เสรีีภาพใน
การเคลื่่�อนย้้าย
ของผู้้�เสีียหายจาก
การค้้ามนุุษย์์
กฎหมาย นโยบาย และหลักปฏิบัติต่างๆ
ในภูมิภาคอาเซียน

เกี่่�ยวกัับผู้้�เขีียน

บัันทึึกข้้อมููลนี้้�เขีียนขึ้้�นโดย ดร.แอนน์์ กััลลาเกอร์์ และดร.มาริิก้้า แม็็คอดััม
โดยอยู่่�บนพื้้� นฐานของการศึึกษาว่่าด้้วยหลัักปฏิิบััติข
ิ องสถานคุ้้�มครอง
ในภููมิิภาคอาเซีียน ที่่�ทำำ�การศึึกษาไว้้เมื่่�อปีี 2561 โดยได้้รัับการสนัับสนุุนทุุน
จากรััฐบาลออสเตรเลีีย ซึ่่�งการศึึกษาดัังกล่่าวได้้รัับข้้อมููลจากการศึึกษา
ที่่�ทำำ�ไว่่ก่่อนหน้้านั้้�น กล่่าวคืือในปีี 2553 ต้้องขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ที่่�ทำำ�งานด้้าน
การดููแลช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�เสีียหายในประเทศต่่าง ๆ ของอาเซีียนที่่�ได้้เอื้้�อเฟื้้� อ
แบ่่งปัันประสบการณ์์ของตนและให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเชิิงลึึกไว้้อย่่างมาก

การจััดทำำ�เอกสารฉบัับนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณโดยรััฐบาลออสเตรเลีีย
ผ่่านกระทรวงการต่่างประเทศและการค้้าแห่่งรััฐบาลออสเตรเลีีย ความคิิดเห็็น
ที่่�แสดงในเอกสารนี้้�เป็็นของผู้้�เขีียนแต่่เพีียงผู้้�เดีียวและไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นมุุมมอง
ของรััฐบาลออสเตรเลีีย
โครงการอาเซีียน-ออสเตรเลีียเพื่่� อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (ASEAN-ACT) เป็็น
โครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนโดยรััฐบาลออสเตรเลีียภายใต้้การดำำ�เนิินโครงการ
โดย Cardno
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ประเด็็นปััญหา
ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคอาเซีียน ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์มัักพบว่่าตนเองต้้องถููกกัักตััว
ไว้้ในบางลัักษณะ ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ อาจต้้องถููกส่่งตััว
เข้้าสู่่�ห้้องกัักบุุคคลต่่างด้้าวของหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืือง ซึ่่�งปรกติิมัักเนื่่�องมาจาก
ถููกคััดแยกผิิดพลาด จนกลายเป็็นผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานที่่�ไม่่มีีเอกสารประจำำ�ตััว นอกจากนี้้�
ห้้องกัักบุุคคลต่่างด้้าวของหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืืองยัังอาจเป็็นโชคชะตาของ
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ที่่�ผ่่านการคััดแยกแล้้ว และกำำ�ลัังจะถููกส่่งตััวกลัับบ้้าน
เนื่่�องจากสถานคุ้้�มครองแห่่งอื่่�น ๆ เต็็มก็็เป็็นได้้เช่่นกััน บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เสีียหายจาก
การค้้ามนุุษย์์อาจถููกกัักตััวเนื่่�องจากการกระทำำ�ความผิิดอาญา ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ลัักลอบค้้ามนุุษย์์ที่่�ตนเป็็นผู้้�เสีียหาย ตััวอย่่าง เช่่น การที่่�มีีส่่วนพัั วพัันกัับการทำำ�งาน
ที่่�อาจผิิดกฎหมาย เช่น
่ การค้้าประเวณีี หรืือการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมายต่่าง ๆ เช่่น
การลัักลอบขนยาเสพติิด หรืือการขอทาน
และในบางประเทศผู้้�เสีียหายที่่�ผ่่านการคััดแยกแล้้วจะถููกส่่งตััวเข้้าสู่่�สถานคุ้้�มครอง
ที่่�เมื่่�อเข้้าไปแล้้วพวกเขาไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ออกจาก สถานคุ้้�มครองนั้้�น ๆ หรืือ
ที่่�พวกเขามีีสิิทธิิในการเคลื่่�อนย้้ายที่่�จำำ�กััดมาก ๆ (กล่่าวคืือ การเดิินทางในระยะสั้้�น ๆ
ที่่�จะต้้องมีีผู้้�คอยติิดตามไปด้้วย) ตามดุุลยพิิ นิิจของเจ้้าหน้้าที่่�ของสถานคุ้้�มครองนั้้�น ๆ
นอกจากนี้้�ในสถานการณ์์เช่่นนั้้�น บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เสีียหายมัักถููกกำำ�หนดให้้ต้้องมอบสิ่่�งของ
ส่่วนตััวที่่�อยู่่�ในครอบครองของตน ซึ่่�งรวมถึึงเงิิน เอกสาร และโทรศััพท์์ให้้กับ
ั เจ้้าหน้้าที่่�
รวมทั้้�งการที่่�ต้้องปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบมากมายที่่�ควบคุุมความประพฤติิของพวกเขา และ
แม้้แต่่มีีการกำำ�หนดบทลงโทษสำำ�หรัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบเหล่่านั้้�นอีีกด้้วย
การกัักตััวในรููป แบบนี้้� (ซึ่่�งเป็็นจุุดมุ่่�งเน้้นของบัันทึึกข้้อมููลฉบัับนี้�)้ ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามที่่�สำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับ ความชอบด้้วยกฎหมาย และ ความจำำ�เป็็น ของการปฏิิบััติดั
ิ ังกล่่าว
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สถานคุ้้�มครองแบบปิิดนั้้�น “กัักตััว”
ผู้้�เสีียหายจริิง ๆ หรืือไม่่?
การนำำ�ตััวผู้้�เสีียหายเข้้าพัั กในสถานคุ้้�มครองนั้้�น มีีน้้อยมากที่่�ผู้้�บััญญััติิ
กฎหมายและผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวจะถืือว่่าเป็็น “การกัักตััว”
แต่่มัักจะถููกมองว่า่ เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของ “การควบคุุมตััวไว้้เพื่่� อ
การคุ้้�มครอง” มากกว่า่ ทั้้�งนี้้�เพราะพิิ จารณากัันว่า่ จุุดประสงค์์ของ
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว คืือเพื่่� อผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�เสีียหาย
แต่่กฎหมายระหว่า่ งประเทศนิิยามคำำ�ว่า่ “การกัักตััว” ไว้้อย่่างชััดเจน
มากว่า่ คืือ “การที่่�ถููกริิดรอนเสรีีภาพส่่วนบุุคคล ยกเว้้นที่่�เป็็นผล
จากการตััดสิินลงโทษในความผิิดหนึ่่�ง ๆ” (United Nations Body of
Principles for the Protection of All Persons under Any Form
of Detention or Imprisonment รัับรองโดย GA Res 43/173 ณ
วัันที่่� 9 ธัันวาคม ปีี 1988) เพราะฉะนั้้�นคำำ�ว่่า “การกัักตััว”
อาจครอบคลุุมถึึงหลากหลายสถานการณ์์ ที่่�ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
ถููกควบคุุมตััวไว้้ไม่่ว่า่ จะเป็็นในเรืือนจำำ� ห้้องขัังของตำำ�รวจ สถานที่่�กัักตััว
ของสำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง อาคารสถานที่่�ของงานสวััสดิิภาพเด็็ก
โรงพยาบาล หรืือสถานคุ้้�มครองต่่าง ๆ อนี่่�ง การที่่�เข้้าใจว่่าสถานการณ์์
หนึ่่�ง ๆ ถืือเป็็นการกัักตััวอย่่างหนึ่่�งหรืือไม่่นั้้�นเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เนื่่�องจาก
กฎระเบีียบภายในประเทศ และระหว่า่ งประเทศกำำ�หนดภาระหน้้าที่่�ของรััฐ
ในเรื่่�องที่่�ว่า่ เมื่่�อใดที่่�การกัักตััวเป็็นที่่�ยอมรัับได้้ และต้้องมีีมาตรการอะไร
บ้้างในการพิิ ทัักษ์์สิิทธิ์์�ของบุุคคลที่่�ถููกกัักตััว
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การหลบหนีี
ในบริิบทของการค้้ามนุุษย์์ คำำ�ว่า่ ”หลบหนีี” นั้้�น ใช้้ในการอ้้างอิิงถึึง
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เสีียหายหนีีไปจากผู้้�ค้้ามนุุษย์์สู่่�อิิสรภาพ
แต่่ผู้้�เสีียหายก็็อาจพยายามหลบหนีีจากสถานคุ้้�มครอง ที่่�ต่่อมา
ตนถููกส่่งตััวเข้้าพัั กด้้วยเช่่นกััน สถานคุ้้�มครองบางแห่่งมีีทั้้�งประตููรั้้ว
�
คนเฝ้้า ผนัังหรืือรั้้�วสููง ๆ ประตููที่่�ปิด
ิ ล็็อค และลวดหนาม รวมทั้้�ง
อาจตั้้�งอยู่่�ในที่่�ตั้้ง
� ที่่�อยู่่�ไกลจากอาคารสถานที่่�อื่่�น ๆ และจำำ�กััดการติิดต่่อ
อกัับโลกภายนอก ด้้วยการหวงห้้ามหรืือเฝ้้าระวัังการเข้้าถึึงโทรศััพท์์
การรัับโทรศััพท์์ และผู้้�ที่่�มาเยี่่�ยมเยีียน ผู้เ้� สีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
บางรายถึึงกัับต้้องทำำ�อะไรที่่�สุุดขั้้�ว เพื่่� อให้้ได้้รัับอิิสรภาพของตน
กลัับคืืนมาอีีกครั้้�ง ด้้วยการพยายามที่่�จะใช้้กำำ�ลัังกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของ
สถานคุ้้�มครอง วางเพลิิงอาคารสถานที่่� ด้้วยหวัังว่่าตนจะถููกให้้ออก
จากสถานคุ้้�มครองนั้้�น ๆ ทำำ�ร้้ายตนเองเพื่่� อแลกกัับการที่่�จะต้้องถููก
ส่่งตััวไปรัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล พยายามขอความช่่วยเหลืือจาก
ประชาชนที่่�ผ่่านไป-มา หรืือแม้้แต่่ทำำ�ให้้ตนเองได้้รับบ
ั าดเจ็็บจากการ
พยายามที่่�จะข้้ามเครื่่�องกีีดขวาง ตััวอย่่างเหล่่านี้้�เน้้นให้้เห็็นถึึง
ความเป็็นจริิง – และอัันตราย - ของการกัักตััวในสถานคุ้้�มครอง
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เพราะเหตุุใดข้้าราชการ และเจ้้าหน้้าที่�อื่
่ ่�น ๆ จึึงกัักตััวผู้้�เสีียหาย
ไว้้ในสถานคุ้้�มครอง?
เพื่่� อให้้เหตุุผลความชอบธรรมของการที่่�พวกตนกัักตััวผู้้�เสีียหายจากการ
ค้้ามนุุษย์์ที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ไว้้ ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ให้้เหตุุผลดัังต่่อไปนี้้�

