให้ผู้เสียหายฯ สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 13 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการให้ผู้เสียหายสามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดข้ึน ดังนี้ 

“(วรรค 13) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องด้าเนินการให้ระบบกฎหมายภายในมีมาตรการให้ผู้เสียหาย
สามารถได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้”  
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3.6.1 การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้ผู้เสียหายสามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้น 

ส้าหรับประเทศไทยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับเงินเยียวยาเพ่ือชดเชย
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 4 ช่องทาง คือ 

3.6.1.1 กองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จะได้รับการชดเชยจากกองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกคน โดยที่กองทุนฯ นี้เป็นเงินที่
รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จัดสรรให้เพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
เงินชดเชยและเยียวยาจากกองทุนฯ นี้แบ่งเป็น 10 ประเภท คือ 

1) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท (3 ครั้ง/ราย/ปี) 
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
3) ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 
4) ค่าขาดประโยชน์ท้ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ 
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค 
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พัก 
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม 
8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหรือการด้าเนินคดี 
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังภูมิล้าเนา 
10) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ที่เป็นคนไทยในต่างประเทศให้

เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ 
11) ค่าใช้จ่ายในกรณีอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ผู้เสียหายฯ จะได้รับค่าชดเชยเยียวยาข้างต้น เมื่อคณะอนุกรรมการ

กองทุนฯ เห็นชอบและพิจารณาจ้านวนเงินที่จะได้รับในปี 2560 ได้จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาจาก
กองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ผู้เสียหายจ้านวนทั้งสิ้น 5,641,579 บาท (จ้านวน
ผู้เสียหายฯ 760 ราย)28 

3.6.1.2 ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ผู้เสียหายฯ จะได้รับตามสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระท้าผิดฐานค้ามนุษย์ โดยผู้ที่จ่ายเงิน คือ ผู้ต้องหาหรือผู้ค้ามนุษย์ ผู้เสียหายฯ  
จะได้รับค่าชดเชยก็ต่อเมื่อศาลมีค้าพิพากษา ในปี 2560 ได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ให้
ผู้เสียหายจ้านวนทั้งสิ้น 18,442,221 บาท (จ้านวนผู้เสียหายฯ 151 ราย)29 

3.6.1.3 ค่าจ้าง/ค่าแรงค้างจ่าย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
เงินชดเชยส่วนนี้จะได้รับตามที่ผู้ตรวจแรงงานสั่ง หรือตามที่ศาลแรงงานกลางสั่ง ผู้เสียหายฯ จะได้รับ

                                                 
28 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 20, หน้า 44. 
29 เพิ่งอ้าง. 
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เงินส่วนนี้ในกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับค่าจ้าง/ค่าแรง ในปี 2560 ได้จ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าแรง
ค้างจ่ายส่วนนี้ให้ผู้เสียหายจ้านวนทั้งสิ้น 2,174,529 บาท (จ้านวนผู้เสียหายฯ 30 ราย)30 

3.6.1.4 ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายกับจ้าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ค่าชดเชยส่วนนี้ผู้เสียหายฯ  
จะได้รับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตามจ้านวนเงินที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในปี 2560 ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญาให้
ผู้เสียหายฯ จ้านวนทั้งสิ้น 340,000 บาท (จ้านวนผู้เสียหายฯ 20 ราย)31 

3.6.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายด้านการให้ผู้เสียหายฯ สามารถ
ได้รับการชดใชค้วามเสียหายที่เกิดขึ้น32 

3.6.2.1 ผู้เสียหายฯ บางรายเลือกที่จะไม่ฟ้องร้องด้าเนินคดี ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัย อาทิ เกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้าและเครือข่าย เกรงว่าครอบครัวทางบ้านหรือประเทศ  
ต้นทางจะถูกข่มขู่หรือเป็นอันตราย  

3.6.2.2 ผู้เสียหายฯ ยังไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ บางรายยังไม่เข้าใจสิทธิพ้ืนฐานและ
กระบวนการท้างาน ท้าให้ไม่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยานในศาล บางรายต้องการกลับบ้านโดยเร็ว  

3.6.2.3 กระบวนการยุติธรรม ในบางครั้ งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน  
ในบางกรณีเมื่อจบสิ้นกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือ ผู้เสียหายฯ มีความประสงค์จะกลับประเทศ
ต้นทาง และเมื่อกระบวนการศาลเสร็จสิ้น ได้รับเงินชดเชยมาบางครั้งไม่สามารถตามตัวผู้เสียหายฯ 
มารับเงินชดเชยได ้
 
3.7 ด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย ์

อนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (การคุ้มครอง) ข้อ 14 (การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
มีข้อความใน วรรคที่ 14 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแล
และเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

