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เกี�ย้วกับผู้้้เขีย้น

บัันทึึกข้้อมููลน้�เข้้ยนขึ้�นโดย ดร.แอนน์ กัลลาเกอร์ และดร.มูาริก้า แม็ูคอดัมู  
โดยอยู�บันพ้ื้�นฐานข้องการศึึกษาว่�าด้ว่ยหลักปฏิิบััติิข้องสถานค้้มูครอง 
ในภููมิูภูาคอาเซ้ียน ท้ึ�ทึำาการศึึกษาไว้่เมู้�อป ี2561 โดยได้รับัการสนับัสน้นท้ึน 
จากรัฐบัาลออสเติรเล้ย ซึี�งการศึึกษาดังกล�าว่ได้รับัข้้อมููลจากการศึึกษา 
ท้ึ�ทึำาไว่�ก�อนหน้านั�น กล�าว่ค้อในป ี2553 ต้ิองข้อบัค้ณเจ้าหน้าท้ึ�และผูู้้ท้ึ�ทึำางานด้าน
การดูแลช่�ว่ยเหล้อแก�ผูู้้เส้ยหายในประเทึศึติ�าง ๆ ข้องอาเซ้ียนท้ึ�ได้เอ้�อเฟื้้� อ 
แบั�งปันประสบัการณ์ข้องตินและให้คว่ามูรู้คว่ามูเข้้าใจเชิ่งลึกไว้่อย�างมูาก

การจัดทึำาเอกสารฉบัับัน้�ได้รับัการสนับัสน้นงบัประมูาณโดยรัฐบัาลออสเติรเล้ย 
ผู้�านกระทึรว่งการติ�างประเทึศึและการค้าแห�งรัฐบัาลออสเติรเล้ย คว่ามูคิดเห็น 
ท้ึ�แสดงในเอกสารน้�เปน็ข้องผูู้้เข้้ยนแติ�เพ้ื้ยงผูู้้เด้ยว่และไมู�จำาเปน็ต้ิองเปน็มู้มูมูอง
ข้องรัฐบัาลออสเติรเล้ย

โครงการอาเซ้ียน-ออสเติรเล้ยเพ้ื้�อติ�อต้ิานการค้ามูน้ษย์ (ASEAN-ACT) เป็น 
โครงการท้ึ�ได้รับัการสนับัสน้นโดยรัฐบัาลออสเติรเล้ยภูายใต้ิการดำาเนินโครงการ 
โดย Cardno
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ปรีะเด็็นปัญหา 

ทัึ�ว่ทัึ�งภููมิูภูาคอาเซ้ียน ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์มัูกพื้บัว่�าตินเองต้ิองถูกกักตัิว่ 
ไว้่ในบัางลักษณะ ตัิว่อย�างเช่�น ผูู้้เส้ยหายท้ึ�เปน็ช่าว่ติ�างช่าติิ อาจต้ิองถูกส�งตัิว่ 
เข้้าสู�ห้องกักบ้ัคคลติ�างด้าว่ข้องหน�ว่ยงานติรว่จคนเข้้าเมู้อง ซึี�งปรกติิมัูกเน้�องมูาจาก 
ถูกคัดแยกผิู้ดพื้ลาด จนกลายเป็นผูู้้โยกย้ายถิ�นฐานท้ึ�ไมู�มู้เอกสารประจำาตัิว่ นอกจากน้� 
ห้องกักบ้ัคคลติ�างด้าว่ข้องหน�ว่ยงานติรว่จคนเข้้าเมู้องยังอาจเป็นโช่คช่ะติาข้อง 
ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์ท้ึ�ผู้�านการคัดแยกแล้ว่ และกำาลังจะถูกส�งตัิว่กลับับ้ัาน 
เน้�องจากสถานค้้มูครองแห�งอ้�น ๆ เต็ิมูก็เปน็ได้เช่�นกัน บั�อยครั�งท้ึ�ผูู้้เส้ยหายจาก 
การค้ามูน้ษย์อาจถูกกักตัิว่เน้�องจากการกระทึำาคว่ามูผิู้ดอาญา ท้ึ�เก้�ยว่ข้้องกับัการ 
ลักลอบัค้ามูน้ษย์ท้ึ�ตินเปน็ผูู้้เส้ยหาย ตัิว่อย�าง เช่�น การท้ึ�มู้ส�ว่นพัื้ว่พัื้นกับัการทึำางาน 
ท้ึ�อาจผิู้ดกฎหมูาย เช่�น การค้าประเว่ณ้ หร้อการกระทึำาท้ึ�ผิู้ดกฎหมูายติ�าง ๆ เช่�น 
การลักลอบัข้นยาเสพื้ติิด หร้อการข้อทึาน 

และในบัางประเทึศึผูู้้เส้ยหายท้ึ�ผู้�านการคัดแยกแล้ว่จะถูกส�งตัิว่เข้้าสู�สถานค้้มูครอง  
ท้ึ�เมู้�อเข้้าไปแล้ว่พื้ว่กเข้าไมู�ได้รับัอน้ญาติให้ออกจาก สถานค้้มูครองนั�น ๆ  หร้อ 
ท้ึ�พื้ว่กเข้ามู้สิทึธิิในการเคล้�อนย้ายท้ึ�จำากัดมูาก ๆ (กล�าว่ค้อ การเดินทึางในระยะสั�น ๆ 
ท้ึ�จะต้ิองมู้ผูู้้คอยติิดติามูไปด้ว่ย) ติามูด้ลยพิื้นิจข้องเจ้าหน้าท้ึ�ข้องสถานค้้มูครองนั�น ๆ 
นอกจากน้�ในสถานการณ์เช่�นนั�น บั�อยครั�งท้ึ�ผูู้้เส้ยหายมัูกถูกกำาหนดให้ต้ิองมูอบัสิ�งข้อง 
ส�ว่นตัิว่ท้ึ�อยู�ในครอบัครองข้องติน ซึี�งรว่มูถึงเงิน เอกสาร และโทึรศัึพื้ท์ึให้กับัเจ้าหน้าท้ึ�  
รว่มูทัึ�งการท้ึ�ต้ิองปฏิิบััติิติามูกฎระเบ้ัยบัมูากมูายท้ึ�คว่บัค้มูคว่ามูประพื้ฤติิข้องพื้ว่กเข้า และ 
แมู้แติ�มู้การกำาหนดบัทึลงโทึษสำาหรับัการไมู�ปฏิิบััติิติามูกฎระเบ้ัยบัเหล�านั�นอ้กด้ว่ย 
การกักตัิว่ในรูป แบับัน้� (ซึี�งเปน็จ้ดมู้�งเน้นข้องบัันทึึกข้้อมููลฉบัับัน้�) ทึำาให้เกิดคำาถามูท้ึ�สำาคัญ 
เก้�ยว่กับั คว่ามูช่อบัด้ว่ยกฎหมูาย และ คว่ามูจำาเปน็ ข้องการปฏิิบััติิดังกล�าว่



4Freedom of movement for victims of trafficking     |     Law, policy and practice in the ASEAN region

การนำาตัิว่ผูู้้เส้ยหายเข้้าพัื้กในสถานค้้มูครองนั�น มู้น้อยมูากท้ึ�ผูู้้บััญญัติิ 
กฎหมูายและผูู้้บัังคับัใช้่กฎหมูายดังกล�าว่จะถ้อว่�าเปน็ “การกักตัิว่” 
แติ�มัูกจะถูกมูองว่�าเปน็รูปแบับัหนึ�งข้อง “การคว่บัค้มูตัิว่ไว้่เพ้ื้�อ 
การค้้มูครอง” มูากกว่�า ทัึ�งน้�เพื้ราะพิื้จารณากันว่�าจ้ดประสงค์ข้อง 
การดำาเนินการดังกล�าว่ ค้อเพ้ื้�อผู้ลประโยช่น์สูงส้ดข้องผูู้้เส้ยหาย  
แติ�กฎหมูายระหว่�างประเทึศึนิยามูคำาว่�า “การกักตัิว่” ไว้่อย�างชั่ดเจน 
มูากว่�าค้อ “การท้ึ�ถูกริดรอนเสร้ภูาพื้ส�ว่นบ้ัคคล ยกเว้่นท้ึ�เปน็ผู้ล 
จากการตัิดสินลงโทึษในคว่ามูผิู้ดหนึ�ง ๆ” (United Nations Body of 
Principles for the Protection of All Persons under Any Form 
of Detention or Imprisonment รับัรองโดย GA Res 43/173 ณ 
วั่นท้ึ� 9 ธัินว่าคมู ป ี1988) เพื้ราะฉะนั�นคำาว่�า “การกักตัิว่” 
อาจครอบัคล้มูถึงหลากหลายสถานการณ์ ท้ึ�ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์ 
ถูกคว่บัค้มูตัิว่ไว้่ไมู�ว่�าจะเปน็ในเร้อนจำา ห้องขั้งข้องติำารว่จ สถานท้ึ�กักตัิว่
ข้องสำานักงานติรว่จคนเข้้าเมู้อง อาคารสถานท้ึ�ข้องงานสวั่สดิภูาพื้เด็ก 
โรงพื้ยาบัาล หร้อสถานค้้มูครองติ�าง ๆ อน้�ง การท้ึ�เข้้าใจว่�าสถานการณ์ 
หนึ�ง ๆ ถ้อเปน็การกักตัิว่อย�างหนึ�งหร้อไมู�นั�นเปน็เร้�องสำาคัญ เน้�องจาก 
กฎระเบ้ัยบัภูายในประเทึศึ และระหว่�างประเทึศึกำาหนดภูาระหน้าท้ึ�ข้องรัฐ 
ในเร้�องท้ึ�ว่�า เมู้�อใดท้ึ�การกักตัิว่เปน็ท้ึ�ยอมูรับัได้ และต้ิองมู้มูาติรการอะไร
บ้ัางในการพิื้ทัึกษ์สิทึธิิ�ข้องบ้ัคคลท้ึ�ถูกกักตัิว่  

