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การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย
การประชุมปรึกษาหารือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ ความสาคัญกับเสี ยงสะท้ อนของผู้เสี ยหาย
จากการค้ ามนุษย์
เขียนโดย

โครงการความร่ วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (UNIAP) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) และมูลนิธิพิทกั ษ์สตรี (AAT)

คาสาคัญ
ที่ต้ัง

ประเทศไทย

หัวข้ อ

การตอบโต้ดว้ ยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดาเนินคดี การคุม้ ครองเหยื่อ

บทย่อ

ไทยเป็ นประเทศปลายทางของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และประเทศอื่นๆ ซึ่ งถูก
ค้าเพื่อการแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงานและการค้าบริ การทางเพศ นับตั้งแต่มีการเริ่ มบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 สถิติจานวนการดาเนิ นคดีคา้ มนุ ษย์ในศาลไทยเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆใน
ทุกปี กล่ าวคือ มีจานวน 32 คดีในปี พ.ศ. 2552 70 คดีในปี พ.ศ. 2553 และ 83 คดีในปี พ.ศ. 2554 การเพิ่มการ
ดาเนินคดีที่ประสบความสาเร็ จจึงเป็ นสิ่ งที่ระบบยุติธรรมอาญาของไทยต้องให้ความสาคัญ
คาให้การของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญต่อการชนะคดี ในศาลไทย อย่างไรก็ตาม ยังมี
อุปสรรคที่สาคัญอีกมากในการได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ชาวต่างชาติในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย จึงได้มีการจัดประชุมปรึ กษาหารื อทางวิชาการของ SIREN ขึ้น ในวันที่ 8-9 มีนาคม
พ.ศ. 2555 ที่ ก รุ ง เทพฯ เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคเหล่ านี้ และสร้ างแผนการด าเนิ น งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้ ค วามคุ ้ม ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์อนั อาจท าให้ ผูเ้ สี ยหาย/พยานให้ ค วามร่ วมมื อใน
กระบวนการยุติธ รรมมากขึ้ น ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อทางวิ ช าการนี้ ประกอบด้วย ผู้ปฏิ บ ัติงานด้าน
ยุติธรรมอาญาและด้านการให้ ความคุ ้มครองผูเ้ สี ยหายจากประเทศไทยรวมทั้งจากประเทศต้นทาง อัน ได้แ ก่

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ประเทศกัม พู ช า ลาว และพม่ า การปรึ ก ษาหารื อ ในการประชุ ม SIREN ครั้ งนี้ มี ก ารน าเสนอเรื่ อ งราวของ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าและกัมพูชาที่ เข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยผ่านทางวีดิทศั น์
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการหารื อ ในที่ ป ระชุ ม ผู้เสี ย หายเหล่ านี้ ให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ ว่ าการเข้าร่ ว มใน
กระบวนการยุติธรรมไทยสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคกับการคืนสู่ สงั คมของพวกเขาอย่างไรบ้าง รายงานฉบับนี้
ได้ประมวลข้อค้นพบสาคัญของการอภิปรายรวมถึงข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้
ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

ภูมหิ ลัง
จานวนการดาเนิ นคดีคา้ มนุษย์ของไทยในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานั้น ยังมีนอ้ ยเมื่อเทียบกับในประเทศอื่น สิ่ งนี้ ได้กลายเป็ นหนึ่งในข้อท้าทายที่สาคัญ
ในการดาเนิ นงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่ งหนึ่ งในสาเหตุน่าจะเกิ ดจากการไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ สี ยหาย/พยานในการให้
หลักฐานและคาให้การที่มีน้ าหนักเพียงพอแก่พนักงานสื บสวน พนักงานสอบสวน และอัยการ
โครงการความร่ วมมือสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ (UNIAP) ร่ วมกับ กรมสอบสวนคดี พิเศษ (DSI) มูล นิ ธิ เครื อข่ายส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ มูลนิ ธิพิทกั ษ์สตรี (AAT)ได้จดั ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านยุติธรรมอาญาและด้านการให้ความ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์จากประเทศไทยและจากประเทศต้นทาง อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.
2555 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการให้ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย/พยานให้ดียิ่งขึ้ น และมีแนวโน้มที่จะ
สามารถนาผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษได้มากขึ้น โดยศึกษาและทบทวนจากประสบการณ์ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ชาวต่างชาติ ในการเข้า
ร่ วมกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย และการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเกี่ยวกับอุปสรรคที่พบในการให้ความ
คุม้ ครองและบริ การเฉพาะบุคคล รวมถึง การทาให้ผูเ้ สี ยหายมี ส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่ สาคัญคือผูท้ ี่ ทางานกับ
ผูเ้ สี ยหายซึ่งมาจากกระทรวงต่างๆ ของไทยที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ อันประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ผูแ้ ทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) และสานักงานอัยการสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีผแู ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศต้นทาง (ประเทศกัมพูชา ลาว
และพม่า) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานกับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ เข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ ยวกับการทางานกับผูเ้ สี ยหาย
จากประเทศของตน ซึ่งผูเ้ สี ยหายเหล่านี้ ได้เข้าร่ วมหรื อปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมในกระบวนการยุติธรรมของไทย
ความรู้ ค วามเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการต่ อต้านการค้ามนุ ษย์เหล่ านี้ นามาพูดคุ ย ถื อว่ามีค วามสาคัญ ยิ่งต่ อการก าหนด
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ อันมุ่งที่จะ 1) จัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูเ้ สี ยหายและการปฏิบตั ิต่อตัวผูเ้ สี ยหายในกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล 2) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการประสานงานระหว่างหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายกับหน่ วยงานที่ ให้บริ การผูเ้ สี ยหาย (ทั้ง
ภายในประเทศไทยและข้ามพรมแดน) โดยมีความเข้าใจที่ดียงิ่ ขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายและความเชื่อมโยงที่พึง
มีระหว่างทั้งสองฝ่ าย และ 3) ส่ งผลให้การสื บสวนการสอบสวนและการดาเนินคดีลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
มุมมองและประสบการณ์ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้เข้าร่ วม (และที่ ไม่ได้เข้าร่ วม) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ทาให้เกิ ด
เวที เพื่ออภิปรายโดยผ่านการเล่ าเรื่ องทางวีดิทศั น์ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ชาวพม่าและกัมพูชา ในรายงานฉบับนี้ ได้มีการอภิปรายเกี่ ยวกับ
ประเด็นสาคัญที่ผเู้ สี ยหายกล่าวถึง โดยสรุ ปได้ดงั นี้

5 ประเด็นสาคัญทีผ่ ้ เู สี ยหายจากการค้ ามนุษย์ กล่ าวถึง
1.

