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The aim of the research is

to study the role of the authority - especially police officers- in rights of the

trafficked persons. Through a case study. it also inquires into the police officers' level of knowledge about the
rights of trafficked persons and the procedures undertaken by officers in rights protection of trafficked persons.
Problems and obstacles in rights protection of trafficked persons are also identified. This study is derived from
both quantitative and qualitative research with field documentation. The data collection involves test and in-depth
interviews of police officers in the Children Juveniles Women Division (CWO) and Immigration Bureau. totaling
143 persons. Moreover. the seventeen in-depth interviews that were conducted include police officers.
multidisciplinary team members. and trafficked persons.

The results of the test found that among the police officers whose work is related to human trafficking.
most of them have never received training on human trafficking nor have they ever provided assistance to
trafficked persons. Despite this. their knowledge about rights protection of trafficked persons is at a good level.
They knew about the definition and meaning of human trafficking. the rights of trafficked persons. how to go
about investigating and prosecuting human trafficking cases. and finally. witness protection. There were.
however. incorrect understandings of some important issues. These included the authority to search at night. how
to collaborate with a multidisciplinary team. screening trafficked persons from illegal immigrants. and . making
sure trafficked persons are not fined or penalizld. However. it can be concluded from the in-depth interviews that
rights protection is assured when police take the following actions: making a report. investigation. screening.
interrogation and then witness protection. Further. the trafficked person receives

~e

necessary protection and the

case is likely to be successfully dealt with if the police work in collaboration with other relevant organizations in
each part of the process. Problems in performing duties arise when there is a lack of knowledge of the new antitrafficking in persons law. and when the police lack an empathetic attitude towards trafficked people. Moreover. it
is difficult for police to acquire in-depth knowledge of human trafficking because the organizational structure
does not support personnel in skills developmenl There is also a lack of law enforcement on issues such as
corruption. Nevertheless. police officers' work on trafficking is better than the past because knowledge about
human trafficking has increased and coordination between government and non-govemment agencies has
improved.
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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยประสบความสําเร็จดวยเพราะพระคุณของบิดา มารดาที่ใหชีวิตมอบความรัก
ความเมตตา ดูแลเอาใจใสผูวิจัยเปนอยางดีเสมอมา ตลอดจนอบรมสั่งสอนใหผูวิจัยดํารงตนอยูใน
กรอบของคุณความดี อีกทั้งพี่นองบุคคลในครอบครัวของผูวิจัยที่สงกําลังกายและใจใหความชวยเหลือ
นานาประการ
ขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร. สุภางค จันทวานิช ซึ่งเปนที่ปรึกษาของผูวิจัย
คอยติดตามชี้แนะ เพื่อใหผูวิจัยไดทําวิทยานิพนธอยางมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอื้ออํานวย ที่มอบความรูและใหความเมตตาแก
ศิษยในการศึกษาเลาเรียน อีกทั้งชี้แนะเนื้อหาวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณ
ดร.รัชดา ไชยคุปต ที่ใหคําแนะนํา ใสใจตอความกาวหนาของงานวิจัย เพื่อใหได
งานวิจัยมีคุณภาพและประโยชนตอสังคมอันเปนเจตนารมยของทาน
ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาระดับสูง พล.ต.ท.ชัชวาลย สุขสมจิตร ซึ่งทานเมตตา
อนุญาตใหดําเนินการเก็บขอมูลในหนวยงานสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.),จ.ส.ต.หญิงปราณีฯ
และขาราชการสังกัด สตม.ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร ซึ่งทานใหความอนุเคราะหเก็บขอมูลในหนวยงานกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) พ.ต.ท. มนัส ทองสีมวง ซึ่งให
ความกระจางในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการสอบสวน และพ.ต.ท.ปญญา ชะเอมเทศ ที่ใหความรู
และใหคําปรึกษาตอประเด็นขอสังสัยในประการตางๆเสมอมา และขาราชการสังกัดปดส.ทุกทาน
ที่สละเวลาอันมีคาใหขอมูลอันเปนประโยชนตองานวิจัย
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณเจาหนาที่สถานคุมครองบานเกร็ดตระการและบานภูมิเวท
ที่มอบความรูอันสําคัญใหแกผูวิจัย รวมถึงผูเสียหายจากการคามนุษยที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
เจาหนาที่มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กที่ใหความกรุณาถายทอดความรูและประสบการณที่เปนประโยชน
ตองานวิจัยซึ่งทําใหงานวิจัยมีคุณคายิ่งขึ้น อีกทั้ง Dr. Bronwyn จาก UNIAP ประจําประเทศไทยที่ให
ความกรุณาปรับแกบทคัดยอภาษาอังกฤษใหมีความถูกตองสมบูรณ ตลอดจนเจาหนาที่คณะรัฐศาสตร
จุฬาฯ ที่ใหความสะดวกชวยเหลือในการติดตอประสานจวบจนผูวิจัยไดสําเร็จการศึกษา

สารบัญ
หนา

ง

บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................
สารบัญ......................................................................................................................

จ
ฉ
ช

บทที่
1 บทนํา………………………………………………………………………………...
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………………..
วัตถุประสงคของการวิจัย…………………………………………………………...
ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………………………..
ขอจํากัดของการวิจัย………………………………………………………………….
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………...……….
2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของแนวคิดและทฤษฎี……………………………………
แนวความคิดเกี่ยวกับการคามนุษย ………………………………...……………….
ทฤษฎีเกีย่ วกับเหยื่อวิทยา (Victimology) ……………………………………………
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย………………………………………………….
การคุมครองผูเ สียหายจากการคามนุษย………………………………….....……….
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………………………………………….
กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………………
3 วิธีดําเนินการวิจยั ……………………………………………………………………...
รูปแบบวิธีวิจยั …………………………………………………………………………
ประชากร………………………………………………………………………………
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย………………………………………………………………
การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………………………
การวิเคราะหขอ มูล……………………………………………………………...…….

1
1
6
6
6
7
9
10
11
18
27
47
56
63
64
64
64
66
67
68

8
ซ
บทที่
4 บทบาทอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจตอการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษย………………………………………………………………………
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง…………………………………………………………
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี………………...
5 ความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเ สียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ ……………..
6 กระบวนการและแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
โดยเจาหนาที่ตํารวจ………………………………………………………...……….
เจาหนาที่ตํารวจ…………………………………………………………………….
คุณเมธี (นามสมมติ)…………………………………………………………….
คุณปรัชญา (นามสมมติ)……………………………………………………….
คุณแทนคุณ (นามสมมติ)………………………………………………………
คุณบัญญัติ (นามสมมติ)……………………………………………………….
คุณนิติรัฐ (นามสมมติ)……………………………………………………......
คุณอัครา (นามสมมติ)………………………………………………………….
คุณสมชาติ (นามสมมติ)………………………………………………….……..
คุณมาโนช (นามสมมติ)…………………………………………………………
คุณลิขิต (นามสมมติ)…………………………………………………………....
คุณณรงค (นามสมมติ) ………………………………………………….……..
คุณ ตนน้ํา (นามสมมติ)…………………………………………………..……..
เจาหนาที่สหวิชาชีพ………………………………………………………………...
นักสังคมสงเคราะหณิศา (นามสมมติ)………………………………………..
อัยการวินัย (นามสมมติ)………………………………………………………
นักกฎหมายเจาหนาที่มูลนิธิเอกชนตุลยฉตั ร (นามสมมติ)…………………...
ผูเสียหายจากการคามนุษย………………………………………………………...
เจนนี่ (นามสมมติ)……………………………………………………………
ลิตา (นามสมมติ)……………………………………………………………...
กัญญา (นามสมมติ)…………………………………………………………..
การวิเคราะหแนวทางการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยของกรณีศึกษา……
ปญหาอุปสรรคของการคุมครองผูเสียหายคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ…………

หนา
69
70
73
79
98
99
99
102
106
108
109
112
115
116
120
121
122
125
125
129
130
135
135
136
137
139
158

9
ฌ
บทที่
7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ……………………………………..
สรุปผลการวิจยั ………………………………………………………………………..
อภิปรายผลการวิจัย…………………………………………………………………...
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………......
รายการอางอิง……………………………………………………………....................
ภาคผนวก ……………………………………………………………………………...
แบบทดสอบความรู…
 …………………………………………………………………
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ………………………………..……………………………….

หนา
161
161
167
178
181
186
187
190

10
ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หนา
ผลการปฏิบัติงานสวนคัดแยกผูเสียหายฯงานพิทักษเด็ก เยาวชนสตรีของสตม. 73
สถิติการจับกุมคดีตางๆของปดส……………………………………………... 78
สถิติการสอบสวนคดีตางๆของปดส………………………………………….. 78
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามเพศ……………………………………………………………….
80
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามระดับชั้นตํารวจ…………………………………………………... 80
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามระดับยศ และตําแหนง……………………………………………..
81
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
82
จําแนกตามระดับยศ และตําแหนง……………………………………………..
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
83
จําแนกตามระดับยศ และตําแหนง……………………………………………..
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย……... 83
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย …….. 84
คาสถิติของแบบทดสอบจากผูตอบแบบทดสอบ…………………………….. 84
จํานวนและรอยละของผูตอบแบบทดสอบจําแนกตามระดับคะแนน………... 85
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับนิยามการคามนุษยตามกฎหมาย…………… 85
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับการรับแจงเหตุ การสืบสวนคดีการคามนุษย…. 86
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย……….. 88
จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับการสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย………...……. 89

11
ฎ
ตารางที่
17 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหาย
จากการคามนุษย………………………………………………………………..
18 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกี่ยวกับการพํานักอยูในประเทศและการสงกลับ
ภูมิลําเนา…………………………………………………………………….......
19 สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยที่ไดรับความชวยเหลือเปนคาตอบแทน
คาชดเชยตามกฎหมาย………………………………………………………….
20 ผลการวิเคราะหกระบวนการทํางานของกรณีศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ …………

หนา

92

93
149
158

12
ฏ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หนา
การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในกระบวนการยุติธรรม................... 48
โครงสรางของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง…………………………………… 71
โครงสรางของศูนยสืบสวนสอบสวน (ศสส.สตม.)…………………………… 72
โครงสรางของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชนและสตรี… 74
รอยละการตอบคําถามถูกตองของเจาหนาที่ตํารวจตม.และปดส…………… 94
รอยละการตอบคําถามถูกตองของเจาหนาที่ตํารวจ…………………………. 95
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย……………………………………… 144
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยกรณีถูกสงไปยังหองกัก สตม………… 145
สรุปการคุมครองสิทธิผเู สียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตาํ รวจ……... 157

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณ การคามนุษ ยท วีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในแตละประเทศหลาย
ภูมิภาคทั่วโลกไดรับผลกระทบตออาชญากรรมรายแรงนี้ สําหรับประเทศไทยซึ่งอยูในสถานะเปน
เสนทางผาน ตนทาง และปลายทางของการคามนุษย โดยเฉพาะผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่ง
เปนคนไทยที่ไดรับความชวยเหลือจากสถานทูตไทยในตางประเทศ เชน ที่ประเทศแอฟริกาใต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2549 ไดใหความชวยเหลือ
ผูที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่แอฟริกาใตเปนจํานวนถึง 26 คน หรือโดยเฉลี่ย 1.2 คน
ตอสัปดาห ซึ่งนับวาเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในป 2548 ที่มีจํานวน 32 คน
ในแตละปมีหญิงไทยที่ถูกจํานวนไมนอยที่ตองตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยในประเทศ
แอฟริ กาใตในรูปแบบของการลอลวง ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทํา ใหมี หญิง ไทยจํานวนมากตกเปน
ผูเสียหายจากขบวนการคามนุษยคือการเพิ่มความเขมงวดในการตรวจลงตราการเขาประเทศตางๆ
ที่มีหญิงไทยไปขายบริการ เชน เยอรมนี ญี่ปุน ออสเตรเลีย ทําใหนายหนาคามนุษยตองแสวงหา
ชองทางในประเทศอื่นๆ ที่ไมมีระเบียบตรวจคนเขาเมืองที่เขมงวดเพื่อนําหญิงไทยเดินทางเขาไป
ในประเทศดังกลาวแทนและสาเหตุอีกประการหนึ่งคือคนไทยสามารถเดินทางเขาไปทองเที่ยวใน
ประเทศแอฟริกาใตไดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา ดวยเหตุนี้นายหนาคามนุษยจึงหลอกลวง
โดยอาศัยชองทางดังกลาว ซึ่งมีเพียงหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน และเงินติดตัวจํานวน
หนึ่งซึ่งนายหนาจะใหยืมชั่วคราว หากเตรียมสิ่งเหลานี้ก็สามารถเดินทางเขาไปไดโดยงาย
สถานทูตไทยใหความคุมครองคนไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศรายงานวามีคนไทยจํานวน 403 คนถูกระบุวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ในตางประเทศและถูกสงตัวกลับไทยจากประเทศตางๆ เชน บาหเรน จํานวน368 คน สิงคโปร
จํานวน14 คน และมาเลเซีย จํานวน12 คน ในปพ.ศ. 2550 บานพักชั่วคราวของรัฐใหความคุมครอง
และสวัสดิการทางสังคมแกผูเสียหายจากการคามนุษยคนไทยที่ถูกสงกลับประเทศจํานวน 179 คน
และผูเสียหายจากการคามนุษยตางชาติจํานวน 363 คนที่ถูกนํามาในไทย
หากพิจารณาสถิติผลการดําเนินคดีจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ(2548) ระบุใน
ปพ.ศ.2546 มีคดีคามนุษยจํานวน 102 คดี ซึ่งผานการพิจารณาของพนักงานอัยการสูชั้นศาล มีคดี
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ที่พิพากษาลงโทษแลวจํานวน 44 คดี โดยมีการพิพากษาจําคุกสูงสุด 23 ป และใหยึดทรัพยหรืออายัด
ทรัพยสินรวมมูลคา 12 ลานบาท ในปพ.ศ.2547 มีคดีคามนุษยจํานวน 134 คดี ซึ่งผานการพิจารณา
ของพนักงานอัยการสูชั้นศาล มีคดีที่พิพากษาลงโทษแลว จํานวน 30 คดี โดยมีการพิพากษา
จําคุกสูงสุด 85 ปและในปพ.ศ.2548 สามารถจับกุมและสืบสวนขยายผลได 89 ขบวนการ 91 เครือขาย
ผูตองหาจํานวน 173 คน และผูเสียหายจํานวน 265 คน สวนเครือขายรวมขบวนการตางประเทศ
สามารถจับกุมและสืบสวนขยายผลได 54 ขบวนการ 103 เครือขาย ผูตองหาจํานวน 179 คน
ผูเสียหายจํานวน 113 คน จากสถิติดังกลาวพบวาสามารถปราบปรามขบวนการคามนุษยและ
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยไดมากขึ้น
นอกจากนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานวาในชวง 2 ปกอนเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2550 มีการดําเนินคดีคามนุษยเพื่อธุรกิจทางเพศจํานวน 144 คดี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550
นายจางคนไทยรายหนึ่งถูกพิพากษาจําคุกนานกวา 10 ป ในขอหาบังคับใชแรงงานเด็ก ซึ่งนับวา
เปนคดีแรกที่มีการพิจารณาลงโทษภายใตประมวลกฎหมายอาญาตอตานการเอาคนลงเปนทาส
พ.ศ. 2499 ผูเสียหายในคดีนี้เปนหญิงรับใชในบานซึ่งทํางานโดยไมไดรับเงินเดือนและถูกทารุณรางกาย
มาเปนเวลา 4 ป ในเดือนธันวาคม ศาลอาญาสั่งพิพากษาจําคุกนักคามนุษย 2 คนเปนเวลา 7 ป
ในขอหาลอลวงเด็กหญิงวัย 15 ปไปเพื่อการคาประเวณีที่สิงคโปร
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เจาหนาที่ตํารวจจํานวน 2 นายตองถูกดําเนินคดีใน
ขอหาคาแรงงานพมาที่จังหวัดตาก สะทอนถึงการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ตํารวจทองที่หรือ
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองซึ่งใหความคุมครองซองโสเภณี โรงงานแปรรูปอาหารทะเล และ
โรงงานเถื่อนจากการถูกตํารวจบุกเขาคน และในบางครั้งก็ชวยอํานวยความสะดวกในการลักลอบ
นําผูหญิงเดินทางเขาประเทศไทยหรือเดินทางผานประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และองคกรภาคเอกชนไดเขาตรวจคนโรงงานแปรรูปกุงแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร และพบวามี
แรงงานพมาจํานวน 300 คนถูกกักบริเวณและมีสภาพการทํางานที่ถูกเอาเปรียบ ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งแรก
ที่รัฐระบุใหแรงงานชายจํานวน 20 คนรวมอยูในกลุมแรงงานจํานวน 74 คนที่ถูกพิจารณาวาเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษย และใหสงตัวไปยังที่พักพิงชั่วคราวของรัฐแตยังพบแรงงานชาวพมาซึง่
ถูกเจาหนาที่ไดใสกุญแจมือและกักขังแรงงานชายพมารายอื่นๆที่เขาเมืองโดย ผิดกฎหมายไวที่โรงงาน
และสงตัวไปยังหองกักเพื่อรอการสงตัวกลับประเทศ มีรายงานวาคนงานเหลานี้ซึ่งถูกแสวง
ประโยชนเชนเดียวกับแรงงานที่รัฐบาลไทยระบุวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย แตไดรับการปฏิบัติ
เสมือนเปนอาชญากร ถูกกักขัง และไมไดรับอนุญาตใหไปเก็บของสวนตัวและเอกสารประจําตัวที่
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ทิ้งไวที่โรงงาน และยังถูกสงตัวไปสถานที่คุมขัง เจาหนาที่ตํารวจไดแจงขอกลาวหาตอเจาของโรงงาน
แปรรูปกุง และสอบสวนนายหนาแรงงานที่จัดหาแรงงานพมาเหลานี้มาใหแกโรงงาน
หากพิจารณารายงานการคามนุษยประจําป ค.ศ. 2008 (Trafficking in Persons
Report :TIP Report)ของสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับผลการดําเนินการตอตานการคามนุษยของประเทศตางๆ
โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก Tier1 คือ ประเทศทีม่ ีการคุมครองปองกันผูเสียหายจากการคามนุษย
และปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานสากล Tier2 คือ ประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายยังไมถึง
ระดับมาตรฐานสากล แตมคี วามพยายามปรับปรุงแกไข Tier 2 Watch List คลายกับ Tier 2 คือ
ประเทศมีจาํ นวนผูเสียหายจากการคามนุษยเพิ่มขึ้นหรือไมมี หลักฐานชัดเจนในการตอตานการคามนุษย
และ Tier3 คือ ประเทศที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายการคามนุษยไมถึงระดับสากลและไมมีความพยายามแกไข
สําหรับประเทศไทยถูกจัดระดับที่ Tier2 เปนเวลา 4 ปที่แลว แมวารัฐบาลไทยยัง
ดําเนินการตอตานการคามนุษยไมถึงระดับตามมาตรฐานสากล แตไดมีความพยายามอยางยิง่ ใน
การแกไขปญหาดังกลาว โดยไดจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแหงชาติในเรื่องนี้มาตั้งแตป 2546
และมีบทบาทนําในการแกไขปญหาการคามนุษยในภูมิภาคผานกรอบความรวมมือของ 6 ประเทศ
ในลุมแมน้ําโขง โดยมีการทําบันทึกความเขาใจเพื่อความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งไดรวมมือ
กับองคการระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนการชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษยและในปจจุบันประเทศไทยมีพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. 2551 ซึ่งจะชวยสงเสริมการตอตานการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้หากพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนประจําป พ.ศ. 2549
(สํานักงานประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน,2550) ของกระทรวงการตางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา กลาวถึงสถานการณการคามนุษยในไทยวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนแหลงทางผาน
และจุดหมายปลายทางสําหรับการคาสตรีและเด็กเพื่อวัตถุประสงคตางๆรวมถึงการใชแรงงาน
เพื่อหักลางหนี้ การบังคับใชแรงงานและการคาประเวณี อีกทั้งมีรายงานวาเจาหนาที่ตํารวจบางราย
มีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย เชน เจาหนาที่ตํารวจบางนายเกี่ยวพันกับการคาประเวณีและ
การคาสตรีและเด็ก หรือถูกตั้งขอกลาวหาวาคาแรงงานพมาจํานวน 9 คน หรือกรณีผูเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมายไมมีสิทธิ์พบทนายหรือไดรับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ถูกจับ เปนตน
มูลนิธิกระจกเงาองคกรเอกชนที่มีบทบาทในการแกไขปญหาการคามนุษย มี
การรวบรวมสถานการณการคามนุษยในป พ.ศ. 2551 ผูเสียหายมักจะเปนเด็ก ทั้งเด็กไทยและเด็ก
จากประเทศเพื่อนบาน และพบผูเสียหายที่เปนผูชายมากขึ้น โดยเฉพาะในการคามนุษย ดานแรงงาน
ซึ่งปรากฏหลายรูปแบบ เชนมีการลักพาตัวเด็ก มีอายุเฉลี่ย 8 ปเทานั้นเพื่อนําเด็กไปกระทําผิด
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ทางเพศและบังคับใชแรงงาน มักใชวิธีการสรางความไววางใจเขามาตีสนิทกับเด็กและจะลอลวง
โดยการชักชวนใหสิ่งของหรือสิ่งตอบแทนอื่นแกเด็ก มีขบวนการซื้อขายเด็ก เกิดจากมารดา
ของเด็กขายเด็กใหแกชาวตางชาติ ไมวาชาวไทยภูเขา หรือพื้นที่ชายแดนทางใตของประเทศไทย
นายหนาจะเขาไปติดตอเพื่อขอซื้อเด็ก จากกลุมหญิงขายบริการที่ตั้งครรภโดยไมพึ่งประสงคหรือ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนตามแนวชายแดน โดยจะเขาไปหวานลอมใหหญิงที่ตั้งครรภไมพึง
ประสงคเก็บเด็กไวจนเมื่อเด็กคลอดจะมีคนมารับเด็กตัวในทันที สวนวัตถุประสงคในการซื้อเด็ก
ไปนั้น อาจจะนําเด็กไปขายตอใหกับครอบครัวชาวตางชาติที่ไมสามารถมีบุตรได หรือ นําเด็กไป
เปนเครื่องมือในการขอทาน การนําเด็กในธุรกิจขอทานโดยสวนใหญเปนเด็กที่ถูกนําพามาจาก
ประเทศกัมพูชา เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการนําเด็กมานั่งขอทานธรรมดา เปนการใหเด็กขาย
ดอกไม หรือสินคา ตามสถานบริการตางๆ ในยามค่ําคืน เพราะเด็กขอทานตอหนึ่งคนสามารถหาเงิน
ไดตั้งแต 300 บาทถึง 1,000 บาทขึ้นไปแมวาจะถูกจับกุมและสงกลับไปประเทศตนทางหลายครั้ง
แลวก็ตาม การนําเด็กเปนเครื่องมือเพศพาณิชย มีเวปไซดเสนอขายคลิปวิดีโอภาพลามก
อนาจารของเด็กชายใหกับกลุมรักรวมเพศ และเสนอขายบริการทางเพศเด็กชายที่อยูในคลิปวิดโี อ
ซึ่งเปนเด็กที่เดือดรอนเรื่องเงิน ตามโตะสนุกเกอรและรานเกมออนไลน แลวเสนอใหรวมประเวณี
กับตนเองแลกกับเงิน และแอบถายภาพโปเปลือยของเด็กไว หลังจากนั้นจะชักชวนใหเด็กขาย
บริการทางเพศ นอกจากนี้ ยังพบสาวประเภทสองที่จะลอลวงกลุมเด็กชายเรรอนตามสถานที่
ตางๆ เชน สนามหลวง หัวลําโพง และสะพานพุทธ ไปขายใหกับสถานบันเทิงของกลุม รักรวมเพศที่
พัทยา ซึ่งเด็กเหลานี้ตองเขาไปทํางานในสถานบันเทิง เชน การเตนโปเปลือย การนัง่ ดืม่ กับแขก และ
การถูกบังคับใหขายบริการทางเพศ การคามนุษยแรงงานประมงเพราะสภาพปญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงจํานวนมาก จึงมีการลอลวงแรงงานประมงและบังคับใหทํางานโดยไมสมัครใจ
ตลอดจนถูกละเมินสิทธิ นายหนามักจะเลือกชายลักษณะกํายํา และเชื่อวามีงานสบาย รายไดดี
ซึ่งผูเสียหายสวนใหญที่เดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อมาหางานทําในกรุงเทพฯ มักตกเปนเหยื่อเสมอ
โดยเมื่อนายหนาหลอกจนสําเร็จแลว จะนําไปสงตอใหกับนายหนารายใหญ แลวถูกนําไปขาย
ใหกับเรือประมงในจังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ในราคา
10,000-30,000 บาทตอราย
แมว าประเทศไทยมีบัน ทึกความเข าใจระหวา งหนวยงานของรัฐดวยกัน และ
ระหวางรัฐกับองคกรเอกชน และมีพ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย พ.ศ.2551 ซึ่งกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการใหอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อแกไขปญหาการคามนุษย ซึ่งบันทึก
ดังกลาวระบุวาใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวในฐานะผูที่เปนผูเสียหายของการคามนุษย
ไมใชในฐานะผูกระทําผิดกฎหมายซึ่งจะไดรับการดูแลแทนที่จะถูกดําเนินคดีเนรเทศกลับประเทศ
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อยางไรก็ตาม การดําเนินการทางกฎหมายคามนุษยแกผูกระทําความผิดยังไมเปนรูปธรรมมาก
นัก อาจเพราะเปนกฎหมายใหมที่เพิ่งมีผลบังคับใชเมื่อกลางปที่ผานมา ดังนั้น เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานจํานวนมากยังขาดความรูความเขาใจในการบังคับใชกฎหมาย สงผลใหการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยในหลายกรณีไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดการดําเนินการ
ตามบันทึกความเขาใจยังขาดความแนนอนเนื่องจากเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายไดรับการฝกอบรม
ไมเพียงพอและไมคุนเคยกับกฎหมายฉบับดังกลาว
จะเห็นไดวาการคามนุษยเปนอาชญากรรมที่รุนแรงอยางมากในประเทศไทย
แมวาเจาหนาที่ตํารวจไดปฏิบัติหนาที่แลวแตผูเสียหายจากการคามนุษยเองยังคงมิไดรับการปฏิบัติ
ตามสิทธิมนุษยชนพึงจะไดรับ ซึ่งพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนประจําป พ.ศ.
2549 ในประเทศไทยของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา เจาหนาที่รัฐมีสวนเกี่ยวของกับ
การกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยและที่สําคัญขาดความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการของ
เจาหนาที่ตํารวจตามบันทึกความเขาใจระหวางหนวยงานรัฐบาลดวยกันและระหวางรัฐบาลกับ
องคกรเอกชนของไทยที่ไดกําหนดไว ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจบางนายยังไมไดเปนไป
ตามที่สังคมภายนอกคาดหวังไว
ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งรับราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวของกับประเด็นปญหาใน
ขางตน และผูเสียหายเปนบุคคลอันสําคัญที่ตองชวยเหลือคุมครองเพื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ในขณะที่สถานการณการคามนุษยทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันประเทศไทยมีพ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจากการคามนุษย โดยจะทําการศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ
ในสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวกับงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ใน 2 หนวยงาน ไดแก กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
(ปดส.) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ การใหการคุมครองปองกัน เด็ก เยาวชน
สตรี และแรงงานจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองซึ่งเปนหนวยงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของในสวนการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยตั้งแตการสืบสวน
จับกุม การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสอบสวน การอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย
พํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว การรับผูเสียหายจากการคามนุษยจากตางประเทศ
ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อทราบขอมูลอันเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดอยาง
มีประสิทธิมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1.ศึกษาบทบาทอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
ของเจาหนาที่ตํารวจ
2.ศึกษาระดับความรูเกีย่ วกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
3.วิเคราะหกระบวนการและแนวปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายตางๆในการคุมครองสิทธิ
และชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยจากกรณีศึกษา
4.วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจาก
การคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวกับงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรี
และการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใน 2 หนวยงาน ไดแก กองบังคับการปราบปราม
การกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ปฏิบัติหนาที่อัน
เกี่ยวของในสวนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสืบสวน สอบสวน การอนุญาตให
ผูเสียหายจากการคามนุษยพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว การรับผูเสียหายจาก
การคามนุษยจากตางประเทศ ซึ่งกรอบการเก็บขอมูลอยูในสวนกลางเทานั้นเนื่องจากผูวิจัยไดทํา
หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของและตามที่ผูบังคับบัญชาไดอนุญาตเทานั้น
ขอจํากัดของการวิจัย
1.กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเฉพาะบางหนวยงานที่สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไมรวมถึงสถานีตํารวจนครบาล หรือสถานีตํารวจภูธร และสวนของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เลือกศึกษาเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ศูนยสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ไมรวมถึงดานตรวจคนเขาเมืองภูมิภาค
2.การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณมีทั้งชวงกอนและหลังที่พ.ร.บ.ปองกันและ
ปรามปรามการคามนุษย พ.ศ.2551มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 แตในสวนของการเก็บขอมูล
ดวยแบบทดสอบไดเก็บขอมูลหลังจากกฎหมายใหมมีผลบังคับใชแลว คือในชวงเดือนสิงหาคมตุลาคม พ.ศ. 2551
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3.การบริหารงานบุคคลของตํารวจทําใหเจาหนาที่ตํารวจที่เปนกลุมตัวอยาง บางทาน
มีการโยกยายตําแหนงประจําป หรือมีการชวยราชการในตําแหนงหนวยงานอื่น ทําใหผูวิจัยยัง
ไมไดขอมูลที่ครบถวนและไมสามารถติดตอกับผูใหขาวสําคัญบางทานที่โยกยายตําแหนงไป จึง
ตองหาผูใหขาวสําคัญคนใหม
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การคามนุษย หมายถึง การกระทําตอบุคคลอื่นในลักษณะเปนธุระจัดหา ซื้อ
ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด
โดยวิธีการขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบหรือโดยใหเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปน
ทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือ
การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
ผูเสียหายจากการคามนุษย หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการถูก
กระทําในความผิดฐานคามนุษยโดยตรงตามนิยามในขางตน
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย หมายถึง สิ่งอันควรไดรับการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายเมื่อตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจากการคามนุษย
หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต อ ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย อั น พึ ง ได รั บ ตามสิ ท ธิ ท างกฎหมายของ
เจาหนาที่ตํารวจโดยมีลักษณะ ดังนี้
1. สิ ท ธิ ใ นการได รั บ ความช ว ยเหลื อ โดยได รั บ การคั ด แยกเป น
ผูเสียหายจากการคามนุษย การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย และพนักงานสอบสวนแจงการแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึง
ไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ
2. สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ถู ก ดํ า เนิ น คดี ท างอาญาในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย ไดแก
ความผิดฐานเขามาออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมได
รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