สถานคุ้มครีองแบบปิด็นั�น “กักตัว” 
ผู้้้เสีย้หาย้จริีง ๆ หร่ีอไม่?
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ในบัริบัทึข้องการค้ามูน้ษย์ คำาว่�า”หลบัหน้” นั�น ใช้่ในการอ้างอิงถึง 
สถานการณ์ติ�าง ๆ ท้ึ�ผูู้้เส้ยหายหน้ไปจากผูู้้ค้ามูน้ษย์สู�อิสรภูาพื้  
แติ�ผูู้้เส้ยหายก็อาจพื้ยายามูหลบัหน้จากสถานค้้มูครอง ท้ึ�ติ�อมูา 
ตินถูกส�งตัิว่เข้้าพัื้กด้ว่ยเช่�นกัน สถานค้้มูครองบัางแห�งมู้ทัึ�งประตูิรั�ว่  
คนเฝ้้า ผู้นังหร้อรั�ว่สูง ๆ ประตูิท้ึ�ปดิล็อค และลว่ดหนามู รว่มูทัึ�ง 
อาจตัิ�งอยู�ในท้ึ�ตัิ�งท้ึ�อยู�ไกลจากอาคารสถานท้ึ�อ้�น ๆ และจำากัดการติิดติ�อ 
อกับัโลกภูายนอก ด้ว่ยการหว่งห้ามูหร้อเฝ้้าระวั่งการเข้้าถึงโทึรศัึพื้ท์ึ 
การรับัโทึรศัึพื้ท์ึ และผูู้้ท้ึ�มูาเย้�ยมูเย้ยน ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์ 
บัางรายถึงกับัต้ิองทึำาอะไรท้ึ�ส้ดขั้�ว่ เพ้ื้�อให้ได้รับัอิสรภูาพื้ข้องติน 
กลับัค้นมูาอ้กครั�ง ด้ว่ยการพื้ยายามูท้ึ�จะใช้่กำาลังกับัเจ้าหน้าท้ึ�ข้อง 
สถานค้้มูครอง  ว่างเพื้ลิงอาคารสถานท้ึ� ด้ว่ยหวั่งว่�าตินจะถูกให้ออก 
จากสถานค้้มูครองนั�น ๆ  ทึำาร้ายตินเองเพ้ื้�อแลกกับัการท้ึ�จะต้ิองถูก 
ส�งตัิว่ไปรับัการรักษาท้ึ�โรงพื้ยาบัาล พื้ยายามูข้อคว่ามูช่�ว่ยเหล้อจาก 
ประช่าช่นท้ึ�ผู้�านไป-มูา หร้อแมู้แติ�ทึำาให้ตินเองได้รับับัาดเจ็บัจากการ 
พื้ยายามูท้ึ�จะข้้ามูเคร้�องก้ดข้ว่าง ตัิว่อย�างเหล�าน้�เน้นให้เห็นถึง 
คว่ามูเปน็จริง – และอันติราย - ข้องการกักตัิว่ในสถานค้้มูครอง 

การีหลื่บหนี 

Photographer: Jo Aigner
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 > การกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์ในสถานค้้มูครอง 
นั�น ท้ึ�บั�อยครั�งท้ึ�ส้ด ค้อ มู้เหต้ิผู้ลคว่ามูช่อบัธิรรมูว่�าเปน็ 
มูาติรการในการค้้มูครอง เพ้ื้�อไมู�ให้ผูู้้เส้ยหายไดรับัอันติราย 
ติ�อไปอ้ก โดยเฉพื้าะอย�างยิ�งจากผูู้้ท้ึ�เคยแสว่งหาประโยช่น์ 
จากผูู้้เส้ยหายมูาก�อน คว่ามูล�อแหลมูข้องผูู้้เส้ยหายติ�อการ 
ถูกข้�มูข้วั่ญ และการถูกแก้เผ็ู้ดจากผูู้้ท้ึ�เคยแสว่งหาประโยช่น์ 
จากพื้ว่กติน รว่มูทัึ�งการถูกค้าอ้กครั�งนั�น เปน็เร้�องท้ึ�มู้อยู�จริง 
อย�างไรก็ติามู มู้อยู�น้อยครั�งมูาก ๆ ท้ึ�การตัิดสินใจเก้�ยว่กับั 
การกักตัิว่ในสถานค้้มูครองนั�น ทึำากันโดยอยู�บันพ้ื้�นฐานข้อง 
การประเมิูนบ้ัคคลท้ึ�แสดงให้เห็นถึงคว่ามูเส้�ยงท้ึ�น�าเช้่�อถ้อ 

 > ในบัางประเทึศึ กฎหมูายไมู�อน้ญาติให้ผูู้้เส้ยหายจากการ 
ค้ามูน้ษย์ (ท้ึ�เปน็ผูู้้โยกย้ายถิ�นฐานในสถานการณ์ท้ึ�แติกติ�าง 
ไปจากปกติิ) ได้รับัแมู้แติ�ใบัอน้ญาติให้มู้ถิ�นท้ึ�อยู�ชั่�ว่คราว่  
บัางครั�งก็ใช้่ข้้อเท็ึจจริงท้ึ�ว่�าผูู้้เส้ยหายนั�นฝ่้าฝ้้นกฎหมูาย 
คนเข้้าเมู้องเปน็เหต้ิผู้ลท้ึ�จะกำาหนดให้ผูู้้เส้ยหายท้ึ�เปน็ช่าว่ติ�าง 
ช่าติิต้ิองอยู�ในสถานค้้มูครอง ท้ึ�ดำาเนินกิจการโดยส�ว่นราช่การ 
หร้อท้ึ�ได้รับัอน้ญาติจากส�ว่นราช่การ ยิ�งไปกว่�านั�นยังกล�าว่ 
กันว่�าสถานค้้มูครองแบับัปิดนั�น เปน็การอำานว่ยคว่ามูสะดว่ก 
ติ�อกระบัว่นการทึวิ่ภูาค้ติ�าง ๆ (รว่มูทัึ�งการติามูรอยครอบัครัว่ 
และการย้นยันสัญช่าติิ) ท้ึ�จำาเปน็จะต้ิองดำาเนินการก�อน 
ท้ึ�จะสามูารถส�งตัิว่ผูู้้เส้ยหายกลับัไปยังประเทึศึท้ึ�เปน็บ้ัานเกิด 
เมู้องนอนข้องติน หร้อก�อนท้ึ�จะกลับัเข้้าสู�ช้่มูช่นในประเทึศึ 
ท้ึ�เป็นต้ินทึางข้องตินอ้กครั�ง

ความจำาเป็นทีี่�ต้องให้การีคุ้มครีองผู้้้เสีย้หาย้

เน่�องจากผู้้้เสีย้หาย้ขาด็สถานภาพตามกฎหมาย้

 > บัางครั�งมู้การการให้เหต้ิผู้ลคว่ามูช่อบัธิรรมูข้องการ 
กักตัิว่ผูู้้เส้ยหายจากการค้ามูน้ษย์ในสถานค้้มูครอง ว่�าเปน็ 
วิ่ธ้ิท้ึ�ด้ท้ึ�ส้ด หร้อแมู้แติ�เปน็เพ้ื้ยงวิ่ธ้ิเด้ยว่ในการติอบัสนอง 
ติ�อคว่ามูจำาเปน็ด้านคว่ามูช่�ว่ยเหล้อท้ึ�เร�งด�ว่นข้องผูู้้เส้ย  
หายเอง และหากไมู�ถูกบัังคับัให้พื้ำานักอยู�ในสถานท้ึ�หนึ�ง ๆ 
ท้ึ�มู้คว่ามูช่�ว่ยเหล้อดังกล�าว่พื้ร้อมูอยู�แล้ว่ ก็เปน็ท้ึ�ท้ึ�มูเถ้ยง
กันว่�าพื้ว่กเข้าจะพื้ลาดโอกาสท้ึ�จะได้รับัการสนับัสน้นท้ึ� 
จำาเปน็ติ�อพื้ว่กเข้าอย�างมูาก นับัตัิ�งแติ�คว่ามูช่�ว่ยเหล้อ 
ทึางการแพื้ทึย์ไปจนถึงคำาแนะนำาด้านกฎหมูาย ทัึ�งน้�ก็ 
มู้หลาย ๆ ประเทึศึท้ึ�สามูารถให้คว่ามูช่�ว่ยเหล้อและ 
การสนับัสน้นแก�ผูู้้เส้ยหายได้ โดยท้ึ�ไมู�ต้ิองกักตัิว่ผูู้้เส้ยหาย 
ไว้่ และท้ึ�สำาคัญค้อ ต้ิองสอบัถามูหาคว่ามูจริงให้ได้ว่�า  
เพื้ราะเหต้ิใดวิ่ธ้ิการเช่�นน้�จึงถูกพิื้จารณาว่�าเปน็ไปไมู�ได้  