ควรทาให้ แน่ ใจว่ าผู้เสียหายได้ ให้ ความยินยอมในการเข้ าร่ วมในกระบวนการสื บสวนและกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรได้รับ
การแจ้งและอธิ บายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ หากผูเ้ สี ยหายตกลงจะเข้าร่ วมในกระบวนการสื บสวนและกระบวนการ
ยุติธรรม และควรทาให้แน่ใจว่าผูเ้ สี ยหายมีความเข้าใจคาชี้ แจงเหล่านั้นจริ ง

2.

เมื่อผูเ้ สี ยหายยินยอมเข้าร่ วมในกระบวนการยุติธรรม ผู้เสี ยหายไม่ ควรได้รับการสัญญาว่าจะได้รับบริการหรือมีการสั ญญาเรื่อง

ระยะเวลาที่เกินความเป็ นจริง
3.

ผูเ้ สี ยหายต้องการที่จะให้ มีผ้เู ข้ าช่ วยเหลือและนักสังคมสังเคราะห์ ที่มีสัญชาติเดียวกับตนร่ วมอยู่ด้วย

4.

ในขณะที่เข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรได้รับเงินเพือ่ การยังชีพและควรสามารถติดต่ อกับครอบครัวของตนได้

5.

เนื่องจากการอยูใ่ นสถานคุม้ ครองของผูเ้ สี ยหายอาจมีระยะเวลายาวนาน ผูเ้ สี ยหายจึงมักจะรู้สึกสบายใจกว่าหากได้รับความดูแล
ช่ วยเหลือและฟื้ นฟูในภาษาของตนและได้รับประทานอาหารที่ตนคุ้นเคย

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

เหตุใดการประชุมนีจ้ ึงมีความสาคัญ
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นจุดหมายหลักของการย้ายถิ่ นในภูมิภาค ประเทศไทยจึงกลายเป็ นประเทศปลายทางที่ผูค้ า้ มนุ ษย์หลอกและแสวงหา
ประโยชน์จากเหยือ่ ให้เข้าสู่ สถานการณ์การใช้แรงงานและการค้าประเวณี แบบไม่เต็มใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ของประเทศไทย นิ ยามการค้ามนุษย์ในบริ บทแบบกว้างๆ ซึ่ งครอบคลุมบริ บทด้านแรงงาน รวมถึงการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลได้ดาเนิ นการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยได้รับความสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็ นพันธมิตร ไม่
ว่าจะเป็ นการชี้ คดี การช่ วยเหลื อผูเ้ สี ยหายและความพยายามในการนาตัวผู ้ก ระท าผิด มาลงโทษผ่านกระบวนการยุติธ รรม จนถึ งวัน นี้ มี ท้ งั
ความสาเร็ จ ความล้มเหลว และบทเรี ยนมากมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ทาให้เราได้เรี ยนรู้
อย่างชัดเจนว่า เหยือ่ /ผูเ้ สี ยหายในฐานะพยาน มีความสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็ จในการดาเนินคดีกบั ผูค้ า้ มนุษย์
การประชุมปรึ กษาหารื อของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาข้อมูลเชิ งกลยุทธ์ (SIREN) ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.
2555 นี้ ทาให้ทราบความเห็ นและความต้องการของผูเ้ สี ยหายที่เข้าร่ วมหรื อปฏิ เสธการเข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมของไทย โดยมีการติดตาม
สัมภาษณ์ผเู้ สี ยหายในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาและสอบถามเกี่ ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา ตัวอย่างคาถามที่ใช้ถามผูเ้ สี ยหาย เช่ น เหตุใด
เขาจึงตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีสิ่งใดบ้างที่พวกเขาพบเห็นระหว่างกระบวนการยุติธรรมอาญาที่ช่วยเหลือ
หรื อเป็ นอันตรายกับพวกเขา เป็ นต้น การทาความเข้าใจความสาเร็ จและอุปสรรคมีความสาคัญยิ่งต่อการปรับปรุ งการดาเนินงานในเรื่ องนี้ ซึ่งจะทา
ให้มีการชนะคดีมากขึ้นหากได้รับความยินยอมและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ สี ยหาย หากเข้าใจมุมมองเหล่านี้ และได้ตรวจสอบวิธีการให้ขอ้ มูลและ
บริ การแก่ผเู้ สี ยหายตลอดกระบวนการสื บสวน กระบวนการสอบสวน และกระบวนการในชั้นศาล ก็จะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่จะช่ วยในการ
ปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ งานให้ดีข้ ึ นและเสนอกลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าเดิ มเพื่อเพิ่มความเป็ นไปได้ที่จะทาให้การมี ส่วนร่ วมของผูเ้ สี ยหาย
เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ สี ยหายแต่ละรายและให้ความสาคัญในเรื่ องสิ ทธิ อนั จะส่งผลในการเพิ่มโอกาสที่จะได้คาให้การที่น่าเชื่ อถือและการ
ชนะคดี
การประชุมปรึ กษาหารื อเริ่ มต้นด้วยการฉายวิดิทศั น์การสัมภาษณ์ผเู้ สี ยหายจากประเทศกัมพูชาและพม่า จากนั้นผูป้ ฏิ บตั ิงานได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
และข้อกังวลสาคัญๆที่ผเู้ สี ยหายกล่าวถึง พร้อมทั้งอภิปรายประสบการณ์เกี่ยวกับกรณี คา้ มนุษย์ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเคยพบเจอมา

เหยื่อการค้ ามนุษย์ เพื่อใช้ แรงงานชาวกัมพูชาเล่ าประสบการณ์ และมุมมอง (มุมบนซ้ าย) คุณเดือน วงษา และ ผู้ปฏิบัติงานด้ านการต่ อต้ าน
การค้ ามนุษย์ ของประเทศไทยและพม่ าร่ วมกันหารือ และ แสดงความเห็น (มุมบนขวา)

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

มุมมองของผู้เสี ยหาย
หลังจากชมวีดิทศั น์และได้อภิ ปรายเกี่ ยวกับการสัมภาษณ์ ผูเ้ สี ยหายชาวกัมพูชาและพม่าซึ่ งได้เข้าร่ วม (หรื อปฏิ เสธที่ จะเข้าร่ วม) กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้สรุ ปประเด็นสาคัญที่ได้จากผูเ้ สี ยหายซึ่ งเป็ นแนวทาง
ของการอภิปรายตลอดการประชุมปรึ กษาหารื อในครั้งนี้
1.

ควรทาให้ แน่ ใจว่ าผู้เสี ยหายได้ให้ ความยินยอมในการเข้ าร่ วมในกระบวนการสื บสวนและกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรได้รับการ
แจ้งและอธิ บายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ หากผูเ้ สี ยหายตกลงจะเข้าร่ วมในกระบวนการสื บสวนและกระบวนการยุติธรรม และ
ควรทาให้แน่ใจว่าผูเ้ สี ยหายมีความเข้าใจคาชี้ แจงเหล่านั้นจริ ง

2.

เมื่อผูเ้ สี ยหายยินยอมเข้าร่ วมในกระบวนการยุติธรรม ผู้เสี ยหายไม่ ควรได้รับการสัญญาว่าจะได้รับบริการหรือมีการสั ญญาเรื่อง
ระยะเวลาที่เกินความเป็ นจริง

3.

ผูเ้ สี ยหายต้องการที่จะให้ มีผ้เู ข้ าช่ วยเหลือและนักสังคมสังเคราะห์ ที่มีสัญชาติเดียวกับตนร่ วมอยู่ด้วย

4.

ในขณะที่เข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรได้รับเงินเพือ่ การยังชีพและควรสามารถติดต่ อกับครอบครัวของตนได้

5.

เนื่องจากการอยูใ่ นสถานคุม้ ครองของผูเ้ สี ยหายอาจมีระยะเวลายาวนาน ผูเ้ สี ยหายจึงมักจะรู้สึกสบายใจกว่าหากได้รับความดูแล
ช่ วยเหลือและฟื้ นฟูในภาษาของตนและได้รับประทานอาหารที่ตนคุ้นเคย

มุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้ านการต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
หลังจากรับฟั งและได้อภิปรายเกี่ ยวกับมุมมองของผูเ้ สี ยหาย คณะวิทยากรจากหน่ วยงานต่างๆ ของไทยได้ร่วมกันแลกเปลี่ ยนความเห็ นและ
ประสบการณ์ คณะวิทยากรดังกล่าวประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสานักงานอัยการสูงสุ ด ผูแ้ ทนจากสานักป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้าหญิงและเด็ก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ผูแ้ ทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ ยวกับการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ผูแ้ ทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม และ ผูแ้ ทนจากมูลนิ ธิพิทกั ษ์สตรี (AAT) ซึ่ งต่อมาผูป้ ฏิบตั ิงานจากประเทศ
พม่า กัมพูชา และลาวได้นาเสนอมุมมองและประสบการณ์ของตนในช่วงการอภิปราย

ประเด็นที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เสนอคือ
1. จาเป็ นต้องแจ้ งผู้เสี ยหายเกีย่ วกับขั้นตอนถัดไปในกระบวนการเสมอ
2.

เจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจ ควรพยายามตรวจสอบว่าผู้ที่อาจตกเป็ นผู้เสี ยหาย ได้ ถูกแยกออกจากผู้ต้องสงสั ย ผู้
ควบคุม ผูแ้ สวงหาประโยชน์ นายหน้า และบุคคลอื่นแล้ว

3.

สถานที่ในการคัดแยกผู้เสียหายจะต้องปลอดภัยและห่ างจากสถานที่ที่ผเู้ สี ยหายถูกแสวงหาประโยชน์เพื่อความปลอดภัยและให้
ผูเ้ สี ยหายมีความมัน่ ใจ

4.

หากผูเ้ สี ยหายไม่ประสงค์จะให้ความร่ วมมือ เขาก็ไม่ ควรถูกบังคับให้ ร่วมมือ

5.

ต้องตระหนักถึงความสาคัญของสวัสดิภาพของครอบครัวผู้เสี ยหาย การให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับสถานการณ์ของครอบครัวที่
บ้านจะช่วยให้ผเู้ สี ยหายมีความอุ่นใจ การอนุญาตให้ติดต่อกับคนในครอบครัวยิง่ ทาให้ผเู้ สี ยหายอุ่นใจมากขึ้น

6.

บทบาทของล่ามสาคัญ พึงระวังเพื่อให้แน่ใจว่าล่ามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูต้ อ้ งสงสัย

7.

กระบวนการสืบสวนและดาเนินคดีควรเชื่ อมโยงกัน

8.

หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมายและหน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลือและฟื้ นฟูผ้ ูเสี ยหายควรทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานของประเทศไทยและประเทศต้ นทาง
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
1.

ก่อนกระบวนการยุติธรรม

2.

ระหว่างกระบวนการยุติธรรม

3.