ความจำำ�เป็็นที่�ต้
่ ้องให้้การคุ้้�มครองผู้้�เสีียหาย
 การกัักตััวผู้เ้� สีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ในสถานคุ้้�มครอง
>
นั้้�น ที่่�บ่่อยครั้้�งที่่�สุุด คืือ มีีเหตุุผลความชอบธรรมว่า่ เป็็น
มาตรการในการคุ้้�มครอง เพื่่� อไม่่ให้้ผู้้�เสีียหายไดรัับอัันตราย
ต่่อไปอีีก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� จากผู้้�ที่่�เคยแสวงหาประโยชน์์
จากผู้้�เสีียหายมาก่่อน ความล่่อแหลมของผู้เ้� สีียหายต่่อการ
ถููกข่่มขวััญ และการถููกแก้้เผ็็ดจากผู้้�ที่่�เคยแสวงหาประโยชน์์
จากพวกตน รวมทั้้�งการถููกค้้าอีีกครั้้�งนั้้�น เป็็นเรื่่�องที่่�มีีอยู่่�จริิง
อย่่างไรก็็ตาม มีีอยู่่�น้้อยครั้้�งมาก ๆ ที่่�การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
การกัักตััวในสถานคุ้้�มครองนั้้�น ทำำ�กัันโดยอยู่่�บนพื้้� นฐานของ
การประเมิินบุุคคลที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความเสี่่�ยงที่่�น่่าเชื่่�อถืือ

เนื่่�องจากผู้้�เสีียหายขาดสถานภาพตามกฎหมาย
> ในบางประเทศ กฎหมายไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�เสีียหายจากการ
ค้้ามนุุษย์์ (ที่่�เป็็นผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานในสถานการณ์์ที่่�แตกต่่าง
ไปจากปกติิ) ได้้รัับแม้้แต่่ใบอนุุญาตให้้มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ชั่่�วคราว
บางครั้้�งก็็ใช้้ข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าผู้เ้� สีียหายนั้้�นฝ่่าฝืืนกฎหมาย
คนเข้้าเมืืองเป็็นเหตุุผลที่่�จะกำำ�หนดให้้ผู้เ้� สีียหายที่่�เป็็นชาวต่่าง
ชาติิต้้องอยู่่�ในสถานคุ้้�มครอง ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการโดยส่่วนราชการ
หรืือที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากส่่วนราชการ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังกล่่าว
กัันว่่าสถานคุ้้�มครองแบบปิิดนั้้�น เป็็นการอำำ�นวยความสะดวก
ต่่อกระบวนการทวิิภาคีีต่่าง ๆ (รวมทั้้�งการตามรอยครอบครััว
และการยืืนยัันสััญชาติิ) ที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องดำำ�เนิินการก่่อน
ที่่�จะสามารถส่่งตััวผู้เ้� สีียหายกลัับไปยัังประเทศที่่�เป็็นบ้้านเกิิด
เมืืองนอนของตน หรืือก่่อนที่่�จะกลัับเข้้าสู่่�ชุุมชนในประเทศ
ที่่�เป็็นต้้นทางของตนอีีกครั้้�ง
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ความจำำ�เป็็นในการให้้การสนัับสนุุน
ต่่อผู้้�เสีียหาย
> บางครั้้�งมีีการการให้้เหตุุผลความชอบธรรมของการ
กัักตััวผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ในสถานคุ้้�มครอง ว่่าเป็็น
วิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด หรืือแม้้แต่่เป็็นเพีียงวิิธีีเดีียวในการตอบสนอง
ต่่อความจำำ�เป็็นด้้านความช่่วยเหลืือที่่�เร่่งด่่วนของผู้้�เสีีย
หายเอง และหากไม่่ถููกบัังคัับให้้พำำ�นัักอยู่่�ในสถานที่่�หนึ่่�ง ๆ
ที่่�มีีความช่่วยเหลืือดัังกล่่าวพร้้อมอยู่่�แล้้ว ก็็เป็็นที่่�ทุ่่�มเถีียง
กัันว่่าพวกเขาจะพลาดโอกาสที่่�จะได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�
จำำ�เป็็นต่่อพวกเขาอย่่างมาก นัับตั้้�งแต่่ความช่่วยเหลืือ
ทางการแพทย์์ไปจนถึึงคำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมาย ทั้้�งนี้้�ก็็
มีีหลาย ๆ ประเทศที่่�สามารถให้้ความช่่วยเหลืือและ
การสนัับสนุุนแก่่ผู้้�เสีียหายได้้ โดยที่่�ไม่่ต้้องกัักตััวผู้้�เสีียหาย
ไว้้ และที่่�สำำ�คััญคืือ ต้้องสอบถามหาความจริิงให้้ได้้ว่่า
เพราะเหตุุใดวิิธีีการเช่่นนี้้�จึึงถููกพิิ จารณาว่า่ เป็็นไปไม่่ได้้

ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ผู้้�เสีียหายสามารถมีีส่่วนร่่วมในการสืืบสวน
สอบสวน และการดำำ�เนิินคดีีได้้
> หากปราศจากคำำ�ให้้การของผู้เ้� สีียหาย ก็็จะเป็็นการยาก
หรืือในบางครั้้�งก็็เป็็นไปไม่่ได้้เลย ที่่�จะดำำ�เนิินคดีีผู้้�ค้้ามนุุษย์์
ได้้อย่่างประสบความสำำ�เร็็จ แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เสีียหายมัักมีีสิ่่�ง
กระตุ้้�นเพีียงเล็็กน้้อยที่่�จะให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการ
ตามกฎหมาย และถ้้าเลืือกได้้หลาย ๆ คนก็็เลืือกที่่�จะกลัับ
บ้้านหรืือการมีีงานที่่�ดีี ๆ ทำำ�มากกว่่า และอย่่างสอดคล้้อง
กัันการให้้เหตุุผลรองรัับการกัักตััวผู้้�เสีียหาย ก็็อยู่่�บน
พื้้� นฐานของสาเหตุุสองประการด้้วยกััน ประการแรกคืือ
เป็็นการคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการถููกข่่มขวััญไม่่ให้้ร่่วมมืือ
กัับทางการ ประการที่่�สอง คืือเป็็นการทำำ�ให้้มั่่น
� ใจได้้ว่า่
ผู้้�เสีียหายนั้้�นพร้้อมที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในฐานะพยานในคดีี
ลัักลอบค้้ามนุุษย์์ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากกระบวนการยุุติิธรรม
ทางอาญานั้้�นมัักใช้้เวลาที่่�ยาวนาน จึึงทำำ�ให้้ผู้เ้� สีียหาย พยานต้้องถููกกัักตััวไว้้เป็็นเวลาหลาย ๆ เดืือน หรืือแม้้แต่่
หลายปีี โดยที่่�มีีรายได้้เพีียงเล็็กน้้อย หรืือไม่่มีีเลย หรืือ
แทบไม่่ได้้ติิดต่่อหรืือไม่่ได้้ติิดต่่อกัับครอบครััวเลย และไม่่มีี
การรัับรองเลยว่่าจะได้้รับผ
ั ลประโยชน์์ใดใด ที่่�เป็็นผลจาก
การดำำ�เนิินการทางกฎหมายกัับผู้้�ลัักลอบค้้ามนุุษย์์
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การกัักตััวผู้้�เสีียหายที่�เ่ ป็็นผู้้�ใหญ่่นั้้�น บรรลุุผลสำ�ำ เร็็จตามจุุดประสงค์์หรืือไม่่?
ขณะที่่�ข้้อโต้้แย้้งแต่่ละประการดัังที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้นอาจมีีคุุณค่่าในบางสถานการณ์์ แต่่ข้้อโต้้แย้้ง
เหล่่านั้้�น ไม่่ใช่่นโยบายทั่่�วไปที่่�สามารถบัังคัับใช้้ได้้ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ที่่�จริิงแล้้วพบว่่าในบางกรณีี
อาจเป็็นผลให้้เกิิดผลกระทบในทางตรงกัันข้้ามกัับที่่�ตั้้�งใจไว้้ ตััวอย่่างเช่่น แทนที่่�จะคุ้้�มครอง
ผู้้�เสีียหาย การกัักตััวผู้้�เสีียหายไว้้ในสถานคุ้้�มครองแบบปิิดอาจทำำ�ให้้ผู้้�เสีียหายมีีความล่่อแหลม
ต่่ออัันตราย – ด้้วยการย้้อนรำำ�ลึึกถึึงประสบการณ์์ของการถููกค้้า ซึ่่�งมีีผลที่่�เป็็นอัันตรา
ยด้้านจิิตใจรวมอยู่่�ด้้วย แทนที่่�จะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกต่่อการให้้การสนัับสนุุน การนำำ�ตัว
ั
ผู้้�เสีียหายเข้้าพัั กในสถานคุ้้�มครอง โดยที่่�ผู้้�เสีียหายไม่่สมััครใจ อาจทำำ�ให้้ผู้เ้� สีียหายเสีียโอกาสที่่�
จะฟื้้� นคืืนสู่่�สภาพปกติิและดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไปได้้ และขณะที่่�พนัักงานอััยการและเจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวน
สอบสวนอาจเข้้าถึึง “ผู้เ้� สีียหายที่่�ถููกควบคุุมตััว” ได้้ง่่ายขึ้้�น การลิิดรอนเสรีีภาพของผู้้�เสีียหาย
อาจทำำ�ให้้คำำ�ให้้การของผู้้�เสีียหายมีีน้ำำ��หนัักน้้อยลง รวมทั้้�งลดความแน่่วแน่่และความเต็็มใจ
ของผู้้�เสีียหายในการที่่�จะให้้ความร่่วมมืือ สุุดท้้าย ที่่�สำำ�คััญคืือ การบัันทึึกผลกระทบที่่�มีีต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้การสนัับสนุุนต่่อผู้้�เสีียหายภายในสถานคุ้้�มครองที่่�ถููกกำำ�หนดให้้ทำ�ำ หน้้าที่่� “ผู้้�คุ้้�มกััน”
โดยพฤติินััย และมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในกรณีีที่่�เกิิด “การหลบหนีี” ขึ้้�น