 > หากปราศึจากคำาให้การข้องผูู้้เส้ยหาย ก็จะเป็นการยาก 
หร้อในบัางครั�งก็เปน็ไปไมู�ได้เลย ท้ึ�จะดำาเนินคด้ผูู้้ค้ามูน้ษย์ 
ได้อย�างประสบัคว่ามูสำาเร็จ แติ�บั�อยครั�งท้ึ�ผูู้้เส้ยหายมัูกมู้สิ�ง
กระต้้ินเพ้ื้ยงเล็กน้อยท้ึ�จะให้คว่ามูร�ว่มูมู้อในการดำาเนินการ 
ติามูกฎหมูาย และถ้าเล้อกได้หลาย ๆ คนก็เล้อกท้ึ�จะกลับั 
บ้ัานหร้อการมู้งานท้ึ�ด้ ๆ ทึำามูากกว่�า และอย�างสอดคล้อง 
กันการให้เหต้ิผู้ลรองรับัการกักตัิว่ผูู้้เส้ยหาย ก็อยู�บัน 
พ้ื้�นฐานข้องสาเหต้ิสองประการด้ว่ยกัน ประการแรกค้อ  
เปน็การค้้มูครองผูู้้เส้ยหายจากการถูกข้�มูข้วั่ญไมู�ให้ร�ว่มูมู้อ
กับัทึางการ ประการท้ึ�สอง ค้อเปน็การทึำาให้มัู�นใจได้ว่�า  
ผูู้้เส้ยหายนั�นพื้ร้อมูท้ึ�จะมู้ส�ว่นร�ว่มูในฐานะพื้ยานในคด้ 
ลักลอบัค้ามูน้ษย์ ทัึ�งน้�เน้�องจากกระบัว่นการย้ติิธิรรมู 
ทึางอาญานั�นมัูกใช้่เว่ลาท้ึ�ยาว่นาน จึงทึำาให้ผูู้้เส้ยหาย - 
พื้ยานต้ิองถูกกักตัิว่ไว้่เปน็เว่ลาหลาย ๆ เด้อน หร้อแมู้แติ� 
หลายป ีโดยท้ึ�มู้รายได้เพ้ื้ยงเล็กน้อย หร้อไมู�มู้เลย หร้อ 
แทึบัไมู�ได้ติิดติ�อหร้อไมู�ได้ติิดติ�อกับัครอบัครัว่เลย และไมู�มู้ 
การรับัรองเลยว่�าจะได้รับัผู้ลประโยช่น์ใดใด ท้ึ�เปน็ผู้ลจาก 
การดำาเนินการทึางกฎหมูายกับัผูู้้ลักลอบัค้ามูน้ษย์

 ความจำาเป็นในการีให้การีสนับสนุน 
ต่อผู้้้เสีย้หาย้

ความจำาเป็นทีี่�จะต้องที่ำาให้มั�นใจได้็ว่า 
ผู้้้เสีย้หาย้สามารีถมีส่วนร่ีวมในการีส่บสวน 
สอบสวน แลื่ะการีด็ำาเนินคดี็ได้็

เพรีาะเหตุใด็ข้ารีาชการี แลื่ะเจ้าหน้าทีี่�อ่�น ๆ จึงกักตัวผู้้้เสีย้หาย้ 
ไว้ในสถานคุ้มครีอง?

  เพ้ื้�อให้เหต้ิผู้ลคว่ามูช่อบัธิรรมูข้องการท้ึ�พื้ว่กตินกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายจากการ 
ค้ามูน้ษย์ท้ึ�เปน็ผูู้้ใหญ�ไว้่ ข้้าราช่การและเจ้าหน้าท้ึ�อ้�น ๆ ให้เหต้ิผู้ลดังติ�อไปน้�
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 กฎหมาย้กำาหนด็ไว้ว่าอย่้างไรี?
 
ข้ณะท้ึ�การปฏิิบััติิดังกล�าว่ยังคงมู้อยู� การกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายในคด้ค้ามูน้ษย์ไว้่ในสถานค้้มูครอง 
และสถานท้ึ�อ้�น ๆ กำาลังกลายเป็นสิ�งท้ึ�เกิดขึ้�นน้อยลง ซึี�งเปน็การสะท้ึอนให้เห็นถึงคว่ามูเข้้าใจ 
ท้ึ�ด้ยิ�งขึ้�นและกว้่างข้ว่างยิ�งขึ้�น ท้ึ�ว่�าวิ่ธ้ิการดังกล�าว่ไมู�เปน็ไปติามูกับัตัิว่บัทึ และเจตินาข้องกรอบั
การทึำางานด้านกฎหมูายท้ึ�ได้รับัการพัื้ฒนาขึ้�นโดยเก้�ยว่เน้�องกับัการค้ามูน้ษย์ สำาหรับัตัิว่อย�าง 
ท้ึ�สำาคัญ ให้ดูบัทึคัดย�อจากอน้สัญญาอาเซ้ียนติ�อต้ิานการค้ามูน้ษย์ (ASEAN Trafficking 
Convention) ข้้างล�างน้� ท้ึ�ห้ามูการกักตัิว่บ้ัคคลท้ึ�ถูกค้าไว้่อย�างชั่ดเจน 

ท้ึ�จริงแล้ว่ การกักตัิว่ เปน็ประจำา นั�นเปน็การฝ่้าฝ้้นติ�อหลักการติ�าง ๆ ข้องกฎหมูายระหว่�าง 
ประเทึศึจำานว่นหนึ�ง (รว่มูถึงสิทึธิิในเสร้ภูาพื้ในการเคล้�อนย้าย และการห้ามูมิูให้มู้การกักตัิว่ 
ด้ว่ยอำานาจเบ็ัดเสร็จ) และหากปราศึจากการให้เหต้ิผู้ลรองรับัคว่ามูช่อบัธิรรมูรายบ้ัคคลและ 
เจาะจงก็ถ้อว่�ามิูช่อบัด้ว่ยกฎหมูาย  ให้ดูรายละเอ้ยดเพิื้�มูเติิมูในกรอบัข้้อคว่ามูข้้างล�างน้�  

 การีกักตัวผู้้้เสีย้หาย้ทีี่�เป็นผู้้้ใหญ่นั�น บรีรีลุื่ผู้ลื่สำาเร็ีจตามจุด็ปรีะสงค์หร่ีอไม่?

ข้ณะท้ึ�ข้้อโต้ิแย้งแติ�ละประการดังท้ึ�กล�าว่แล้ว่ข้้างต้ินอาจมู้ค้ณค�าในบัางสถานการณ์ แติ�ข้้อโต้ิแย้ง 
เหล�านั�น ไมู�ใช่�นโยบัายทัึ�ว่ไปท้ึ�สามูารถบัังคับัใช้่ได้ท้ึ�น�าเช้่�อถ้อ ท้ึ�จริงแล้ว่พื้บัว่�าในบัางกรณ้ 
อาจเปน็ผู้ลให้เกิดผู้ลกระทึบัในทึางติรงกันข้้ามูกับัท้ึ�ตัิ�งใจไว้่ ตัิว่อย�างเช่�น แทึนท้ึ�จะค้้มูครอง 
ผูู้้เส้ยหาย การกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายไว้่ในสถานค้้มูครองแบับัปดิอาจทึำาให้ผูู้้เส้ยหายมู้คว่ามูล�อแหลมู 
ติ�ออันติราย – ด้ว่ยการย้อนรำาลึกถึงประสบัการณ์ข้องการถูกค้า ซึี�งมู้ผู้ลท้ึ�เปน็อันติรา 
ยด้านจิติใจรว่มูอยู�ด้ว่ย แทึนท้ึ�จะเปน็การอำานว่ยคว่ามูสะดว่กติ�อการให้การสนับัสน้น การนำาตัิว่ 
ผูู้้เส้ยหายเข้้าพัื้กในสถานค้้มูครอง โดยท้ึ�ผูู้้เส้ยหายไมู�สมัูครใจ อาจทึำาให้ผูู้้เส้ยหายเส้ยโอกาสท้ึ� 
จะฟื้้� นค้นสู�สภูาพื้ปกติิและดำาเนินช้่วิ่ติติ�อไปได้ และข้ณะท้ึ�พื้นักงานอัยการและเจ้าหน้าท้ึ�ส้บัสว่น 
สอบัสว่นอาจเข้้าถึง “ผูู้้เส้ยหายท้ึ�ถูกคว่บัค้มูตัิว่” ได้ง�ายขึ้�น การลิดรอนเสร้ภูาพื้ข้องผูู้้เส้ยหาย 
อาจทึำาให้คำาให้การข้องผูู้้เส้ยหายมู้นำ�าหนักน้อยลง รว่มูทัึ�งลดคว่ามูแน�ว่แน�และคว่ามูเต็ิมูใจ 
ข้องผูู้้เส้ยหายในการท้ึ�จะให้คว่ามูร�ว่มูมู้อ ส้ดท้ึาย ท้ึ�สำาคัญค้อ การบัันทึึกผู้ลกระทึบัท้ึ�มู้ติ�อ 
เจ้าหน้าท้ึ�ท้ึ�ให้การสนับัสน้นติ�อผูู้้เส้ยหายภูายในสถานค้้มูครองท้ึ�ถูกกำาหนดให้ทึำาหน้าท้ึ� “ผูู้้ค้้มูกัน” 
โดยพื้ฤติินัย และมู้หน้าท้ึ�รับัผิู้ดช่อบัในกรณ้ท้ึ�เกิด “การหลบัหน้” ขึ้�น  