หลังกระบวนการยุติธรรม

I ข้ อเสนอแนะก่อนกระบวนการยุตธิ รรม:
กระบวนการช่ วยเหลือ การคัดแยกผู้เสียหาย และ การให้ ความคุ้มครอง
เบือ้ งต้ นในสถานคุ้มครอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศปลายทาง

ผู้เข้ าร่ วมประชุมร่ วมให้ ข้อเสนอแนะสาหรั บขั้นตอนระหว่ างกระบวนการยุติธรรม

 การเตรี ยมความพร้ อ มที ม สหวิ ช าชี พ ก่ อ นการบุ ก จับ กุ ม และช่ ว ยเหลื อ มี
ความสาคัญมาก เนื่องจากจะช่วยให้แน่ใจว่า ได้มีการมอบหมายบทบาทและความ
รับผิดชอบที่ ชัดเจนแก่ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตั้งแต่ห น่ วยงานที่ มีห น้าที่ ใ นการ
ช่ วยเหลื อผูเ้ สี ยหายในทันที จนถึ งหน่ วยงานที่ รับผิดชอบด้านการเก็ บรวบรวม
หลักฐานและควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัย

 ควรจัดหาล่ามที่เป็ นทางการ ทั้งนี้ ล่ามควรได้รับข้อมูลคร่ าวๆ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิการ
ช่ ว ยเหลื อ หากได้รั บ ข้อ มู ล คร่ าวๆ เกี่ ย วกับ ภู มิ ห ลัง ของสถานการณ์ ล่ ามจะ
สามารถให้ ข ้อมู ล ที่ ชัดเจนแก่ ผูท้ ี่ อาจเป็ นผู้เสี ยหายได้ใ นทัน ที ก่ อ นที่ จะมี ก าร
สัมภาษณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ สี ยหายมัน่ ใจได้ว่า กลุ่ มคนที่อยูท่ ี่นั่น มาเพื่อช่ วยเหลื อ
เขาและทาให้เขามัน่ ใจ
 ควรมี ก ารก าหนดที ม เฉพาะเพื่ อ รั บ บทบาทที่ ส าคัญ แต่ ล ะด้านในปฏิ บ ัติ ก าร
ช่วยเหลื อไม่ว่าจะเป็ นการคุ ม้ ครองตัวผูเ้ สี ยหาย การรวบรวมหลักฐาน และ การ
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัย

ประสบการณ์ถูกตารวจบุกจับกุม
ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ เ พื่ อการแสวงหา
ประโยชน์ ทางแรงงานที่ เ ป็ นผู้ หญิ งรายหนึ่ ง
อธิ บ ายว่ า ใน ช่ วงบุ ก จั บ กุ ม ผู้ เสี ยห ายต่ าง
หวาดกลัวในตอนแรก แต่ ทีมปฏิ บัติการจับกุมมี
คนที่ เป็ นชาติ เดี ยวกันกับ ผู้เสี ยหาย เมื่ อผู้เสี ยหาย
ได้ รับ ความมั่ น ใจผ่ านภาษาตนว่ าจะได้ รับ การ
คุ้มครองจากคนชาติเดี ยวกันที่ อยู่ในที มช่ วยเหลื อ
ถึงตอนนั้น ผู้เสี ยหายถึงกล้ าเปิ ดเผยตน หากมี คน
ชาติเดียวกันที่ มีความมั่นใจและห่ วงใยเข้ าร่ วมใน
ปฏิ บัติการช่ วยเหลือ “คนอย่างเราก็กล้ าที่จะแสดง
ตน”

 ควรแจ้งผูเ้ สี ยหายเกี่ยวกับสิ ทธิ ของตนอย่างชัดเจนระหว่างปฏิบตั ิการหรื อทันทีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดต่อกับผูเ้ สี ยหายในสถานการณ์อื่นๆ
 ควรจัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย การอบรมนี้ ควรครอบคลุมเทคนิคการ
สัมภาษณ์ผทู้ ี่อาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหาย เช่ น การกาหนดประเด็นให้ครอบคลุม เพื่อการสื บสวนขยายผลและจับกุมกระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึง
ทักษะในการสังเกตสภาพแวดล้อมของผูเ้ สี ยหาย การอบรมยังควรประกอบด้วยเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางการดูแลและให้ความช่ วยเหลื อ
ผูเ้ สี ยหายตามความต้องการเฉพาะของผูเ้ สี ยหาย
 ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความไว้วางใจกับผูเ้ สี ยหายและทาให้ผเู้ สี ยหายรู้สึกปลอดภัยในระยะต้นของกระบวนการให้ความคุม้ ครอง ซึ่ งการ
ดูแลตามความต้องการของผูเ้ สี ยหายเหล่านี้จะเพิม่ โอกาสที่พวกเขาจะให้ความร่ วมมืออีกทั้งลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายขั้นต้นควรครอบคลุมการให้คาปรึ กษาในภาษา
ของผูเ้ สี ยหาย รวมทั้งการจัดอาหารที่ผเู้ สี ยหายคุน้ เคย หรื อ จัดเตรี ยม
อุปกรณ์เพื่อให้ผเู้ สี ยหายสามารถปรุ งอาหารของชาติตนได้

“การอยู่อ าศั ย ที่ ส ถานคุ้ ม ครองมี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ความ
ลาบากอย่างหนึ่งคืออุปสรรคด้ านภาษา”
- มุมมองของผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศต้ นทาง
 สถานทู ต และสถานกงสุ ล ของประเทศต้น ทางซึ่ งประจ าในประเทศ
ปลายทางควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการให้ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย เช่น ใน
การสรรหาล่ าม การมี ส่ ว นร่ ว มในการสั ม ภาษณ์ ผู้เสี ย หาย รวมถึ ง การ
สนับสนุ นและดาเนิ น กิ จกรรมที่ จะสร้ างความเข้าใจ ความสบายใจ และ
ความมั่น ใจแก่ ผู้เสี ย หาย นอกจากนี้ เจ้า หน้ า ที่ ส ถานทู ต ควรผ่ า นการ
ฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ข องผู ้เสี ยหาย และ แนวทางที่ ยึ ด ผู ้เสี ย หายเป็ น
ศูนย์กลาง