8
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่ง
หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อ
คาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการณคาประเวณีเพื่อคาประเวณี
ความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว
3. สิทธิในการไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด โดย
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยพนักงาน
อัยการจะเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายและไมเสียคาธรรมเนียม
4. สิ ท ธิ ใ นการคุ ม ครองความเป น ส ว นตั ว โดยห า มสาธารณชน
เปดเผยขอมูลไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุลหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูเสียหาย รวมไปถึงขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัว
5. สิทธิในการไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคน
จากผูคามนุษย โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือหลัง
การดําเนินคดี และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเสียหายและคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย
6. สิทธิในการพํานักอาศัยอยูในประเทศ โดยผูเสียหายไดรับการ
ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว
ตามกฎหมายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด เพื่อการบําบัด
ฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย หรือเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม
7. สิทธิที่จะไดรับการสงกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา
โดยการดําเนินการสงตัวผูเสียหายกลับคืนสูประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา เวนแตผูเสียหาย
จะมีถิ่นที่อยูเปนการถาวรในราชอาณาจักร
เจาหนาที่ตํารวจ หมายถึง ขาราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวน
สอบสวน ปราบปราม เกี่ยวกับการคามนุษยและไดปฏิบัติหนาที่ตอผูเสียหายจากการคามนุษย ใน
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สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) และในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
เจาหนาที่สหวิชาชีพ หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจใน
การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งไดแก นักสังคมสงเคราะห อัยการ เจาหนาที่ของ
มูลนิธิเอกชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
ในการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
2.ได รั บ ทราบแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจในกระบวนการ
คุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
3.ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
4.นําผลการศึกษาเสนอเปนแนวทางการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคา
มนุษยของเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองสิทธิและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาวิจัยเรื่อง”การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการคามนุษย
1.1 ความหมายของการคามนุษย
1.2 ประเภทของการคามนุษย
1.3 รูปแบบของการคามนุษย
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหยื่อวิทยา (Victimology)
2.1 ความหมายของคําวาเหยื่อ
2.2 ประเภทของเหยื่อ
2.3 ทฤษฎีการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
3. สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
3.1 สิทธิของผูเ สียหายเบื้องตนตามกฎหมาย
3.2 สิทธิมนุษยชน (Human Right)
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.2.3มาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการปฏิ บั ติ ต อ ผู เ สี ย หายจาก
การคามนุษย
3.3 สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
4. การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
4.1 สถานะของผูเสียหายจากการคามนุษยในกระบวนการยุติธรรมไทย
4.2บทบาทของหนวยงานหรือเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองผูเสียหาย
จากการคามนุษย
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1. แนวความคิดเกี่ยวกับการคามนุษย
การคามนุษยเปนปญหาอาชญากรรมขามชาติที่สําคัญในระดับสากล มีผูคนนับลานคน
โดยเฉพาะเด็กและสตรี ตองถูกแสวงหาประโยชนและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรับความเสียหาย
ทั้งรางกายและจิตใจ ความสูญเสียเกิดขึ้นมิไดเฉพาะกับตัวผูเสียหายเทานั้นบุคคลรอบขาง ชุมชน
และสังคม ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ซึ่งไมอาจประเมินมูลคาไดเปนตัวเงิน การคามนุษยสวนใหญ
ปรากฏในรูปแบบที่มีนายหนาหรือเอเยนต แสวงประโยชนตอผูเสียหายเพื่อการคาประเวณีและ
เพื่อการคาแรงงาน แตในความจริงแลวยังอีกหลายรูปแบบ(ธนะชาติ ปาลิยะเวทย,2549)
1.1 ความหมายของการคามนุษย
การคามนุษย หรือในระดับสากลใชคําวา Trafficking in persons หรือ
Trafficking in human beings เดิมยังไมมีการใหคําจํากัดความไวชัดเจน แตความหมายของ
การคามนุษยที่เปนกฎเกณฑสากลและเปนที่ยอมรับของประเทศตางๆ หนวยงานของรัฐ องคกร
เอกชน หนวยงานสากลตาง ๆ ปรากฏในมาตรา 3 วรรค (a) แหงพิธีสารวาดวยการปองกัน
ปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะตอสตรีและเด็ก ซึ่งเปนบทบัญญัติเพิ่มเติม
อนุสัญญาสหประชาชาติตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000
“ (a) การคามนุษย (Trafficking in persons) หมายถึง การจัดหา ขนสง
โยกยาย ใหที่พักอาศัยหรือรับตัวบุคคลดวยวิธีการคุกคามขมขู หรือการใชกําลัง หรือการบีบบังคับ
ในรูปแบบอื่น หรือโดยการลักพาตัว หรือฉอโกง หรือหลอกลวง หรือใชอํานาจหรือสภาพที่ออนแอ
ในทางที่มิชอบ หรือโดยการใหหรือไดรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดความยินยอมของบุคคลทีค่ วบคุม
เหนือบุคคลเพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชน ในการนี้อยางนอยที่สุดการแสวงหาประโยชน
รวมถึง การใหบุคคลอื่นคาประเวณีหรือแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การใชแรงงาน
หรือบริการโดยบีบบังคับ การใหเปนทาสหรือการปฏิบัติที่คลายคลึงกับการใหบุคคลเปนทาส การทําให
ตกอยูในภาวะจํายอมหรือการตัดอวัยวะออก
(b) ในกรณีที่มีการใชวิธีใดตามที่ระบุไวในยอหนายอย (a) ไมจําตองนํา
ความยินยอมของผูตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนที่ตองการมาพิจารณา
……………………………………………………
(d) เด็ก หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ํากวา 18 ป”
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ความหมายการคามนุษยในประเทศไทยนั้นสอดคลองกับนิยามในขางตน
ซึ่งพิจารณาจากพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ใหความหมายที่ชัดเจนตอ
การกระทําผิดฐานคามนุษย รวมถึงรูปแบบการแสวงประโยชนไวใน
มาตรา 6 วา ผูใดเพื่ อแสวงหาประโยชนโดยมิ ชอบ กระทํา อยา งหนึ่ง
อยางใด ตอไปนี้
(1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่
ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล
หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแล
บุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน
จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(2) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่
ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชนจาก
การคาประเวณีการผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น
การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ
เพื่อการคาหรือการอื่นใดทีค่ ลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวา บุคคลนัน้ จะยินยอมหรือไมก็ตาม
การบังคับใชแรงงานหรือบริการ หมายถึง การขมขืนใจใหทํางานหรือ
ใหบริการโดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผูอื่น โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําให
บุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
เด็ก หมายถึง บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
นิ ย ามของการค า มนุ ษ ย ใ นข า งต น สามารถนิ ย ามความหมายของ
ผูเสียหายจากการคามนุษย หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายโดยตรงเนื่องจากถูกกระทําจาก
การกระทํ า ผิ ดฐานคา มนุ ษ ย ซึ่ ง ตามที่พ .ร.บ.ป องกัน และปราบปรามการค า มนุษ ยไ ด รวมถึ ง
ผูเสียหายที่เปนชายอายุมากกวา 18 ป มิใชเฉพาะแตผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนหญิงหรือเด็ก
เหมือนในอดีตเทานั้น
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1.2 ประเภทของการคามนุษย
การคามนุษยแบงออกเปน 2 ประเภท คือการคาภายในประเทศ ซึ่ง
หมายถึ ง การค า มนุ ษ ย จ ากพื้ น ที่ ห นึ่ ง ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ของประเทศและการค า ระหว า งประเทศ
ประกอบดวยการคาคนไทยไปตางประเทศ และการคาคนตางชาติเขาประเทศไทยโดยเฉพาะจาก
ประเทศเพื่อนบานในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง คือ พมา จีน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (กรม
สอบสวนคดีพิเศษ,2549)
การคาภายในประเทศ สวนใหญเปนการคาเพื่อธุรกิจทางเพศ ซึ่งใช
รูปแบบและวิธีการลอลวงเหมือในอดีตคือ มีผูจัดหา คัดเลือกผูเสียหายอาจะเปนคนคุนเคยในหมูบาน
ติดตอพอแมของเด็กโดยจูงใจยอมใหลูกไปทํางานในเมืองอาจทําทีเปนเจาของผูแทน เจาของ
กิจการ แตในปจจุบันการทํางานของนักคามนุษยมีความซับซอนเปนเครือขายและมีวิธีการลอลวง
โดยใชกําลังบังคับ หรืออางเรื่องหนี้สิน โดยแทบไมพบการลักพาตัว แตการคามนุษยแบบนี้ไดลด
ระดับความรุ นแรงลงเนื่องจากมีการรณรงคป องกันและขยายโอกาสทางการศึ กษาและการเติบโต
ภาคอุตสาหกรรมตางๆของไทย
แมวาจะมีความพยายามในการแกปญหาการคาหญิงและเด็กภายในประเทศ
และผูเสียหายจากการคามนุษยภายในประเทศจะมาจากพื้นที่ชนบทยากจนและบางสวนยังเปน
ชนกลุมนอยทางภาคเหนือไมมีสัญชาติซงึ่ เสี่ยงตอการถูกแสวงประโยชนอยางงายดาย
การคาระหวางประเทศ ทั้งการคาคนไทยไปตางประเทศ และการคาคนตางชาติ
เขาประเทศไทย พบวาปจจุบันมีความรุนแรงมากกวาในอดีต
ประเภทของผูเสี ยหายจากคามนุษย ตามบันทึ กข อตกลงเรื่ องแนวทางปฏิ บั ติ
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคามนุษยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก
พ.ศ. 2549แบงออกเปน 4 กลุม คือ
คนไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยทั้งในและนอกราชอาณาจักร
คนต า งด า วที่ เ ข า มาและอยู ใ นราชอาณาจั ก รโดยถู ก ต อ งตามกฎหมายแต
ภายหลังตกเปนเหยื่อการคามนุษย
คนตางดาวที่เขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมถูกตองตามกฎหมายและตกเปน
เหยื่อการคามนุษย
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คนที่มิไดมีสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในราชอาณาจักรหรือเคยมีภูมิลําเนาหรือมี
สถานะอยูอาศัยในราชอาณาจักรและตกเปนเหยื่อการคามนุษยทั้งในและนอกราชอาณาจักร
1.3 รูปแบบของการคามนุษย
สถานการณการค ามนุษย ในประเทศไทยเกิดขึ้น มานานและทวีความรุน แรง
เพิ่มขึ้น ดวยความกาวหนาทางดานการคมนาคม เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีกวา รูปแบบของการคามนุษยที่พบเห็นเปนประจํา เชน การบริการทางเพศ
การใชแรงงานเยี่ยงทาส การรับจางแตงงาน การขอทาน การตัดอวัยวะออกจากรางกาย งานบาน
ขายสินค า กอสราง ขายพวงมาลัย เลี้ยงสัตวตัว อยางเชน พ อแมผูปกครอง นําลู กมาขาย
ลักษณะรับเงินลวงหนา การลอลวงเด็กเพื่อใหมีอาชีพอื่นกอน แลวบังคับหรือนํามาคาบริการ
ทางเพศ นําไปใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย นําไปเรรอน ขอทาน ดังจะเห็นไดจากขอมูลทางภาครัฐ
เอกชนและสื่อมวลชน ทั้งในและตางประเทศ ไดนําเสนอเรื่องราวเปนระยะๆ ซึ่งในปจจุบัน
ประเทศไทยมีความเกี่ยวของกับการแกปญหาการคามนุษย ใน 3 ลักษณะคือ
ประเทศตนทางคือ ประเทศที่นําพาผูเสียหายไปคายังตางประเทศ
ประเทศทางผาน คือประเทศที่ใชเปนเสนทางผานของการนําผูเสียหายไปคายัง
ประเทศอื่นๆ โดยมากผูเสียหายที่ใชประเทศไทยเปนทางผานจะถูกขายไปทํางานคาประเวณี หรือ
เปนแรงงานถูกในตางประเทศ
ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนําผูเสียหายเขามาแสวงหาผลประโยชน หรือ
มีการลวงละเมิดสิทธิ เนื่องจากความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจระหวางอนุภูมิภาคทําใหเกิด
แรงผลักดันแรงงานตางชาติเขามาในประเทศไทย โดยเฉพาะลาว พมาและกัมพูชา (International
Labour Organization,2005) ซึ่งจะถูกลักลอบนําตัวเขามาเพื่อทํางานที่คนไทยไมตองการทําซึ่งเปน
งานที่ยากลําบาก สกปรกและอันตราย เชน งานรับใชบานเรือน งานกอสราง งานประมงหรืองานอื่นๆ
ในสถานคาประเวณีหรือรานอาหารที่ไดรับคาจางนอยกวาคนงานไทยหรือไมไดรับเลย เนื่องจาก
แรงงานสวนใหญมีหนี้สินมากที่ตองจายใหกับนักคามนุษยเนื่องจากเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย
ขาดเอกสารประจําตัวหรือถูกขมขูจะสงกลับหรือจับเขาคุก(Awatsaya Pannam,Khaing Mar Kyaw
Zaw ,2004) เปนตน
นอกจากนี้รายงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม
ของสหประชาชาติ(UNODC) เรื่อง Trafficking in Persons: Global Patterns ซึ่งตีพิมพเผยแพร
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 (กรมสอบสวนคดีพิเศษ ,2549) ระบุวา
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ไทยเปนประเทศตนทางโดยมีการคาคนไทย เปนจํานวนมากคือไปประเทศ
ออสเตรเลีย ญี่ปุน ไตหวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สวนความรุนแรงในระดับปานกลาง
คือไปแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมณี เนเธอรแลนด สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต มาเลเซีย สิงคโปรและ
นิวซีแลนดและ ในระดับนอย คือไปออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารก ไซปรัส กรีซ นอรเวย สวีเดน
มาลาวี ฮองกง จีน บรูไน กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม ซาอุดิอาระเบียและ ศรีลังกา
ไทยเปนประเทศทางผาน พบวาใชประเทศไทยเปนเสนทางลําเลีย ง
ผูเสียหายจาก จีน ลาว พมา ฟลิปปนสและรัสเซีย ไปญี่ปุน และผูเสียหายจากจีนไปไตหวัน
สิงคโปร มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก
ไทยเปนประเทศปลายทาง พบวา ผูเสียหายจากกัมพูชา จีน ลาว พมา
และเวียดนามมายังไทยมีความรุนแรงมาก และผูเสียหายจากรัสเซียมาไทย อยูระดับปานกลาง
และผูเสียหายจากสาธารณรัฐเชค เอธิโอเปย อินเดีย เคนยา มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน โปแลนด
เซเนกัล เซอรเบียและมอนเตเนโกร สโลวาเกีย ศรีลังกา ยูกันดา แทนซาเนีย ยูเครน อุซเบกีสถาน
และแซมเบียอยูระดับต่ํา
ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการทํางานของนักคามนุษยในปจจุบันยังคงคลายกับอดีต(กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ,2549) คือ มีการลอลวงใหคํามั่นวาจะไดทํางานอยางถูกตอง คาตอบแทนสูง
ทํางานสภาพแวดลอมที่ดี มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยมีผูเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
ประกอบดวยคน 6 กลุม คือ นายหนา ผูคา ผูนําพา ผูรับ ผูควบคุมดูแล และลูกคา
รูปแบบการคามนุษย (ปยวรรณ สุขทอง,2549) สามารถแบงตามวัตถุประสงค
ในการแสวงหาประโยชนไดเปน 6 ประเภท คือ การแสวงหาผลประโยชนจากการคาประเวณีของ
บุคคลอื่น การแสวงหาผลประโยชนทางเพศรูปแบบอื่น การแสวงหาผลประโยชนโดยการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ การแสวงหาผลประโยชนโดยการเอาคนลงเปนทาสหรือการกระทําอื่นเสมือน
การเอาคนลงเป น ทาส การแสวงหาประโยชน โ ดยการทํ า ให ตกอยู ใต บั งคั บ และการแสวงหา
ผลประโยชนโดยการคาอวัยวะมนุษย ซึ่งลักษณะของการคามนุษย(วิลาวัลย ลิมปนะวรรณะกุล
,2547) การคาหญิงและเด็กหญิงเปนการเคลื่อนยายบุคคลภายในประเทศและขามพรมแดน
ระหวางประเทศในลักษณะที่ตองหามและลักลอบโดยมีเปาหมายเพื่อบังคับใหหญิงและเด็กตก
อยูในสถานการณที่ถูกแสวงหาประโยชนและถูกกดขี่ทางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับ
การคาหญิงและเด็กอื่นๆ เชน การบังคับใชแรงงานในบาน การแตงงานจอมปลอม การจาง
แรงงานแบบลักลอบและการหลอกปลอมแปลงรับบุตรบุญธรรม หรือ ผูหญิงเปนจํานวนมากที่
ยายถิ่นโดยที่รูวาจะตองทํางานบริการทางเพศ แตไมไดตระหนักถึงสภาพของการจางงานที่แทจริง
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จึงสูญเสียการควบคุมสภาพการทํางานและรายไดของตนเอง ในขณะที่คนอื่นอาจถูกหลอกหรือ
บังคับใหทํางานบริการทางเพศโดยไมสมัครใจ ปญหาอยูที่ผูหญิงเหลานี้ตองเผชิญ คือ การผูกมัด
ดวยภาระหนี้สิน การถูกยึดหนังสือเดินทางและรายได การถูกทุบตี ถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ
การถูกกักขัง และถูกทารุณทางจิตใจ เมื่อหญิงบริการทางเพศตองการที่จะดําเนินคดีตอผูคามนุษย
อาจพบว า ตนเองตองตกเปนผู ต องหาและถู ก จับกุม ดว ยขอหาการค า ประเวณี หรือบางครั้ ง
เจาหนาที่ดานกฎหมายบางคนอาจมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจการคามนุษยเสียเองและอาจชวย
อํานวยความสะดวกในการทําหนังสือเดินทางและปกปองเอเยนตหรือผูคามนุษย (พันธมิตรทั่ว
โลกดานการคาหญิง,2543) ซึ่งการคามนุษยมีวัตถุประสงคมีดังนี้
1. การคามนุษยเพื่อการรับใชงานบาน คือ การทําใหตกอยูในภาวะถูกผูกมัด
ดวยหนี้สินจากการกูยืมเงินจากผูจัดหาและเอเยนตโดยตองจายดอกเบี้ยเปนจํานวนมากและการถูก
บังคับใหทํางานแกนายจางแมสภาพการทํางานจะเลวราย สวนใหญยังคงเปนหญิงและเด็ก
นอกจากทํางานรับใชตามบานอาจถูกบังคับใหทํางานในสถานประกอบการของนายจางดวย เชน
รานอาหารหรือโรงงานโดยที่มีรูปแบบของการใชความรุนแรง ตั้งแตการยึดหนังสือเดินทาง การกังขัง
หนวงเหนี่ยว และการหามติดตอกับบุคคลภายนอก การยึดคาจาง การใหทํางานเปนเวลาหลายชั่วโมง
การลวงละเมิดทางเพศ
2. การคามนุษยเพื่อการบังคับใชแรงงาน ผูหญิง ผูชาย และเด็ก อาจถูกนําไป
คาเพื่อการทํางานในการเกษตร งานกอสราง หรือการผลิตภาคอื่นๆ โดยที่คาดหวังวาจะไดรับ
คาจางสูง แตกลับถูกกดคาแรงหรือไมไดรับคาจาง และตองเผชิญกับการถูกแสวงประโยชนดวย
การบังคับทางรางกาย ทางเพศ และจิตใจ หลากหลายรูปแบบ แรงงานเหลานี้อาจลังเลที่จะขอ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่เนื่องจากสถานภาพการเขาเมืองที่ผิดกฎหมายของพวกเขา โดยกลัววา
จะถูกตั้งขอหาเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
3. การคามนุษยเพื่อใหเปนขอทาน เปนปรากฏการณที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ผูสูงอายุ คนพิการและทารก ไดถูกจัดหาจากหมูบานที่หางไกลมาสู
เมืองใหญ ซึ่งเปนพื้นที่ที่พวกเขาไมเขาใจภาษาทองถิ่นและไมรูจักถนน ตกอยูในภาวะที่ดอยกวา
ไมสามารถหนีจากนายจางไดในระหวางการขอทานคนกลุมนี้ จะอยูในสายตาของพวกนายหนา
ซึ่งจะมารวบรวมเงินเมื่อสามารถขอทานได ผูเสียหายจากการคามนุษยจะมีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัว
ที่จะถูกเจาหนาที่ตํารวจจับและการลงโทษจากนายหนาขอทานชาวตางชาติในไทยสวนใหญเปน
หญิงและเด็กชาวกัมพูชา โดยมักจะมีผูคาหรือนายหนาเปนผูนํามาซึ่งมีทั้งสมัครใจหรือหลอกลวงมา
บุคคลเหลานี้ตองเสียคาใชจายใหแกนายหนาประมาณ 1,000-2,000บาทเพื่อเปนคาเดินทาง
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บางกรณีนายหนาจะยังไมเก็บแตจะบังคับใหขอทานและนําเงินที่ขอทานมาทั้งหมด หรือบางกรณี
ขอทานเด็กติดตามครอบครัวมาก็ถูกมารดาขายเพื่อแลกเงินในการชดใชหนี้สิน เด็กตองเรรอน
และขายของหากไมทําก็จะถูกลงโทษ (กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย,2549) ขบวน
การคามนุษยมักจัดใหเด็กทํางานในแหลงทองเที่ยว เชนกรุงเทพฯ เชียงใหม พัทยา ตากและภูเก็ต
เปนขอทานหรือใหขายดอกไม กระดาษชําระหรือสิ่งของเล็กๆนอยๆ หากเด็กไมสามารถหาเงินได
ตามที่ตองการ ก็จะถูกทํารายรางกาย แตปญหาจากเดิมขอทานเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
แตปจจุบันขอทานเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาแรงงาน ซึ่งคนสวนใหญสมัครใจที่จะเดินทางมาขอทาน
ในไทย ซึ่งอาจไมใชผูเสียหายจากการคามนุษย อยางไรก็ตาม เด็กที่ถูกบังคับใหนั่งขอทานกับแม
ตามทองถนนทําใหเกิดความลําบากตอการแยกวากรณีนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม
(มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา,2548) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิจั ย ที่ พ บว า เด็ ก ขอทานชาวกั ม พู ช าส ว นใหญ
เดิ น ทางมากรุ ง เทพฯพร อ มกั บ แม ห รื อ ญาติ ข องตน และส ว นใหญ มี อิ ส ระในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันและไมไดรับการทารุณกรรมเหมือนดังงานวิจัยกอนที่ระบุวานักคามนุษยกระทํา
ทารุณกรรมตอเด็กขอทาน หรือการมีแมปลอมเพื่อใหเกิดความนาสงสารแกหญิงและเด็ก รูปแบบ
ไดเปลี่ยนไปเนื่องจากการขอทานในประเทศไทยไดรายไดดี เด็กขอทานชาวกัมพูชาจึงมีความเกี่ยวโยง
กับการอพยพยายถิ่นแรงงานมากกวาประเด็นการคามนุษย (UNIAP, 2550)
นอกจากที่กลาวในขางตนแลว ลักษณะของการคามนุษย(แดนไทย ปลั่งดี,2549)
ปรากฏในลักษณะเพื่อบริการทางเพศ การแตงงาน การหลอกรับเปนบุตรบุญธรรม การทองเที่ยวทางเพศ
หรื อ การประกอบอาชญากรรม และการแสวงหาประโยชน จากการค าประเวณี ของบุ คคลอื่ น
(ปยวรรณ สุขทอง,2549) การคามนุษยเพื่อบริการทางเพศหรือการคาประเวณี ในอดีตจะทํากัน
อยางลับๆหรือกระทําแบบแอบแฝงโดยทําธุรกิจอื่นมาบังหนาโดยการจางหญิงและเด็กไวเปน
ลูกจางรูเห็นในการติดตอแขกเพื่อซื้อบริการทางเพศ และอนุญาตใหออกนอกสถานที่ทํางานได
หรือมีการคาประเวณีในรูปแบบของเซ็กสทัวร คือการทองเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อการคาทางเพศ ซึ่ง
ปจจุบันพบวามีวิธีการใหบริการที่มีความซับซอนเพื่อปกปดอําพรางและหลีกเลี่ยงกฎหมายโดย
ผานทางโทรศัพทมือถือ หรือการซื้อขายบริการผานทางเว็บไซด นอกจากนี้ยังพบในรูปแบบที่
คลายกับบริษัทจัดหาคู(bridal companies) หรือ บริษัทจัดหาคูทางไปรษณีย (mail order
bridal companies) โดยผูใชบริการจะเปนชาวตางชาติซึ่งติดตอผานคนกลางเพื่อจัดหาหญิงใน
ประเทศตนทางเพื่อการสมรส โดยจะมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชนเว็บไซด หรืออาจมีการโฆษณา
ในลักษณะแอบแฝง เชน การหาเพื่อนทางอินเตอรเน็ต หญิงที่ถูกชักจูงจากนายหนาจะไดรับ
ข อ มู ล ว า สมรสไปแล ว จะมี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง แท จ ริ ง แล ว หญิ ง จะต อ งไปใช ชี วิ ต ใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางจากเดิม จะตกอยูในสถานะที่ต่ําตอยกวาสามีชาวตางชาติ เนื่องจากมี
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ความจําเปนจะตองพึ่งพาสามีในการดํารงชีวิตและสภาพปญหาดังกลาวอาจบีบบังคับใหนําไปสู
การขายบริการทางเพศในอนาคต
นอกจากนี้การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น(ปยวรรณ สุขทอง,2549)
การคามนุษยโดยการผลิต หรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามกสามารถมองไดวาเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบทางเพศในรูปแบบหนึ่ง ถือวาเปนความผิดอาญาหากไดกระทําไปในลักษณะ
เพื่อการคาหรือเพื่อทําใหแพรหลายสื่อลามก (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287) ที่กําลัง
นิยมคือ คลิปโปในโทรศัพทมือถือ วิดีโอคลิป เว็บไซดลามกทางอินเตอรเน็ต
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหยื่อวิทยา (Victimology)
ศาสตรวาดวยเหยื่อวิทยา(สุดสงวน สุธีสร, 2542) เปนวิชาที่ไดรับความสนใจ
จากบรรดานักคิดทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 19 นี้ ทั้งนี้
เนื่องจากสังคมมุงเนนใหการปฏิบัติตอผูกระทําผิด แตมองขามผูเสียหาย จริงอยูแมวาผูเสียหาย
จะได รับการชดใชคาเสียหาย แต ในดานจิตใจผูเสียหายกับไมมีผูใดสนใจวาจะมีชะตากรรม
อยางไร ในขณะที่สังคมมุงใหการปฏิบัติโดยเนนการพัฒนา ฟนฟูจิตใจ การฝกฝนอาชีพ ใหกับ
ผูกระทําผิด ซึ่งถาพิจารณาดานความเปนธรรมแลวจะเห็นไดวาผูกระทําผิดคือ ผูกอ กลับไดรับ
การโอบอุ ม แต ในทางกลับกั น ผูที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจไมมีส วนเกี่ ยวข องกั บการกระทํ า
ความผิดนั้นกลับถูกลืม ดังนั้น เมื่อสถานการณของสังคมเปนเชนนี้ ไดมีนักคิดหันกลับมามอง
บทบาทของบุคคลสองกลุมคือ ผูกระทําผิดและเหยื่อหรือผูเสียหายเพื่อสรางความเปนธรรมใหแก
สังคมที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย
การศึกษาเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม (อนุ แยมแสง,2548) โดย Lombroso,
Garofaro และ Ferri โดย Lombroso ไดตั้ง ขอสังเกตวา “การกระทําความผิดของอาชญากรนั้น เปนการ
แสดงออกของอาชญากรอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง แสดงออกมาเพราะตกอยูภายใต ก ารกดดั น ของเหยื่ อ
อาชญากรรมที่ยั่วยุอารมณ”และ Garofaro (1914) ศิษยของ Lombroso ไดศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อ
อาชญากรรมและกลาวไววา “ความประพฤติของผูเสียหายในบางกรณีเปนตนเหตุยั่วยุใหมีการประกอบ
อาชญากรรมขึ้น”แตอยางไรก็ตามวิชานี้ยังมิไดรับการวิวัฒนาการเพราะตางมุงที่จะศึกษาหาสาเหตุ
การกระทําผิดของผูกระทําผิดจากดานของผูกระทําผิดดานเดียว จนกระทั่งในราวป ค.ศ. 1940 –
ค.ศ. 1950 นักอาชญาวิทยาไดเริ่มมองเห็นวาผูเสียหายมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิด
อาชญากรรม และไดมีนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงในระยะตอมา เชน Hentig, Mendelssohn,
Ellenberger, Schafer,Wolfgang ที่ไดพยายามจะศึกษาผูเสียหายเพื่อหาสาเหตุของอาชญากรรม
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เพื่อนําไปใชในการปองกันผูเสียหายและปรับปรุงการปองกันอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพ(Korn
and McCorkle, 1959)
นับตั้งแต ค.ศ.1954 เปนตนมา นักปราชญไดหันมาสนใจตอปญหาของเหยื่อ
หรือผูเสียหายอยางจริงจัง Han Von Hentig ไดเสนอผลงานสําคัญในหนังสือชื่อ อาชญากรและ
เหยื่อ(The Criminal and His Victim)แมเขาอาจไมใชคนแรกที่สนใจความสัมพันธของผูเสียหาย
กับผูกระทําผิดเพราะ ไดปรากฏงานเขียนของ Franz Werfel ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ง
รูจักกันดีในเรื่อง The Murdered One is Guilty ซึ่งผูเขียนเสนอวา ผูเสียหายเปนหนึ่งในหลาย
สาเหตุของอาชญากรรม (Schafer,1977อางถึงใน อนุ แยมแสง ,2548)
2.1 ความหมายของคําวาเหยื่อ
คําวา“เหยื่อ”
ความหมายไวตางกันไป ดังนี้