8Freedom of movement for victims of trafficking     |     Law, policy and practice in the ASEAN region

คว่ามูเส้�ยงข้องการกักตัิว่ว่�าท้ึ�แสดงลักษณะเฉพื้าะว่�า มิูช่อบัด้ว่ย 
กฎหมูาย หร้อ อำานาจเบ็ัดเสร็จ นั�นมู้อยู�สูง หากสามูารถแสดง 
ให้เห็นได้ว่�า การกักตัิว่ดังกล�าว่นั�น เปน็ไปติามูบัรรทัึดฐานติ�อไปน้� 
ตัิ�งแติ�หนึ�งข้้อขึ้�นไป

• การกักติัว่นั�น ไมู�มู้การกำาหนดไว่้ในกฎหมูายอย�างเฉพื้าะเจาะจง 
หร้อถูกกำาหนดโดยขั้ดแย้งกับักฎหมูาย

• การกักติัว่นั�น มู้การกำาหนดไว่้ – หร้อมู้การกำาหนด - 
ในลักษณะท้ึ�เปน็การเล้อกปฏิิบััติิ (เช่�น ใช้่บัังคับักับัสติร้ 
และเด็กหญิง / เด็ก ๆ เทึ�านั�น)

• การกักติัว่นั�น กำาหนดเป็นระยะเว่ลาทึ้�ยาว่นาน ทึ้�ไมู�มู้การ 
กำาหนดอย�างเจาะจง หร้อไมู�มู้กำาหนดท้ึ�แน�นอน

• การกักติัว่นั�น เป็นไปอย�างไมู�เป็นธิรรมู ทึำานายล�ว่งหน้ามูิได้ 
และ/ หร้อไมู�ได้สัดส�ว่นท้ึ�สมูคว่ร

• การกักติัว่นั�น ไมู�ใช่�เร้�องทึ้�ติ้องมู้การสอบัทึว่นกันในทึาง 
ย้ติิธิรรมูหร้อทึางปกครอง ท้ึ�จะสามูารถย้นยันได้ถึงคว่ามูช่อบั 
ด้ว่ยกฎหมูายข้องการกักตัิว่ และคว่ามูจำาเปน็ท้ึ�มู้อยู�อย�าง 
ติ�อเน้�องข้องการกักตัิว่ในสภูาว่ะแว่ดล้อมูติ�างๆ ท้ึ�ทึำาให้มู้ 
คว่ามูเปน็ไปได้ ข้องการปล�อยตัิว่ เมู้�อปราศึจากเหต้ิผู้ล 
สำาหรับัคว่ามูติ�อเน้�องอยู�

เม่�อใด็ทีี่�การีกักตัวผู้้้เสีย้หาย้จะกลื่าย้เป็น 
การีลื่ะเมิด็สิที่ธิิมนุษย้ชน ?

 ท้ึ�มูา: OHCHR, Commentary to the 
UN Trafficking Principles and 
Guidelines, pp 135-136

 อนุสัญญาอาเซีย้นต่อต้านการีค้ามนุษย์้ 

  แติ�ละฝ่้ายจะจะต้ิองไมู�คว่บัค้มูตัิว่บ้ัคคลท้ึ�ผู้�านการคัดแยกโดยหน�ว่ยงาน 
ท้ึ�เก้�ยว่ข้้อง ไว้่ในห้องกัก หร้อในเร้อนจำา ทัึ�งก�อน ระหว่�าง หร้อหลัง 
จาก กระบัว่นการในชั่�นศึาลในคด้คว่ามูผิู้ดฐานค้ามูน้ษย์ในทึางอาญา  
ทึางแพื้�ง หร้อทึางปกครองโดยปราศึจากเหต้ิผู้ล  มาตรีา 14(8) 

Photographer:  Ario Adityo
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เพศสภาพแลื่ะการีกักตัวในสถานคุ้มครีอง

การปฏิิบััติิในการกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายในภููมิูภูาคอาเซ้ียนนั�น เปน็เร้�องท้ึ�เปน็ไปติามูเพื้ศึสภูาพื้อย�างยิ�ง 
บ้ัคคลท้ึ�ถูกค้าซึี�งถูกกักตัิว่ในสถานค้้มูครองติ�าง ๆ ส�ว่นใหญ�มัูกเปน็เพื้ศึหญิงแทึบัทัึ�งนั�น  
ทัึ�งน้�ส�ว่นหนึ�งซึี�งน้อยท้ึ�ส้ดก็เพื้ราะว่�าสติร้และเด็กหญิงนั�น ถ้อว่�าต้ิองการการค้้มูครองท้ึ�จัดหา 
ให้โดยสถานค้้มูครองแบับัปดิ อ้กเหต้ิผู้ลหนึ�งค้อ สติร้และเด็กหญิงนั�นมู้คว่ามูน�าจะเปน็สูงกว่�า 
ท้ึ�จะถูกคัดแยกเป็นผูู้้เส้ยหายข้องการค้ามูน้ษย์โดยผู้�านช่�องทึางท้ึ�เปน็ทึางการ เพื้ราะฉะนั�นจึง 
มู้คว่ามูน�าจะเป็นสูงกว่�าท้ึ�จะเข้้าสู�ระบับัการค้้มูครองทัึ�งท้ึ�เปน็ทึางการและท้ึ�ไมู�เปน็ทึางการเมู้�อ 
เปร้ยบัเท้ึยบักับัผูู้้ช่ายและเด็กช่าย ผูู้้เส้ยหายท้ึ�เปน็ช่ายนั�น มู้คว่ามูน�าจะเปน็ท้ึ�สูงกว่�าท้ึ�จะถูก 
คัดแยกผิู้ดพื้ลาดเป็นผูู้้โยกย้ายถิ�นฐาน ”ผิู้ดกฎหมูาย” และถูกนำาตัิว่ไปยังศูึนย์กักตัิว่ ฯ และในท้ึ�
ส้ดก็ถูกส�งตัิว่กลับัออกไปนอกราช่อาณาจักร ผู้ลลัพื้ธ์ิก็ค้อผูู้้เส้ยหายเหล�านั�น อาจไมู�สามูาร 
ถเข้้าถึงบัริการติ�าง ๆ และการสนับัสน้นท้ึ�ตินมู้สิทึธิิ�ได้รับัในฐานะข้องผูู้้เส้ยหายข้องการค้ามูน้ษย์ 
ข้ณะท้ึ�บัางประเทึศึในอาเซ้ียนได้จัดตัิ�ง สถานค้้มูครองสำาหรับัผูู้้ช่ายและเด็กช่ายขึ้�น ซึี�งยังมู้อยู� 
น้อยกว่�ามูากนัก และติามูปกติิมัูกมู้กฎระเบ้ัยบัติ�าง ๆ ท้ึ�อน้ญาติให้มู้เสร้ภูาพื้ในการเคล้�อนย้าย 
ได้มูากกว่�ามูากนักเช่�นกัน กฎหมูายระหว่�างประเทึศึและกฏิหมูายส�ว่นภููมิูภูาคห้ามูการเล้อกปฏิิบััติิ
ติามูเพื้ศึไว้่อย�างชั่ดเจน การปฏิิบััติิในการกักตัิว่สติร้และเด็กหญิงไว้่อย�างเปน็กิจวั่ติรประจำา 
(และการปฏิิเสธิการค้้มูครองท้ึ�เพ้ื้ยงพื้อ และบัริการคว่ามูช่�ว่ยเหล้อติ�าง ๆ สำาหรับัผูู้้ช่าย 
และเด็กช่าย) นั�นเปน็การเล้อกปฏิิบััติิโดยเน้�อแท้ึ และเพื้ราะฉะนั�นจึงเปน็การกระทึำาท้ึ�ไมู�ช่อบั 
ด้ว่ยกฎหมูาย

เมู้�อบัริการสถานค้้มูครองนั�น ไมู�ได้ ถูกออกแบับัเฉพื้าะสำาหรับัคว่ามูต้ิองการ ผู้ลประโยช่น์ 
และคว่ามูถนัดข้องแติ�ละบ้ัคคล ผู้ลลัพื้ธ์ิก็ค้อ อาจมู้การกำาหนดมูาติรฐานทึางเพื้ศึสภูาพื้กับั 
ผูู้้คนท้ึ�เข้้าพัื้กอาศัึยในสถานค้้มูครองทัึ�งหลาย  ในประเทึศึหนึ�งมู้การบัันทึึกไว้่ว่�าหญิงสาว่ 
วั่ยร้�นมัูกจะได้รับัทึางเล้อก เก้�ยว่กับักิจกรรมูติ�าง ๆ ท้ึ�รว่มูถึงการเย็บัผู้้า และการสว่ดมูนต์ิ 
และไมู�ได้รับัโอกาสในการเล�นก้ฬา ข้ณะท้ึ�สติร้ท้ึ�เปน็ผูู้้ใหญ�ถูก ”ห้ามู” ไมู�ให้สูบับ้ัหร้� 
ซึี�งเปน็คว่ามูคาดหมูายท้ึ�กำาหนดไว้่ว่�าสติร้คว่รและไมู�คว่รประพื้ฤติิปฏิิบััติิตินอย�างไร
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 การีอ้างเหตุผู้ลื่รีองรัีบ ข้อสันนิษฐาน ปัจจัย้ทีี่�กรีะตุ้น 
ข้อสันนิษฐาน