ผู้ปฏิบัติงานจากประเทศต้ นทางแสดงความเห็น

II ข้ อเสนอแนะในช่ วงระหว่ างกระบวนการยุตธิ รรม
ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศปลายทาง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการช่ วยเหลือและฟื้ นฟูผเู ้ สี ยหายและที่รับผิดชอบ
ด้ า นการตอบสนองทางยุ ติ ธ รรมอาญา ควรประสานงานกั น และใช้
พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองพยานเพื่ อ ให้ ค วามคุ ้ม ครองแก่ ผู ้เสี ย หายตลอด
กระบวนการยุติธรรม ไปจนถึงการขึ้นศาล
 ควรมี การจัดท าแผนผังขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอาญา เพื่อช่ วยให้

การถูกถามซ้าๆ เพือ่ รื้อฟื้ นประสบการณ์ไม่ ดี
“พวกเราถูกถามคาถามซา้ ๆ...เราต้ องเล่ าประสบการณ์ ที่
ไม่ ดีของเราซา้ ๆ เราไม่ ร้ ู แม้ กระทั่งว่ า (ผู้สัมภาษณ์ ) เป็ น
ใคร หรื อมาจากองค์ กรใด”
- มุมมองของผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์

ผูเ้ สี ยหายเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ กรอบระยะเวลาโดยประมาณ
สิ่ งที่พวกเขาคาดหวัง และ สิ่ งที่ผอู้ ื่นคาดหวังจากพวกเขา
 ควรมี ก ารสื บ พยานล่ ว งหน้ าก่ อนการพิ จารณาคดี แ ละมี ก ารแลกเปลี่ ย น

ข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิผลระหว่างหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงาน
ช่ วยเหลื อและฟื้ นฟูผูเ้ สี ยหายด้วย เพื่อลดความไม่ สะดวกและไม่ สบายใจ
ของผูเ้ สี ยหาย นอกจากนี้ ควรพิจารณาหลักฐานอื่นในคดี ประกอบด้วยเพื่อ
พิจารณาว่าจาเป็ นที่จะต้องสัมภาษณ์ผเู้ สี ยหายเพิ่มเติมหรื อไม่
 ควรมี การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑ์และประเมิ นค่าสิ นไหม

ความล่าช้ าในกระบวนการทางศาล และชั้นเชิงของทนายฝ่ าย
จาเลย
“วันไปศาลกาหนดไว้ แล้ ว แต่ ตอนไปถึงศาล นายจ้ างก็ไม่ มา
ฟั งการพิจารณาคดี ... (ต่ อมา) นายจ้ างกล่ าวหาว่ าล่ ามจาก
สถานทูตลาเอียง และว่ าจะหาล่ ามมาเอง (แต่ ) เมื่อถึงวัน ศาล
ก็ต้องเลื่อน (อีกครั้ ง) เพราะทางนั้นไม่ ได้ นัดล่ ามมา”
- มุมมองของผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์

ทดแทนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุ ษย์ พ.ศ.2551 นอกจากนี้ ควรจัดท าคู่มือส าหรับพนัก งานสอบสวนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับค่าสิ นไหมทดแทนของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์


กรณี ที่มีผเู้ สี ยหายจานวนมาก สานักงานอัยการสู งสุดควรระบุวา่ ผูเ้ สี ยหายคนใดควรอยูเ่ พื่อให้การเป็ นพยานในศาลและอนุญาตให้ผเู้ สี ยหาย
ที่เหลือกลับบ้านได้ ทั้งนี้ การตัดสิ นใจดังกล่าวควรคานึ งถึ งความเห็นของเจ้าหน้าที่และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ ทางานช่ วยเหลื อและฟื้ นฟู
ผูเ้ สี ยหายด้วย

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

การอยู่อาศัยที่สถานคุ้มครองเป็ นระยะเวลานานโดยไม่ มีโอกาสได้ รับค่ าจ้ างเพื่อการยังชีพมีผลต่ อความเต็มใจของผู้เสี ยหายใน
การให้ ความร่ วมมือในกระบวนการยุติธรรม
ปัญหาสาคัญคือระยะเวลาที่ยาวนานที่ผเู้ สี ยหายต้องอยูใ่ นสถานคุม้ ครอง ในตอนแรกอาจมีผแู้ จ้งผูเ้ สี ยหายว่า ผูเ้ สี ยหายสามารถ
กลับบ้านได้ภายใน 2-3 วัน ทว่า ตามที่ผเู้ สี ยหายคนหนึ่งอธิบาย:
“เจ้ าของกิ จการฟ้ องร้ องคนที่ ช่วยเหลือพวกเราที่พาพวกเราออกมาจากโรงงาน เราจึ งฟ้ องกลับเพราะสานึ กบุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือ
เรา เราได้ รับการแจ้ งว่ าขั้นตอนกระบวนการจะใช้ เวลาประมาณ 2-3 เดือน แต่ ที่จริ งใช้ เวลา 2 ปี 2 เดือน 18 วัน แล้ วก็ใช้ เวลาอีก 4
เดือนเพื่อส่ งเรากลับ…ในขณะที่คนที่ ต้องร่ วมกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาต้ องอยู่ในสถานคุ้มครองต่ อนานกว่ านั้น”
ผูเ้ สี ยหายอีกรายอธิ บายว่าขณะที่ผเู้ สี ยหายบางรายต้องการให้การเป็ นพยานและดาเนินคดี กบั ผูแ้ สวงหาประโยชน์ แต่ “ผู้เสี ยหาย
บางรายไม่ อยากร่ วมมื อเพราะรู้ สึ กว่ า เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูให้ บริ การไม่ รักษาสั ญญา...พวกเขาไม่ ได้ รับอนุญาตให้ กลับบ้ านหรื อย้ ายไป
ทางานอื่น พวกเขาจึ งยืนกรานที่ จะกลับบ้ าน พวกเขาจะยอมไปศาลเพื่อให้ การหากพวกเขาสามารถออกไปทางานข้ างนอกได้ ซึ่ ง
ดีกว่ าการต้ องอยู่ในสถานคุ้มครอง ...”