“(วรรค 14) ภาคีแต่ละฝ่ายต้องก้าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุน
แห่งชาติ ตามความเหมาะสม ส้าหรับการดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” 

3.7.1 การด าเนินงานของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส าหรับดูแล
และเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

3.7.1.1 ประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส้าหรับ 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจะให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท้าความผิด
                                                 
30 เพิ่งอ้าง. 
31 เพิ่งอ้าง. 
32 สัมภาษณ์  ฤภวัฒน์  โพธิ์น้อย, หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
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ฐานค้ามนุษย์ และให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

3.7.1.2 การให้การสนับสนุนของกองทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) ประเภทรายบุคคล ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย

กองทุนให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้ คือ การช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จากการกระท้าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายฯ จากการกระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์ และ
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยู่ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดฟ้ืนฟู
ทางร่างกายและจิตใจ ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล้าเนาของผู้เสียหายฯ เป็นต้น  

2) ประเภทรายโครงการ เป็นการให้เงินสนับสนุนการด้าเนินโครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือภาคประชา
สังคม อาทิ โครงการที่ด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯ โครงการที่ด้าเนินงาน
ทางกฎหมายและการปราบปราม โครงการฟ้ืนฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เป็นต้น ทั้งนี้ลักษณะ
โครงการต้องมีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด้าเนินงานชัดเจน มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการ
ช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ หรือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

3.7.2 ประเทศไทยกับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายด้านการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดตั้งกองทุนส าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์33 

3.7.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ทักษะทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการท้างาน
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การวิเคราะห์โครงการกิจกรรม และทักษะในเรื่องการเงินการบัญชี 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา จึงท้าให้มีการโยกย้ายและลาออกบ่อยมาก
จ้าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้ทักษะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

3.7.2.2 ในการให้เงินกองทุนเพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ยังขาดระบบการก้ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ 

3.7.2.3 ยังขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้รับรู้ 
และเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ท้างานด้าน
การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นทีเสี่ยง หรือในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล 

 

                                                 
33 สัมภาษณ์  กุลวดี  ประเสริฐชัย, หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สถานะปัจจุบันของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค ข้อท้าทาย ในด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกรอบที่ระบุ
ไว้ในอนุสัญญาอาเซียนฯ หมวด 4 (Chapter IV) การคุ้มครอง ข้อ 14 (Article 14) การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Protection of Victims of Trafficking in Persons) และแผนปฏิบัติ
การอาเซียนฯ ข้อ 4 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมวด ข (B) การคุ้มครองผู้ เสียหาย 
(Protection of Victims) มีสาระและกรอบแนวคิดส้าคัญท่ีจะใช้วิเคราะห์ 7 ด้าน คือ 

4.1.1 ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ประเทศไทยมีการด้าเนินงานที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม

พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีแนวปฏิบัติ
ระดับประเทศ เพ่ือให้ทีมสหวิชาชีพใช้เป็นแนวทาง (Guildlines) ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และมีการปรับปรุงแบบคัดแยกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ทั้งนี้
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับเป็นพิเศษกับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้ระบบการคัดแยกฯ มีความถูกต้อง แม่นย้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังเป็นผู้น้าในระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือจัดท้า “แนวทางการท้างานด้านการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน” ประเทศไทยเน้นการท้างานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ 
(Multi–disciplinary Team) ในการคัดแยกผู้เสียหายฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต้ารวจ นักสังคม
สงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมจิตวิทยาและการรักษาพยาบาล หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากองค์กร
ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ กรณีมีความเห็นไม่ตรงกันในทีมสหวิชาชีพ พนักงาน
สอบสวนจะมีอ้านาจและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ฟัง
ความเห็นจากนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในกระบวนการขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายฯ จะด้าเนินการอย่างรวดเร็วทันที 
ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถขยายเวลาหากมีความจ้าเป็นต้องคุ้มครองเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือมีค้าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ศาลมีอ้านาจอนุญาตได้ไม่เกิน 7 วัน 
โดยจะก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ผู้เสียหายฯ จะไม่ถูกขังคุก หรืออยู่ในห้องกัก (Detention) 
ของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีที่ได้รับการคัดแยกฯ ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ และใน
ขณะเดียวกันจะประสานแจ้งผลการคัดแยกฯ โดยผ่านช่องทางทางการทูตกับหน่วยงานเครือข่ายที่
เป็น Focal Point ในประเทศต้นทาง เพ่ือติดตามและประเมินครอบครัวและชุมชน ของผู้เสียหายฯ 
รวมทั้งวางแนวทางให้ความคุ้มครองช่วยเหลือร่วมกัน โดยค้านึงถึงประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นส้าคัญ 
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จะเห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนากลไกเพ่ือตอบรับกับการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
ประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี  ยังมีปัญหาอุปสรรคข้อท้าทายในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี อาทิ การใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในระดับประเทศที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความพยายามให้ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของการค้ามนุษย์แล้วก็ตาม 
แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการตีความ และมุมมองของทีมสหวิชีพแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน 
และการท้างานกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน ดังนั้น การตีความและผลการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ในบางครั้งทีมสหวิชาชีพจะมีความเห็นที่ต่างกันไป ปัญหาการ
ขาดแคลนล่ามที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การปลอมแปลง
เอกสาร ปลอมอายุ การถูกข่มขู่ฟ้องร้อง หรือคุกคามจากเครือข่ายผู้ต้องหาหรือเครือข่ายผู้ค้า 