กฎหมายกำำ�หนดไว้้ว่่าอย่่างไร?
ขณะที่่�การปฏิิบััติดั
ิ ังกล่่าวยัังคงมีีอยู่่� การกัักตััวผู้้�เสีียหายในคดีีค้้ามนุุษย์์ไว้้ในสถานคุ้้�มครอง
และสถานที่่�อื่่�น ๆ กำำ�ลัังกลายเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นน้้อยลง ซึ่่�งเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเข้้าใจ
ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นและกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น ที่่�ว่่าวิิธีีการดัังกล่่าวไม่่เป็็นไปตามกัับตัวบท
ั
และเจตนาของกรอบ
การทำำ�งานด้้านกฎหมายที่่�ได้้รัับการพัั ฒนาขึ้้�นโดยเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการค้้ามนุุษย์์ สำำ�หรัับตัว
ั อย่่าง
ที่่�สำำ�คััญ ให้้ดููบทคััดย่่อจากอนุุสััญญาอาเซีียนต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (ASEAN Trafficking
Convention) ข้้างล่่างนี้้� ที่่�ห้้ามการกัักตััวบุุคคลที่่�ถููกค้้าไว้้อย่่างชััดเจน
ที่่�จริิงแล้้ว การกัักตััว เป็็นประจำำ� นั้้�นเป็็นการฝ่่าฝืืนต่่อหลัักการต่่าง ๆ ของกฎหมายระหว่่าง
ประเทศจำำ�นวนหนึ่่�ง (รวมถึึงสิิทธิิในเสรีีภาพในการเคลื่่�อนย้้าย และการห้้ามมิิให้้มีีการกัักตััว
ด้้วยอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ) และหากปราศจากการให้้เหตุุผลรองรัับความชอบธรรมรายบุุคคลและ
เจาะจงก็็ถืือว่่ามิิชอบด้้วยกฎหมาย ให้้ดููรายละเอีียดเพิ่่� มเติิมในกรอบข้้อความข้้างล่่างนี้้�
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อนุุสััญญาอาเซีียนต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์
แต่่ละฝ่่ายจะจะต้้องไม่่ควบคุุมตััวบุุคคลที่่�ผ่่านการคััดแยกโดยหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไว้้ในห้้องกััก หรืือในเรืือนจำำ� ทั้้�งก่่อน ระหว่่าง หรืือหลััง
จาก กระบวนการในชั้้�นศาลในคดีีความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์ในทางอาญา
ทางแพ่่ง หรืือทางปกครองโดยปราศจากเหตุุผล มาตรา 14(8)

� ใดที่่�การกัักตััวผู้้�เสีียหายจะกลายเป็็น
เมื่่อ
การละเมิิดสิท
ิ ธิิมนุุษยชน ?
ความเสี่่�ยงของการกัักตััวว่่าที่่�แสดงลัักษณะเฉพาะว่า่ มิิชอบด้้วย
กฎหมาย หรืือ อำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จ นั้้�นมีีอยู่่�สููง หากสามารถแสดง
ให้้เห็็นได้้ว่่า การกัักตััวดัังกล่่าวนั้้�น เป็็นไปตามบรรทััดฐานต่่อไปนี้้�
ตั้้�งแต่่หนึ่่�งข้้อขึ้้�นไป
•

การกักตัวนั้น ไม่มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
หรืือถููกกำำ�หนดโดยขััดแย้้งกัับกฎหมาย

•

การกักตัวนั้น มีการก�ำหนดไว้ – หรือมีการก�ำหนด ในลัักษณะที่่�เป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ (เช่น
่ ใช้้บัังคัับกัับสตรีี
และเด็็กหญิิง / เด็็ก ๆ เท่่านั้้�น)

•

การกักตัวนั้น ก�ำหนดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ไม่มีการ
กำำ�หนดอย่่างเจาะจง หรืือไม่่มีีกำำ�หนดที่่�แน่่นอน

•

การกักตัวนั้น เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม ท�ำนายล่วงหน้ามิได้
และ/ หรืือไม่่ได้้สััดส่่วนที่่�สมควร

•

การกักตัวนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีการสอบทวนกันในทาง
ยุุติิธรรมหรืือทางปกครอง ที่่�จะสามารถยืืนยัันได้้ถึึงความชอบ
ด้้วยกฎหมายของการกัักตััว และความจำำ�เป็็นที่่�มีีอยู่่�อย่่าง
ต่่อเนื่่�องของการกัักตััวในสภาวะแวดล้้อมต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้มีี
ความเป็็นไปได้้ ของการปล่่อยตััว เมื่่�อปราศจากเหตุุผล
สำำ�หรัับความต่่อเนื่่�องอยู่่�
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เพศสภาพและการกัักตััวในสถานคุ้้�มครอง
การปฏิิบััติิในการกัักตััวผู้้�เสีียหายในภููมิิภาคอาเซีียนนั้้�น เป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปตามเพศสภาพอย่่างยิ่่�ง
บุุคคลที่่�ถููกค้้าซึ่่�งถููกกัักตััวในสถานคุ้้�มครองต่่าง ๆ ส่่วนใหญ่่มัักเป็็นเพศหญิิงแทบทั้้�งนั้้�น
ทั้้�งนี้้�ส่่วนหนึ่่�งซึ่่�งน้้อยที่่�สุุดก็็เพราะว่า่ สตรีีและเด็็กหญิิงนั้้�น ถืือว่่าต้้องการการคุ้้�มครองที่่�จััดหา
ให้้โดยสถานคุ้้�มครองแบบปิิด อีีกเหตุุผลหนึ่่�งคืือ สตรีีและเด็็กหญิิงนั้้�นมีีความน่่าจะเป็็นสููงกว่่า
ที่่�จะถููกคััดแยกเป็็นผู้้�เสีียหายของการค้้ามนุุษย์์โดยผ่่านช่่องทางที่่�เป็็นทางการ เพราะฉะนั้้�นจึึง
มีีความน่่าจะเป็็นสููงกว่่าที่่�จะเข้้าสู่่�ระบบการคุ้้�มครองทั้้�งที่่�เป็็นทางการและที่่�ไม่่เป็็นทางการเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ชายและเด็็กชาย ผู้เ้� สีียหายที่่�เป็็นชายนั้้�น มีีความน่่าจะเป็็นที่่�สููงกว่่าที่่�จะถููก
คััดแยกผิิดพลาดเป็็นผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ”ผิิดกฎหมาย” และถููกนำำ�ตััวไปยัังศููนย์์กัักตััว ฯ และในที่่�
สุุดก็็ถููกส่่งตััวกลัับออกไปนอกราชอาณาจัักร ผลลััพธ์ก็
์ ็คืือผู้้�เสีียหายเหล่่านั้้�น อาจไม่่สามาร
ถเข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ และการสนัับสนุุนที่่�ตนมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับในฐานะของผู้้�เสีียหายของการค้้ามนุุษย์์
ขณะที่่�บางประเทศในอาเซีียนได้้จััดตั้้�ง สถานคุ้้�มครองสำำ�หรัับผู้้�ชายและเด็็กชายขึ้้�น ซึ่่�งยัังมีีอยู่่�
น้้อยกว่่ามากนััก และตามปกติิมัักมีีกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�อนุุญาตให้้มีีเสรีีภาพในการเคลื่่�อนย้้าย
ได้้มากกว่า่ มากนัักเช่่นกััน กฎหมายระหว่่างประเทศและกฏหมายส่่วนภููมิิภาคห้้ามการเลืือกปฏิิบััติิ
ตามเพศไว้้อย่่างชััดเจน การปฏิิบััติิในการกัักตััวสตรีีและเด็็กหญิิงไว้้อย่่างเป็็นกิิจวััตรประจำำ�
(และการปฏิิเสธการคุ้้�มครองที่่�เพีียงพอ และบริิการความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ สำำ�หรัับผู้้�ชาย
และเด็็กชาย) นั้้�นเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยเนื้้�อแท้้ และเพราะฉะนั้้�นจึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่ชอบ
ด้้วยกฎหมาย
เมื่่�อบริิการสถานคุ้้�มครองนั้้�น ไม่่ได้้ ถููกออกแบบเฉพาะสำำ�หรัับความต้้องการ ผลประโยชน์์
และความถนััดของแต่่ละบุุคคล ผลลััพธ์ก็
์ ็คืือ อาจมีีการกำำ�หนดมาตรฐานทางเพศสภาพกัับ
ผู้้�คนที่่�เข้้าพัั กอาศััยในสถานคุ้้�มครองทั้้�งหลาย ในประเทศหนึ่่�งมีีการบัันทึึกไว้้ว่า่ หญิิงสาว
วััยรุ่่�นมัักจะได้้รัับทางเลืือก เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�รวมถึึงการเย็็บผ้้า และการสวดมนต์์
และไม่่ได้้รัับโอกาสในการเล่่นกีีฬา ขณะที่่�สตรีีที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ถููก ”ห้้าม” ไม่่ให้้สูบบุุ
ู หรี่่�
ซึ่่�งเป็็นความคาดหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ว่า่ สตรีีควรและไม่่ควรประพฤติิปฏิิบััติต
ิ นอย่่างไร
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การอ้้างเหตุุผลรองรัับ ข้้อสัันนิิษฐาน