ข้ อเสนอแนะด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศต้ นทางกับประเทศปลายทาง
 การประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่ อต้านการค้ามนุ ษ ย์ในประเทศต้น ทางและประเทศปลายทางมี ความจาเป็ นต่อการติ ดตามดู แล และ การ

ช่วยเหลื อและฟื้ นฟูผเู้ สี ยหาย สิ่ งนี้ อาจทาให้เกิ ดการพัฒนารู ปแบบการปฏิบตั ิงานที่ มีประสิ ทธิ ผลต่อไป เช่ น การสื บพยานล่วงหน้าในสถานที่ ที่
ผูเ้ สี ยหายรู้สึกสะดวกใจมากกว่า
 ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางอาจจัดหาช่ องทางในการอานวยการสื่ อสารระหว่างผูเ้ สี ยหายกับครอบครั ว โดยคานึ งถึ งงบประมาณและ

เทคโนโลยีที่มีอยู่
 ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรร่ วมมื อกันในการให้ความช่ วยเหลื อครอบครัวของผูเ้ สี ยหายระหว่างที่ผเู ้ สี ยหายกาลังรับการดูแลและ

คุม้ ครองในประเทศปลายทาง เพื่อลดความกังวลของผูเ้ สี ยหายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของครอบครัว ซึ่ งอาจช่วยทาให้ผเู้ สี ยหายเกิด
ความไว้วางใจ
 ควรมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลเกี่ ยวกับผูต้ อ้ งสงสัยและผูก้ ระทาผิด ตลอดจนผลของการดาเนิ นคดี ทนั ทีระหว่างประเทศปลายทางกับประเทศต้นทาง

นอกจากนี้ ควรมีการแจ้งผูเ้ สี ยหายทันทีเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนิ นคดี ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องการ (กลับ) คืนสู่สงั คมของพวกเขาโดยเฉพาะใน
กรณี ที่ผเู้ สี ยหายเคยถูกค้าจากที่ที่พวกเขากลับไปหรื อจะกลับไป
 ผูเ้ สี ยหายควรได้รับข้อมูลคร่ าวๆ และได้รับการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม และ การปรากฏตัวในศาล เช่ น การเข้า

ร่ วมในศาลจาลองเพื่อให้ผเู้ สี ยหายเข้าใจและคุน้ เคยกับสิ่ งที่อาจเจอและได้ยนิ ในศาล
 เจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องควรรั บ ทราบแนวทางในการสร้ างความไว้วางใจกับ ผูเ้ สี ยหายและทราบวิ ธีใ นการเตรี ยมความพร้ อมผูเ้ สี ยหายเพื่ อเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม
 อาจบัน ทึ ก การสัมภาษณ์ ผูเ้ สี ยหายโดยหน่ วยงานต่ างๆ ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อได้ห ากผูเ้ สี ยหายยิน ยอม เพื่ อเป็ นหลักฐานสนับ สนุ น คาให้ ก ารของ

ผูเ้ สี ยหายหรื อเพื่อใช้ในกรณี ที่ผเู้ สี ยหายไม่สามารถให้การในศาลได้

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศต้ นทาง
 การที่ เจ้าหน้าที่ ระดับ อาวุโสของประเทศต้น ทางเดิ น ทางมาพบปะผู้เสี ย หาย
ระหว่างที่ ผู้เสี ย หายเข้าร่ ว มกระบวนการยุติ ธ รรม อาจช่ ว ยแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการเป็ นพยาน นัน่ คือ มันอาจช่วยเน้นคุณค่าของการเป็ นพยาน
 การจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศต้นทาง ซึ่ งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่ประจาอยูใ่ นประเทศไทย จะ
ช่ ว ยให้ เ จ้า หน้ า ที่ ส ามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้เ สี ยหายตลอด
กระบวนการ
 สถานทู ตอาจสนับสนุ นการให้ ค วามคุ ้มครองผูเ้ สี ยหายอย่างเต็มที่ ในประเทศ
ปลายทางโดยการประสานงานกับหน่ วยงานช่ วยเหลื อและฟื้ นฟูผูเ้ สี ยหาย อัน
ได้แก่ การสนับสนุนเรื่ องล่าม การตรวจสอบความต้องการของผูเ้ สี ยหาย และการ
พาผูเ้ สี ยหายไปศาล

“ฉั นไม่ เคยไปศาลมาก่ อน เลยกลัวเล็กน้ อย...
แต่ สถานทูตพาพวกเราไปศาล จึ งรู้ สึ กสบาย
ใจมากกว่ าเดิม
“การที่ มีเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ จากประเทศบ้ าน
เกิ ดมาหา…เหมือนวิตามินรวมสาหรั บเราทุก
คน!!”
“สิ่ งหนึ่ งที่ เราต้ อ งการคื อ การที่ มี เจ้ าหน้ าที่
จากประเทศบ้ านเกิดอยู่กับเราที่ศาล”
- มุมมองจากผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์

 หากผูเ้ สี ยหายสามารถกลับประเทศบ้านเกิดก่อนเริ่ มกระบวนการศาลได้ แต่ยงั
ต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อให้การในศาล เจ้าหน้าที่สถานทูตควรประสานงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง
สามารถอานวยความสะดวกเรื่ องนี้ ได้