“ผูเสียหาย”หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” ซึ่งในแตละทานไดให

เหยื่อวิทยา แปลมาจากคําวา Victimology ซึ่งเปนการผสมของ 2 คํา
คือ Victim และ logy หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อ แตเดิมคําวา เหยื่อ รากศัพทมาจาก
ภาษาลาตินวา Victima แปลวา สัตวปาสําหรับบูชายัญในพิธีกรรมทางศาสนา
Beniamin Mendelsohn ผูบุกเบิกวิชาเหยื่อวิทยา ไดใหความหมาย คําวา
Victimology วา เป น การศึ ก ษาทางวิท ยาศาสตร เ กี่ย วกั บ เหยื่อ ทุก ประเภท ไมใ ชเ ฉพาะเหยื่ อ
อาชญากรรมเทานั้น(Elias.1986) โดย Mendelsohn ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเหยื่อและเสนอ
แนวคิดวา เหยื่อเปนผลผลิตของโครงสรางทางสังคม การเมือง เทคโนโลยีสมัยใหม อุบัติภัยตางๆ
รวมถึงปญหาอาชญากรรม
Hana Von Hentig ผูไดชื่อวาเปนบิดาของวิชาเหยื่อวิทยา ไดกําหนด
ขอบเขตของความหมายคํ า ว า เหยื่ อ วิ ท ยาให แ คบลง โดยจํ า กั ด ความหมายเฉพาะเหยื่ อ
อาชญากรรม (Elias,1986)
Marvin Wolfgang นักอาชญาวิทยา ชาวอเมริกันไดกลาวไววา การศึกษา
เหยื่ออาชญากรรมควรพิจารณาถึงความหุนหันของเหยื่อที่ผลักดันใหเหตุการณทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
Wolfgang ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมในคดีฆาตกรรม ซึ่งปรากฏวาเหยื่อไดมีสวน
ยั่วยุ ทําใหตนเองตกเปนเหยื่ออาชญากรรม (Wolfgang,1958อางถึงในสุดสงวน สุธีสร ,2543)
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นอกจากนี้ สํ า หรั บ ประเทศไทยมี นั ก วิ ช าการได ใ ห ค วามหมายและ
แนวคิดเกี่ยวกับเหยื่อวิทยาไว คือ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายความหมาย
“เหยื่อ” หมายถึง อาหารของสัตว, เครื่องลอ, ตัวรับเคราะห จะเห็นวาเปนความหมายที่ไดใหไว
ในพจนานุกรมนั้น เพียงในนิยามของเหยื่อธรรมดา มิไดรวมถึงเหยื่อ (Victim) ที่มีความหมายใน
ลัก ษณะที่ เกี่ยวกับอาชญากรรม มิ ใชเหยื่อที่ เ ปน ตัวบุคคลที่ เ กิดขึ้นจากการกระทํา ความผิด
ความเสียหาย ความรุนแรง อันเนื่องมาจากการกออาชญากรรม
สุดสงวน สุธีสร (2543) ไดใหความหมายของ “เหยื่อ” หมายถึง บุคคล
ที่ไดรับความเสียหาย ความสูญเสีย ความสําบากเดือดรอนจากการกระทําตางๆ ซึ่งอาจจะเกิด
จากคนหรือธรรมชาติได เชน เหยื่อจากอุบัติเหตุ เหยื่อจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ เหยื่อจาก
โรคภัยไขเจ็บ เหยื่อจากภัยสงครามจากการเมืองการปกครอง เปนตน
ปุระชัย เปยมสมบูรณ และคณะ (2531) ไดใหความหมายของ “เหยื่อ”
หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” หมายถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกออาชญากรรมของผูกระทํา
ผิด ซึ่งมิไดหมายความถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํานั้น แตยังรวมถึงผูเกี่ยวของที่
ไดรับผลกระทบจากการเสียหายดวย
2.2 ประเภทของเหยื่อ
การแบงประเภทของเหยื่ออาชญากรรมนี้จัดแบงตามลักษณะตางๆของ
อาชญากรรมตามแตละมุมมองของแตละบุคคล เชน
Han Von Hentig (อรรณณพ ชูบํารุง, 2533) ไดแบงประเภทผูเสียหาย
ดวยความรูทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยามาประกอบพิจารณาชี้ใหเห็นขอแตกตาง
ระหวางผูเสียหายโดยกําเนิดกับผูเสียหายโดยสิ่งแวดลอมทางสังคม (Society-Made Victim) ได
แบงผูเสียหายออกเปน 13 ประเภท ดังนี้
1.ผูเยาว (The young) เปนพวกที่ออนแอ ขาดประสบการณงายแกการถูก
หลอกลวง
2.ผูหญิง (The female) เปนเพศออนแอ สูกําลังเพศชายไมได
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3.คนแก (The old) ทั้งชายและหญิง เปนผูออนแอทั้งรางกายและจิตใจ
แตมีทรัพยสินมั่งคั่ง จึงตกเปนผูเสียหายเกี่ยวกับทรัพย
4.คนที่บกพรองทางจิตและวิกลจริต (The mentally defective and
other mentally deranged) ลวนเสียเปรียบอาชญากรทั้งสิ้น งายตอการกระทําผิดตอตนเอง (self
victimizing victim) หรือถูกหลอกใหกระทําผิดงาย
5.พวกที่อพยพมาจากที่อื่นๆ (The immigrants) ความออนแอเกิดขึ้น
เพราะความขัดแยงในทางวัฒนธรรม คนตางดาวและคนพื้นเมืองจึงเปนปรปกษตอกัน ตองใช
เวลานานที่จะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหม
6. พวกชนกลุมนอย (The minorities) มีลักษณะเชนเดียวกันกับพวกที่
อพยพมาจากที่อื่นๆ
7.พวกที่เปนคนโงโดยกําเนิด(The dull normals)ถือวาเปนผูเสียหาย
โดยกําเนิด
8.พวกที่ถูกกดขี่หรือมีใจหดหู (The depressed) เปนพวกที่มีปญหา
ทางจิ ต สิ้ น หวั ง ผิ ด หวั ง มี แ นวโน ม ไปในทางต่ํ า ทํ า ให อ าชญากรเห็ น ทางที่ จ ะประกอบ
อาชญากรรม
9.พวกโลภ (The acquisitive) เปนผูเสียหายชั้นหนึ่ง คือ มีความปรารถนา
ที่จะกระทําผิดและเปนผูเสียหายเสียเอง เชน นักการพนัน นักตมตุน
10.พวกเสเพล (The wanton) พวกนี้เปนพวกไมคอยรูจักกาลเทศะไมรูจัก
ควบคุมตนเอง
11.พวกโดดเดี่ยวและพวกอกหัก (The Lonesome
heartbroken) ตองการเพื่อนและความสุข ยอมเปนเหยื่อของคนใจชั่วได