“ผู้้�ที่่�ค้้ามนุุษย์์
จะทำำ�ร้้ายหรืือ
คุุกคามผู้้�เสีียหาย”

> ผู้เ้� สีียหายที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาต
ให้้เคลื่่�อนย้้ายได้้อย่่างมีี
เสรีี ภาพมากกว่า่ จะได้้รัับ
บาดเจ็็บ ถููกฆ่่า หรืือถููกห้้าม
ปรามมิิให้้ให้้ปากคำำ�ปรััก
ปรำำ�ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ ผู้้�เสีียหาย
> โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสตรีี
และเด็็กหญิิงต้้องการความ
ปลอดภััยของสถาน
คุ้้�มครอง

“ผู้้�เสีียหายทั้้�งหลาย
จำำ�เป็็น ต้้องได้้รัับ
การคุ้้�มครองจาก
พวกเขาเอง”

> ผู้้�เสีียหายที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้เคลื่่�อนย้้ายได้้โดยเสรีี
จะทำำ�การตััดสิินใจได้้อย่่าง
ขาดประสิิทธิิภาพ :
หลบหนีีและกลัับไปหา
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ และ/หรืือ
รููปแบบ หรืือสภาพ/
เงื่่�อนไขของการทำำ�งานที่่�
เป็็นการแสวงหาประโยชน์์

ปััจจััยที่่�กระตุ้้�น
ข้้อสัันนิิษฐาน

กลยุุทธ์์ในการแสดงความเห็็น
คััดค้้านต่่อข้้อสัันนิิษฐาน
และลดการกัักตััว

>
 เหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
(จริิงและที่่�เป็็นข่่าวลืือ) ของ
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ที่่�ทำำ�ร้้ายผู้้�เสีียหาย
นอกสถานคุ้้�มครองและของ
ผู้้�เสีียหายที่่�พัักในสถานคุ้้�ม
ครองที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจาก
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ หรืือพรรคพวกของ
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์

 เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย
>
และเจ้้าหน้้าที่่�ในสถานคุ้้�มครอง
ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับผู้้�เสีียหาย
เพื่่� อประเมิิน บริิหารจััดการ
บรรเทาความเสี่่�ยงที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
และความเสี่่�ยงเฉพาะต่่าง ๆ

 เหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
>
(จริิงและที่่�เป็็นข่่าวลืือ)
ของผู้้�เสีียหายที่่�พยายามจะ
”หลบหนีี” จากสถานคุ้้�มครอง
แบบปิิด
 การมุ่่�งเน้้นอย่่างไม่่ได้้
>
สััดส่่วนที่่�เหมาะสมที่่�มีีต่่อ
ผู้้�เสีียหายหญิิง
และการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศ
 มาตรฐานของเพศพ่่อและ
>
หััวหน้้าครอบครััว และความ
คาดหมายเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เป็็น
ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�เสีียหาย

“สัังคมต้้องการ
ที่่�จะได้้รัับ
การปกป้้องจาก
ผู้้�เสีียหายของ
การค้้ามนุุษย์์”

> ผู้้�เสีียหายที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ให้้เคลื่่�อนย้้ายได้้โดยเสรีี
จะหายตััวไปในชุุมชนนั้้�นๆ
และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�อาจ
จะเข้้าร่่วมในกิิจกรรมที่่�
เป็็นความผิิดทางอาญา/
กิิจกรรมที่่�ไร้้ศีีลธรรม
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 เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย
>
และเจ้้าหน้้าที่่�ในสถานคุ้้�มครอง นั้้�น
ถููกฝึึกฝนให้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยง
และในการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จััดการ / บรรเทาความเสี่่�ยง
 หน่่วยงานยุุติิธรรมทางอาญา และ
>
หน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุนแก่่ผู้้�เสีียหาย
ยืืนยััน/ รัับรอง และรัักษาหลัักการที่่�
ผู้้�เสีียหายไม่่ควรต้้องถููกดำำ�เนิินคดีี หรืือ
ถููกลงโทษในการกระทำำ�ผิิดที่่�ตนทำำ�ขณะที่่�
ตนถููกค้้า
 หน่่วยงานยุุติิธรรมทางอาญา และ
>
หน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุนแก่่ผู้เ้� สีียหาย
รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�สถานคุ้้�มครอง
มีีความรู้้�และความสามารถในการที่่�จะเข้้าใจ
ถึึงพลวััตของการค้้ามนุุษย์์ และในการที่่�
จะเข้้าใจได้้อย่่างลึึกซึ้้�งถึึงสิิทธิิของผู้้�เสีีย
หายที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ในการที่่�จะตััดสิินใจ / แม้้
แต่่ที่่�เป็็นการตััดสิินใจที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
- เพื่่� อตนเองก็็ตาม

> การตััดสิินที่่�มีีคุุณค่่าซึ่่�งเป็็น
ความคิิดส่่วนตััว โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งที่่�เกี่่�ยวกัับมาตรฐาน
ทางเพศสภาพ และความ
คาดหมายต่่าง ๆ

> การมีีอยู่่�ของระยะเวลาของการ
ไตร่่ตรอง และช่อ
่ งทางอืื่น ๆ ทำำ�ให้้ผู้้�เสีีย
หายชาวต่่างชาติิ สามารถพำำ �นัักและ
ทำำ�งานได้้อย่่างถููกกฎหมาย แม้้จะในเวลา
ทีี่จำำ�กััดก็็ตาม

> การรวมเข้าด้วยกันของ
วาระว่าด้วยการควบคุมการ
โยกย้ายถิ่นฐานกับการรับมือ
กับการค้ามนุษย์