III ข้ อเสนอแนะหลังกระบวนการยุตธิ รรม
ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศปลายทาง
 โอกาสที่จะได้ทางานของผูเ้ สี ยหายควรเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั พวกเขาขณะที่พวก
เขาเข้าร่ วมในกระบวนยุติธรรม ซึ่ งจะช่ วยให้คนกลุ่มนี้ หาเงินเลี้ ยงครอบครัวได้ นี่
เป็ นข้อกังวลหลักของผูเ้ สี ยหาย
 ควรจัดฝึ กอบรมวิชาชี พด้านทักษะและอุตสาหกรรมตามตลาดในประเทศบ้านเกิ ด
ของผูเ้ สี ยหาย
 อาจมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะชี วิต เช่ น การหางานและวางแผน
ครอบครัว ซึ่งอาจเสริ มโดยการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

“แม้ ที่ ส ถานคุ้ ม ครองจะเปิ ดการฝี กอาชี พ
หลากหลาย แต่ เราไม่ สามารถเอาไปใช้ ได้
(ที่ บ้ า น)....และไม่ ส ามารถหาเงิ น ได้ จ าก
ทักษะเหล่ านั้น”
- มุมมองของผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์
รายหนึ่ง

 ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย เช่ น การคุม้ ครองพยาน เป็ นต้น ควรมีอยูใ่ นแผนการคืนสู่ สังคม ทั้งนี้ เพื่อรับประกันความปลอดภัย
และความมัน่ ใจของพยานในกระบวนการยุติธรรม
ข้ อเสนอแนะด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศต้ นทางและประเทศปลายทาง
 ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรร่ วมมือกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานในช่วงฟื้ นฟูและช่ วงหลังจากนั้น อาจต้องอาศัยความเป็ น
พันธมิตรกับภาคเอกชนเพื่อการจัดหางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งการจัดทาฐานข้อมูลงานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการฝึ กอบรมวิชาชี พและการหางาน อาจนามาใช้เพื่อประเมินเทียบกับความต้องการและตลาดในชุมชนท้องถิ่น
 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายควรติดตามความคืบหน้าและผลของการดาเนินคดีเพื่อให้ผเู้ สี ยหายได้รับทราบข้อมูลเป็ นระยะๆ ซึ่ งรวมถึงการ
ส่ง/โอนเงินค่าสิ นไหมทดแทนด้วย

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ข้ อเสนอแนะสาหรับประเทศต้ นทาง
 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้ความคุม้ ครองและการกลับคื นสู่ สังคมของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ควรประสานงานกันเพื่อสนับสนุ น
ผูเ้ สี ยหายและครอบครัวของเขา เพื่อให้มนั่ ใจว่าคนเหล่านี้ สามารถปรับตัวและคืนสู่ สังคมได้และคลายความกังวลเกี่ ยวกับครอบครัวขณะที่
ผูเ้ สี ยหายเป็ นพยานอยูใ่ นประเทศไทย
 ความเข้าใจและประสบการณ์จากคดีต่างๆ ที่ได้รับควรนาไปปรับใช้ในการปลูกจิตสานึ กและจัดทามาตรการป้ องกันการอพยพย้ายถิ่นอย่าง
ปลอดภัยที่มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มเสี่ ยงได้
 ควรมีการให้ความสนับสนุนผูเ้ สี ยหายด้านการกลับคืนสู่สงั คมอย่างต่อเนื่ อง หลังจากผูเ้ สี ยหายกลับประเทศต้นทางไปแล้ว

กรอบความร่ วมมือด้ านการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ทมี่ อี ยู่
มีกรอบความร่ วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มากมายที่สนับสนุนการดาเนิ นงานร่ วมกันที่มีประสิ ทธิ ผลตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานฉบับ นี้ กล่ าวคื อ ประเทศที่ เข้า ร่ ว มประชุ ม ต่ างเป็ นสมาชิ ก ของกระบวนการคอมมิ ท (Coordinated Mekong
Ministerial Initiative to Combat Trafficking– COMMIT) ตามบันทึกข้อตกลงที่ ลงนามโดยประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงทั้ง 6
ประเทศในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ ประเทศไทยมี ขอ้ ตกลงความร่ วมมื อแบบทวิภาคี เพื่ อต่ อต้านการค้ามนุ ษย์กบั ประเทศ
กัมพูชา (พ.ศ. 2546) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชาชนลาว (พ.ศ. 2548) และประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนม่าร์ (พ.ศ. 2552) บันทึกข้อตกลงการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทย-พม่าและระหว่างไทย-ลาวได้รับการดาเนิ นการโดย
แผนปฏิบตั ิการและการประชุมบริ หารจัดการรายกรณี (CMMs) นอกจากนี้ ยังมีความร่ วมมือระดับทวิภาคีระหว่างตารวจแบบ
ไม่เป็ นทางการ ได้แ ก่ ความร่ วมมื อระหว่างเจ้าหน้าที่ บ ังคับ ใช้ก ฎหมายที่ เป็ นผูช้ านาญการจากส านักงานตารวจแห่ งชาติ
เมียนม่าร์ กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การประชุมของ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายแบบทวิภาคีจดั ขึ้นเป็ นประจาเพื่อหารื อเกี่ยวกับความร่ วมมือและการติดตามผลรวมถึงความคืบหน้าของคดี