and

the

12.พวกที่ตกอยูในความทุกขทรมาน (The tormentor) เชน คนขี้เมาโรคจิต
โรคประสาทเปนภาระแกคนอื่น
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13.พวกที่ถูกตัดโอกาส ถูกละเลย และตอสูเพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง (The
blocked, exempted, and fighting) พวกที่ถูกกรรโชกทรัพยและบุคคลเหลานี้ขัดขืนตอสู จึงตก
เปนผูเสียหาย
Benjamin Mendelson ผูไดรับการยกยองวาเปนผูใหกําเนิดวิชาวาดวย
เหยื่ออาชญากรรมนี้ ไดจําแนกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมโดยไดพิจารณาถึงความหนักเบา
ของความผิดของเหยื่อที่สงผลตอการเกิดอาชญากรรม จากแนวความคิดนี้ Mendelssohn ไดคิด
แยกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมไว 6 ประเภท ดังนี้
1. เหยื่อที่ไรเดียงสาอยางยิ่ง (The completely innocent victim) เหยื่อ
ชนิดนี้เปนเหยื่อในอุดมคติหมายถึง ผูที่เปนเด็กหรือผูที่ประสบทุกขเข็ญจากอาชญากรรมโดยที่
ตนเองมิไดมีความตั้งใจใหเกิดขึ้นเลย
2. เหยื่อที่มีความผิดนอยกวาอาชญากร (The victim with minor guilt)
และเหยื่อที่มีความเขลา (The victim due to his ignorance) ตัวอยางเชน ผูหญิงที่กระตุนให
กระทําในทางที่ผิดและตนเองก็ตองรับผลจากสิ่งนั้น(เชนเดินไปในที่เปลี่ยวลําพัง)
3. เหยื่อที่มีความผิดเทากับอาชญากร (The victim as guilty as
offender) และเหยื่อที่ทําดวยความสมัครใจ (The voluntary victim) เชน การฆาตัวตายตามเพื่อน
เปนตน
4. เหยื่อที่มีความผิดมากกวาอาชญากร (The victim more guilty than
the offender) แบงเปนประเภทไดอีก 2 ประเภท คือเหยื่อที่กระตุนใหบางคนกออาชญากรรม
และ เหยื่อที่ชวนใจหรือยั่วยวนใจใหกออาชญากรรม
5. เหยื่อที่มีความผิดมากทีส่ ุด (The most guilty victim) และเหยื่อที่มี
ความผิดตามลําพัง (The victim who is guilty alone) หมายถึง เหยื่อทีม่ ีความกาวราวจึงเปนผูผิด
เพียงลําพังในการกอใหเกิดอาชญากรรม เชน คนที่รงั แกคนอืน่ จนตองถูกฆาตายเพื่อการปองกันตนเอง
6. เหยื่อปลอม (The simulating victim) และเหยื่อในฝน (The imaginary
victim) เปนพวกที่ทําใหเขาใจผิดในการบริหารงานยุติธรรม โดยที่คนพวกนี้มิไดเปนเหยื่อจริง
นอกจากนี้ Stephen Schafer ไดแบงผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมนี้
ออกเปน 7 ประเภท คือ
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1.เหยื่ อ อาชญากรรมที่ ไ ม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ อาชญากร(Unrelated
Victims)ผูเสียหายไมมีความเกี่ยวของกับการกระทําผิดเลย
2.เหยื่อที่กระตุนใหเกิดอาชญากรรม (Provocative Victims) ผูเสียหาย
ไดทําบางอยางตอผูกระทําผิด ผูกระทําผิดจึงไดตอบโตในการยั่วยุ
3. เหยื่อที่จูงใจใหเกิดอาชญากรรม (Precipitate Victims) ผูเสียหาย
ไมไดกระทําตออาชญากร แตไดกระทําบางประการที่เปดโอกาสใหผูกระทําผิด เชน การเดินคน
เดียวในที่เปลี่ยว การแตงตัวของผูหญิง ผูเสียหายควรรับผิดชอบในบางสวน
4. เหยื่อที่มีความออนแอทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เชน
ผูปวย เด็ก ถาจะตองรับผิดชอบในอาชญากรรมดวย ก็ควรแบงปนใหสังคมหรือรัฐซึ่งไมเตรียมการ
ปองกันที่เพียงพอ
5. เหยื่อที่มีความออนแอทางสังคม (Socially Weak Victims) ผูซึ่งอยู
ในสังคมในฐานะที่เสียเปรียบ เชน คนกลุมนอย ผูกระทําผิดและสังคม ควรรับผิดชอบรวมกันใน
ความลําเอียงที่มีตอพวกเขา
6. ผูที่ตกเปนเหยื่อของตนเอง (Self Victimizing Victims หรือ
Victimless Crimds) เชน ยาเสพติด การพนัน ซึ่งผูกระทําผิดเปนผูเสียหายเอง ก็ไมมีการแบง
ความรับผิดชอบแตอยางไร
7. เหยื่อการเมือง (Political Victims) ผูซึ่งไดรับผลจากสงคราม
อุดมการณ การปฏิวัติ ผูเสียหายไมควรตองรับผิดชอบในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตอเขา
อย างไรก็ ตาม ยั งสามารถแบ งลั กษณะของเหยื่ ออาชญากรรมเป น 2
ลักษณะ(สุดสงวน สุธีสร,2543) คือ
1. ผูเสียหายหรือเหยื่อโดยตรง (Direct Victims) คือบุคคลผูถูกลวง
ละเมิด และไดรับความเสียหายโดยตรงจากการกระทําผิดกฎหมายนั้น
2. ผูเสียหายหรือเหยื่อโดยออม (Indirect Victims) คือบุคคลที่สามที่
ไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดกฎหมาย แมนวาการกระทํานัน้ จะไมไดเกิดขึน้ กับเขาโดยตรง บาง
ตําราใชคําวา Survivor
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2.3 ทฤษฎีการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตกเป น เหยื่ อ ในป จ จุ บั น สามารถกล า วแบ ง เป น
ทฤษฎีดังตอไปนี้(สุดสงวน สุธีสร ,2543)
2.3.1. ทฤษฎี Victim Percipitation (การมีสวนรวมของเหยื่อ) โดย
Marvin Wolfgang อธิบายวาเหยื่อบางคนเปนตัวกระตุนทําใหตนเองเผชิญกับเหตุการณที่นําไปสู
การบาดเจ็บ หรือความตายได ซึ่งเหยื่ออาจมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาหรือนิ่งเฉยก็ได พฤติกรรม
ที่แสดงออก เชน เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ตัวเหยื่ออาจใชคําขู หรือคําทาทาย หรืออาจเปนผูยั่วยุ
หรือเริ่มกอนในการทํารายก็ได รูปแบบนี้เรียกวา victim – precipitation crime หรือ อาชญากรรม
ที่เหยื่อมีสวนรวม โดย Marvin Wolfgang ป 1958ไดศึกษาการฆาตกรรมของอาชญากร ไดสรุป
พฤติกรรมของเหยื่อกระตุนใหอาชญากรตองฆา ตัวอยางเห็นจากการประทุษรายในรานคาราโอเกะ
ตางๆ หรือจากการที่ภรรยาถูกทํารายและขูจะฆาสามี จนตองฆาสามี เปนตน
อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบอย กลุมเหยื่อถูกจัดใหอยูในพวกหรือกลุมๆ
หนึ่ง ที่ทําใหผูกระทํารูสึกกลัวไมปลอดภัย ทําลายชื่อเสียง เกียรติยศ สถานะ รวมถึงเศรษฐกิจ
ความเปนอยูตางๆ ที่เรียกวาอาชญากรรมแหงความเกลียด (Hate Crime) กรณีผูอพยพลี้ภัยที่ยาย
มาอยูในชุมชน ในประเทศอเมริกา ทําใหอเมริกันชนรูสึกวาถูกแขงขัน ในเรื่องการแยงงาน ความมัน่ คง
ในชีวิต ความเปนอยูเดิมๆ เปลี่ยนไป ทําใหเกิดความเกลียดกลัว กลุมผูลี้ภัยจึงเปนเปาหมายหรือ
เหยื่อใหถูกกระทําตางๆนานา เชน กรณีกลุมคนขาวใสถุงคลุมศีรษะเขารานขายของชํา ของคนจีน
โดยไมรูจักกันมากอน ไดทําลายของในรานคาเสียหายเปนตน
2.3.2 ทฤษฎี Live style (รูปแบบของวิถีชีวิต) นักอาชญาวิทยา
Gary Sensen & David Brownfield เชื่อวารูปแบบของวิถีชีวิตของคนทําใหตนเปนเหยื่อ
อาชญากรรมได บุคคลที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยมักจะพบวา มีรูปแบบของวิถีชีวิตที่ยากจน
ขาดแคลน แตตองการความสะดวกสบาย ความมั่งคั่ง หรือหลีกหนีสภาพความยากจน ดังนั้นเมื่อ
มีบุคคลมาชักชวนใหไปทํางานรายไดดี จึงตัดสินใจไปทํางาน แตสุดทายกลายเปนเหยื่อการคามนุษย
ในรูปแบบการคาแรงงานทาส การคาประเวณี เปนตน(แดนไทย ปลั่งดี,2549)
2.3.3 ทฤษฎี Routive Activies Theory (RAT)นักทฤษฎี Lawrence
Cohen & Marcus Felson ไดทําวิจัยเกี่ยวกับภารกิจวัตรประจําวันของคน ทําใหคนตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมได ประเภทอาชญากรรมที่รุนแรงตอบุคคลหรือประทุษรายตอทรัพย เกิดจากการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันของแตละคนซึ่งมี องคประกอบ 3 ประการเปนเหตุทําใหเกิดอาชญากรรม RAT
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จึงถูกขนานนามวาสามเหลี่ยมอันเปนพื้นฐานของการเกิดอาชญากรรม อันไดแก เปาหมายที่
เหมาะสมในการเกิดอาชญากรรม (Suitable Target) ภาวะของการขาดการปองกันไมใหเกิด
อาชญากรรม (Absence of a Capable Guardian)และตัวอาชญากร (Likely Offender) ซึ่ง
ขบวนการคามนุษยพวกนี้ตองการความมั่งคั่ง และผลตอบแทนมูลคามหาศาลจากการคามนุษย
และผูเสียหายจากการคามนุษยก็ตองผลตอบแทนที่ดีแตขาดการปองกันหรือความรูเรื่องการคามนุษย
จนทําใหตนเองตองตกเปนเหยื่อใหกับนักคามนุษยไดในที่สุด
2.3.4 แนวคิดตามหลักพุทธศาสนาที่เปนหลักธรรม คําสอนของพุทธ
เจาในพระไตรปฎก ในการวิจัยเรื่องสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาใน
หนังสืออาชญาวิทยาแนวพุทธของ อัณณพ ชูบํารุง ไดกลาวถึงเหยื่ออาชญากรรม ที่ปรากฏอยูใน
พระพุทธศาสนา คือ การเปนเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งแบงออกได 3 ชนิดใหญ ๆ คือ
(ก)เหยื่อที่ยั่วยุหรือเรงเราใหเกิดอาชญากรรมไดแกผูที่เรงอารมณของฝาย
ตรงขามใหประกอบอาชญากรรม
(ข)เหยื่ อที่ ดํ าเนิ นชี วิ ตไปตามธรรมชาติ ได แก เหยื่ อที่ ต องการประสบ
เคราะหกรรมเพราะสภาพแวดลอม หรือโอกาสอํานวย
(ค)เหยื่อตนเอง คือเหยื่อที่ตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเองโดยตรง มีความพอใจที่จะทําตนใหตกเปนเหยื่อโดยมิอาจปฏิเสธได เพราะความประมาท เชน
การเที่ยวกลางคืน หรืออาจเปนเหยื่อที่โงเขลา สวนเหยื่อตนเอง เชน การเลนการพนัน การเปนโสเภณี
การติดยาเสพติด เกิดขึ้นเพราะความหลงผิด ความโลภ ความประมาท กลาวคือการตกเปน
เหยื่อเพราะการเห็นผิด แลวทําใหเกิดการทําผิด หรือการกออาชญากรรมได
จะเห็นไดวาการตกเปนเหยื่อนั้นตามทฤษฎีในขางตนมีความสอดคลอง
หรือคลายกัน นั่นคือ ตัวเหยื่อเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตนนั้นตกเปนเหยื่อ และสภาพแวดลอม การดํารง
ชีวิตก็ทําใหคนมีโอกาสตกเปนเหยื่อไดเชนกัน
2.4 ผูเสียหายจากการคามนุษยเปนเหยื่ออาชญากรรม
ผูเสียหายจากการคามนุษย หรือ เหยื่อคามนุษยเปนเหยื่อประเภทหนึ่ง
จากเหยื่ออาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเปนผูถูกกระทําจากนักคามนุษย แตในขณะเดียวกัน
เหยื่อนั้นก็ไดเปนผูกระทําความผิดทางกฎหมายอื่นดวย หรือบางครั้งมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดดวย กลาวคือ เปนผูกระทําผิดแตตกเปนเหยื่อซอน แมวาเหยื่อคามนุษย จะกระทํา
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ความผิดตางๆ (ปยวรรณ สุขทอง,2549) ไมวาจะการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย บางครั้งเหยือ่ มิไดมี
การเดินทางเพียงลําพัง แตเปนวิธีการของนักคามนุ ษยที่ใหความสะดวกแกเหยื่อในการเดิน
ทางเขาประเทศโดยวิธีการที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งบางครั้งเหยื่ออาจไมทราบวาการกระทําที่
ตนไดกระทํานั้นเปนการกระทําที่นําไปสูการเขาประเทศที่ผิดกฎหมาย หรือ การเดินทางโดยใช
เอกสารปลอม สวนมากจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารประกอบการเขาเมืองโดยผิดกฎมาย หรือ
การคาประเวณี เหยื่อบางคนถูกหลอกเชน การถูกหลอกใหแตงงานกับชาวตางชาติหรือรูปแบบ
อื่นๆ อาทิไปทํางานรานอาหาร เมื่อมาถึงก็ถูกชักจูงจากเจาของรานอาหารใหเลนการพนันจนเกิด
หนี้สินที่เหยื่อตองชดใช หรือบังคับใหทํางานบริการทางเพศแกลูกคาในรานแทน จะเห็นวาการทีเ่ หยือ่
ตองชดใชหนี้สินที่เกิดขึ้นเปนแผนของนักคามนุษยที่เตรียมการไวแลว รานอาหารดังกลาวจัดขึ้นเพื่อ
บังหนา ความเปนจริงเปนสถานที่ประกอบการคาประเวณี สถานะของเหยื่ออาจดูไมแตกตาง
จากผูกระทําความผิด
หากพิจารณาลักษณะความผิดทางอาญาของเหยื่อและความผิดทางอาญา
ของผูคามนุษย(ปยวรรณ สุขทอง,2549) โดยอาศัยศีลธรรม ลักษณะของความผิดฐานคามนุษยถือวา
เปนความผิดทางอาญา ซึ่งความผิดทางอาญาสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ความผิด
ในตัวเอง (Mala in se) เชน การฆาผูอื่น การทํารายผูอื่น เปนตน และความผิดที่เปนความผิด
เพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) เชน ความผิดฐานเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนตน ความผิด
ฐานคามนุษยมีลักษณะเปนความผิดในตัวเอง ผิดทางศีลธรรม เนื่องจากการคามนุษยเปนการกระทํา
ที่ชั่วรายในตัวเอง สําหรับเหยื่อในความผิดฐานคามนุษยซึ่งหากตองถูกดําเนินคดีในความผิดที่
เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดฐานคามนุษยเปนความผิดที่ไมไดมีความชั่วรายในตัวเองแตอยางใด
เนื่องจากวาการคามนุษยเปนการแสวงประโยชนจากมนุษยดวยกัน ในลักษณะรูปแบบใหมของ
การคาทาสที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งในสายตาของกฎหมายการกระทําของนักคามนุษย เปนการกระทําที่
สมควรตองถูกลงโทษ เปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการละเมิดตอศีลธรรมอยางรายแรง ซึ่งแตกตาง
กับเหยื่อตรงที่ความผิดของเหยื่อเปนความผิดเพราะกฎหมายหามไว ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาถึงความชัว่ ราย
ของผูกระทําผิดโดยนําหลักการแบงประเภทของความผิดอาญาโดยอาศัยศีลธรรมเปนเครื่องมือ
ในการพิจารณาจะเห็นไดวานักคามนุษยเปนบุคคลที่ควรนําตัวมาดําเนินคดี ไมใชนําเหยื่อมาลงโทษ
ซึ่งไมเปนการแกปญหาการคามนุษยไดแตอยางใด
เหยื่อการคามนุษย หรือ ผูเสียหายจากการคามนุษย นั้นสามารถสรุป
ประเภทของเหยื่อคามนุษยไดตามรูปแบบการคามนุษยซึ่ง แบงตามวัตถุประสงคในการแสวงหา
ประโยชนไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
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1. เหยื่อที่ถูกแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
2. เหยื่อที่ถูกแสวงหาประโยชนทางเพศการผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก
หรือในรูปแบบอื่น
3.
4.
5.
6.

เหยื่อที่ถูกบังคับเปนทาส
เหยื่อที่ถูกนํามาขอทาน
เหยื่อที่ถูกบังคับใชแรงงานหรือบริการ
เหยื่อที่ถูกการบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา

3. สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
สิทธิ ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ (กฎ)อํานาจหนาที่จะ
กระทําการใดๆไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย
ดังนั้น สิทธิของผูเสียหายนั้น อาจกลาวไดวา ความชอบธรรมของผูเสียหายที่
กฎหมายไดรับรองไว ซึ่งผูเสียหายจะไดรับการคุมครองที่จะกระทําการใดๆหรือไดรับการถูกปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว
3.1 สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา
ผูเสียหายนั้นเปนผูถูกกระทํารายทางรางกายหรือทางจิตใจซึ่งสถานภาพของ
ผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมปจจุบันไดใหความสําคัญและมีแนวการปฏิบัติตอผูเสียหาย
เพื่อใหไดรับการบรรเทาเยียวยาโดยเริ่มตนนั้น องคการสหประชาชาติ ไดมีแนวความคิดในการให
ความคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม (Rights of Victim) ในป ค.ศ. 1985 ประกาศรับรอง
สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา หรือเหยื่ออาชญากรรม โดยไดประกาศปฏิญญาวาดวยหลัก
ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรม และการใชอํานาจโดยมิชอบ(Declaration of
Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985) ไดรับรองสิทธิ
ตางๆ ของเหยื่อหรือผูเสียหาย โดยไดกําหนดหลักการที่ เจาหนาที่พึงปฏิบัติตอผูเ สียหายใน
คดีอาญา นับตั้งแตเริ่มดําเนินคดีจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา ซึ่งในปฏิญญานี้
มีปรัชญาพื้นฐานที่สําคัญ คือ ผูเสียหายในคดีอาญา และเหยื่ออาชญากรรมจะตองไดรับการยอมรับ
และไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดมาตรฐาน 4 ประการ (ปยวรรณสุขทอง,2549)ที่
ตอบสนองความตองการของเหยื่ออาชญากรรม คือ การเขาหาความยุติธรรมและการปฏิบัติดวย
ความยุติธรรม, การแกไขเยียวยาจากผูกระทําผิด, การชดใชคาเสียหายจากรัฐ และการชวยเหลือ
เพื่อใหกลับสูสภาพปกติ รายละเอียดมีดังนี้
ประการที่ 1 การเขาถึงความยุติธรรมและการไดรับการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรม (Access to justice and fair treatment)
1.ผูเสียหาย ควรไดรับการปฏิบัติตอดวยความเมตตา และการเคารพให
เกียรติ มีสิทธิเขาถึงระบบความยุติธรรม และไดรับการแกไขโดยฉับพลันตอภยันตรายที่ไดรับ
ตามกฎหมาย
2. กลไกดานตุลาการและบริหารควรไดรับการจัดตั้งและใหมีความเข็มแข็ง
เทาที่จําเปนเพื่อใหผูเสียหายไดรับการแกไขตามกระบวนการอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
ซึ่งเปนการเรงรัดยุติธรรมไมใชเงินมากและเขาถึงได ผูเสียหายควรไดรับแจงเกี่ยวกับสิทธิที่จะ
แสวงหาความชวยเหลือผานกลไกตางๆ
3. การตอบสนองของกระบวนการตุลาการและบริหารตอความตองการ
ของผูเสียหายควรทําใหงายและสะดวกโดย
(ก) การแจงใหผูเสียหายทราบถึงบทบาท (Role) และขอบเขต
(Scope) กําหนดเวลาและการดําเนินการในคดีของเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งความผิดที่ฉกรรจ
และผูเสียหายรองขอขอมูล
(ข) การอนุญาตใหเสนอความคิดเห็นเกี่ยวของกับผูเสียหาย
ดวยวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมตามความตองการกับที่ไดรับความกระทบกระเทือน โดยที่ไม
ทําใหจําเลยสูญเสียความยุติธรรมอันเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
(ค)การจั ด ให มี ก ารช ว ยเหลื อ เหยื่ อ อาชญากรรมตลอด
กระบวนการทางกฎหมาย
(ง)การใช ม าตรการที่ ไ ม ส ะดวกสบายให น อ ยที่ สุ ด กั บ เหยื่ อ
อาชญากรรมปกปองสิทธิสวนบุคคลของผูเสียหายเมื่อมีความจําเปน และทําใหเขามั่นใจใน
ความปลอดภัยของเขา ของบุคคลในครอบครัว จากการขูเข็ญ และแกแคน
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(จ) หลีกเลี่ยงการประวิงคดีโดยไมจําเปน รวมทั้งการสั่งการใดๆ
หรือการพิพากษาคดีสําหรับผูเสียหาย
4. กลไกที่เปนทางการในการแกปญหา ขอโตแยง รวมทั้งการประนีประนอม
การเจรจา การปฏิบัติตามประเพณีแหงทองถิ่น ควรทําใหเปนประโยชนเหมาะสมและงายตอ
การกลับคืนสภาพเดิม ตลอดจนการแกไขเยียวยาสําหรับผูเสียหาย
ประการที่ 2 การทําใหกลับสูสภาพเดิม (Restitution)
ชดเชยความเสียหายจากผูกระทําผิด

โดยไดรับการ

1. ผูกระทําความผิดหรือบุคคลภายนอกซึ่งตองรับผิดชอบในการกระทํา
ของเขาควรชดใชแกไขดวยความเหมาะสมและยุติธรรมตอผูเสียหาย ครอบครัว หรือผูที่พึ่งพา
อาศัยเขา การแกไขใหกลัวสูสภาพเดิมเชนวานี้ควรรวมถึงการคืนทรัพยสิน คาเสียหายจากการ
ได รั บ บาดเจ็ บ หรื อ ความสู ญ เสี ย ที่ ไ ด รั บ การได รั บ ความเสี ย หายจากการตกเป น เหยื่ อ
อาชญากรรม การบริการ และการทําใหคืนดีสมบูรณดังเดิมของสิทธิ
2. รัฐบาลควรทบทวนการปฏิบัติ กฎระเบียบ กฎหมายของรัฐบาล
และพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนประโยชนแกการเลือกแนวทางตัดสินคดีอาญา นอกจากสภาพ
บังคับทางอาญาอื่น ๆ
3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม หามีคําสั่งชดใชพึง
รวมถึงการคืนสภาพแวดลอม การปฏิสังขรณโครงสรางพื้นฐาน การทดแทนสิ่งอํานวยความสะดวก
ชุมชน และการจายคาเคลื่อนยายหากอันตรายมีผลใหมีการเคลื่อนยายชุมชน
4.หากเจาหนาที่ราชการหรือตัวแทนอื่นในฐานะราชการหรือกึ่งราชการ
ไดละเมิดกฎหมายอาญาแหงชาติ ผูเสียหายพึงไดรับการชดใชจากรัฐซึ่งเจาหนาที่หรือตัวแทนของ
รัฐรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่รัฐบาลซึ่งภายใตอํานาจมีการกระทําความผิด
หรืองดเวนการกระทํามิใหอยูในอํานาจอีกตอไป รัฐหรือรัฐบาลที่สืบทอดอํานาจพึงใหการชดใชแก
ผูเสียหาย
ประการที่ 3 การชดใชความเสียหาย โดยรัฐ (Compensation)
1.เมื่อการชดใชคาเสียหายจากผูกระทําผิดหรือจากแหลงที่อื่นไมเปน
ประโยชนอยางเต็มที่ รัฐควรพยายามจัดการชดใชเงินคาเสียหายใหแก
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(ก) ผูเสียหายซึ่งยังคงไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือการทําให
เสียสุขภาพทางกายและทางจิตใจอันเปนผลจากการกระทําผิดอาญาที่ฉกรรจ
(ข) ครอบครัว ผูที่พึ่งพาอาศัย บุคคลที่ถึงแกความตาย หรือ
กายเป น บุ ค คลที่ บ าดเจ็ บ ทุ พ พลภาพทางกายและจิ ต ใจเนื่ อ งจากผลของการตกเป น เหยื่ อ
อาชญากรรมนี้
2 การจัดตั้ง การทําใหมั่นคง การขยายกองทุนแหงชาติสําหรับชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหาย ควรจะไดรับการกระตุน และเพื่อความเหมาะสมควรจัดตั้งกองทุนที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ ช น เดี ย วกั น ด ว ย เพื่ อ ประโยชน ใ นกรณี ที่ ไ ม อ ยู ใ นฐานะที่ จ ะได รั บ การชดใช
คาเสียหายใหแกผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายได
ประการที่ 4 การใหความชวยเหลือแกผูเสียหาย (Assistance)
1. ผูเสียหายควรไดรับวัสดุ ยา การชวยเหลือทางจิตใจ และสังคมอัน
จําเปน โดยผานวิธีการของรัฐบาล อาสาสมัคร ชุมชน และทองถิ่น
2. ผูเสียหายควรไดรับการแจงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนประโยชนสําหรับสุขภาพ
และสังคมสงเคราะห ตลอดจนการชวยเหลือที่เกี่ยวของและพรอมที่จะสามารถใหการชวยเหลือ
เขาได
3. ตํารวจ กระบวนการยุติธรรม แพทย นักสังคมสงเคราะห และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความรูสึกพรอมสําหรับความตองการของ
ผูเสียหายและแนวทางปฏิบัติเพื่อทําใหเกิดความมั่นใจ และใหความชวยเหลือไดทันที
4. ในการใหบริการและการชวยเหลือแกผูเสียหาย ควรใหความชวยเหลือ
ผูเสียหายโดยเฉพาะที่มีความตองการเปนพิเศษเนื่องจากสภาพโดยธรรมชาติของความเสียหายที่
เกิดขึ้นหรือเนื่องจากปจจัยตางๆ ที่กลาวไวในขอ 3 (โดยไมเลือกปฏิบัติถึงเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
เพศ วัย ฯลฯ)