4.1.2 ด้านการที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางปกครอง
จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระท านั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ ตามมาตราที่ 41 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยบุคคลที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะถือว่าไม่มีความผิดทั้งทางอาญาและทางปกครอง จากการกระท้าที่  
ผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีข้อท้าทาย คือ จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนที่
จะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เปราะบาง ซึ่งหากไม่ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือก็อาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป อาทิ กลุ่มผู้หญิงและเด็ก แรงงานข้ามชาติ 
ผู้โยกย้ายถิ่นในภาวะไม่ปกติ คนชายขอบ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น บุคคลกลุ่มนี้จะไม่อยู่  
ในข่ายการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งโดยอ้านาจหน้าที่แล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ไม่มีอ้านาจและไม่มีกฎหมายรองรับในการให้ความคุ้มครองฯ บุคคลกลุ่มนี้ แต่จ้าเป็นต้อง
ให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม 

4.1.3 ด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ประเทศไทยมีการด้าเนินงานที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม

พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ได้ก้าหนดให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยมีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 9 แห่ง เป็นหน่วยปฏิบัติ
ในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายฯ ที่เป็นชาวต่างชาติ จะได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าผู้เสียหายฯ จะเข้าเมืองมาโดยถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาอาเซียนฯ  

ประเทศไทยให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนต่างชาติ หรือคนไร้สัญชาติ กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ 
เริ่มต้นตั้งแต่การรายงานแจ้งเหตุ การคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้ ามนุษย์ และลงพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ โดยค้านึงถึงผู้เสียหายฯ เป็นศูนย์กลาง (victim–centered) บริการที่จัด
ให้ผู้เสียหายฯ มีความสอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาอาเซียนฯ คือ ที่พัก(Shelters)ที่เหมาะสม 
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รวมถึงอาหารและสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต บริการด้านการแพทย์การดูแลฟ้ืนฟูเยียวยา การให้
ค้าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาและทางด้านสังคม การแจ้งสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย บริการด้าน
การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ กิจกรรมนันทนาการ ฯ ลฯ บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
การรักษาความลับข้อมูลประวัติผู้เสียหายฯ รวมถึงการส่งกลับและคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน การส่งเสริม
โอกาสในการจ้างงานและการสร้างรายได้ส้าหรับผู้เสียหายฯ ทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ  
การให้บริการล่าม  

ส้าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณีประเด็นการให้
การคุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คือ การที่ผู้เสียหายฯ ถูกคุกคามจากผู้ค้ามนุษย์
หรือเครือข่ายทั้งในประเทศไทย และประเทศต้นทาง การขาดแคลนล่ามที่มีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายฯ 
ยังไม่ได้รับสิทธิในการท้างานเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการท้างานที่ใช้ความช้านาญ
เฉพาะด้าน บางกรณีเจ้าของกิจการไม่สะดวกใจที่จะรับผู้เสียหายฯ เข้าท้างานเนื่องจากมีทัศนคติที่ 
ไม่ถูกต้องและในทางลบต่อการค้ามนุษย์ และส้าหรับผู้เสียหายฯ บางคนก็ถูกคุกคามจากผู้ค้า ท้าให้
การไปท้างานนอกสถานคุ้มครองฯ ไม่ปลอดภัย ผู้เสียหายฯ เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้วขาด 
การติดตาม (Follow up) และประเมินผล ผู้เสียหายฯ เมื่อส่งกลับประเทศต้นทางแล้วไม่สามารถคืนสู่
สังคมอย่างยั่งยืนได้ สาเหตุมาจากปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท้าให้
ผู้เสียหายฯ ต้องดิ้นรนกลับมาท้างานในประเทศไทยอีก และมีโอกาสถูกค้าซ้้า 