> ระบบบริิหารจััดการคดีีสำำ�หรัับผู้เ้� สีียหาย
แต่่ละราย สนัับสนุุนด้้วยบริิการทางสัังคม
ที่่�เหมาะสม กัับเจ้้าหน้้าที่่�สัังคมสงเคราะห์์
ที่่�ได้้รับ
ั การฝึึกฝนให้้ทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�เสีีย หายจากการค้้ามนุุษย์์ ความเข้้าใจ
อย่่างถ่่องแท้้ ในวิิธีีการที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับผู้้�เสีียหายเป็็นหลััก และวิิธีีการที่่�มีีความ
ละเอีียดอ่่อนต่่อเพศสภาพ
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ประเด็็นปััญหาพิิ เศษของผู้้�เสีียหายที่�เ่ ป็็นเด็็ก
เมื่่�อพิิ จารณาประเด็็นปััญหาของการกัักตััวที่่�สถานคุ้้�มครองที่่�สำำ�คััญคืือ การตระหนััก
ในความแตกต่่างที่่�เป็็นพื้้� นฐานบางประการระหว่่างผู้้�เสีียหายของการค้้ามนุุษย์์ที่่�เป็็นเด็็ก
กัับที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ เด็็ก ๆ นั้้�น ขาดหน่่วยงานด้้านกฎหมายและอาจมีีความล่่อแหลมต่่ออัันตราย
กว่่ามากมายนััก ข้้อพิิ จารณาเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก อาจนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจที่่�ว่่า
เขาหรืือเธอควร (หรืือไม่่ควร) ที่่�จะถููกจำำ�กััดขอบเขตไว้้ในสถานคุ้้�มครองหนึ่่�งๆ กฎหมายเกี่่�ยว
กัับการกัักตััวเด็็กนั้้�นเข้้มงวดมาก และมีีความจำำ�เป็็นอย่่างสุุด ที่่�จะต้้องปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย
เหล่่านี้้�อย่่างเคร่่งครััดในคดีีต่่าง ๆ ที่่�มีีการตััดสิินใจกัันว่่าจะต้้องให้้เด็็กเข้้าพำำ �นััก
ในสถานคุ้้�มครองหนึ่่�ง ๆ ทั้้�งนี้้�หากไม่่ปฏิิบััติต
ิ ามภาระหน้้าที่่�และสิิทธิิที่่�กำ�ำ หนดไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
การกัักตััวเด็็กไว้้ก็็เป็็นการกระทำำ�ที่่�มิิชอบด้้วยกฎหมาย
Photographer: Remi Yuan / Unsplash
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กฎระเบีียบที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการกัักตััวเป็็น
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ที่�เ่ ป็็นเด็็ก
คณะกรรมาธิิการว่า่ ด้้วยสิิทธิิของเด็็กได้้เน้้นย้ำำ��ไว้้ว่่า
“ตามกฎระเบีียบทั่่�วไปเด็็ก ๆ ไม่่ควรที่่�จะถููกลิิดรอนเสรีีภาพ”
(ข้้อคิิดเห็็นทั่่�วไป ข้้อที่่� 6) อนุุสััญญาว่า่ ด้้วยสิิทธิิของเด็็ก
แสดงความชััดเจนไว้้ว่า่ การกัักตััวเด็็ก ๆ ในกรณีีใดใด
ควรเป็็นมาตรการสุุดท้้าย และเป็็นการกัักตััวในระยะเวลาที่่�เหมาะ
สมที่่�สั้้�นที่่�สุุด (มาตรา 37 (b)) และอย่่างสอดคล้้องกััน การตััด
สิินใจใดใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกัักตััวเด็็กไว้้ ควรเป็็นไปเพื่่� อผล
ประโยชน์์สูง
ู สุุดของเด็็กคนนั้้�นๆ และการกัักตััวใดใดก็็ตามจะต้้อง...:
•

เป็นไปตามกฎหมาย

•

ไม่เป็นอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

•

ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและเหมาะสม

เด็็กที่่�ถููกกัักตััวไว้้มีีสิิทธิิดัังต่่อไปนี้้� :
•

สิทธิที่จะแยกจากผู้ใหญ่ เว้นแต่เมื่อพิ จารณาว่าเพื่อ
ผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก ที่่�จะไม่่แยกเด็็กจากผู้้�ใหญ่่เท่่านั้้�น

•

สิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัวของตนผ่านจดหมาย
โต้้ตอบ และการมาเยี่่�ยมเยีียน (ยกเว้้นในสภาวการณ์์พิิเศษ
เช่่นการมีีส่่วนร่่วมของครอบครััวในสถานการณ์์ของ
การค้้ามนุุษย์์)

•

ในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และความช่วยเหลอ
ื
อื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสมได้้ในทัันทีี รวมถึึงการกลัับสู่่�สัังคมอีีกครั้้�ง
ในสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนต่่อสุุขภาพ การเคารพตนเอง
และศัักดิ์์�ศรีีของเขาหรืือเธอ

•

ในการแสดงความเห็นคัดค้านต่อความชอบด้วยกฎหมาย
ของการลิิดรอนเสรีีภาพของเขาหรืือเธอต่่อหน้้าศาล
หรืือต่่อหน่่วยงานอิิสระที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ และในการรัับ
การตััดสิินใจที่่�รวดเร็็ว
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การขจััดการกัักตััวไว้้ในสถานคุ้้�มครอง และการปรัับปรุุงสถานการณ์์
ของผู้้�เสีียหายในสถานคุ้้�มครอง ให้้ดีีขึ้้�น..โอกาสและ กลยุุทธ์ต่
์ ่าง ๆ
อนุุสััญญาอาเซีียนทำำ�ให้้พัันธสััญญาที่่�มีีร่่วมกัันของประเทศสมาชิิกสมาคม
อาเซีียนนั้้�นชััดเจนในการรัับมืือกัับการค้้ามนุุษย์์ที่่�อยู่่�บนพื้้� นฐานของสิิทธิิ
และให้้ผู้้�เสีียหายเป็็นศููนย์์กลาง ซึ่่�งรวมถึึงการหลีีกเลี่่�ยงการกัักตััว เมื่่�อใดก็็ตาม
ที่่�เป็็นไปได้้ อนึ่่�ง ได้้มีีการเสนอโอกาส และนานากลยุุทธ์์ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่� อทำำ�ให้้
พัั นธสััญญาที่่�มีีร่่วมกัันดัังกล่่าวนั้้�นก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�นไปอีีก

การขอรัับความยิินยอมที่�เ่ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ของผู้้�เสีียหายเมื่่�อเข้้าพำำ �นัักในสถานคุ้้�มครอง
และเป็็นระยะ ๆ หลัังจากนั้้�น

การเก็็บบัันทึึกหลัักฐานที่�ถูู
่ กต้้องและมีี
รายละเอีียดของผู้้�เสีียหายแต่่ละราย
ในสถานคุ้้�มครองหนึ่่�ง ๆ

> ผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นผู้ใ้� หญ่่ทุุกคนควรให้้ความยิินยอมอย่่าง
ชััดเจน ในการเข้้าสู่่�สถานคุ้้�มครองหนึ่่�ง ๆ โดยความยิินยอม
ดัังกล่่าวควรอยู่่�บนพื้้� นฐานของข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับ
เพราะเหตุุใดที่่�ผู้้�เสีียหายจึึงต้้องพำำ �นัักอยู่่�ในที่่�นั้้�น ๆ ผู้เ้� สีียหาย
� น
สามารถคาดหวัังได้้ว่า่ จะต้้องอยู่่�ที่่นั่่
� นานเพีียงใด เงื่่�อนไขต่่าง ๆ
ที่่�ผู้้�เสีียหายจะต้้องปฏิิบััติต
ิ ามในการเข้้าพัั กในที่่�นั้้�น คำำ�ว่่าข้้อมููล
ที่่�ครบถ้้วนนั้้�นหมายความว่า่ ไม่่ควรปิิดบัังข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จากผู้้�เสีียหาย ซึ่่�งรวมทั้้�งสิิทธิิในด้้านต่่าง ๆ ของผู้เ้� สีียหาย
การแจ้้งข้้อมููลควรทำำ�ในลัักษณะที่่�ผู้้�เสีียหายสามารถเข้้าใจได้้
โดยพิิ จารณาถึึงภาษาของบุุคคลนั้้�น ๆ อายุุ และความพิิ การ
ใดใดของเขาหรืือเธอ ทั้้�งนี้้�ผู้้�เสีียหายอาจถอนความยิินยอม
ของตนเมื่่�อใดก็็ได้้ อีีกทั้้�งหน่่วยงานต่่าง ๆ ของสถานคุ้้�มครอง
จะต้้องคอยตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอว่า่ ผู้้�เสีียหายยัังคงให้้
ความยิินยอมที่่�จะอยู่่�ในสถานคุ้้�มครองต่่อไปหรืือไม่่