31
3.2 สิทธิมนุษยชน (Human Right)
3.2.1แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน1
องคกรสหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน และเพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับบรรดา
ประเทศสมาชิกที่จะนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลภายในประเทศของตน มีหลักที่วา
มนุษยเกิดมาเทาเทียมกัน มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิและเสรีภาพ มีความเสมอภาคไม
คํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ
สําหรับทางดานองคกรสหประชาชาตินั้น ก็ไดดําเนินการใหมีการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่บัญญัติในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใน
หลายดาน เชนการจัดทําอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศเพื่อนําหลักการของปฏิญญาฯ
มาดําเนินการใหสิทธิมนุษยชนไดมีผลเปนสิทธิตามกฎหมายอยางเปนระบบ และเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทุกแหงในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทําอนุสัญญาวา ดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
อนุสัญญาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic Social and Cultural Rights)
เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสําคัญมากขึ้นและหลายครั้งไดถูกนํามา
เพื่อตอรองทางการเมือง ในการพิจารณาติดตอสัมพันธทางการทูตหรือทางการคากับประเทศที่
ถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน ดังเชน กรณีของสหภาพ
ยุโรป ไมยอมใหผูนําพมาเดิมเขาประเทศตน หรือไมซื้อหาสินคาจากประเทศหลายประเทศใน
เอเชียที่ถูกกลาวหาวาใชแรงงานเด็กขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนเปนตน ฯลฯ
สํ า หรั บ ประเทศไทยได ร ว มลงมติ รั บ รองปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนมาตั้งแตตนแมปฏิญญาสากลดังกลาวจะมิไดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางประเทศ
อันจะกอใหเกิดพันธกรณีตามหลักกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม แตก็ไดพยายามปฏิบัติการให
เปนไปตามหลักกฎหมายพื้นฐานที่กําหนดไวในปฏิญญาดังกลาวดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับมาตรฐาน
ของสหประชาชาติที่กําหนดไว ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
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(ก) การกําหนดแนวทางในการใชอํานาจรัฐ เชน การใชอํานาจ
โดยองค ก รของรั ฐ ทุ ก องค ก ร ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย หรื อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยการวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมรับ
ความคุมครองและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง หรือการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรั บรองไว ต อ งกระทําโดยกฎหมาย แตจ ะกระทบกระเทือ นสาระสํ าคัญแห ง สิ ท ธิ
เสรีภาพนั้นไมได
(ข)การกํ า หนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารใช สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตาม
รัฐธรรมนูญ เชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูในศาลได สิทธิของบุคคล
ที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐ
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และในการคุมครองสิทธิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ฯลฯสิทธิในการมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการปกครอง อันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันสมควร สิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเมิดการกระทํา
ของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางหนวยงานนั้น
(ค) การจัดตั้งกลไกใหมเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัย กรณีที่มีหรือ
อาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง ฯลฯ
3.2.1.1สิทธิมนุษยชนของผูเสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
กลุมผูเสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมเปนอีกกลุม หนึง่ ทีส่ งั คม
ละเลยในระบบงานยุ ติธรรมซึ่ งอัน ที่จริง กลุม นี้ เ ปนผูเ สียหายไดรับผลร ายจากการกระทําของ
ผูกระทําความผิด และมีสวนสําคัญในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ตั้งแตการจับกุมจนถึงการ
ฟองรองผูกระทําผิด เปนผูมอบพยานหลักฐาน เปนผูใหการ เปนผูชี้ตัวผูกระทําความผิด เปนผูชี้
ภาพถาย ผูตองสงสัย และเปนผูใหการในชั้นศาล แตตองทนทุกขโดยไมไดรับความสนใจจาก
ฝายใดในการที่จะชดเชยสิ่งที่สูญเสีย หรือแมแตการยอมรับในสิทธิที่มีอยู ซึ่งเรียกวา สิทธิของ
ผูเสียหาย
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ในป ค.ศ.1985 องคการสหประชาชาติไดแถลงประกาศวาดวยหลักการ
เบื้องตนในงานยุติธรรมสําหรับเหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจในทางมิชอบ (Declaration
of Basic Principles of Justice for Victims of Crime on Abuse of Power)
ผูเสียหายอาจตกเปนเหยื่อในขั้นตอนตางๆของกระบวนการยุติธรรมซ้ํา
แลวซ้ําอีก ตั้งแตการไปแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในฐานะที่ตกเปน
ผูเสียหาย แตอาจไมไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและสุภาพ บางครั้งใชกริยาทาทางหรือ
ถอยคําที่อาจเปนการประทุษรายผูเสียหายใหเกิดการเจ็บปวดทางจิตใจ เชน ในคดีถูกขมขืน ใน
ชั้นนี้ผูเสียหายตองตกเปนเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมตั้งแตการสอบปากคําของพนักงานสอบสวน
การสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงาน อัยการ การซักคานจากทนายความฝายจําเลยในศาล การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล และการที่ผูตองขังไดรับโทษนอยกวาที่ศาลพิพากษา เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีกรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่นและ
ตองการใชอํานาจมืดในการบิดเบือนรูปคดี หรือในการปกปดความผิด โดยการหลอกลอ กดดัน
ขมขู หรือบีบบังคับตอเหยื่ออาชญากรรมใหถอนแจงความ ใหบิดเบือนคําใหการจากหนักเปนเบา
ใหหลบเลี่ยงการเปนพยานโดยวิธีการปฏิบัติตอเหยื่ออาชญากรรมมีรูปแบบมากมายทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งใหเงินและขมขู ทั้งใชพระเดชและพระคุณ และถาเหยื่ออาชญากรรมไมกลัวคําขมขู
บุคคลกลุมนี้ก็อาจบงการฆาเหยื่ออาชญากรรม และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อปดปาก ดังนั้น ปญหาที่
สําคัญประการหนึ่งคือ การใหความปลอดภัยตอผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
3.2.1.2 สิทธิมนุษยชนของบุคคลไรสัญชาติ
คนไรสัญชาติยอมหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไมไดรับการยอมรับวามี
สัญชาติของ รัฐใดเลย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมมีกฎหมายของรัฐใดเลยที่ยอมรับใหสัญชาติแก
บุคคลดังกลาว จึงเปนคนไรสัญชาติ ทั้งในทางกฎหมายและขอเท็จจริง ผลของกรณีแรกนี้ก็คือ ไมมีรัฐ
ใดเลยที่อาจใหความคุมครองแกบุคคลนี้ในฐานะคนชาติ ตัวอยางของกรณีนี้ในประเทศไทย ก็คือ
(ก) บุคคลที่ไมมีเอกสารพิสูจนความสัมพันธกับรัฐใดเลย อาทิ
ชาวเขาดั้งเดิมที่ติดแผนดินอยูในประเทศไทย แตไมมีเอกสารพิสูจนตนที่ รัฐไทยรับรอง
(ข) คนตางดาวในประเทศไทย ซึ่งถูกรัฐเจาของสัญชาติถอน
สัญชาติที่ มีอยู
(ค) บุคคลที่ไมมีเอกสารพิสูจนตนใด ๆ เลย
นอกจากนี้ คนไรสัญชาติยอมอาจหมายถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติ
ของรั ฐ ใดรัฐหนึ่ ง ตามกฎหมายวาดวยสั ญชาติ ของรั ฐนั้ น ๆ แต รั ฐดั งกลา วปฏิ เสธที่ จะให ความ
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คุมครองแกบุคคลนั้นในฐานะ "รัฐเจาของสัญชาติของบุคคล" ดังนั้น โดยการพิจารณาขอกฎหมาย
บุคคลนี้ จึงไมไร สัญ ชาติ แตโ ดยขอเท็จจริง บุ คคลดัง กลา วนี้จึ ง มี ส ถานะ "เสมือนไรสั ญ ชาติ "
กลาวคือ บุคคลดังกลาวนี้จึงเปน "คนไรสัญชาติในทางขอเท็จจริง" แตมิใช "ในทางกฎหมาย" ผลของ
กรณีที่สองนี้ก็คือ บุคคลยอมตกอยูในสภาพของบุคคลที่ "ไมมีรัฐใดเลยที่อาจใหความคุมครองแก
บุคคลนี้ในฐานะคนชาติ" เชนกันกับกรณีแรก ตัวอยางของกรณีที่สองนี้ในประเทศไทย ก็คือ
(ก) ผูอพยพมาจากประเทศเพื่อนบานในระหวางสงคราม หรือ
การสูรบในพื้นที่ดังกลาว อาทิ กลุมอดีตทหารจีนคณะชาติ กลุมญวนอพยพ กลุมพมาพลัดถิ่น
กลุมอดีตโจรจีนมาลายา ซึง่ ในปจจุบันเรียกวา "ผูรวมพัฒนาชาติไทย"
(ข)กลุมแรงงานตางชาติที่เปนชนกลุมนอยจากประเทศพมา
แต อ ย า งไรก็ ต าม หากรั ฐ เจ า ของสั ญ ชาติ ข องคนไร สั ญ ชาติ ใ น
ความหมายที่สองใช อํานาจที่ตนมีตามกฎหมายของตนเพิกถอนสัญชาติของบุคคลดังกลาว
บุคคลดังกลาวก็จะตกเปน "คนไรสัญชาติในความหมายแรก" กลาวคือ บุคคลดังกลาวก็จะตกเปน
"คน ไรสัญชาติทั้งในทางกฎหมายและขอเท็จจริง"
ทั้งนี้กฎหมายไทยจะตองยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไรสัญชาติใน
ประเทศไทยแลว กฎหมายไทยในปจจุบันยอมรับดุลพินิจของฝายบริหารที่จะมีนโยบายแหงรัฐ
เพื่อขจัดการไรสัญชาติของบุคคลที่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย แตปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคนไรสัญชาติก็อาจเกิดขึ้นไดจากกระบวนการที่ฝายบริหารและตุลาการใชในการรับรองสิทธิ
นั่นเอง อาทิ
(ก) การผลักดันออกไปจากประเทศไทย
(ข) การตกเปนผูเสียหายของธุรกิจนอกระบบที่ผิดกฎหมาย
(ค) ความไมสามารถเขาสูสิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ในหนังสือ Human Rights in Practice: A
Guide to Assist Trafficked Woman and Children แปลโดยมูลนิธิผูหญิง (พันธมิตรทั่วโลก
ตานการคาหญิง, 2543, น. 24-31) ไดใหความหมาย “สิทธิมนุษยชน” และ หลักการของสิทธิ
มนุษยชน ไวดังนี้
สิทธิ มนุ ษยชน(พัชราวดี แก วคูณและคณะ,2543)คือ สิท ธิที่ไดรับมา
ตั้งแตเกิดหากปราศจากสิทธิเหลานี้แลวไมสามารถดํารงความเปนมนุษยไวได สิทธิเหลานี้ทําให
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สามารถพั ฒ นาอย า งเต็ ม ที่ แ ละสามารถใช คุ ณ สมบั ติ ข องความเป น มนุ ษ ย และสามารถ
ตอบสนองความตองการไดสิทธิเหลานี้เปนสิทธิพื้นฐานที่หญิงและชาย แตละคนไมวาจะอยูแหง
หนตําบลใดในโลกนี้มีสิทธิที่จะไดรับในฐานที่เกิดมาเปนมนุษย หลักการเรื่องคุณคาและศักดิ์ศรี
อันเทาเทียมกันของแตละบุคคลเปนพื้นฐานแหงมนุษยชนอันเปนสากล
เมื่อใดก็ตามที่คนตกอยูในสถานการณที่ความตองการพื้นฐานจําเปน
หากไมไดรับการตอบสนองจนถึงขนาดที่มีผลอยางรุนแรงตอศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ความตองการ
เหลานี้จะแสดงออกมาในรูปของการเรียกรองอยูบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่จะใช
ชีวิตอยางปกติสุขและมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
การคาหญิง (มูลนิธิผูหญิง, 2543) ไมใชเปนเพียงการกระทําที่รายแรง
ทางรางกายหรือขมขูเทานั้น แตยังรวมถึงกระบวนการทั้งหมดของการนําผูหญิงใหอยูในสภาพที่
ผูหญิงไมสามารถปฏิเสธไดนอกจากองคประกอบเรื่องการบังคับแลวการคาหญิงยังตองรวมถึง
เรื่องการขนสงลําเลียง (Transportation)ผูหญิงโดยใหสัญญาหลอกๆ และใหหลักฐานปลอมแปลง
เพื่อจะพาผูหญิงไปทํางานในสภาพที่เสมือนหนึ่งเปนทาส(Slave-like conditions)
อีกทั้งความคิดที่วาการคาหญิงติดอยูกับเรื่องการคาประเวณีเพียงอยางเดียว
เปนสิ่งที่ไมถูกตอง แตยังรวมเรื่องแรงงานใชในบานที่ถูกบังคับ (Forced domestic) การแตงงาน
โดยหลอกลวง เมียสั่งทางไปรษณีย ผูชวยงานบานที่ถูกบังคับ การจางงานที่ผิดกฎหมายและ
การหลอกรับเปนบุตรบุญธรรม ในสถานการณที่ผูหญิงถูกนําไปคาเปนการละเมิดสิทธิเพราะจะถูก
ควบคุมตัวบังคับใหทํางานที่ตนไมสมัครใจ ทําใหผูหญิงตกอยูในฐานะเยี่ยงทาสและไมสามารถที่
จะเรียกรองสิทธิของตนเองได และตกอยูในสภาพที่ไมปลอดภัยและหวาดกลัว นอจากนีค้ นยายถิน่
สวนใหญเปนแรงงานที่ไมมีสัญญาเอกสารใดๆ หรือเปนคนงานที่ผิดกฎหมาย ทําใหพวกเขาไมกลา
ที่จะแสวงหาความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ เพราะเกรงกลัววาจะถูกลงโทษและถูกสงกลับ
ประเทศ สถานภาพทางสังคมที่ผิดกฎหมายทําใหพวกเขาเสี่ยงตอการถูกคุกคามโดยนักคามนุษย
ดังนั้นเมื่อใหความชวยเหลือแกผูเปนผูเสียหายของการคามนุษย จึงควรคํานึงถึงสิทธิ(มูลนิธิผูหญิง,
2543) ตอไปนี้
1. ไมเลือกปฏิบัติทางสัญชาติ เชื้อชาติ หรือสถานภาพทางกฎหมาย
2. ไมเอาชีวิตหรือถูกคุกคามจากคนอื่นที่อยูในตําแหนงที่มีอํานาจ
3. สิทธิที่จะมีความเปนสวนตัว ศักดิ์ศรี และความปลอดภัย
4. ไดรับการจัดหาลามที่มีความชํานาญในระหวางดําเนินคดี

36
5.การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางการดําเนินคดีอาญา
และคดีอื่นๆ
6. การไดรับการชดเชยและการบําบัดฟนฟูที่เปนไปตามกฎหมาย
7.การไดรับความชวยเหลือเพื่อที่จะสามารถกลาวหาดําเนินคดีอาญา
และทางแพงตอผูกระทําความผิด เชน การไดรับอนุญาตใหพํานักชั่วคราวระหวางการดําเนินคดี
ทางอาญาและทางแพง
8. การไดรับความคุมครองในฐานะเปนพยาน
9.การเขาถึงการบริการดานสุขภาพอนามั ยและทางสังคมในระหวางที่
ไดรับอนุญาตใหพํานักชั่วคราว
10.การไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหอยูในประเทศหากการเดินทาง
กลับประเทศจะเปนอันตรายหรือใหความชวยเหลือหากประสงคจะเดินทางกลับและคืนสูชุมชน
11.การใหความคุมครองเพื่อไมใหถูกลางแคนจากฝายผูกระทําความผิด
หรือจากเจาหนาที่รัฐ
อยางไรก็ตาม หลักการและแนวทางสิทธิมนุษยชนไดพิจารณา(ศิริพร สโครบา
เนค,2548) ซึ่งผานการรับรองจากกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติในป พ.ศ.
2545 (ค.ศ.2002)
1. หลักการสิทธิมนุษยชนกับการคามนุษย มี 4 ดาน คือ
- การใหสิทธิมนุษยชนเปนศูนยกลางของความสําคัญ
- การปองกันการคามนุษย
- การคุมครองและชวยเหลือ
- การดําเนินการทางอาญา การลงโทษ และการเยียวยา
2. แนวทางสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย มี 11 ประการ คือ
- การสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชน
- การแยกผูถูกคาออกจากนักคามนุษย
- การวิจัย วิเคราะห ประเมิน และเผยแพร
- การสรางหลักประกันใหมีกฎหมายที่พอเพียง
- การสรางหลักประกันใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่
- การคุมครอง และชวยเหลือผูที่ถูกคา
- การปองกันการคามนุษย
- มาตรการพิเศษคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายที่เปนเด็ก
- การเขาถึงการเยียวยา
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- ภาระหนาที่ของผูรักษาสันติภาพ เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่
องคกรชวยเหลือทางมนุษยธรรมและเจาหนาที่ทางการทูต
- ความรวมมือและการประสานงานระหวางรัฐและระหวางภูมิภาค
3.2.3