กลื่ยุ้ที่ธ์ิในการีแสด็งความเห็น 
คัด็ค้านต่อข้อสันนิษฐาน 
แลื่ะลื่ด็การีกักตัว

 
“ผู้้้ทีี่�ค้ามนุษย์้ 
จะที่ำาร้ีาย้หร่ีอ 
คุกคามผู้้้เสีย้หาย้” 

 > ผูู้้เส้ยหายท้ึ�ได้รับัอน้ญาติ 
ให้เคล้�อนย้ายได้อย�างมู้ 
เสร้ ภูาพื้มูากกว่�าจะได้รับั 
บัาดเจ็บั ถูกฆ่�า หร้อถูกห้ามู 
ปรามูมิูให้ให้ปากคำาปรัก 
ปรำาผูู้้ค้ามูน้ษย์ ผูู้้เส้ยหาย

 > โดยเฉพื้าะอย�างยิ�งสติร้ 
และเด็กหญิงต้ิองการคว่ามู 
ปลอดภัูยข้องสถาน 
ค้้มูครอง

 > เหต้ิการณ์ติ�าง ๆ 
(จริงและท้ึ�เปน็ข้�าว่ล้อ) ข้อง 
ผูู้้ค้ามูน้ษย์ท้ึ�ทึำาร้ายผูู้้เส้ยหาย 
นอกสถานค้้มูครองและข้อง 
ผูู้้เส้ยหายท้ึ�พัื้กในสถานค้้มู  
ครองท้ึ�ได้รับัอิทึธิิพื้ลจาก 
ผูู้้ค้ามูน้ษย์ หร้อพื้รรคพื้ว่กข้อง 
ผูู้้ค้ามูน้ษย์

 > เจ้าหน้าท้ึ�บัังคับัใช้่กฎหมูาย 
และเจ้าหน้าท้ึ�ในสถานค้้มูครอง 
ทึำางานอย�างใกล้ชิ่ดกับัผูู้้เส้ยหาย 
เพ้ื้�อประเมิูน บัริหารจัดการ 
บัรรเทึาคว่ามูเส้�ยงท้ึ�น�าเช้่�อถ้อ 
และคว่ามูเส้�ยงเฉพื้าะติ�าง ๆ 

 > เจ้าหน้าท้ึ�บัังคับัใช้่กฎหมูาย 
และเจ้าหน้าท้ึ�ในสถานค้้มูครอง นั�น  
ถูกฝึ้กฝ้นให้ทึำาการประเมิูนคว่ามูเส้�ยง  
และในการมู้ส�ว่นร�ว่มูในการบัริหาร 
จัดการ / บัรรเทึาคว่ามูเส้�ยง 

 
“ผู้้้เสีย้หาย้ทัี่�งหลื่าย้ 
จำาเป็น ต้องได้็รัีบ 
การีคุ้มครีองจาก 
พวกเขาเอง” 

 > ผูู้้เส้ยหายท้ึ�ได้รับัอน้ญาติ 
ให้เคล้�อนย้ายได้โดยเสร้  
จะทึำาการตัิดสินใจได้อย�าง 
ข้าดประสิทึธิิภูาพื้ : 
หลบัหน้และกลับัไปหา 
ผูู้้ค้ามูน้ษย์ และ/หร้อ 
รูปแบับั หร้อสภูาพื้/ 
เง้�อนไข้ข้องการทึำางานท้ึ� 
เปน็การแสว่งหาประโยช่น์

 > เหต้ิการณ์ติ�าง ๆ 
(จริงและท้ึ�เปน็ข้�าว่ล้อ) 
ข้องผูู้้เส้ยหายท้ึ�พื้ยายามูจะ 
”หลบัหน้” จากสถานค้้มูครอง 
แบับัปดิ  

 > การมู้�งเน้นอย�างไมู�ได้ 
สัดส�ว่นท้ึ�เหมูาะสมูท้ึ�มู้ติ�อ 
ผูู้้เส้ยหายหญิง 
และการแสว่งหาประโยช่น์ 
ทึางเพื้ศึ  

 > มูาติรฐานข้องเพื้ศึพื้�อและ 
หัว่หน้าครอบัครัว่ และคว่ามู 
คาดหมูายเก้�ยว่กับัสิ�งท้ึ�เปน็ 
ประโยช่น์สูงส้ดข้องผูู้้เส้ยหาย

 > หน�ว่ยงานย้ติิธิรรมูทึางอาญา และ 
หน�ว่ยงานท้ึ�ให้การสนับัสน้นแก�ผูู้้เส้ยหาย
ย้นยัน/ รับัรอง และรักษาหลักการท้ึ� 
ผูู้้เส้ยหายไมู�คว่รต้ิองถูกดำาเนินคด้ หร้อ 
ถูกลงโทึษในการกระทึำาผิู้ดท้ึ�ตินทึำาข้ณะท้ึ� 
ตินถูกค้า

 > หน�ว่ยงานย้ติิธิรรมูทึางอาญา และ 
หน�ว่ยงานท้ึ�ให้การสนับัสน้นแก�ผูู้้เส้ยหาย 
รว่มูทัึ�งเจ้าหน้าท้ึ�ประจำาสถานค้้มูครอง  
มู้คว่ามูรู้และคว่ามูสามูารถในการท้ึ�จะเข้้าใจ 
ถึงพื้ลวั่ติข้องการค้ามูน้ษย์ และในการท้ึ� 
จะเข้้าใจได้อย�างลึกซึี�งถึงสิทึธิิข้องผูู้้เส้ย 
หายท้ึ�เปน็ผูู้้ใหญ�ในการท้ึ�จะตัิดสินใจ / แมู้
แติ�ท้ึ�เปน็การตัิดสินใจท้ึ�ไมู�มู้ประสิทึธิิภูาพื้ 
- เพ้ื้�อตินเองก็ติามู 

  “สังคมต้องการี 
ทีี่�จะได้็รัีบ 
การีปกป้องจาก 
ผู้้้เสีย้หาย้ของ 
การีค้ามนุษย์้” 

> ผูู้้เส้ยหายท้ึ�ได้รับัอน้ญาติ 
ให้เคล้�อนย้ายได้โดยเสร้ 
จะหายตัิว่ไปในช้่มูช่นนั�นๆ 
และมู้คว่ามูเปน็ไปได้ท้ึ�อาจ 
จะเข้้าร�ว่มูในกิจกรรมูท้ึ� 
เปน็คว่ามูผิู้ดทึางอาญา/ 
กิจกรรมูท้ึ�ไร้ศ้ึลธิรรมู

> การตัิดสินท้ึ�มู้ค้ณค�าซึี�งเปน็ 
คว่ามูคิดส�ว่นตัิว่ โดยเฉพื้าะ 
อย�างยิ�งท้ึ�เก้�ยว่กับัมูาติรฐาน 
ทึางเพื้ศึสภูาพื้ และคว่ามู 
คาดหมูายติ�าง ๆ

> การรว่มูเข้้าด้ว่ยกันข้อง 
ว่าระว่�าด้ว่ยการคว่บัค้มูการ 
โยกย้ายถิ�นฐานกับัการรับัมู้อ 
กับัการค้ามูน้ษย์ 

> การมู้อยู�ข้องระยะเว่ลาข้องการ 
ไติร�ติรอง และช่�องทึางอ้�น ๆ ทึำาให้ผูู้้เส้ย 
หายช่าว่ติ�างช่าติิ สามูารถพื้ำานักและ 
ทึำางานได้อย�างถูกกฎหมูาย แมู้จะในเว่ลา 
ท้ึ�จำากัดก็ติามู

 > ระบับับัริหารจัดการคด้สำาหรับัผูู้้เส้ยหาย
แติ�ละราย สนับัสน้นด้ว่ยบัริการทึางสังคมู 
ท้ึ�เหมูาะสมู กับัเจ้าหน้าท้ึ�สังคมูสงเคราะห์ 
ท้ึ�ได้รับัการฝึ้กฝ้นให้ทึำางานร�ว่มูกับั 
ผูู้้เส้ย หายจากการค้ามูน้ษย์ คว่ามูเข้้าใจ 
อย�างถ�องแท้ึ ในวิ่ธ้ิการท้ึ�ให้คว่ามูสำาคัญ 
กับัผูู้้เส้ยหายเปน็หลัก และวิ่ธ้ิการท้ึ�มู้คว่ามู 
ละเอ้ยดอ�อนติ�อเพื้ศึสภูาพื้ 
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 ปรีะเด็็นปัญหาพิเศษของผู้้้เสีย้หาย้ทีี่�เป็นเด็็ก  