หน่ วยงานและพันธมิตรทีเ่ ข้ าร่ วมการประชุม
กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานอัยการสู งสุ ด สานักป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การค้าหญิงและเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชี พภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชี พบ้านนารี สวัสดิ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สถานคุม้ ครองและ
พัฒนาอาชี พบ้านเกร็ ดตระการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ สถานคุ ม้ ครองและพัฒนาอาชี พ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชี พ (ชาย) จังหวัดระนอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ องค์กรพัฒนาการคุม้ ครองเด็ก (FACE) มูลนิ ธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) สานักงานต่อต้านการค้ามนุ ษย์และ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนของกองบัญชาการตารวจบันเตียเมียนเจยแห่ งประเทศกัมพูชา World Vision กัมพูชา ศูนย์ช่วยเหลื อผูห้ ญิงยามวิกฤต
กัมพูชา ศูนย์ให้ คาปรึ กษาและคุม้ ครองสตรี และเด็ก ประเทศลาว กรมอาชญากรรมและการสื บสวน ประเทศลาว หน่ วยงานกลางว่าด้วยการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (CBTIP) ประเทศเมียนม่าร์ World Vision เมียนม่าร์ สานักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
ศูนย์ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกและแปซิ ฟิก ประเทศไทย (UNODC) องค์การความร่ วมมื อระหว่างประเทศของญี่ ปุ่น (JICA) ประเทศไทย หน่วย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ผูแ้ ทนจากหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้า
มนุ ษย์ภาคเหนื อตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) และ องค์การช่ วยเหลื อเด็กสานักงานภูมิภาค ประเทศไทย เป็ นวิทยากรช่ วยดาเนิ น การ
หารื อ

การให้ ความร่ วมมือของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ประเด็นสาคัญในการทาให้ ผ้ เู สี ยหายเข้ าร่ วมกระบวนการยุติธรรมทางอาญามากขึน้
จากผู้เสียหาย
1.

ควรท าให้ แ น่ ใจว่าผู ้เสี ยหาย ให้ ค วามยิน ยอม สมัค รใจ และไม่ ถู ก บังคับ ในการเข้าร่ วมตลอดกระบวนการสื บ สวน สอบสวน และ
กระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรได้รับ การแจ้งและอธิ บ ายอย่างชัด เจนเกี่ ยวกับ ขั้น ตอนต่ างๆ หากผูเ้ สี ยหายตกลงจะเข้าร่ วมใน
กระบวนการสื บสวนและกระบวนการยุติธรรม และควรทาให้แน่ ใจว่าผูเ้ สี ยหายมีความเข้าใจคาชี้ แจงเหล่านั้น และควรตรวจสอบความ
เข้าใจและความยินยอมของผูเ้ สี ยหายอย่างสม่าเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขและโอกาสต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ควรเข้าใจด้วยว่า ผูเ้ สี ยหายอาจตกลงที่จะเข้าร่ วมในตอนแรก แต่ก็อาจเปลี่ยนใจในภายหลังอันถือเป็ นสิ ทธิของผูเ้ สี ยหาย

2.

เมื่อผูเ้ สี ยหายยินยอมเข้าร่ วมในกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายไม่ควรได้รับการสัญญาว่าจะได้รับบริ การหรื อมีการสัญญาเรื่ องระยะเวลาที่
เกินความเป็ นจริ ง

3.

ทุกครั้งผูเ้ สี ยหายจะรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจมากยิ่งขึ้นหากมีผชู้ ่วยเหลือ นักสังคมสงเคราะห์ หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ ที่เป็ นคนชาติเดียวกับ
ตนร่ วมอยูด่ ว้ ย

4.

ในขณะที่เข้าร่ วมกระบวนการยุติธรรม ผูเ้ สี ยหายควรสามารถหาเงินเพื่อการยังชีพและควรสามารถติดต่อกับครอบครัวของตนได้และ)
ช่วยเหลือครอบครัวได้ หากจาเป็ น(

5.

เนื่องจากการอยูใ่ นสถานคุม้ ครองของผูเ้ สี ยหายอาจมีระยะเวลายาวนาน ผูเ้ สี ยหายจึงมักจะรู้สึกสบายใจกว่าหากได้รับความดูแลช่วยเหลือ
และบริ การในภาษาของตนและได้รับประทานอาหารที่คุน้ เคย

จากผู้ปฏิบัติงานด้ านการต่ อต้ านการค้ ามนุษย์
1.

ผูเ้ สี ยหายมีบทบาทสาคัญในกระบวนการยุติธรรม คดี มีแนวโน้มที่จะชนะหรื อแพ้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลที่ผเู้ สี ยหายให้ มาตรการในการส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ สี ยหายให้ความร่ วมมือในกระบวนการยุติธรรมควรมีส่วนช่ วยในเรื่ องนี้ และใช้มาตรการที่มีผูเ้ สี ยหายเป็ นศูนย์กลางแทนการบีบ
บังคับ ซึ่งแนวทางการให้ผเู้ สี ยหายเป็ นศูนย์กลางมีประสิ ทธิผลมากกว่าในการจะช่วยให้ได้คาให้การที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็ นจริ งรวมถึง
ได้ความร่ วมมือจากผูเ้ สี ยหาย นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังเป็ นที่นิยมเพราะเป็ นแนวทางที่อยูบ่ นพื้นฐานของสิ ทธิ

2.

ต้องมี การประสานงานระหว่างหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายกับหน่ วยงานให้บริ การผูเ้ สี ยหาย (นักสังคมสงเคราะห์ ผูด้ ูแลรายกรณี ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาด้านกฎหมาย) และ อัยการ

3.

การที่หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้ นฟูผเู้ สี ยหายได้รับความไว้วางใจจากผูเ้ สี ยหายนับตั้งแต่แรกเจอ
โดยผ่านการให้บริ การและการทาความเข้าใจความต้องการของผูเ้ สี ยหายนั้น มีความสาคัญยิ่งต่อการได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ สี ยหาย และ
ผูเ้ สี ยหายจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นหากทีมช่วยเหลือและทีมด้านสังคมสงเคราะห์มีคนชาติเดียวกับตนรวมอยูด่ ว้ ย

SIREN เป็ นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกลยุทธ์และการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิผลเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
แม้พฒั นาและสนับสนุนโดย UNIAP แต่ขอ้ คิดเห็นของผูเ้ ขียนรายงาน SIREN ไม่ได้ถือเป็ นความคิดเห็นของ UNIAP

โครงการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานบริ หารภูมิภาค
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ตึก A ถนนราชดาเนินนอก กรุ งเทพ 10200 ประเทศไทย
www.no-trafficking.org