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติตอผูเสียหายจาก

การคามนุษย
รั ฐ ต อ งให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลทั้ ง ปวงตามหลั ก
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (พันธมิตรสากลตานการคาหญิง,2543) รัฐมีหนาที่จะตอง
เคารพและคุ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของบุ คคลภายในอาณาเขตของตนและยั ง จะตอ งจัดให มี
เครื่องมือ (รวมถึงขอมูลขาวสารกําลังบุคคลากรทางกฎหมายและโครงสราง) ที่จะเปนหลักประกัน
สิทธิของแตละบุคคลเพื่อตระหนักและสงเสริมภาระหนาที่อยางมีประสิทธิภาพในการขจัดการคามนุษย
และในขณะเดียวกันปกปองคุมครองสิทธิของผูเสียหายทุกคนตามมาตรฐาน ซึ่งผูเสียหายจะไมถูกเลือก
ปฏิบัติทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติอันเปนผลมาจากเชื้อชาติ เพศ การเลือกถือพฤติกรรมทาง
เพศ (sexual orientation) อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ ความเชื่อหรือ
การปฏิบัติทางวัฒนธรรม ชาติพันธุหรือพื้นฐานทางสังคม ทรัพยสิน ชาติกําเนิดหรือสถานภาพ
อื่นๆ รวมทั้งสถานภาพของการตกเปนผูเสียหายหรือการที่เคยทํางานในธุรกิจบริการทางเพศ
การปฏิบัติที่คํานึงถึงความปลอดภัย
1. ผูเสียหายมีสิทธิที่จะติดตอกับสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศที่
ตนเปนพลเมืองอยู หรือติดตอกับเจาหนาที่ระดับชาติหรือระหวางประเทศผูมีหนาที่ใหความคุมครอง
บุคคลเหลานั้น หรือ ผูเสียหายมีสิทธิที่จะติดตอกับองคกรเอกชนที่ใหความชวยหรือใหคําปรึกษา
แกผูเสียหาย
2.ใหความคุมครองแกผูเสียหายและพยาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ทางรางกายและจิตใจของผูเสียหายหรือพยานเหนือกวาประโยชนในการดําเนินคดี รวมถึง
ก.กอน ระหวางและหลังการดําเนินคดีทางกฎหมาย ไมวาจะเปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆ พึงหามาตรการที่จะคุมครองผูเสียหายจากการถูกคุกคาม ถูกขมขู
หรือแกแคน โดยนักคามนุษย รวมทั้งการแกแคนโดยบุคคลผูอยูในตําแหนงที่มีอํานาจ และในกรณี
ที่จําเปนพึงใหความคุมครองแกสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของผูถูกคาในลักษณะเดียวกัน
ข.ผูเสียหายเปลี่ยนเอกสารแสดงตัวในกรณีที่จําเปน
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ค. คํานึงถึงความปลอดภัยของผู เสี ยหาย รวมทั้งสมาชิ กใน
ครอบครัวและเพื่อน ในกรณีที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจับกุม กักขังหรือเงื่อนไขการปลอยตัวนัก
คามนุษย และตองแจงใหผูถูกคาทราบกอนที่จะมีการปลอยตัวนักคามนุษยผูถูกจับกุมขังหรือผูถูก
ตัดสินวามีความผิดในขอหาคามนุษยหรือผูบังคับใชหรือแสวงหาประโยชนจากผูถูกคา
3.จัดใหผูถูกคาและผูที่อาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับสิทธิและกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อเรียกรองคาสินไหม คาชดใช
ความเสียหายและคาฟนฟูบําบัดสภาพรางกายและจิตใจอันเปนผลมาจากการถูกคานั้น
4.ไม จั บ กุ ม คุ ม ขั ง หรื อ ฟ อ งร อ งดํ า เนิ น คดี กั บ ผู เ สี ย หายในข อ หาที่
เกี่ ยวเนื่องกั บการเป นผูเสี ยหายจากการคามนุษย รวมทั้งความผิดเนื่องจากการเข าเมื องผิด
กฎหมาย (และไมมีใบอนุญาตทํางาน) การคาประเวณี การพํานักในประเทศอยางผิดกฎหมาย
หรือการใชเอกสารเดินทางที่ปลอมแปลงขึ้น และตองไมกักตัวผูเสียหายไวในสถานกักกัน คุก หรือ
เรือนจําไมว าเวลาใด ทั้ งกอน ระหวางและหลังการดําเนินคดี ทางกฎหมาย ไมว าจะเป นคดีแพง
คดีอาญาหรืออื่นๆ
5.หามมิใหมีการเปดเผยชื่อผูเสียหายที่ทํางานในธุรกิจบริการทางเพศตอ
สาธารณะ หรือหามมิใหบุคคลใดนําประวัติของผูเสียหายไปใช อันจะกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
หรือเปนอันตรายต อผู เสียหาย สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนไมวากรณีใดๆ โดยเฉพาะเมื่อ
คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง การสมรส หรือการสมัครงานเพื่อหารายไดของผูเสียหาย
6.จัดตั้งหนวยตํารวจหรืออัยการที่มีความชํานาญเฉพาะและการอบรม
ใหเขาใจการจัดการแกไขปญหาการคามนุษยซึ่งมีความซับซอน มีมิติเรื่องหญิง – ชาย และตองมี
ความเขาใจตอสถานภาพของผูเสียหาย
สิทธิที่จะไดรับความยุติธรรม
1.สรางความมั่นใจแกผูเสียหายโดยไมคํานึงถึงสถานภาพการเขาเมือง
หรืองานที่ทําวาถูกหรือผิดกฎหมาย (เชน การเรรอนขอทาน หรืองานบริการทางเพศ) วาตนมีสิทธิ
ที่จะฟองคดีอาญาตอนักคามนุษยและบุคคลอื่นๆ ที่แสวงหาประโยชน หรือใชแรงงานโดยมิชอบ
จากตน ในกรณีที่นักคามนุษยเปนผูไดรับความคุมกันทางการทูต จะตองทําใหความคุมกันนั้นถูก
ยกเวน
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2.จัดหาลามแปลภาษาที่มีคุณวุฒิและความสามารถและตัวแทนทาง
กฎหมายใหแกผูถูกคาทั้งกอนและระหวางการดําเนินคดีแพง คดีอาญาหรือคดีทางการบริหาร
ปกครองอื่นๆ ที่ผูเสียหายทําหนาที่เปนพยาน เปนผูรองทุกข เปนจําเลยหรืออื่นๆ และพึงจัดใหผู
ถูกคาได รับสําเนาเอกสารหรือบันทึกสํานวนคดีทั้งหมดเปนภาษาของตน โดยไมเสี ยคาใชจายใดๆ
ผูเสียหายกับจําเลยควรมีลามแปลภาษาและตัวแทนทางกฎหมายคนละคนกัน หากผูเสียหายไม
สามารถจางลามกับตัวแทนทางกฎหมายไดโดยไมคิดคาใชจายใดๆ
3.ใหความมั่นใจวาการพิจารณาคดีจะไมเปนอันตรายหรือสรางความเสียหาย
ตอสิทธิของผูถูกคาและตองเปนไปเพื่อความปลอดภัยทางรางกายและจิตใจของผูเสียหายและ
พยานอยางนอยที่สุด
ก.ภาระรับผิดชอบในการพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับผูถูกกลาวหาวา
มีความผิดฐานคามนุษยทั้งกอนและระหวางการพิจารณาคดีตองตกอยูกับฝายอัยการมิใชฝาย
ผูเสียหาย
ข.อั ย การพึ ง เรี ย กพยานผู เ ชี่ ย วชาญอย า งน อ ยหนึ่ ง คนมาให
ปากคําเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการคามนุษยและผลกระทบที่มีตอผูเสียหาย
ค. ใชวิธีสืบสวน สืบคน รวบรวมและตีความพยานหลักฐานที่
จะเปนการกาวกายสิทธิสวนบุคคลใหนอยที่สุด และไมทําใหผูเสียหายเสื่อมเสียศักดิ์ศรีหรือแสดง
อคติตอเพศ เชน เจาหนาที่ไมควรใชประวัติสวนตัว หรือ ความประพฤติที่ถูกกลาวหา หรืออาชีพ
ในปจจุบัน หรือในอดีตมาตอตานผูเสียหาย หรือยกเอาขอมูลเหลานั้นมาเปนเหตุผลในการตัด
สิทธิของผูเสียหายที่จะรองทุกข หรือในการตัดสินใจที่จะไมดําเนินคดีกับผูตองหา
ง.ตองไมอนุญาตใหจําเลยใชประวัติสวนตัว หรือความประพฤติ
ที่ถูกกลาวหา หรืออาชีพในปจจุบันหรือในอดีต (เชน เปนหญิงบริการหรือคนรับใชในบาน) ของผู
ถูกคามาเปนพยานเพื่อแกตางใหตัวเอง
จ. หลั งจากไดพิ จารณาถึ งสภาพการณต างๆ อยางรอบคอบ
และไดรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือพยานแลว ผูเสียหายที่ถูกกระทําและเปนประจักษ
พยานของการทารุณทางเพศควรไดรับอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐาน เปนการลับ หรืออาศัย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณพิเศษ อื่นๆ
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ช.ผูเสียหายมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นและความวิตกกังวล และ
ยอมไดรับการพิจารณาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของการดําเนินคดี ในกรณีที่จะกระทบกระเทือน
ผลประโยชนสวนตัวของผูเสียหาย ทั้งนี้โดยปราศจากอคติตอผูถูกกลาวหาและสอดคลองกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติอยู
สิทธิที่จะไดรับการดําเนินคดีที่เปนการลับและการชดใชความเสียหาย
1.ใหความมั่นใจวาผูเสียหายทุกคน ที่เคยแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การอันมิชอบตอบุคคลนั้น และยอมมีสิทธิ์ที่จะไดรับเงินคาสินไหมอยางถูกตองตามกฎหมาย
(รวมทั้งคาจางที่ติดคาง) และไดรับการชดใชความเสียหายและการฟนฟูสภาพทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ และเศรษฐกิจ การชดใชความเสียหายที่ไมใชคาจาง และการฟนฟูสภาพรางกายจิตใจ
จะตองเหมาะกับสัดสวนของความรุนแรงจากการถูกละเมิด และความเสียหายที่ไดรับ
2.ทํ า การยึ ด ทรั พ ย สิ น ของนั ก ค า มนุ ษ ย ที่ ถู ก ตั ดสิ น ว า มี ค วามผิ ดและ
จัดสรรทรัพยสินนั้นเพื่อจายเปนคาสินไหมทดแทน (เชน คาจางที่ติดคาง) คาความเสียหายและคาฟน ฟู
สภาพรางกายและจิตใจใหแกผูถูกคาตามคําสั่งศาล
3.เจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่เกี่ยวของหากไดรับคํารองขอจากผูเสียหาย
หรือตัวแทนทางกฎหมาย ตองจัดหาเอกสารและขอมูลทุกอยางที่มีในครอบครอง หรือที่สามารถ
จัดหามาไดใหแกผูรองขอ ทั้งนี้ตองเปนสิ่งที่เหมาะสมสอดคลองกับการเรียกรองเงินคาเสียหาย
รวมทั้งคาสินไหม คาชดใชความเสียหายและการฟนฟูสภาพรางกายจิตใจผูเสียหาย
สถานภาพผูมีถิ่นพํานัก
1.ปองกันการสงกลับอยางรีบดวนดวยการระงับการเนรเทศตัวผูเสียหาย
และจัดใหผูเสียหายไดรับสถานภาพผูมีถิ่นพํานัก (รวมทั้งสิทธิในการทํางาน) เปนเวลา 6 เดือน โดย
ในระหวางนั้น ผูเสียหายสามารถตัดสินใจวาจะฟองดําเนินคดีแพงหรือเปนพยานในคดีอาญาตอ
นักคามนุษยหรือไม ไมวาผูเสียหายจะตัดสินใจฟองดําเนินคดีแพงหรือเปนพยานในคดีอาญา หรือ
ทั้งสองคดีก็ตาม ควรจัดใหผูเสียหายไดรับสถานภาพผูมีถิ่นพํานัก (รวมทั้งสิทธิในการทํางาน) ใน
ระหวางรอการดําเนินคดีรวมทั้งกรณีที่มีการอุทธรณ
2.ไมเนรเทศผูเสียหายคนใด หากมีเหตุผลเพียงพอใหเชื่อวาบุคคลผูนั้นอาจ
ตกอยูในอันตรายจากการถูกกระทําทารุณ และการเนรเทศทุกกรณีจะตองกระทําอยางสอดคลอง
กับตัวบทกฎหมาย
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3.ใหขอมูลและโอกาสแกผูเสียหายที่จะยื่นคํารองขอเปนผูมีถิ่นพํานัก
ถาวรภายใตกฎหมายแหงชาติและสนธิสัญญาระหวางประเทศ ในการพิจารณาคํารองขอลี้ภัย
ผูเสียหายยอมไดรับอนุญาตใหแสดงหลักฐานอางวาการสงตัวกลับประเทศอาจเปนภัยรายแรงตอ
ชีวิต เชน เสี่ยงตอการถูกแกแคนโดยนักคามนุษย ถูกคุกคามจากเจาหนาที่ของรัฐ
4.กรณีที่ปฏิเสธ ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ที่จะยอมรับการอางสิทธิการเปน
พลเมืองของผูถูกคา รัฐพึงพิจารณาบนพื้นฐานความเปนไปไดวาผูถูกคานั้นเกิด หรือใชชีวิตสวน
ใหญอยูในประเทศนั้นหรือไม หากเปนเชนนั้น ประเทศที่ผูถูกคาอาศัยอยู (ไมวาอยางถูกตองหรือ
ผิดกฎหมาย) ตองจัดใหผูถูกคานั้นไดรับสิทธิและสิทธิพิเศษที่มอบใหกับบุคคลไรสัญชาติอื่นๆ ที่
ระบุไวในอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลไรสัญชาติ
บริการดานสุขภาพและอื่นๆ
1.ส ง เสริ มและสนั บสนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งผู เ สี ย หาย หน ว ยงาน
ผูรักษากฎหมาย และองคกรเอกชนที่สามารถชวยเหลือผูเสียหาย บุคคลากรทุกกลุมที่ใหบริการ
(ดานสุขภาพ กฎหมายและอื่นๆ ) ควรไดรับการอบรมใหเขาใจและตระหนักถึงสิทธิ และความตองการ
ที่แทจริงของผูเสียหายและควรไดรับทราบแนวทางที่จะเปนหลักประกันในการใหการชวยเหลือที่
ถูกตองเหมาะสม
2.ให ก ารดู แ ลรั ก ษาทางการแพทย แ ละทางจิ ต ใจแก ผู เ สี ย หายอย า ง
พอเพียง เปนความลับ และอยางเทาเทียมกับพลเมืองของประเทศนั้น
3.ให บริ การตรวจเลื อดเพื่ อหาเชื้ อเอชไอวี / เอดส หรื อโรคติ ดต อทาง
เพศสัมพันธอื่นๆ โดยปดเปนความลับอยางเครงครัด ยกเวนในกรณีที่ไดรับการขอรองจากผูเขารับ
การตรวจเลือด นอกจากนี้ การตรวจเลือดทุกกรณีจะตองมีบริการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมทั้งกอน
และหลังการตรวจและตองไมมีการใชมาตรการลงโทษหรือกีดกันใดๆ ตอผูเสียหายที่ติดเชื้อเอชไอวี
/ เอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ การตรวจเลือดจะตองทําตามมาตรฐานที่ระบุไวใน
“รายงานการประชุมระหวางประเทศวาดวยโรคเอดสกับสิทธิมนุษยชน” (ศูนยสหประชาชาติเพื่อ
สิทธิมนุษยชนกับองคการอนามัยโลก, เจนีวา,กรกฏาคม พ.ศ.2532 )
4.ในระหวางพักอาศัยในสถานภาพผูมีถิ่นพํานักชั่วคราวควรจัดใหมีที่พัก
อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย บริการดานสุขภาพและสังคมทุกประเภทที่เปนบริการของรัฐ
บริการใหคําปรึกษาดวยภาษาของผูเสียหาย การชวยเหลือดานการเงินที่เพียงพอ โอกาสในการประกอบ
อาชีพ การศึกษาและฝกอบรม
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การสงกลับและการคืนสูสังคม
1.เมื่อผูเสียหายกลับไปยังประเทศเดิม พึงจัดหาเงินทุนที่จําเปนตอการเดินทาง
กลับและในกรณีที่จําเปนควรออกหรือใหการชวยเหลือในการออกเอกสารประจําตัวใหม
2.จัดใหมีโครงการชวยเหลือและสนับสนุนการคืนสูสังคมแกผูเสียหายที่
ตองการกลับหรือไดกลับไปยังประเทศหรือชุมชนเดิมของตนเพื่อจํากัดขอบเขตของปญหาในการกลับสู
ชุมชนที่พวกเขาตองประสบใหนอยที่สุด การชวยเหลือในการคืนสูชุมชนเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับ
การปองกันหรือเอาชนะปญหาอุปสรรคที่ผูเสียหายไดรับจากการถูกครอบครัวหรือชุมชนปฏิเสธ
เนื่องจากการที่ไมสามารถหาอาชีพที่เลี้ยงตัวไดและจากการถูกคุกคามและแกแคนจากนักคามนุษย
หรือจากเจาหนาที่ของรัฐ โครงการชวยเหลือเพื่อคืนสูสังคมนี้ควรมีทั้งการศึกษาการอบรมเพื่อ
โอกาสในการทํางานและการชวยเหลืออื่นๆที่เหมาะสมและไมควรตีตราหรือทําใหผูเสียหายตองตก
เปนเหยื่อของสังคมอีก ทุกโครงการที่ทําตองถือหลักการเก็บเรื่องของผูเสียหายเปนความลับ
ความรวมมือของรัฐ
1.ให ความร วมมื อโดยผ านกลไกต างๆ ทั้ งในระดั บทวิ ภาคี ภู มิ ภาค
ระหวางประเทศในการพัฒนายุทธศาสตรและการปฏิบัติงานรวมกันที่จะปองกันการคามนุษย
รวมทั้งความรวมมือระหวางพรมแดนในการดําเนินคดีตอนักคามนุษยตลอดจนการคุมครองชีวิต
และสิทธิของผูเสียหาย
2.ประสานงานการสงตัวผูเสียหายกลับภูมิลําเนาเดิมอยางปลดอภัยและ
ดวยความสมัครใจ
3.สนับสนุนโครงการตางๆที่ใหการศึกษาและรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึก
ของสาธารณชนถึงสาเหตุและผลกระทบของการคามนุษยรวมทั้งโครงการที่ดําเนินการโดยองคกร
เอกชน
3.3 สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
สิทธิและความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย(ปยวรรณ สุขทอง,2549)ควร
ไดรับ การชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐเพื่อผูเสียหายใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการนําตัว
ผูคามนุษยมาลงโทษ ไมวาจะฐานะพยานหรือในฐานะแหลงขาว อาจใหความรวมมือในการใหการ
ที่สถานีตํารวจ หรือใหการในศาลในฐานะพยาน หรือเพื่อเปนฐานขอมูลในการสืบสวนปราบปราม
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ผูกระทําผิดตอไป ดังนั้นการกําหนดสิทธิและความชวยเหลือจึงเปนสิ่งสําคัญจําเปนอยางมาก
อยางไรก็ตามสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมไดถูกละเลยมาก เพราะสังคมทั่วไปใหความสําคัญกับ
ผูกระทําผิดหรือจําเลย และไดพยายามศึกษาวิธีการแกไขตัวผูกระทําผิด การคุมครองสิทธิของผูถูก
กลาวหา ผูตองหา และจําเลยทั้งที่ควรใหความสําคัญกับผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเพราะ
เปนผูไดรับผลกระทบแกรางกายและจิตใจ รวมถึงทรัพยสิน
อยางไรก็ตามสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยตามกฎหมายไทยสามารถ
พิจารณาไดตามที่พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ประวิทย รอยแกว,2550) สามารถ
อุดชองวางของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน อีกทั้งมาตรการและกลไกที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับ
ใหมนี้ยั งชวยคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยไดดียิ่งขึ้ นอีกทั้ งกฎหมายฉบับนี้ยัง
สอดคลองกับมาตรการและกลไกตามที่พิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็กตามแนบทายอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติ วาดวยการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติในลักษณะองคกรหลักสําคัญที่เพิ่มเขามา คือ
1. การขยายความคุ มครองผู เสี ยหายค ามนุษยให รวมถึ งผู เสียหายจาก
การคามนุษยที่เปนชายอายุมากกวา 18 ป นั้นมีนัยเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใชแรงงานเนื่องจาก
ผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนชายอายุมากกวา 18 ปซึ่งไมไดจดทะเบียนแรงงานมักจะถูก
ปฏิบัติเชนเดียวกับคนที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้
2. การใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการใชมาตรการพิเศษเพื่อการสืบสวน
สอบสวนและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
3. การใหความผิดฐานคามนุษยเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ซึ่งทําใหพนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจในการยึด อายัดหรือริบทรัพยทไี่ ดมาหรือเกี่ยวของกันการคามนุษย
4. การกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิดฐานคามนุษยและผูเกี่ยวของที่รุนแรง
มากขึ้น
5. การสรางแรงจูงใจให ผูเสียหายจากการคามนุ ษยใหความรวมมื อกั บ
เจาหนาที่ของรัฐตางๆ ไมวาจะเปนพยานในศาลเพื่อยืนยันการกระทําความผิดของนักคามนุษยได
เนื่องจากมีการกําหนดไมใหดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษยในความผิดตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมืองกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ประมวลกฎหมาย
อาญาในความผิดฐานแจงความเท็จ ปลอมและใชเอกสารปลอม และความผิดฐานเปนคนตางดาว
ทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
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6. ผูเสียหายคามนุษยจะไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอรางกาย
และจิตใจไดสะดวกขึ้นซึ่งอัยการสามารถเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดโดยกระทําพรอมกับ
การฟองคดีอาญา
ตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยมี การคุ มครองผู เสี ยหายจาก
การคามนุษยสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับความชวยเหลือทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งอาหาร ทีพ่ กั
การบําบัดฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินคดี
เพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงสิทธิของ
ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจน
สิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยใหคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผูเสียหาย
2.ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมถูกดําเนินคดีทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย อันไดแก
ความผิดฐานเขามา ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่งหนังสือ
เดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขา
ไปมั่วสุมในสถานการณคาประเวณีเพื่อคาประเวณี
ความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาว
3.ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด โดย
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยพนักงาน
อัยการจะเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายและไมเสียคาธรรมเนียม
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4. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการคุมครองความเปนสวนตัว โดยหาม
สาธารณชนเปดเผยขอมูลไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือบุคคลในครอบครัวของผูเสียหาย รวมไปถึงขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวของ
ผูเสียหายโดยมีการกําหนดบทลงโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน60,000 บาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับไว
5. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคน
โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือหลังการดําเนินคดี และ
คาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายและคํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย ซึ่งมีวิธีการคุมครองพยานมีความแตกตาง
กันไปเชน การใหพยานเปลี่ยนชื่อ นามสกุล การยายที่อยู การเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งปกปดชื่อ ขอมูล
ที่เปนความลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากการแกแคน การคุมครองในระยะนี้นอกจากจะให
พยานไดรับความปลอดภัยแลวมาตรการคุมครองพยานยังทําใหสามารถอยูไดดวยตนเอง(self
sufficient) (Ganglof,1996อางถึงใน ลิขิต ถนอมเชื้อ,2548)
6. ผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถการพํานักอาศัยอยูในประเทศ โดย
ผูเสียหายไดรับการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับ
อนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิด เพื่อการบําบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย หรือเพื่อเหตุผลทาง
มนุษยธรรม
7.ผูเสียหายจากการค ามนุ ษย จะไดรั บการส งกลับประเทศที่ เป นถิ่นที่ อยูหรื อ
ภูมิลําเนา โดยการดําเนินการสงตัวผูเสียหายกลับคืนสูประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาให
คํานึงถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผูนั้น เวนแตผูเสียหายจะมีถ่ินที่อยูเปนการถาวรใน
ราชอาณาจักร
8.กําหนดใหมีกองทุนไวในพ.ร.บ.นี้เพื่อเปนทุนใชจายในการปองกันปราบปราม
การคามนุษยและการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยโดยกองทุน
อาจประกอบดวย เงินทุนประเดิม ที่รัฐบาลจัดสรรให เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด
เกี่ ย วกั บ การค า มนุ ษ ย ต ามความผิ ด มู ล ฐานที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน

46
พ.ร.บ.ป องกั นและปราบปรามการค ามนุ ษย มี ก ลไกในการคุ มครองสิ ทธิ ของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพแตทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับความตระหนักรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางกฎหมายเหลานี้ของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนการรับรองวาผูเสียหายจะไดรับการคัดแยก
อยางถูกตองและเกิดการทํางานแบบสหวิชาชีพ (เรืองรวี พิชัยกุล เกตุผล,2550)
นอกจากนี้ยังตองไดมีการระบุใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการตองแจง
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยตางๆที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง
และหลังการชวยเหลือ ตลอดจนสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย เพื่อใหผูเสียหายสามารถตัดสินใจเขารวมการดําเนินคดีตอผูคามนุษยโดย
รับทราบถึงสิทธิที่ผูเสียหายไดรับความคุมครองจากรัฐ
สรุ ปการช ว ยเหลื อผู เ สี ยหายจากการค ามนุ ษย ในประเทศไทยตามกฎหมาย
ผูเสียหายจากการคามนุษยมีสิทธิไดรับความชวยเหลือดังนี้
1.ผูเสียหายจากการในฐานะพยานซึ่งผูเสียหายตองใหความยินยอมจึง
ไดรับการรับการคุมครองตามพ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยรับรองสิทธิของ
บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญาใหไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่
จําเปนและสมควรจากรัฐของสํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
2.ในฐานะผูเสียหายไดรับการชดเชยตามพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงิน
แกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
3.กรณีเปนหญิงหรือเด็กในฐานะผูเสียหายเงินทุนเพื่อฟนฟูและชวยเหลือ
ผูถูกกระทําจากกระบวนการคามนุษย(สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก,2548)
ของสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยไดรับเงินทุน 100 ลานบาทเพื่อใชดําเนินการชวยเหลือ
ผูถูกกระทํ าจากกระบวนการคามนุษยและปญหาสังคมอื่นๆ ในการใชจายเปนเงินสงเคราะห
สําหรับผูที่พึงไดรับการสงเคราะห คาตอบแทนสําหรับผูเสียหายและจายเปนเงินทุนสนับสนุน
โครงการ
4.มีสิทธิในการฟองทางแพงเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอ
รางกายและจิตใจซึ่งอัยการสามารถเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนได โดยกระทําพรอมกับการฟอง
คดีอาญา
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4. การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
ผูเสียหายจากการคามนุษยนอกจากจะพิจารณาจากบทนิยามการคามนุษยแลว
ในความเปนจริงการพิจารณาวาผูใดเปนผูเสียหายจากการคามนุษยนนั้ ไมใชเรือ่ งงาย และยังเปนขอ
สงสัยของเจาหนาที่ตอการปฏิบัติตอพวกเขาในฐานะใด เนื่องจากบทพิสูจนวาการเปนผูเสียหายนั้น
ไดพบกับขอจํากัดมากมาย ไมวาจะเปนการสื่อสารตางภาษา การใหขอ มูลทีไ่ มเปนความจริง ซึง่ เปน
อุปสรรคตอการพิจารณาสถานะของผูเสียหายจากการคามนุษยเนื่องจากสถานะของผูเสียหายมีผล
ตอการปฏิบัติของเจาหนาที่และตัวผูเสียหายเองวาจะอยูในฐานะผูกระทําผิดแลวถูกลงโทษหรืออยู
ในฐานะผูเสียหายจะไดรับการคุมครองจึงเปนเรื่องที่ควรพิจารณา
4.1สถานะของผูเสียหายจากการคามนุษยในกระบวนการยุติธรรมไทย
ผูเสียหายจากการคามนุ ษย บางคนมีสถานะ 2 สถานะคือ คื อเปนผูเสีย หาย
(โจทกฟองนักคามนุษย)และผูกระทําผิดตามกฎหมายบางฉบับ(การลักลอบหนีเขาเมือง โสเภณี
หรือการทําผิดกฎหมาย) ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ ที่ตองเลือกดําเนินการกับ
ผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานะเปนผูเสียหายหรือผูกระทําผิดแตในปจจุบันไดมีแนวทางการปฏิบัติ
ตอผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งไดผานการคัดแยกแลววาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยจะไดรับ
การงดเวนไมถูกดําเนินคดีอาญาในฐานะผูกระทําผิดที่เกี่ยวของการคามนุษย
การคั ดแยกผู เสี ยหายจากการค ามนุ ษย เป นขั้ นตอนที่ สํ าคั ญมากในการคุ มครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งเปนความรับผิดชอบเจาหนาที่ตํารวจโดยตองดําเนินการรวมกับเจาหนาที่
ดา นสั ง คมสงเคราะห ที่มี ความเชี่ ยวชาญด า นสตรี และเด็กในการเข ารว มในการสอบปากคํา
เบื้องตน การสอบสวนและการสืบพยานในศาล โดยมีเครื่องมือในการคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยกับผูกระทําผิดไดชัดเจนขึ้น ซึ่งมีการกําหนดใหใชบันทึกการสัมภาษณเบื้องตนเพื่อ
พิจารณาการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนแบบตรวจสอบ
เบื้องตนซึ่งไดพัฒนาจากทีมสหวิชาชีพมีการกําหนดเกณฑการเปนผูเสียหายจากการคามนุษย อีกทั้ง
ในสวนของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดจัดใหมีหนวยงานยอย คือ สวนคัดแยกผูเสียหายจาก
การค ามนุษย ภายใต งานพิ ทักษเด็ก สตรี เยาวชนและการคามนุษย ในกองกํากับการ 3 ศูน ย
สืบสวนสอบสวน เพื่อคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนชาวตางชาติที่ลักลอบหนีเขาเมือง
เมื่อไดรับยกเวนจากสถานะผูกระทําผิดมาสูสถานะของการเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยนั้นจะติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
อันไดแก นักกฎหมาย ตํารวจ อัยการ ศาล หรือเจาหนาที่สหวิชาชีพอันไดแก นักสังคมสงเคราะห
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นักจิตวิทยา แพทย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือแกผูเสียหายจากการคามนุษย
ดังนั้นเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับผูเสียหายจากการคามนุษยเขาสูกระบวนการยุตธิ รรมสามารถ
สรุปเปนแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิที่ 1 การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ศาล