4.1.4 ด้านการร่วมมือกับองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ประเทศไทยมีการด้าเนินงานที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านความร่วมมือกับองค์การภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ โดยได้มีการประสานงานและดึงเครือข่ายการท้างานทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานใน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลไทย
ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหายฯ มีสิทธิและทางเลือกในการเข้ารับการคุ้มครอง 
ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯ ส้าหรับ
ภาคธุรกิจได้พัฒนาความร่วมมือในการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายฯ ในโครงการร้าน “ทอฝัน By 
พม.” ซึ่งเปิดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ศูนย์การค้าต่าง ๆ ซึ่งภาคธุรกิจได้
ให้พ้ืนที่ในการจ้าหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งจะกลับไป
เป็นรายได้ของผู้เสียหายฯ ที่เป็นคนท้าผลิตภัณฑ์นั้น  

ส้าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณีประเด็นความร่วมมือ
กับองค์การเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จะพบว่า ในระดับนโยบาย ภาครัฐยังขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณกับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมเพ่ือมาช่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการจัดตั้งการจัดตั้ง  
สถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาด้าเนินการร่วมกับภาครัฐในการคุ้มครอง
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ผู้เสียหายฯ และรัฐบาลควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งในด้านงบประมาณ และการฝึกอบรม
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด้านนี้ 

4.1.5 ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค านึงถึงวัย เพศ และ
ความต้องการพิเศษ 

ประเทศไทยได้ด้าเนินการที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่ เหมาะสมตาม
พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค้านึงถึงวัย 
เพศ และความต้องการพิเศษ กล่าวคือ ในการคัดแยกผู้เสียหายฯ ที่เป็นเด็กและหญิง ได้จัดให้มี
พนักงานสอบสวนและนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ ในสถานคุ้มครองฯ 
เด็กจะได้รับการบอกเล่าถึงสิทธิของตน ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับเด็ก เด็กที่ติดตามพ่อแม่มาจะไม่ถูกแยก
จากผู้ปกครอง และจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ผู้เสียหายฯ ที่ตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  
มีแพทย์พยาบาลคอยดูแลและฝากครรภ์อย่างใกล้ชิด ผู้เสียหายฯ ที่เป็นเด็กหรือบุตรของผู้เสียหายฯ 
จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐาน รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) 
ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมสหวิชาชีพในการน้าแนวคิดการท้างานด้านความอ่อนไหวในเด็ก (Child Sensitivity) 
และเพศสภาพ (Gender–based Approach) มาใช้ในการท้างานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ส้าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในการปฏิบัติตามพันธกรณีประเด็นด้านการ
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายฯ โดยค้านึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานใน
ทีมสหวิชาชีพยังขาดการพัฒนาศักยภาพเพ่ือจะได้ท้างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การโยกย้ายหรือ
เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งท้าให้งานสะดุด และผู้มารับงานต่อยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มบุคคลพิเศษชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นผู้ย้ายถิ่นในภาวะไม่ปกติ ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นหญิงและเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองฯ บุคคลกลุ่มนี้
ไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ จึงต้องประสานกับประเทศที่สามในการรับไปตั้งรกราก ซึ่งหาก
ไม่ได้ไปประเทศที่สาม ประเทศไทยต้องรับดูแลตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่นโยบายในแต่ละ 
ห้วงเวลาของประเทศท่ีสามว่าจะรับบุคคลกลุ่มพิเศษนี้ไปตั้งรกรากหรือไม่  

4.1.6 ด้านการให้ผู้เสียหายฯ สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
ส้าหรับประเทศไทยการด้าเนินงานที่สอดรับกับแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตาม

พันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ ในด้านการให้ผู้เสียหายฯ สามารถได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับเงินเยียวยาเพ่ือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 4 ช่องทาง 
คือ (1) จากกองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2) ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (3) ค่าจ้าง/ค่าแรงค้างจ่าย ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (4) ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายกับจ้าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

ส้าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทายในประเด็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ การที่ผู้เสียหายฯ บางรายเลือกที่จะไม่ฟ้องร้องด้าเนินคดี ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ 
เกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้าและเครือข่าย เกรงว่าครอบครัวทางบ้านหรือประเทศต้นทางจะถูกข่มขู่หรือ
เป็นอันตราย หรือผู้เสียหายฯ อาจจะยังไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ หรือบางรายยังไม่เข้าใจสิทธิพ้ืนฐานและ
กระบวนการท้างาน ท้าให้ไม่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยานในศาล ในบางครั้งกระบวนการยุติธรรม
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ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ผู้เสียหายฯ มีความประสงค์จะกลับประเทศต้นทาง และเมื่อกระบวนการ
ศาลเสร็จสิ้น บางกรณีไม่สามารถตามตัวผู้เสียหายฯ มารับเงินชดเชยได้ 