เมู้�อพิื้จารณาประเด็นปัญหาข้องการกักตัิว่ท้ึ�สถานค้้มูครองท้ึ�สำาคัญค้อ การติระหนัก 
ในคว่ามูแติกติ�างท้ึ�เปน็พ้ื้�นฐานบัางประการระหว่�างผูู้้เส้ยหายข้องการค้ามูน้ษย์ท้ึ�เปน็เด็ก 
กับัท้ึ�เปน็ผูู้้ใหญ�  เด็ก ๆ นั�น ข้าดหน�ว่ยงานด้านกฎหมูายและอาจมู้คว่ามูล�อแหลมูติ�ออันติราย
กว่�ามูากมูายนัก ข้้อพิื้จารณาเก้�ยว่กับัผู้ลประโยช่น์สูงส้ดข้องเด็ก อาจนำาไปสู�การตัิดสินใจท้ึ�ว่�า
เข้าหร้อเธิอคว่ร (หร้อไมู�คว่ร) ท้ึ�จะถูกจำากัดข้อบัเข้ติไว้่ในสถานค้้มูครองหนึ�งๆ กฎหมูายเก้�ยว่ 
กับัการกักตัิว่เด็กนั�นเข้้มูงว่ดมูาก และมู้คว่ามูจำาเปน็อย�างส้ด ท้ึ�จะต้ิองปฏิิบััติิติามูกฎหมูาย 
เหล�าน้�อย�างเคร�งครัดในคด้ติ�าง ๆ ท้ึ�มู้การตัิดสินใจกันว่�าจะต้ิองให้เด็กเข้้าพื้ำานัก 
ในสถานค้้มูครองหนึ�ง ๆ ทัึ�งน้�หากไมู�ปฏิิบััติิติามูภูาระหน้าท้ึ�และสิทึธิิท้ึ�กำาหนดไว้่ดังติ�อไปน้�  
การกักตัิว่เด็กไว้่ก็เปน็การกระทึำาท้ึ�มิูช่อบัด้ว่ยกฎหมูาย  

Photographer: Remi Yuan / Unsplash
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คณะกรรมูาธิิการว่�าด้ว่ยสิทึธิิข้องเด็กได้เน้นยำ�าไว้่ว่�า 
“ติามูกฎระเบ้ัยบัทัึ�ว่ไปเด็ก ๆ ไมู�คว่รท้ึ�จะถูกลิดรอนเสร้ภูาพื้” 
(ข้้อคิดเห็นทัึ�ว่ไป ข้้อท้ึ� 6) อน้สัญญาว่�าด้ว่ยสิทึธิิข้องเด็ก 
แสดงคว่ามูชั่ดเจนไว้่ว่�า การกักตัิว่เด็ก ๆ ในกรณ้ใดใด 
คว่รเปน็มูาติรการส้ดท้ึาย และเปน็การกักตัิว่ในระยะเว่ลาท้ึ�เหมูาะ 
สมูท้ึ�สั�นท้ึ�ส้ด (มูาติรา 37 (b)) และอย�างสอดคล้องกัน การตัิด 
สินใจใดใดท้ึ�เก้�ยว่ข้้องกับัการกักตัิว่เด็กไว้่ คว่รเป็นไปเพ้ื้�อผู้ล 
ประโยช่น์สูงส้ดข้องเด็กคนนั�นๆ และการกักตัิว่ใดใดก็ติามูจะต้ิอง...:

• เป็นไปติามูกฎหมูาย

• ไมู�เป็นอำานาจเบั็ดเสร็จเด็ดข้าด และไมู�เป็นการเล้อกปฏิิบััติิ

• ในระยะเว่ลาทึ้�สั�นทึ้�ส้ดและเหมูาะสมู  

  เด็กท้ึ�ถูกกักตัิว่ไว้่มู้สิทึธิิดังติ�อไปน้� :

• สิทึธิิทึ้�จะแยกจากผูู้้ใหญ�  เว่้นแติ�เมู้�อพิื้จารณาว่�าเพ้ื้�อ 
ผู้ลประโยช่น์สูงส้ดข้องเด็ก ท้ึ�จะไมู�แยกเด็กจากผูู้้ใหญ�เทึ�านั�น

• สิทึธิิทึ้�จะคงการติิดติ�อกับัครอบัครัว่ข้องตินผู้�านจดหมูาย 
โต้ิติอบั และการมูาเย้�ยมูเย้ยน (ยกเว้่นในสภูาว่การณ์พิื้เศึษ 
เช่�นการมู้ส�ว่นร�ว่มูข้องครอบัครัว่ในสถานการณ์ข้อง 
การค้ามูน้ษย์)

• ในการเข้้าถงึคว่ามูช่�ว่ยเหล้อดา้นกฎหมูาย และคว่ามูช่�ว่ยเหล้อ 
อ้�น ๆ ท้ึ�เหมูาะสมูได้ในทัึนท้ึ รว่มูถึงการกลับัสู�สังคมูอ้กครั�ง 
ในสภูาพื้แว่ดล้อมูท้ึ�สนับัสน้นติ�อส้ข้ภูาพื้ การเคารพื้ตินเอง 
และศัึกดิ�ศึร้ข้องเข้าหร้อเธิอ

• ในการแสดงคว่ามูเห็นคัดค้านติ�อคว่ามูช่อบัด้ว่ยกฎหมูาย 
ข้องการลิดรอนเสร้ภูาพื้ข้องเข้าหร้อเธิอติ�อหน้าศึาล  
หร้อติ�อหน�ว่ยงานอิสระท้ึ�เก้�ยว่ข้้องอ้�น ๆ และในการรับั 
การตัิดสินใจท้ึ�รว่ดเร็ว่

กฎรีะเบีย้บทีี่�เกี�ย้วข้องกับการีกักตัวเป็น 
ผู้้้เสีย้หาย้จากการีค้ามนุษย์้ทีี่�เป็นเด็็ก

Photographer: Cxxiohi / Unsplash
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> ผูู้้เส้ยหายท้ึ�เปน็ผูู้้ใหญ�ท้ึกคนคว่รให้คว่ามูยินยอมูอย�าง 
ชั่ดเจน ในการเข้้าสู�สถานค้้มูครองหนึ�ง ๆ โดยคว่ามูยินยอมู 
ดังกล�าว่คว่รอยู�บันพ้ื้�นฐานข้องข้้อมููลท้ึ�ครบัถ้ว่นเก้�ยว่กับั 
เพื้ราะเหต้ิใดท้ึ�ผูู้้เส้ยหายจึงต้ิองพื้ำานักอยู�ในท้ึ�นั�น ๆ ผูู้้เส้ยหาย 
สามูารถคาดหวั่งได้ว่�าจะต้ิองอยู�ท้ึ�นั�นนานเพ้ื้ยงใด เง้�อนไข้ติ�าง ๆ  
ท้ึ�ผูู้้เส้ยหายจะต้ิองปฏิิบััติิติามูในการเข้้าพัื้กในท้ึ�นั�น คำาว่�าข้้อมููล 
ท้ึ�ครบัถ้ว่นนั�นหมูายคว่ามูว่�า ไมู�คว่รปดิบัังข้้อมููลท้ึ�เก้�ยว่ข้้อง 
จากผูู้้เส้ยหาย ซึี�งรว่มูทัึ�งสิทึธิิในด้านติ�าง ๆ ข้องผูู้้เส้ยหาย  
การแจ้งข้้อมููลคว่รทึำาในลักษณะท้ึ�ผูู้้เส้ยหายสามูารถเข้้าใจได้ 
โดยพิื้จารณาถึงภูาษาข้องบ้ัคคลนั�น ๆ อาย้ และคว่ามูพิื้การ 
ใดใดข้องเข้าหร้อเธิอ ทัึ�งน้�ผูู้้เส้ยหายอาจถอนคว่ามูยินยอมู 
ข้องตินเมู้�อใดก็ได้ อ้กทัึ�งหน�ว่ยงานติ�าง ๆ ข้องสถานค้้มูครอง 
จะต้ิองคอยติรว่จสอบัอย�างสมูำ�าเสมูอว่�าผูู้้เส้ยหายยังคงให้ 
คว่ามูยินยอมูท้ึ�จะอยู�ในสถานค้้มูครองติ�อไปหร้อไมู�

การีขอรัีบความยิ้นย้อมทีี่�เป็นลื่าย้ลัื่กษณ์์อักษรี 
ของผู้้้เสีย้หาย้เม่�อเข้าพำ านักในสถานคุ้มครีอง  
แลื่ะเป็นรีะย้ะ ๆ หลัื่งจากนั�น