การดําเนินดคี

เจาหนาที่ในสหวิชาชีพ
ภาคเอกชน

เจาหนาที่ในสหวิชาชีพ
ภาครัฐ

อัยการ

ตํารวจ

การบําบัดฟนฟู

นักกฎหมาย
ผูเสียหาย
จาก
คามนุษย

นักสังคมสงเคราะห

นักจิตวิทยา

แพทย

ลาม

นอกจากนี้สถานะผูเสียหายจากการคามนุษยควรรับรองใหชัดเจน ควรใหความมั่นใจ
ในสิทธิกระบวนการยุติธรรม เชน ใหเกิดความเขาใจ ในขอกลาวหา การดําเนินการโดยไมชักชาใน
การจัดหาลาม และการเขามามีสวนรวมของนักสังคมสงเคราะห ทนายความ อัยการ การปฏิบัติ
ดวยความเอาใจใสเปนพิเศษในการจับกุม คุมขัง สอบสวน ปกปดตัวตนและขอมูลของผูเสียหาย
จากการค า มนุ ษ ย โ ดยเฉพาะปกป ด มิ ใ ห มี ก ารเผยแพร ท างเป น การคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของ
ผูเสียหาย
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4.2.บทบาทของหนวยงานหรือเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองผูเสียหาย
จากการคามนุษย
4.2.1สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กั บ การคุ ม ครองผู เ สี ย หายจาก
การคามนุษย
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนวยงานตางๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมายดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสมาชิกในสังคม ไมวาในดานการดําเนินคดี จับกุม
ผูกระทําผิดหรือการคุมครองดูแลผูเสียหาย ในคดีตางๆรวมถึงอาชญากรรมที่รายแรงละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั่นคือการคามนุษย ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความสําคัญจึงไดมี
หนวยงานเฉพาะในการรับผิดชอบดําเนิน คดีปองกัน ปราบปราม ในลักษณะงานพิทักษเด็ก
เยาวชนและสตรี(พดส.)ซึ่งมีหนวยงานระดับกองบัญชาการ กองบังคับการทํางานและระดับสถานี
ตํารวจ มีบทบาทหนาที่แตกตางกันแตในขณะเดียวกันนั้นก็เชื่อมโยงประสานงานกันเพื่อการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ(สํานักงานตํารวจแหงชาติ,2550)
หนวยงานระดับกองบัญชาการมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับงานของพดส.
ได แ ก กองบั ญ ชาการตํ า รวจสั น ติ บ าล(บช.ส.) กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล(บช.น.)
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.)
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง(สตม.)กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-9
ระดับกองบังคับการซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของกับกรอบงานพสด. ไดแก ศูนย
สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี(ศดส.) ซึ่งรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการคามนุษยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ และกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ซึ่ง
รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวของกับการคามนุษยขามชาติ
ระดั บ ระดั บ สถานี ตํ า รวจแต ล ะสถานี รั บ ผิ ด ชอบสื บ สวนปราบปราม
อาชญากรรมรายยอยในพื้นที่รับผิดชอบทุกประเภท
จะพบว า มี ห น ว ยงานย อ ยต า งๆในสํ า นั ก งานตํ า แห ง ชาติ ที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการคามนุษย ซึ่งตางทําหนาที่สนับสนุน เชื่อมโยงกัน ซึ่งในหนวยงานดังกลาว
ในขางตนนั้นผูวิจัยจะขอศึกษาบางหนวยงานที่มีหนาที่เฉพาะอันไดแกกองบังคับการปราบปราม
การกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.)สังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)
และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง(สตม.)
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จึงขออธิบายเพิ่มเติมสําหรับหนวยงานที่มีภารกิจในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยไดแก
งานพิทักษเด็ก เยาวชนและสตรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ(พดส.ตร.) ทําหนาที่
ในการกําหนดแผนพิทกั ษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษย เปนกลไกลประสานงานดําเนินงาน
คดีคามนุษยรวมกับหนวยงานตางๆ ตลอดจนริเริ่มในการดําเนินการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี(ศดส.) มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี โดยมีการสืบสวน ควบคุมในการดําเนินงาน
ตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็ก หรือการคามนุษย
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.)
เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ อยูภายใตสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)
ทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการละเมิด การกระทําผิด
ตอเด็ก เยาวชน และสตรี และจัดระเบียบสังคม
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง(สตม.) มีหนวยงานยอยในกองกํากับการ 3
ศูนยสืบสวนสอบสวน สตม. เพื่อคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนชาวตางชาติลักลอบหนี
เขาเมืองที่อยูในหองกัก และประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อรับตัวใหความดูแล
ตอไป และมีกองกํากับการ 1-2 ศูนยสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเกิดขึ้นตาม
ระเบียบ ตร. วาดวยการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ตัง้ แต
1 กรกฎาคม 2548 มีหนาที่หลักในการสืบสวนปองกันปราบปรามดําเนินคดีและขยายผลการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ และการกระทําผิดตามกฎหมายคนเขาเมือง เพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
4.2.2การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
สําหรับประเทศไทยการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยนั้น
ไดรั บความรวมมื อจากหน วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค กรระหวางประเทศซึ่ งรวมกั น
ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยโดยมีมาตรการหลัก 4 ดานหรือ4P’s ไดแก นโยบาย
และการประสานงาน (Policy and Coordination) การปองกัน (Prevention) การดําเนินคดี รวมถึง
มาตรการทางกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม(Prosecution) และการคุมครอง
ชวยเหลือ การสงกลับประเทศและการคืนสูสังคม (Protection) ซึ่งกระบวนการตางๆทํางานกันใน
ลั กษณะรู ปแบบสหวิ ชาชี พ ดั งนั้ นการทํ างานในขั้ นตอนของการดํ าเนิ นคดี และการคุ มครอง
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ผูเสียหายจากการคามนุษย จึงมีความเกี่ยวของกัน และแมวาการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจไม
สามารถทํางานเพียงลําพังไดก็ตาม แตก็มีความสําคัญตอการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายฯมาก
เช น กั น เพราะเจ า หน า ที่ ตํ า รวจมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น คดี จั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ผิ ด ป อ งกั น
ปราบปรามยับยั้งการกระทําผิดตางๆ รวมถึงใหการคุมครองผูเสียหาย
4.2.2.1 ด า นกฎหมายประเทศไทยได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ผูเสี ยหายมากขึ้ นโดยมี กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บการค ามนุษย โดยตรงและมี การนํ ากฎหมายที่
เกี่ยวของมาใชใหเหมาะกับความผิดที่เกิดขึ้น โดยมีเจตนารมยเพื่อคํานึงสิทธิมนุษยชนของผูที่ตก
เปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่ทําใหผูเสียหายไดรับการดูแลชดเชยมากขึ้นขณะเดียวกันก็มี
บทลงโทษอยางหนักกับการกระทําผิดดังกลาว โดยกฎหมายของไทยที่มีใชอยูในปจจุบันไดแก
กฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวกับการคามนุษย
ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ร.บ.การปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
กฎหมายอื่นที่สนับสนุนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจา ยแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2546
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บันทึกขอตกลงภายในประเทศและระหวางประเทศ
บันทึกขอตกลงระหวางประเทศ
บันทึกความเขาใจ ระหวาง รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่อง ความรวมมือทวิภาคี วาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิง และการชวยเหลือ
เหยื่อของการคามนุษย
บันทึกความเขาใจวาดวย ความรวมมือในการตอตานการคามนุษยใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
บันทึกความเขาใจ ระหวาง รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรี และเด็ก
บันทึกความเขาใจ ระหวาง รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลเวียดนาม
บันทึกขอตกลงภายในประเทศ
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่
ภาครัฐเกี่ยวของ ในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
องคกรเอกชนกรณีการคาเด็กและหญิงพ.ศ. 2546
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่
เกี่ยวของในการดําเนินการ กรณีการคาเด็กและหญิง พ.ศ. 2546
แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการป องกั น ปราบปราม และช วยเหลื อคุ มครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษยดานแรงงาน
นอกจากนี้ยังมีการทําบันทึกขอตกลงทั่วทุกภูมิภาคในไทยดวยเชนกัน
4.2.2.2 ดานการบังคับใชกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
ขั้ นตอนในการดํ าเนิ นคดี การค ามนุ ษย ไม ว า การแจ งความ การสอบปากคํ า
สืบสวน สอบสวน การสืบพยานในชั้นศาล และการดําเนินการภายหลังจากทีม่ แี ละไมมกี ารพิพากษา
มี การทํ างานเป นรู ปแบบสหวิ ชาชี พ ต องมี กลุ มวิ ชาชี พสั งคมสงเคราะห เข ามาทํ างานร วมกั บ
เจาหนาที่ตํารวจ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเสียหายทั้งทางรางกาย จิตใจ และความรูความเขาใจ
ในขั้นตอนกฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินคดีตางๆ ดวยบรรยากาศที่เปนมิตรและไมมีการละเมิด
สิทธิของผูเสียหาย ตลอดจนการดูแลผูเสียหายหลังจากการดําเนินคดีซึ่งจะทําใหไดรับความรวมมือ
จากผูเสียหายจากการคามนุษย
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การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจอาศัยอํานาจตามกฎหมายกําหนดไวซึ่ง
หนาที่หลักของบทบาทเจาหนาที่ตํารวจ คือ การสืบสวนสอบสวน ชวยเหลือผูเสียหายและจับกุม
ผูกระทําผิดมารับโทษ ดังนั้นจึงขออธิบายความหมายของการการสืบสวนและการสอบสวน ดังนี้
การสื บสวน ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 2(10)
หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไป
ตามอํานาจและหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียด
แหงความผิด
การสืบสวนตามจากนิยามดังกลาว เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่ง
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่มีสาระสําคัญ 2 ประการคือ เพื่อ
รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน ซึ่ งอาจเป นการดํ าเนิ นการไปก อนที่ จะมี การกระทํ า
ความผิดเกิดขึ้น และ เพื่อทราบรายละเอียดของความผิด ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึง่ พนักงาน
สอบสวนจะไดดําเนินการตอไป(สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,2551)
การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 2(11)
หมายถึ ง การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและการดํ า เนิ น การทั้ ง หลายอื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด เพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
การสอบสวนตามบทนิยามดังกลาว เปนกระบวนการที่พนักงานสอบสวนไดกระทํา
ไปในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ที่ใชมาตรการบังคับ(จับ ควบคุม คน)
หรื อ การชั น สู ต รพลิ ก ศพ ฯลฯ ดั ง นั้ น การสอบสวนมี ส าระสํ า คั ญ 2 ประการคื อ การรวบรวม
พยานหลักฐานและการใชมาตรการบังคับตางๆ เพื่อทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความผิด และนําตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ(สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,2551)
สรุปการดําเนินการตอผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจไดดังนี้
รับแจงเหตุ การสืบสวน
1.ผู เ สีย หายรอ งทุก ขห รือ ญาติผู เ สีย หายฯรอ งเรีย นหรือ เจา หนา ที่
ภาคเอกชน(NGO)พาผูเสียหายหรือญาติมารองเรียนรองทุกขหรือเจาหนาที่รัฐสืบทราบตรวจ
พบรีบดําเนินการชวยเหลือหลังจากรับแจงทันที
2.วางแผนการจับกุม บางครั้งมีทีมสหวิชาชีพรวมดวย
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3.เขา จับ กุม ผู ก ระทํ า ผิด และชว ยเหลือ ผู เ สีย หายใหป ลอดภัย จาก
สถานที่เกิดจากสืบสวน ปราบปราม
4. ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมฟง
การสอบปากคํา
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
5. พิ จ ารณาว า เป น ผู เ สี ย หายค า มนุ ษ ย ห รื อ ไม แยกสถานะของ
ผูเสียหายเพื่อการคุมครองดูแลหรือดําเนินการโดยจําแนกผูเสียหายออกจากบุคคลเขาเมืองผิด
กฎหมาย โดยพิจารณาองคประกอบ 3 ประการคือ การกระทํา วิธีการ การแสวงหาผลประโยชน
(โดยเจาหนาที่ตํารวจ รับผิดชอบในการชี้ขาด โดยรับฟงขอเท็จจริง พยานหลักฐาน ความเห็น
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หากความคิดเห็นของพนักงาน
สอบสวน แตกต า งจากความเห็ น ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ให หั ว หน า สถานี ตํ า รวจใจเขต
รับผิดชอบนั้นๆ เปนผูชี้ขาด รวมทั้งทําบันทึกเหตุผลและความเห็นแจงไปยังหนวยงานดังกลาว ใน
กรณีความเห็นแยง )
6. ถาเปนผูเสียหายในคดีคามนุษยไมตองดําเนินคดีกับผูเสียหาย
การดําเนินคดี สอบสวน
7. ไมดําเนินคดีแกผูเสียหายแมจะเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การใชเอกสาร
ปลอมเดินทาง ผานเขาเมืองหรือออกเมืองโดยถูกนําไปคา เปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับ
อนุญาต หรือคาประเวณี เพราะวาหากดําเนินคดีแกแลว เทากับเปนการผลักพยานออกไปจาก
กระบวนการยุติธรรม
8.สอบปากคําเบื้องตน ใหพนักงานสอบสวนประสานแจง กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือองคกรเอกชน ใหจัดหาหรือประสานใหมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณทํางาน
ดานสตรีและเด็ก ไดแก นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และจิตแพทยแลวแตกรณี เขารวมฟง
การสอบปากคําเบื้องตน
กรณีเปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ใหแจงพนักงานอัยการ เขารวม
ในการถามปากคํานั้นดวย (ป.วิอาญา ม.133 ทวิ)
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9.แจ ง สิ ท ธิ ต า งๆที่ จ ะได รั บ ความช ว ยเหลื อ ขององค ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน เชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สถานแรกรับ
และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อวัตถุประสงคในการฟนฟูสภาพรางกายจิตใจและการฝกอบรม
อาชีพใหแกผูเสียหายและเงินทุนเพื่อฟนฟูฯของสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
การได รับ การชดเชยและการบํา บัด ฟ น ฟู ที่เ ป น ไปตามกฎหมายกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ตาม พ.ร.บ.คุมครองพยาน พ.ศ.2546 พ.ร.บ.
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)
การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย และมีตัวแทนทางกฎหมาย
ระหวางการดําเนินคดีอาญาและคดีอื่นๆ อัยการสูงสุด (สิทธิทางแพง การฟองคดีเรื่องละเมิด
เรียกรองคาสินไหมทดแทน)โอกาสที่จะไดรับการจัดหาลามที่มีความชํานาญในระหวางดําเนินคดี
รวมถึงการไดรับขอมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีของศาล
10. ประสานงานกับเจาหนาที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใหความชวยเหลือ
ในเรื่องอาหารที่พักและการสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น หลังจากสอบปากคําแลว
กรณีเปนเด็ก ใหนําสงสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหเอกชน ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับรองภายใน
24ชั่วโมงเพื่อใหความชวยเหลือดูแล
กรณีเปนหญิงอายุไมเกิน 18 ป หลังจากสอบปากคําแลว หากหญิงนั้น
สมัครใจ ขออยูฝกอาชีพกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ใหเปนไปตามนั้น
11.หากมีความจําเปนตองสืบพยานไวกอน ใหประสานงานกับพนักงาน
อัยการ เพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการสืบพยานไวกอน แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม
โดยที่ยังไมไดตัวผูตองหามาดําเนินคดี ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกตอการดําเนินคดี ทําให
สามารถสงตัวผูเสียหายกลับประเทศภูมิลําเนาไดทันที
12.หลังสอบปากคําเด็กหรือหญิงตางดาวที่ตกเปนผูเสียหาย โดยใหสงเด็ก
หรือหญิงตางดาวนั้นไปยังสถานแรกรักหรือสถานสงเคราะหขอกรมพัฒนาฯหรือสถานสงเคราะห
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ของเอกชน ที่กรมพัฒนาฯรับรองเพื่อเปนการบําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย ทั้งนี้
แลวแตกรณี
13. ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในฐานคามนุษย
การคุมครองพยาน
14. เจาหนาที่ตํารวจคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคามนุษย
ในฐานะพยานทั้งระหวางการดําเนินคดีและหลังจากการพิจารณาคดีในระยะเวลาตามความ
เหมาะสม โดยความสมัครของผูเสียหายที่รองขอและติดตอประสานกับสํานักงานคุมครองพยาน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อัญชลี ฉายสุวรรณ(2534)วิทยานิพนธเรื่องการทดแทนคาเสียหายแกผูเสียหาย
ในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ พบวา
เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญายอมตก
เปนผูไดรับผลรายจากการกระทํานั้นและบุคคลเหลานั้นยอมมีสิทธิตามกฎหมายในอันที่จะไดรับ
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูกระทําความผิด แตดวยเหตุผลในเรื่องอุปสรรคและ
ปญหาของการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูกระทําผิดดังกลาว ภาระหนาที่ในการเยียวยานี้จึง
ควรตกอยูกับรัฐ โดยการที่รัฐรับเปนผูจายคาทดแทน (Compensation) ใหแกเหยื่ออาชญากรรม
หรือผูเสียหายแทนผูกระทําความผิด นอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิด
ซึ่งหลักการจายคาทดแทนใหแกเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายโดยรัฐดังกลาวนี้อยูบนพื้นฐาน
ของหลักการ 3 ประการ คือ
1.รัฐปฏิบัติหนาที่ในการปองกันมิใหเกิดอาชญากรรมขึ้นในสังคมบกพรอง
2.ผูที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรมเปนบุคคลที่ไดรับผลรายแทนสมาชิกอื่นในสังคม
สังคมจึงตองมีสวนชวยเหลือบุคคลนั้น
3. เปนการขยายบริการทางดานสวัสดิการสังคม
อภิรักษ ทิมวงศ(2537)วิทยานิพนธเรื่องสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมาย
ระหวางประเทศ:ผลกระทบตอประเทศไทย
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สิ ท ธิ ข องเหยื่ อ อาชญากรรมในกฎหมายระหว า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ
ประเทศไทย พบวา มาตรการในการใหความคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในประเทศไทย
ยังไมมีความชัดเจน และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใหความคุมครองสิทธิของเหยื่อ
อาชญากรรมตลอดการดํ าเนิ นกระบวนการยุติธ รรม
การใชสิท ธิทางกฎหมายของเหยื่อ
อาชญากรรมหรือ ผูเสียหายในคดีอาญา เพื่อใหไดรับการชดใชคาเสียหายและนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษ มีปญหาและอุปสรรคหลายประการเนื่องจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งทางสารบัญญัติ
และทางสบัญญัติยังคุมครองหรือเอื้ออํานวยความสะดวกตอการใชสิทธิทางกฎหมายของเหยื่อ
อาชญากรรมไมไดอยางเพียงพอ ทั้งที่เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญาเปนผูที่มีสวน
สําคัญในการดําเนินคดีสมควรจะไดรับการคุมครองจากกระบวนยุติธรรมทางอาญา
จิต ติ ม า ธงไชย,ร อ ยตํ า รวจโทหญิ ง (2543)วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุมครองผูเสียหายและพยานที่เปน
เด็กในการสอบสวน พบวา
การคุมครองผูเสียหายและพยานที่เปนเด็กในการสอบสวน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในชั้นเจาพนักงานตํารวจ ยังไมบรรลุผลตามเจตนารมณ
เนื่องจากขาดความพรอมทั้งในดานสถานที่ อุปกรณ บุคลากร วิธีการทํางานและงบประมาณ
ตลอดจนรูปแบบองคกรที่มีสวนรับผิดชอบอยางเหมาะสม จึงทําใหการบังคับใชกฎหมายขาด
ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงควรจัดใหมีหนวยงานพิเศษใน
ทุกองคกร มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเฉพาะดาน และกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน มีกฎหมายคุมครอง ระเบียบขอบังคับเพื่อความปลอดภัยของ
ผู เ สี ย หายและพยานที่ เ ป น เด็ ก เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การป อ งกั น และคุ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ตาม
มาตรฐานสากล
ศิริพร สะโครบาเนคและคณะ(2546) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแกไขปญหาโสเภณีเด็ก พบวา
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบไดดําเนินการโครงการสรางโอกาสทาง
การศึกษาและมีการฝกอาชีพในการปองกันเด็กจากการถูกลอลวงเขาสูกระบวนการคาประเวณี มี
การดําเนินงานเพื่อชวยเหลือคุมครองและชวยเหลือฟนฟู ทั้งเด็กไทยที่ถูกนํามาคาประเวณี และ
เด็กตางชาติที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยขามชาติ นโยบายระดับชาติสงผลใหมีการ
ปรับปรุงกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลทําใหการซื้อประเวณี
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เด็กเปนความผิดทางอาญาและมีการพัฒนามาตรการทางกฎหมายอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
วิลาวัลย ลิมปนะวรรณะกุล(2547)วิทยานิพนธเรื่องกระบวนการเขาสูการตก
เปนเหยื่อการคามนุษยของหญิงและเด็ก:ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกร็ดตระการ พบวา
หญิงและเด็กมีจุดเริ่มตนของการตกเปนผูเสียหายโดยการถูกชักชวนมาจาก
ครอบครัวในชนบท ซึ่งมีทั้ง คนในหมูบาน นอกหมูบาน และญาติ เปนสื่อกลางในการติดตอ
ชักชวน โดยมีเสนทางการเดินทางใน 2 ลักษณะ คือ เสนทางการเดินทางเขามาในประเทศ
สวนใหญเปนการเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย ของหญิงและเด็กตางชาติ คือ ลาว
พมา และกัมพูชา ตามจุดผานแดนของประเทศไทย และเสนทางการเดินทางออกนอกประเทศ
ไทยเปนการเดินทางของหญิงและเด็กไทย เพื่อไปทํางาน ณ ประเทศญี่ปุน พบวามีลักษณะ
เสนทางเปนกระบวนการและมีกลุมเครือขายเดียวกัน ซึ่งการเขาประเทศญี่ปุนของหญิงและเด็ก
กลุมนี้เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย แตกตางจากหญิงและเด็กตางชาติที่ตกเปนผูเสียหาย
ของการคามนุษยในประเทศไทยสวนใหญเปนการหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย การเดินทาง
ของหญิงและเด็กจะมีเครือขายการเดินทางอยางเปนกระบวนการ กลาวคือมีนายหนาเปนผูไป
ติดตอหญิงและเด็กถึงในหมูบาน มีการนําพาสงใหกับนายหนา ระหวางทางและสงตอเปน
ทอดๆจนถึ ง ปลายทาง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องเครื อ ข า ยการเดิ น ทาง ซึ่ ง จะต อ ง
ประกอบดวย เครือขายตนทาง เครือขายระหวางทาง และเครือขายปลายทางในการดําเนินงาน
ตั้งแตขั้นตอนของการจัดหา นําพาขนสง และสงมอบหญิงและเด็กเขาสูตลาดแรงงาน
การศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการตกเปนผูเสียหายของการคามนุษย พบวา
ปจจัยภายในมาจากพื้นฐานของหญิงและเด็ก ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ อันไดแก เพศ อายุ และ
การศึกษาโดยพบวาหญิงและเด็กที่มีอายุนอยกวา 20 ป และไมไดรับการศึกษามีโอกาสเสี่ยงตอ
การตกเปนผูเสียหายไดมากกวากลุมอื่น ปจจัยจากตัวบุคคล คือ ความตองการขั้นพื้นฐานของ
ชีวิต คานิยมการกตัญูกตเวที และพฤติกรรมการเรียนแบบทางสังคม ปจจัยดานครอบครัว
พบวาสวนใหญมาจากครอบครัวเดี่ยว มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง และมีความสัมพันธใน
ครอบครัวดี แตเนื่องจากคานิยมการแขงขันกันทางวัตถุนิยมในชุมชน ครอบครัวจึงผลักดันให
บุตรสาวออกไปหางานทําในตางถิ่นตามสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งหญิงและเด็กเองก็ตองการ
หางานทําเพื่อสรางความเปนอยูที่ดีในกับครอบครัว จึงไดสมัครใจไปทํางานตามคําชักชวน ดานปจจัย
ภายนอกที่มีผลตอการตกเปนผูเสียหายของการคามนุษยของหญิงและเด็ก พบวามีสาเหตุมา
จากสภาพเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาคอันไดแกการไมมีงานทําและขาดโอกาสในการยกระดับ
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รายไดหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพ ปญหาภาระหนี้สินของครอบครัว การไมมีที่ดินทํากิน การถูก
ผูกมัดจากการสรางเงื่อนไขขอผูกพันทางการเงิน (Commitment) การไมสามารถเขาถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางสังคม (Social Utilities) การตกเปนผูเสียหายของความปวยพิการทางสังคม
(The Social ills) ในขณะที่ระดับมหภาคเปนผลมาจาก การไมไดรับความเปนธรรมทางสังคม
การเป น ที่ ตอ งการของตลาดแรงงาน การมีร ะบบคมนาคมและการสื่ อ สารที่ เ จริ ญก า วหน า
ประกอบกับสังคม / ชุมชนมีความออนแอลง จึงทําใหสมาชิกของสังคมขาดการคุมครองดูแลซึ่งกันและกัน
ในสวนของความคาดหวังของหญิงและเด็กที่มีตอการดําเนินชีวิตภายหลังกลับสู
สังคม สวนใหญมีคาดหวังวาเมื่อกลับไปอยูกับครอบครัวตามภูมิลําเนาเดิมแลว จะนําวิชาชีพที่
ฝกอบรมในสถานคุมครองฯ ไปใชในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไมคิด
จะกลับมาทํางานตามคําชักชวนของใครอีก
สําหรับขอเสนอแนะมี 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนา
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับประเทศ และระหวางประเทศ
ในภูมิภาค ควรมีการรวมมือกันโดยสรางเครือขาย ความรวมมือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ในการดําเนินการรวมกันและเรงปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพการบังคับใชอยางจริงจัง
ระดับชุมชน ควรมีมาตรการในการปองกันปญหาที่ตนเหตุ โดยการเสริมสรางเครือขายชุมชนที่
เขมแข็ง ทําใหครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได และสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิตใหกับชุมชน ระดับองคกร ควรดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ และเอาจริงใน
เรื่องดังกลาว ในขณะที่หนวยงานที่ใหการคุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปนผูเสียหาย ควรมีการดูแล
ฟนฟูและพัฒนาใหตรงตามปญหาและความตองการของหญิงและเด็ก พรอมทั้งมีการประเมิน
เปนระยะๆ ควรมีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ สามารถเชื่อมตอระบบขอมูลระหวางองคกรที่
เกี่ยวของ ควรมีการทํางานในเชิงรุกโดยการเขาไปใหความรู ฝกอาชีพและสงเสริมการมีงานทํา
ใหหญิงและเด็กในพื้นที่กลุมเสี่ยงและควรใชโอกาสเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งโดยการพัฒนา
หญิงและเด็กใหเปนตัวแทนและเครือขายการรณรงคตอตานการคามนุษยในระดับชุมชน
อนุ แยมแสง(2548) สารนิพนธเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตอผูเสียหายหรือเหยื่อ
ของการคามนุษย พบวา
หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาวา กรณีใ ดถื อ วา เป น ผู เ สี ย หายนั้น โดยถึ ง แม ว า ใน
แนวทางปฏิบัติจะระบุไววาหมายถึงเด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล หรือองคกร เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย
จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยว กักขัง ซอนเรน โดยใชอุบายหลอกลวง
บังคับ ชักจูง ยุยง สงเสริม ขูเข็ญ ใชกําลัง หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ทั้งนี้ไมวาจะ
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กระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการกระทําดังกลาวทําใหเด็กหรือหญิงนั้นตกอยูใน
ภาวะจํายอมหรือยอมรับการกระทําใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อสนองความใครของผูอื่น เพือ่
การอนาจาร เพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อการคาประเวณี เพื่อ
การใชแรงงานโดยกดขี่ทารุณ เพื่อการขูเข็ญบังคับจิตใจ หรือการกระทําใดๆที่ไรคุณธรรม และไม
วาเด็กหรือหญิงนั้นจะใหความยินยอมหรือมีสวนรูเห็นตอการกระทําในเบื้องตนหรือไมก็ตามให
ถือว า เด็ก หรือ หญิ ง ตกเปน ผูเ สี ย หายของการคา มนุ ษ ย แตห ลั ก เกณฑในการวินิ จฉัย ในกรณี
ดังกลาวก็ยังไมไดเปนไปเพื่อคุมครองผูเสียหายหรือกันตัวผูเสียหายออกมาเปนพยานอยางแทจริง
รวมทั้งแนวทางดังกลาวจะใหความคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมเฉพาะในกรณีที่เปนเด็ก
เทานั้น โดยกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดนิยามคําศัพท คําวา “เด็ก” หมายความถึง เด็กทีอ่ ายุตา่ํ กวา
18 ปเทานั้น ดังนั้นมาตรการเหลานี้จึงไมครบคลุมหรือคุมครองถึงเหยื่ออาชญากรรมที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป และขาดเครื่องมือที่คุมครองผูชายที่ตกเปนผูเสียหายในกรณีดังกลาว
สําหรับการใหความชวยเหลือแกเหยื่ออาชญากรรมของไทยนั้น จากการศึกษา
พบวา ในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยไดละเลยในการใหความชวยเหลือและขาดระบบ
คุมครองพยานที่ชัดเจนตอเหยื่ออาชญากรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานขั้น
ต่ําของสหประชาชาติในการใหความคุมครองและชวยเหลือแกเหยื่ออาชญากรรม กลาวคือ ตามปฏิญญา
ของสหประชาชาติไดเนนถึงความสําคัญในการใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ
ในการใหความชวยเหลือทางจิตใจ อารมณ ความรูสึกของเหยื่ออาชญากรรม นอกจากนั้นเมื่อ
พิจารณาถึงแนวคิด ในการใหความชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในประเทศยุโรปตะวันตก หลายๆ
ประเทศ เชนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา ประเทศตางๆ เหลานี้ไดใหความชวยเหลือแก
เหยื่ออาชญากรรมในเบื้องตนทั้งรางกายและจิตใจ โดยมีอาสาสมัครที่ผานการฝกอบรมแลว ซึ่ง
สามารถชวยใหเหยื่ออาชญากรรมไดรับความชวยเหลือตอไปโดยมีผูมีวิชาชีพหรือโดยองคกรที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในการให ค วามช ว ยเหลื อ แก เ หยื่ อ อาชญากรรม ตลอดจนบุ ค ลากรของ
กระบวนการยุติธรรม จะไดรับการฝกอบรมเพื่อใหตระหนักถึง ความตองการความชวยเหลือของ
เหยื่ออาชญากรรม นอกจากนี้ในระบบของกระบวนการยุติธรรม ยังมีการทํางานแบบสหวิชาชีพ
ซึ่งประกอบดวยบุคคลหลายหนวยงาน เชน แพทย พยาบาล ตํารวจ อัยการ เปนตน ที่มาทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบ เพื่อใหเหยื่ออาชญากรรมไดรับการคุมครองมากที่สุด แตจากขอเท็จจริงยัง
ขาดเจาหนาที่สหวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงกลุมบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ มี
ความรู ทักษะ และความสามารถเฉพาะดานที่แตกตางกันมาทํางานรวมกันเพื่อมุงสูการแกไข
ปญหารวมกันอยางมีระบบ ประกอบดวยนักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย
รวมทั้งผูดูแลเด็ก และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดังกลาว
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ปราณี โตสุวรรณ (2548) วิทยานิพนธเรื่องบทบาทขององคกรตอการคุมครอง
สิทธิผูเสียหายจากการคามนุษย พบวา
ภาพรวมบทบาทขององคกรตอการปฏิบัติงานคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษย
ใน 3 ดาน ไดแก ดานการใหความรูประชาชน ดานการประสานงาน และดานการสงคืนผูเสียหาย
กลับสูครอบครัว อยูในระดับปานกลาง ซึ่งบทบาทดานการประสานงานมีระดับการปฏิบัติ
มากกวาดานอื่นๆ โดยเฉพาะการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเพื่อชวยเหลือผูเสียหายมี
บทบาทในการปฏิบัติมากที่สุด และภาพรวมปญหาและอุปสรรคขององคกรตอการปฏิบัติงาน
คุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษยทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก การประสานงาน
บุคลากร งบประมาณ แผนงาน และการบริหารงาน โดยเฉพาะปญหาดานการประสานงานพบ
มากที่ สุ ด ในประเด็ นเรื่ องการประสานงานด านข อมู ลของผู เสี ยหายจากการค ามนุ ษย ร ะหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนปญหาในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือปญหาตอการปฏิบัติงานดานแผนงาน
พบวา องคกรขาดการบูรณาการแผนปฏิบัติงานดานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของมากที่สุด ภาพรวมแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตอการปฏิบัติงานคุมครองสิทธิผูเสียหายจาก
การคามนุษยใน 4 ดาน คือ ดานแผนการปฏิบัติงาน ดานสงเสริมเครือขายทองถิ่น ดานระบบ
และการติดตามและประเมินผล อยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการติดตามและประเมินผล
ในการชวยเหลือเปนระยะตอเนื่อง ชวยทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสังคมไมตกเปนเหยื่อซ้ําอีก