4.1.7 ด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส าหรับดูแลและเยียวยา
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ประเทศไทยได้ด้าเนินการที่สอดรับกับแนวทางตามพันธกรณีอนุสัญญาอาเซียนฯ 
ในด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยได้จัดตั้ง “กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส้าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
โดยเงินทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทรายบุคคล ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เป็นรายกรณี (2) ประเภทรายโครงการ เป็นการให้เงินสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมโครงการที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  

ส้าหรับข้อท้าทายด้านการจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนส้าหรับดูแลและ
เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คือ การที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ทักษะทั้งในเรื่อง
เกี่ยวกับการท้างานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การวิเคราะห์โครงการกิจกรรม และทักษะในเรื่อง
การเงินการบัญชี เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา จึงท้าให้มีการโยกย้ายและ
ลาออกบ่อยมากจ้าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ในการให้เงินกองทุนเพ่ือด้าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ยังขาดการก้ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และนิเทศงานที่มีประสิทธิภาพ และการด้าเนินงานยังขาด
การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้รับรู้ และเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ท้างานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ในพ้ืนทีเสี่ยง หรือในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลได้รับทราบ 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1 ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรมีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพ เพ่ือถอดบทเรียนการด้าเนินงานที่ผ่านมา และจัดท้ามาตรฐานการด้าเนินงาน
ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ โดยแบ่งแยกหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการช่วยเหลือ (Rescue) การคัดแยกฯ (Identification) และการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ (Welfare Protection) ควรมีการจัดท้าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
(Capacity Building) เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ โดยผู้ที่จะปฏิบัติงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ทุกคน  

4.2.1.2 ควรส่งเสริมภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการ
ท้างานร่วมกับภาครัฐ โดยการโอนภารกิจบางกิจกรรมหรือโครงการให้เอกชนหรือภาคประชาสังคมไปท้า 
โดยภาครัฐจัดสรรงบประมาณให้ ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุน ผู้ก้ากับ
ดูแล ติดตามประเมินผล และนิเทศงานเพ่ือให้กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ มีผลผลิตที่ตอบรับกับ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเงินการคลัง
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ของระบบราชการเพ่ือให้สามารถด้าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ 
ในขณะเดียวกัน จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงบทบาท ให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ก้ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และนิเทศงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.1.3 ควรจะพัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติโดยเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นระบบ และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับสามารถเรียกดูข้อมูลได้ ควรพัฒนาให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลระดับชาติ ที่มีความยั่งยืน จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและมี
โครงสร้างบุคลากรเพ่ือดูแลและพัฒนาระบบซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการตอบสนองต่อ 
พลวัตรของการค้ามนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และฐานข้อมูลระดับชาติจะเป็นอีกกลไกหนึ่ง 
ที่จะน้าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้ 
หมดสิ้นไป 

4.2.1.4 การดึงภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจภาคประมง การโรงแรม การท่องเที่ยว จัดท้าแนวปฏิบัติที่ดี
ส้าหรับสถานประกอบการเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 

4.2.1.5 ควรมีการท้างานด้านสื่อเพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 
(Awareness) ในระดับประเทศ เพ่ือให้สังคมและชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง ได้รู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ 
และช่วยกันเฝ้าระวังปัญหา (Social Surveillance) 

4.2.1.6 ควรพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศปลายทางที่มีคนไทยไปถูกค้า 
เช่น ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี แอฟริกาใต้ บาเรนห์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยที่ไปถูกค้าในยัง
ประเทศปลายทางได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามหลักการมาตรฐานสากล  

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
4.2.2.1 ควรมีการพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการแต่งตั้ง โยกย้าย ลาออก ของผู้ปฏิบัติงานหมุนเวียนกันตลอดเวลา  

4.2.2.2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมล่ามให้พอเพียงในทุกภาษาที่พบผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ จัดท้าทะเบียนล่าม เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันการและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตั้งงบประมาณในการด้าเนินงานเพ่ือการนี้ 

4.2.2.3 ควรบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การให้ความคุ้มครองคนไทย 
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ในหลักสูตรการอบรมข้าราชการออกประจ้าการ
ทุกระดับของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ 
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ภาคผนวก  
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ท่ีได้ขอสัมภาษณ์ประกอบการศึกษา 

 
1. นายวันชัย  รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
2. นายฤภวัฒน์  โพธิ์น้อย หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. นางสาวกุลวดี  ประเสริฐชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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