 > คว่รเก็บับัันทึึกหลักฐานท้ึ�เปน็ลายลักษณ์อักษรท้ึ�บัันทึึก 
การยินยอมูในเบ้ั�องต้ินข้องผูู้้เส้ยหายเมู้�อเข้้าสู�สถาน 
ค้้มูครองไว้่อย�างถูกต้ิอง: สิ�งท้ึ�มู้อยู�ในครอบัครองท้ึ�ถูกเก็บั 
รักษาไว้่เพ้ื้�อคว่ามูปลอดภัูย หร้อท้ึ�ถูกริบัไว้่ ; เมู้�อใด 
และด้ว่ยเหต้ิใด; การถอนคว่ามูยินยอมูใดใดข้องผูู้้เส้ยหาย 
ในการอยู�ในสถานค้้มูครองติ�อไป; เหต้ิผู้ลติ�าง ๆ ท้ึ�เข้าหร้อ 
เธิอยังคงต้ิองพื้ำานักในสถานค้้มูครองนั�น ๆ ติ�อไปอ้ก; 
เมู้�อใดท้ึ�เหต้ิผู้ลเหล�านั�นได้รับัการตัิดสินใจ และตัิดสินใจ 
กันอย�างไร และใครเปน็ผูู้้ตัิดสินใจ; เมู้�อใด และบั�อยครั�ง 
เพ้ื้ยงใดท้ึ�มู้การอธิิบัายถึงการตัิดสินใจเหล�านั�นให้ผูู้้เส้ยหาย
ฟื้งัและอธิิบัายอย�างไร และใครเปน็ผูู้้อธิิบัาย อนึ�ง 
คว่รเก็บับัันทึึกหลักฐานดังกล�าว่ไว้่อย�างปลอดภัูยติามู 
กฎหมูายและข้้อกำาหนดแห�งช่าติิว่�าด้ว่ยการปกปอ้งรักษา 
ข้้อมููล

การีเก็บบันทึี่กหลัื่กฐานทีี่�ถ้กต้องแลื่ะมี 
รีาย้ลื่ะเอีย้ด็ของผู้้้เสีย้หาย้แต่ลื่ะรีาย้ 
ในสถานคุ้มครีองหนึ�ง ๆ

การีขจัด็การีกักตัวไว้ในสถานคุ้มครีอง แลื่ะการีปรัีบปรุีงสถานการีณ์์ 
ของผู้้้เสีย้หาย้ในสถานคุ้มครีอง ให้ดี็ขึ�น..โอกาสแลื่ะ กลื่ยุ้ที่ธ์ิต่าง ๆ 

  อน้สัญญาอาเซ้ียนทึำาให้พัื้นธิสัญญาท้ึ�มู้ร�ว่มูกันข้องประเทึศึสมูาชิ่กสมูาคมู 
อาเซ้ียนนั�นชั่ดเจนในการรับัมู้อกับัการค้ามูน้ษย์ท้ึ�อยู�บันพ้ื้�นฐานข้องสิทึธิิ 
และให้ผูู้้เส้ยหายเปน็ศูึนย์กลาง ซึี�งรว่มูถึงการหล้กเล้�ยงการกักตัิว่ เมู้�อใดก็ติามู 
ท้ึ�เปน็ไปได้ อนึ�ง ได้มู้การเสนอโอกาส และนานากลย้ทึธ์ิดังติ�อไปน้� เพ้ื้�อทึำาให้ 
พัื้นธิสัญญาท้ึ�มู้ร�ว่มูกันดังกล�าว่นั�นก้าว่หน้ายิ�งขึ้�นไปอ้ก
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> จำานว่นท้ึ�เพิื้�มูขึ้�นข้องประเทึศึติ�าง ๆ ท้ึ�อน้ญาติให้ผูู้้เส้ยหาย 
มู้ระยะเว่ลาในการไติร�ติรองและฟื้้� นค้นกลับัสู�สภูาพื้เดิมูท้ึ�ใน 
ช่�ว่งนั�นผูู้้เส้ยหายจะได้รับัการจัดหาให้ซึี�งท้ึ�พัื้ก และคว่ามูช่�ว่ย 
เหล้อท้ึ�จะช่�ว่ยให้ผูู้้เส้ยหายตัิดสินใจเก้�ยว่กับัทึางเล้อกติ�าง ๆ 
ข้องตินซึี�งรว่มูถึงการตัิดสินใจว่�าตินจะให้คว่ามูร�ว่มูมู้อกับั 
หน�ว่ยงานย้ติิธิรรมูทึางอาญา ในการดำาเนินคด้ผูู้้ท้ึ�แสว่งหา 
ประโยช่น์จากตินหร้อไมู� ทัึ�งน้�เน้�องจากจ้ดประสงค์ข้องระยะ 
เว่ลาในการไติร�ติรองและฟื้้� นค้นกลับัสู�สภูาพื้เดิมูน้� ค้อการทึำา 
ให้ผูู้้เส้ยหายรู้สึกปลอดภัูยและได้รับัการสนับัสน้น การกักตัิว่ 
จึงไมู�มู้อยู�ในโครงการรเริ�มูดังกล�าว่ 

> พิื้จารณาวิ่ถ้ทึางติ�าง ๆ ข้องการบัรรล้ผู้ลสำาเร็จในการได้ 
คำาให้การท้ึ�ใช้่เปน็หลักฐานได้ และคำาให้การภูายใต้ิคำาสาบัาน 
จากผูู้้ต้ิองสงสัย โดยท้ึ�ไมู�ต้ิองกักตัิว่พื้ว่กเข้าไว้่ในระยะเว่ลา 
ท้ึ�ยาว่นานในอาคารสถานท้ึ�ข้องสถานค้้มูครอง ผูู้้ปฎิบััติิ 
ในสายงานย้ติิธิรรมูทึางอาญาคว่รได้รับัการแจ้งให้ทึราบัถึง 
โอกาสติ�าง ๆ ท้ึ�มู้อยู�ในกฎหมูายวิ่ธ้ิพิื้จารณาคว่ามูอาญา  
รว่มูทัึ�งการใช้่คำาให้การภูายใต้ิคำาสาบัานท้ึ�เบิักคว่ามูไว้่ล�ว่งหน้า
ก�อนการพิื้จารณาคด้ในชั่�นศึาล การบัันทึึกคำาให้การภูายใต้ิ 
คำาสาบัานลงในวิ่ดิทัึศึน์ หร้อการให้การภูายใต้ิคำาสาบัานผู้�าน 
วิ่ดิโอลิงค์ หากยังไมู�มู้ทึางเล้อกดังกล�าว่เหล�าน้�อยู� ฝ่้าย 
นิติิบััญญัติิคว่รพิื้จารณาบััญญัติิกฎหมูายสำาหรับัทึางเล้อก 
เหล�าน้�ไว้่ อ้กทัึ�งคว่รมู้การนำากลไกท้ึ�จะทึำาให้มัู�นใจได้ว่�า 
ผูู้้เส้ยหายได้รับัการแจ้งให้ทึราบัอย�างติ�อเน้�องถึงคว่ามูค้บัหน้า 
ข้องคด้ใดใดก็ติามูท้ึ�ตินมู้ส�ว่นเก้�ยว่ข้้องอยู�ด้ว่ย และผูู้้เส้ยหาย
ก็อาจข้อทึราบัข้้อมููลดังกล�าว่ได้เสมูอ

ให้เวลื่าแก่ผู้้้เสีย้หาย้ในการีตัด็สินใจในสิ�ง 
ทีี่�ตนต้องการีจะที่ำา 

แย้กความเช่�อมโย้งวัตถุปรีะสงค์ที่างยุ้ติธิรีรีม 
ที่างอาญาออกจากการีตัด็สินใจต่าง ๆ ทีี่�เกี�ย้ว 
ข้องกับสถานคุ้มครีอง สำาหรัีบผู้้้เสีย้หาย้ 

> การตัิดสินใจทัึ�งหมูดในการท้ึ�จะกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายจาก 
การค้ามูน้ษย์ไว้่ จะต้ิองทึำาโดยอยู�บันพ้ื้�นฐานข้องกฎหมูาย 
ในลักษณะท้ึ�จะไมู�เปน็การเล้อกปฏิิบััติิด้ว่ยเหต้ิผู้ลใดใด 
ก็ติามู การตัิดสินใจทัึ�งหลายจะต้ิองทึำากันเปน็รายบ้ัคคล 
และไมู�ใช้่อย�างเปน็กิจวั่ติรประจำา หร้อใช้่กับัทัึ�งกล้�มู หาก 
ไมู�มู้ระเบ้ัยบัปฏิิบััติิท้ึ�เปน็กระบัว่นการทึางกฎหมูายดังกล�าว่
อยู� ผูู้้เส้ยหายก็คว่รได้รับัการแนะนำาให้ทึราบั และผูู้้ท้ึ�ทึำา 
การตัิดสินใจก็คว่รได้รับัแจ้งให้ทึราบัเช่�นกัน

>  บัางประเทึศึได้มู้การเพ้ื้ยรพื้ยายามูท้ึ�จะลดระยะเว่ลา 
ท้ึ�ผูู้้เส้ยหายต้ิองพื้ำานักอยู�ในสถานค้้มูครองแบับัปดิให้ 
สั�นลง ด้ว่ยการใช้่ศึาลพิื้เศึษ และผูู้้พิื้พื้ากษา และพื้นักงาน 
อัยการท้ึ�ผู้�านการฝึ้กอบัรมูพิื้เศึษเพ้ื้�อเร�งรัดคด้ค้ามูน้ษย์ 
ให้เร็ว่ยิ�งขึ้�น อาจเร้ยนรู้บัทึเร้ยนได้จากคว่ามูเพ้ื้ยร 
พื้ยายามูเหล�าน้� และด้ว่ยการทึำาให้เจ้าหน้าท้ึ�ส้บัสว่นสอบัสว่น 
พื้นักงานอัยการ และผูู้้พิื้พื้ากษามู้คว่ามูละเอ้ยดอ�อนเก้�ยว่กับั
ผู้ลกระทึบัท้ึ�ก�อให้เกิดคว่ามูเส้ยหายท้ึ�คว่ามูล�าช้่ามู้ผูู้้เส้ยหาย 
ท้ึ�พื้ำานักอยู�ในสถานค้้มูครอง  