 ควรเก็็บบัันทึึกหลัักฐานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�บัันทึึก
>
การยิินยอมในเบื้้�องต้้นของผู้้�เสีียหายเมื่่�อเข้้าสู่่�สถาน
คุ้้�มครองไว้้อย่่างถููกต้้อง: สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ในครอบครองที่่�ถููกเก็็บ
รัักษาไว้้เพื่่� อความปลอดภััย หรืือที่่�ถููกริิบไว้้ ; เมื่่�อใด
และด้้วยเหตุุใด; การถอนความยิินยอมใดใดของผู้เ้� สีียหาย
ในการอยู่่�ในสถานคุ้้�มครองต่่อไป; เหตุุผลต่่าง ๆ ที่่�เขาหรืือ
เธอยัังคงต้้องพำำ �นัักในสถานคุ้้�มครองนั้้�น ๆ ต่่อไปอีีก;
เมื่่�อใดที่่�เหตุุผลเหล่่านั้้�นได้้รับ
ั การตััดสิินใจ และตััดสิินใจ
กัันอย่่างไร และใครเป็็นผู้้�ตััดสิินใจ; เมื่่�อใด และบ่่อยครั้้�ง
เพีียงใดที่่�มีีการอธิิบายถึึงการตััดสิินใจเหล่่านั้้�นให้้ผู้เ้� สีียหาย
ฟัังและอธิิบายอย่่างไร และใครเป็็นผู้้�อธิิบาย อนึ่่�ง
ควรเก็็บบัันทึึกหลัักฐานดัังกล่่าวไว้้อย่่างปลอดภััยตาม
กฎหมายและข้้อกำำ�หนดแห่่งชาติิว่่าด้้วยการปกป้้องรัักษา
ข้้อมููล
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ให้้เวลาแก่่ผู้�เ้ สีียหายในการตััดสิินใจในสิ่่�ง
ที่่�ตนต้้องการจะทำำ�

ปรัับใช้้กระบวนการทางกฎหมายอย่่าง
เข้้มงวดกัับการตััดสิินใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สถานคุ้้�มครอง

> จำำ�นวนที่่�เพิ่่� มขึ้้�นของประเทศต่่าง ๆ ที่่�อนุุญาตให้้ผู้้�เสีียหาย
มีีระยะเวลาในการไตร่่ตรองและฟื้้� นคืืนกลัับสู่่�สภาพเดิิมที่่�ใน
ช่่วงนั้้�นผู้เ้� สีียหายจะได้้รับ
ั การจััดหาให้้ซึ่่�งที่่�พััก และความช่่วย
เหลืือที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เสีียหายตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับทางเลืือกต่่าง ๆ
ของตนซึ่่�งรวมถึึงการตััดสิินใจว่่าตนจะให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานยุุติิธรรมทางอาญา ในการดำำ�เนิินคดีีผู้้�ที่่�แสวงหา
ประโยชน์์จากตนหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากจุุดประสงค์์ของระยะ
เวลาในการไตร่่ตรองและฟื้้� นคืืนกลัับสู่่�สภาพเดิิมนี้้� คืือการทำำ�
ให้้ผู้้�เสีียหายรู้้�สึึกปลอดภััยและได้้รัับการสนัับสนุุน การกัักตััว
จึึงไม่่มีีอยู่่�ในโครงการรเริ่่�มดัังกล่่าว

> การตััดสิินใจทั้้�งหมดในการที่่�จะกัักตััวผู้้�เสีียหายจาก
การค้้ามนุุษย์์ไว้้ จะต้้องทำำ�โดยอยู่่�บนพื้้� นฐานของกฎหมาย
ในลัักษณะที่่�จะไม่่เป็็นการเลืือกปฏิิบััติด้
ิ ว
้ ยเหตุุผลใดใด
ก็็ตาม การตััดสิินใจทั้้�งหลายจะต้้องทำำ�กัันเป็็นรายบุุคคล
และไม่่ใช้้อย่่างเป็็นกิิจวััตรประจำำ� หรืือใช้้กัับทั้้�งกลุ่่�ม หาก
ไม่่มีีระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เป็็นกระบวนการทางกฎหมายดัังกล่่าว
อยู่่� ผู้้�เสีียหายก็็ควรได้้รัับการแนะนำำ�ให้้ทราบ และผู้้�ที่่�ทำำ�
การตััดสิินใจก็็ควรได้้รับ
ั แจ้้งให้้ทราบเช่น
่ กััน

แยกความเชื่่�อมโยงวััตถุุประสงค์์ทางยุุติิธรรม
ทางอาญาออกจากการตััดสิินใจต่่าง ๆ ที่�เ่ กี่่�ยว
ข้้องกัับสถานคุ้้�มครอง สำำ�หรัับผู้้�เสีียหาย

เร่่งรััดคดีีค้้ามนุุษย์์เพื่่� อลดภาระที่่�มีีกัับผู้้�เสีียห
� ำ �นัักอยู่่�ในสถานคุ้้�มครอง
ายที่่พำ

> พิิ จารณาวิิถีีทางต่่าง ๆ ของการบรรลุุผลสำำ�เร็็จในการได้้
คำำ�ให้้การที่่�ใช้้เป็็นหลัักฐานได้้ และคำำ�ให้้การภายใต้้คำำ�สาบาน
จากผู้้�ต้้องสงสััย โดยที่่�ไม่่ต้้องกัักตััวพวกเขาไว้้ในระยะเวลา
ที่่�ยาวนานในอาคารสถานที่่�ของสถานคุ้้�มครอง ผู้ป
้� ฎิิบััติิ
ในสายงานยุุติิธรรมทางอาญาควรได้้รัับการแจ้้งให้้ทราบถึึง
โอกาสต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
รวมทั้้�งการใช้้คำำ�ให้้การภายใต้้คำำ�สาบานที่่�เบิิกความไว้้ล่่วงหน้้า
ก่่อนการพิิ จารณาคดีีในชั้้�นศาล การบัันทึึกคำำ�ให้้การภายใต้้
คำำ�สาบานลงในวิิดิิทัศน์
ั ์ หรืือการให้้การภายใต้้คำำ�สาบานผ่่าน
วิิดิิโอลิิงค์์ หากยัังไม่่มีีทางเลืือกดัังกล่่าวเหล่่านี้้�อยู่่� ฝ่่าย
นิิติิบััญญััติิควรพิิ จารณาบััญญััติิกฎหมายสำำ�หรัับทางเลืือก
เหล่่านี้้�ไว้้ อีีกทั้้�งควรมีีการนำำ�กลไกที่่�จะทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ผู้้�เสีียหายได้้รัับการแจ้้งให้้ทราบอย่่างต่่อเนื่่�องถึึงความคืืบหน้้า
ของคดีีใดใดก็็ตามที่่�ตนมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอยู่่�ด้้วย และผู้้�เสีียหาย
ก็็อาจขอทราบข้้อมููลดัังกล่่าวได้้เสมอ