ปรัีบใช้กรีะบวนการีที่างกฎหมาย้อย่้าง 
เข้มงวด็กับการีตัด็สินใจทีี่�เกี�ย้วข้องกับ 
สถานคุ้มครีอง

เร่ีงรัีด็คดี็ค้ามนุษย์้เพ่�อลื่ด็ภารีะทีี่�มีกับผู้้้เสีย้ห
าย้ทีี่�พำ านักอย่้้ในสถานคุ้มครีอง
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> บัทึบัาทึหลักข้องเจ้าหน้าท้ึ�สถานค้้มูครอง ท้ึ�ส�ว่นใหญ� 
มัูกเป็นเจ้าหน้าท้ึ�สังคมูสงเคราะห์ ค้อการจัดหาการสนับัสน้น 
ให้กับัผูู้้เส้ยหาย คว่ามูไว้่ว่างใจและสัมูพัื้นธิภูาพื้ท้ึ�เจ้าหน้าท้ึ� 
ต้ิองสร้างกับัผูู้้เส้ยหายนั�น ถูกก้ดข้ว่าง เมู้�อเจ้าหน้าท้ึ�เหล�านั�น
ถูกกำาหนดให้บัังคับัใช้่การจำากัดการเคล้�อนย้ายด้ว่ย ยิ�งไป 
กว่�านั�นบัทึบัาทึข้องการทึำาหน้าท้ึ�ดูแลคว่ามูสงบัเร้ยบัร้อยโดย 
พื้ฤติินัย ทึำาให้เกิดภูาระท้ึ�ไมู�สมูคว่รแก�เจ้าหน้าท้ึ� และมู้คว่ามู 
เปน็ไปได้ว่�าอาจทึำาให้เจ้าหน้าท้ึ�ต้ิองเผู้ชิ่ญกับัคว่ามูเส้�ยงข้อง 
การได้รับัอันติราย และเพ้ื้�อเปน็การค้้มูครองเจ้าหน้าท้ึ�สังคมู 
สงเคราะห์จากการท้ึ�ต้ิองทึำาหน้าท้ึ�ท้ึ�ขั้ดแย้งกับัผู้ลประโยช่น์ 
ข้องผูู้้เส้ยหาย และเพ้ื้�อทึำาให้เกิดคว่ามูชั่ดเจนว่�าบัทึบัาทึข้อง 
เจ้าหน้าท้ึ�ดังกล�าว่ ค้อการให้การสนับัสน้นติ�อผูู้้เส้ยหาย  
จึงคว่รมู้การทึบัทึว่นและปรับัปร้งแก้ไข้นโยบัายติ�าง ๆ 
ข้องสถานค้้มูครอง

> เมู้�อใดท้ึ�เปน็ไปได้ ผูู้้เส้ยหายคว่รได้รับัโอกาสท้ึ�จะได้รับั 
การดูแลนอกระบับัสถานค้้มูครอง ผูู้้ให้บัริการคว่ร 
สำารว่จหาวิ่ถ้ทึางติ�าง ๆ ข้องการให้ท้ึ�พื้ำานักแก�ผูู้้เส้ยหาย 
ในท้ึ�พัื้กท้ึ�ปลอดภัูยและเหมูาะสมู รว่มูทัึ�งในบ้ัานเช่�า หร้อ 
ห้องเช่�า คว่รมู้การระบ้ัและจัดการเพ้ื้�อแก้ไข้อ้ปสรรคท้ึ� 
ผูู้้เส้ยหายอาจเผู้ชิ่ญในการเข้้าถึงบัริการคว่ามูช่�ว่ยเหล้อ 
ติ�าง ๆ ภูายในช้่มูช่นไว้่ด้ว่ย

> เพ้ื้�อพิื้ทัึกษ์ผู้ลประโยช่น์สูงส้ดข้องเด็ก คว่รมู้การแติ�งตัิ�ง
ผูู้้ปกครองท้ึ�มู้คว่ามูสามูารถและผู้�านการฝึ้กฝ้นมูาอย�างด้ให้ 
กับัผูู้้เส้ยหายในคด้ค้ามูน้ษย์ท้ึ�เปน็เด็กทัึ�งหมูด (หร้อท้ึ�ถูก 
สันนิษฐานไว้่ก�อนว่�าเปน็ผูู้้เส้ยหาย) หากเด็กถูกกักตัิว่ไว้่ใน 
สถานค้้มูครองแห�งหนึ�ง ๆ ก็จะเปน็หน้าท้ึ�รับัผิู้ดช่อบัข้อง 
ผูู้้ปกครอง (ท้ึ�คว่รเปน็บ้ัคคลอิสระและเป็นกลางท้ึ�ได้รับั 
การแติ�งตัิ�งโดยหน�ว่ยราช่การท้ึ�เก้�ยว่ข้้องข้องประเทึศึ) 
เพ้ื้�อทึำาให้มัู�นใจได้ว่�า น้�ค้อผู้ลประโยช่น์สูงส้ด (และเปน็ 
ผู้ลประโยช่น์สูงส้ดอย�างติ�อเน้�อง) ข้องเด็กและมู้การเคารพื้ 
ในสิทึธิิติามูขั้�นติอนการปฏิิบััติิท้ึ�เก้�ยว่ข้้อง และสิทึธิิอ้�น ๆ 
อย�างครบัถ้ว่น

นำานโย้บาย้ต่าง ๆ ในการีบริีหารีจัด็การี 
สถานคุ้มครีอง ทีี่�ลื่ด็ภารีะของเจ้าหน้าทีี่� 
สถานคุ้มครีอง

สำารีวจหาที่างเล่ื่อกของการีให้ทีี่�พำ านัก 
ผู่้านการีด้็แลื่ในชุมชน

แต่งตั�งผู้้้ปกครีองให้กับผู้้้เสีย้หาย้ 
ทีี่�เป็นเด็็กทัี่�งหมด็

> เพ้ื้�อทึำาให้มัู�นใจได้ว่�าผูู้้เส้ยหายช่าว่ติ�างช่าติิในคด้ค้ามูน้ษย์นั�น 
จะไมู�ถูกกักตัิว่ไว้่โดยเน้�องมูาจากการเข้้าเมู้อง อ้กทัึ�ง 
คว่รมู้ใบัอน้ญาติให้มู้ถิ�นท้ึ�อยู�ชั่�ว่คราว่ และออกใบัอน้ญาติ 
ดังกล�าว่ให้กับัผูู้้เส้ยหายท้ึ�มู้ค้ณสมูบััติิเหมูาะสมู โดย 
ปราศึจากคว่ามูล�าช้่า หร้อขั้�นติอนอันซัีบัซ้ีอนเกินไปข้อง 
งานราช่การ  

 > ผูู้้ท้ึ�มู้ส�ว่นได้ส�ว่นเส้ยทัึ�งท้ึ�เปน็ข้องรัฐและท้ึ�เปน็ข้อง 
เอกช่น รว่มูทัึ�งผูู้้ท้ึ�มู้ส�ว่นได้ส�ว่นเส้ยอ้�น ๆ ท้ึ�เปน็ 
ห้้นส�ว่นกับั และ/ หร้อให้การสนับัสน้นด้านการเงิน 
แก�สถานค้้มูครอง คว่รให้คว่ามูสำาคัญในลำาดับัต้ิน ๆ 
แก�ผูู้้ให้บัริการทัึ�งหลายท้ึ�ส�งเสริมูโมูเดลข้อง 
สถานค้้มูครอง/ สถานพัื้กพิื้งประจำาช้่มูช่นและ 
สถานค้้มูครองแบับัเปดิท้ึ�ให้การดูแลแก�ผูู้้เส้ยหาย 
ข้ณะท้ึ�ผูู้้บัริจาคและองค์กรอ้�น ๆ ก็รับัผิู้ดช่อบัในการทึำา 
ให้มัู�นใจได้ว่�าการดำาเนินการข้องตินนั�น ไมู�เปน็สิ�งจูงใจ
ติ�อการกักตัิว่ผูู้้เส้ยหายไว้่ในสถานค้้มูครอง ไมู�ว่�าจะ 
ในทึางใดก็ติามู

แย้กวัตถุปรีะสงค์ในการีบริีหารีจัด็การีด้็าน 
การีโย้กย้้าย้ถิ�นฐานออกจากการีตัด็สินใจ 
ต่าง ๆ ทีี่�เกี�ย้วข้องกับสถานคุ้มครีอง 

ลื่งทุี่นกับบริีการีสนับสนุนผู้้้เสีย้หาย้ทีี่� 
ส่งเสริีมที่างเล่ื่อกต่าง ๆ ทีี่�นอกเหน่อจาก 
การีกักตัวในสถานคุ้มครีอง 