> บางประเทศได้้มีีการเพีียรพยายามที่่�จะลดระยะเวลา
ที่่�ผู้้�เสีียหายต้้องพำำ �นัักอยู่่�ในสถานคุ้้�มครองแบบปิิดให้้
สั้้�นลง ด้้วยการใช้้ศาลพิิ เศษ และผู้้�พิิพากษา และพนัักงาน
อััยการที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมพิิ เศษเพื่่� อเร่่งรััดคดีีค้้ามนุุษย์์
ให้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น อาจเรีียนรู้้�บทเรีียนได้้จากความเพีียร
พยายามเหล่่านี้้� และด้้วยการทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวนสอบสวน
พนัักงานอััยการ และผู้้�พิิพากษามีีความละเอีียดอ่่อนเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายที่่�ความล่่าช้้ามีีผู้้�เสีียหาย
ที่่�พำำ�นัักอยู่่�ในสถานคุ้้�มครอง
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นำำ�นโยบายต่่าง ๆ ในการบริิหารจััดการ
สถานคุ้้�มครอง ที่�ลด
่ ภาระของเจ้้าหน้้าที่่�
สถานคุ้้�มครอง

แยกวััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการด้้าน
การโยกย้้ายถิ่่�นฐานออกจากการตััดสิินใจ
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานคุ้้�มครอง

> บทบาทหลัักของเจ้้าหน้้าที่่�สถานคุ้้�มครอง ที่่�ส่่วนใหญ่่
มัักเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สัังคมสงเคราะห์์ คืือการจััดหาการสนัับสนุุน
ให้้กัับผู้เ้� สีียหาย ความไว้้วางใจและสััมพัันธภาพที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
ต้้องสร้้างกัับผู้้�เสีียหายนั้้�น ถููกกีีดขวาง เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�เหล่่านั้้�น
ถููกกำำ�หนดให้้บัังคัับใช้้การจำำ�กััดการเคลื่่�อนย้้ายด้้วย ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�นบทบาทของการทำำ�หน้้าที่่�ดููแลความสงบเรีียบร้้อยโดย
พฤติินััย ทำำ�ให้้เกิิดภาระที่่�ไม่่สมควรแก่่เจ้้าหน้้าที่่� และมีีความ
เป็็นไปได้้ว่า่ อาจทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงของ
การได้้รัับอัันตราย และเพื่่� อเป็็นการคุ้้�มครองเจ้้าหน้้าที่่�สัังคม
สงเคราะห์์จากการที่่�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�ที่่�ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์
ของผู้้�เสีียหาย และเพื่่� อทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจนว่า่ บทบาทของ
เจ้้าหน้้าที่่�ดัังกล่่าว คืือการให้้การสนัับสนุุนต่่อผู้้�เสีียหาย
จึึงควรมีีการทบทวนและปรัับปรุุงแก้้ไขนโยบายต่่าง ๆ
ของสถานคุ้้�มครอง

> เพื่่� อทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ ผู้้�เสีียหายชาวต่่างชาติิในคดีีค้้ามนุุษย์์นั้้�น
จะไม่่ถููกกัักตััวไว้้โดยเนื่่�องมาจากการเข้้าเมืือง อีีกทั้้�ง
ควรมีีใบอนุุญาตให้้มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ชั่่�วคราว และออกใบอนุุญาต
ดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�เสีียหายที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม โดย
ปราศจากความล่่าช้้า หรืือขั้้�นตอนอัันซัับซ้้อนเกิินไปของ
งานราชการ

สำำ�รวจหาทางเลืือกของการให้้ที่�พำ
่ ำ �นััก
ผ่่านการดููแลในชุุมชน

ลงทุุนกัับบริิการสนัับสนุุนผู้้�เสีียหายที่�่
ส่่งเสริิมทางเลืือกต่่าง ๆ ที่่�นอกเหนืือจาก
การกัักตััวในสถานคุ้้�มครอง

> เมื่่�อใดที่่�เป็็นไปได้้ ผู้เ้� สีียหายควรได้้รัับโอกาสที่่�จะได้้รัับ
การดููแลนอกระบบสถานคุ้้�มครอง ผู้ใ้� ห้้บริิการควร
� ำ �นัักแก่่ผู้้�เสีียหาย
สำำ�รวจหาวิิถีีทางต่่าง ๆ ของการให้้ที่่พำ

> ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งที่่�เป็็นของรััฐและที่่�เป็็นของ
เอกชน รวมทั้้�งผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ที่่�เป็็น
หุ้้�นส่่วนกัับ และ/ หรืือให้้การสนัับสนุุนด้้านการเงิิน
แก่่สถานคุ้้�มครอง ควรให้้ความสำำ�คััญในลำำ�ดัับต้้น ๆ
แก่่ผู้้�ให้้บริิการทั้้�งหลายที่่�ส่่งเสริิมโมเดลของ
สถานคุ้้�มครอง/ สถานพัั กพิิ งประจำำ�ชุุมชนและ
สถานคุ้้�มครองแบบเปิิดที่่�ให้้การดููแลแก่่ผู้้�เสีียหาย
ขณะที่่�ผู้้�บริิจาคและองค์์กรอื่่�น ๆ ก็็รับผิ
ั ิดชอบในการทำำ�
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการดำำ�เนิินการของตนนั้้�น ไม่่เป็็นสิ่่�งจููงใจ
ต่่อการกัักตััวผู้้�เสีียหายไว้้ในสถานคุ้้�มครอง ไม่่ว่่าจะ
ในทางใดก็็ตาม

ในที่่�พัักที่่�ปลอดภััยและเหมาะสม รวมทั้้�งในบ้้านเช่า่ หรืือ
ห้้องเช่่า ควรมีีการระบุุและจััดการเพื่่� อแก้้ไขอุุปสรรคที่่�
ผู้้�เสีียหายอาจเผชิิญในการเข้้าถึึงบริิการความช่่วยเหลืือ
ต่่าง ๆ ภายในชุุมชนไว้้ด้้วย

แต่่งตั้้�งผู้้�ปกครองให้้กัับผู้้�เสีียหาย
ที่่�เป็็นเด็็กทั้้�งหมด

> เพื่่� อพิิ ทัักษ์์ผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก ควรมีีการแต่่งตั้้�ง
ผู้้�ปกครองที่่�มีีความสามารถและผ่่านการฝึึกฝนมาอย่่างดีีให้้
กัับผู้้�เสีียหายในคดีีค้้ามนุุษย์์ที่่�เป็็นเด็็กทั้้�งหมด (หรืือที่่�ถููก
สัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าเป็็นผู้้�เสีียหาย) หากเด็็กถููกกัักตััวไว้้ใน
สถานคุ้้�มครองแห่่งหนึ่่�ง ๆ ก็็จะเป็็นหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของ
ผู้้�ปกครอง (ที่่�ควรเป็็นบุุคคลอิิสระและเป็็นกลางที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งโดยหน่่วยราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องของประเทศ)
เพื่่� อทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า นี่่�คืือผลประโยชน์์สููงสุุด (และเป็็น
ผลประโยชน์์สููงสุุดอย่่างต่่อเนื่่�อง) ของเด็็กและมีีการเคารพ
ในสิิทธิิตามขั้้�นตอนการปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสิิทธิิอื่่�น ๆ
อย่่างครบถ้้วน
Freedom of movement for victims of trafficking
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