ศุภลักษณ พอพรวน (2548) วิทยานิพนธเรื่อง ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ตํารวจนครบาลระดับปฏิบัติการดานปญหาการคามนุษย พบวา
ปญหาการคามนุษยเปนปญหาใหมและควรมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง และควรใหมีการอบรมเกี่ยวกับปญหาการคามนุษยใหเจาหนาที่ตํารวจระดับปฏิบัติการ
ชั้นประทวน เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในปญหานี้และปรับเปลี่ยนทัศนคติดา นปญหาการคามนุษย
วามีความสําคัญและเปนปญหาเรงดวนที่ควรไดรับการแกไข
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ปยวรรณ สุขทอง (2549) สารนิพนธเรื่องเหยื่อในความผิดฐานคามนุษย พบวา
การคามนุษยเปนรูปแบบหนึ่งของการคาทาสในอดีตถือเปนความผิดทางอาญา
สากลและมี ลั ก ษณะเป น อาชญากรรมข า มชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ถื อ เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนที่รายแรง ในปจจุบันไดรับความรวมมือทั้งในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาคในการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการนําตัวผูคามนุษยมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายและใหความคุมครองผูเสียหายผูซึ่งไดรับความเสียหายจากความผิดฐาน
คามนุษย อยางไรก็ตาม กฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันไมคุมครองผูเสียหายในความผิดฐาน
คามนุษยเทาที่ควร เนื่องจากมีการดําเนินคดีในความผิดทางอาญาตอผูเสียหายในความผิดที่
เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย ทั้งที่ผูถูกคาควรจะไดรับการพิจารณาในฐานะที่เปน
ผูเสียหายและไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมมากกวาที่จะถูกลงโทษ สงผลตอพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีตอ ผูคามนุษยเนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากผูเสียหายและผูเสียหายยังไดรับความ
เสียหายจากการลงโทษ เพื่อใหผูเสียหายไดรับสิทธิและความชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งเปนผูที่ไดรับ
ความเสียหายในความผิดฐานคามนุษย และไมถูกดําเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ความผิดฐานคามนุษย สงผลใหรัฐสามารถไดพันธมิตรในการปราบปรามผูกระทําผิดฐานคามนุษย
ดังนั้นจึงพิจารณาปญหาเกี่ยวกับสถานะในทางกฎหมายของผูเสียหายและสิทธิความชวยเหลือที่
ผูเสียหายพึงไดรับซึ่งเปนประเด็นที่ถกเถียงกันเปนอยางมากในปจจุบัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สิทธิมนุษยชน

การคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ

เจาหนาที่ตํารวจ

ผูเสียหาย
จากการคามนุษย

เจาหนาที่ตํารวจ

ความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษย

1. ความเขาใจความหมายการคามนุษย
2. สิทธิการไดรับความชวยเหลือดานตางๆ
3. สิทธิที่จะไมถูกดําเนินคดีทางอาญาใน
ความผิดที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิด
ฐานคามนุษย
4. สิทธิการไดรับการชดเชยความเสียหาย
โดยผูกระทําผิด
5. สิทธิการคุมครองความเปนสวนตัว
6. สิทธิการไดรับการคุมครองความปลอดภัย
7. สิทธิการพํานักอาศัยอยูใ นประเทศ
8. สิทธิไดรับการสงกลับประเทศภูมิลําเนา

กระบวนการคุมครอง
สิทธิผูเสียหาย
จากการคามนุษย

1. การรับแจงเหตุ :การสืบสวน
2.การคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย
3. การสอบสวนดําเนินคดี
4. การคุมครองพยาน

ผูเสียหายจากการคามนุษย
ไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1.รูปแบบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคในการศึกษาการคุมครองสิทธิเบื้องตนตาม
กฎหมายของผูเสียหายจากการคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานพิทกั ษเด็ก เยาวชน
สตรีและการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งใชการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ใชวิธีการศึกษาเอกสาร แบบทดสอบ และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview ) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ดังนี้
1.1 การศึกษาคน ควาขอมูลจากเอกสาร(Documentary
Study) โดย
การศึกษาเนื้อหา หนังสือ รายงานวิจัย เอกสารอิเล็กทรอนิกส และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
1.2 การศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาดวยการใชแบบทดสอบ(Test) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดขางตน
1.3 การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth
interview ) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการสัมภาษณซักถามผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ตํารวจในสังกัดขางตน
2.ประชากร
ในการศึกษาวิจัยมีวิธีการในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ
1) การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือ และ 2) การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ดังนั้น
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จึงเสนอแยกตามวิธีการศึกษาวิจัยที่แตกตางกัน ดังนี้
2.1 การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือ
2.1.1ประชากรของการศึกษาวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวของในสวนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสืบสวน
สอบสวน การอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษยพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
การรับผูเสียหายจากการคามนุษยจากตางประเทศและการสงผูเสียหายจากการคามนุษยกลับ
ภูมิลําเนา และงานลักษณะอื่นที่เกี่ยวของในการคุมครองดูแลผูเสียหายจากการคามนุษยในสังกัด
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หนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติในสังกัดกอง
บังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ในสวนกองกํากับ และกลุม
งานสอบสวน และ ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง(สตม.)ในสวนของศูนยสืบสวนสอบสวน
(สวนคัดแยกเหยื่อฯ สืบสวน สอบสวน)
2.1.2. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมแบบ
กําหนดโควตา(Quota Sampling) จากจํานวนกลุมประชากร คือเจาหนาที่ตํารวจในหนวยงาน
พิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสังกัด ปดส. ในสวน
กองกํากับ และกลุมงานสอบสวน จากประชากรประมาณ 130 คน และ ในสังกัด ศสส.สตม.
จากประชากรประมาณ 90 คน รวมทั้งหมด 220 คน
2.1.3. ขนาดกลุ มตั วอย า งของการศึก ษาวิจัย โดยยึ ด ตามเกณฑ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (อางถึงในธานินทร ศิลป
จารุ,2549) จํานวนประชากร 220 คน ขนาดของกลุมตัวอยางจะเปน 143 คน ดังนั้นในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้จึงไดเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจ แยกเปน
(1) เจาหนาที่ตํารวจในกองกํากับและกลุมงานสอบสวน ปดส.
จํานวน 90 คน
(2)เจาหนาที่ตํารวจ ศสส.สตม. จํานวน 53 คน
2.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ
ศึกษาโดยการการสัมภาษณเจาะลึก(In-depth interview )ซึ่งเลือกผูใหขอมูลอัน
สําคัญ (Key informant) ซึ่งผูที่ใหขอมูลที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยูในสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น (สุภางค
จันทวานิช,2549) จึงคัดเลือกผูปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคา
มนุษยโดยตรง และยังไดพิจารณาจากความสมัครใจของผูถูกคัดเลือกดวยที่จะยอมให ขอมูลแก
ผูวิจัย และใชวิธี Snow Ball Sampling Technique กลาวคือเมื่อสัมภาษณแลวใหบุคคลนั้น
แนะนําคนอื่นๆตอไป กลุมตัวอยางแบงเปน
2.2.1 เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนผูใหขอมูลอันสําคัญเปนผูมีความสําคัญ
ในหนวยงาน คือ ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตํารวจ (ผูกํากับ รองผูกํากับ สารวัตร หรือ หัวหนา
และระดับผูปฏิบัติงาน) จํานวน 11 คน โดยแยกตามหนวยงานเปน
(ก) เจาหนาที่ตํารวจในกองกํากับและกลุมงานสอบสวน ปดส.
จํานวน 6 คน
(ข) เจาหนาที่ตํารวจสังกัด ศสส. สตม. จํานวน 5 คน
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2.2.2 ผูเสียหายจากการคามนุษย ไดแก บุคคลที่เปนผูเสียหายจาก
การคามนุษย ซึ่งไดรับความชวยเหลือและพักอยูในสถานคุมครองของรัฐไดแก เด็กไทยซึ่งถูกแสวง
ประโยชนทางเพศในไทย เด็กตางชาติถูกแสวงประโยชนดานแรงงานในไทย และหญิงไทยที่ถูก
บังคับคาประเวณีในตางประเทศ รวมจํานวน 3 คน
2.2.3 เจาหนาที่สหวิชาชีพ ไดแก อัยการ นักสังคมสงเคราะห และ
เจาหนาที่มูลนิธิเอกชน ซึ่งทํางานในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและไดทํางาน
รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ รวมจํานวน 3 คน
3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ
3.1 แบบทดสอบ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ความเขาใจการคุมครองสิทธิ
เบื้องตนของผูเสียหายจากการคามนุษยในลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ในสวนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสืบสวน สอบสวน การอนุญาตใหผูเสียหายจาก
การคามนุษยพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวการรับผูเสียหายจากการคามนุษยจาก
ตางประเทศและสงผูเสียหายจากการคามนุษยกลับภูมิลําเนาและงานลักษณะอื่นที่เกี่ยวของใน
การคุมครองดูแลผูเสียหายจากการคามนุษยโดยมีขอบเขตตามอํานาจหนาที่ที่ถูกกําหนดไวใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือบันทึก
ขอตกลงที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตอผูเสียหายจากการคามนุษยตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดนํามาสรางเปนแบบทดสอบความรู
เกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจโดยมีการปรับแกไขกอนนําไปใช
ในการเก็บขอมูลจริงซึ่งแบบทดสอบ(Test) ที่เปนแบบปรนัย(Objective Test) ในลักษณะถูกผิด
(True-False)
3.1.1เนื้อหาและลักษณะแบบทดสอบ(Test) มี 2 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว (มีจํานวน 6 ขอ)เปนลักษณะคําถาม
ใหเลือกตอบ(Check list) ไดแก เพศ ยศ ตําแนงสังกัด ระยะเวลาการทํางาน การไดรับการอบรม
เกี่ยวกับการคามนุษย ประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายจากการคามนุษย(จํานวน 35 ขอ) เปนลักษณะคําถามปลายปดใหเลือกตอบ ใช หรือ ไมใช
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการคามนุษย สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย การคุมครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษยของตํารวจ (การคัดแยกหรือกําหนดสถานะของผูเสียหายจากการคามนุษย
การสืบสวนปราบปราม การสอบสวนดําเนินคดี การคุมครองพยาน ฯลฯ )
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3.1.2 การใหคะแนนและเกณฑในการพิจารณา โดยตอบถูกใหคะแนน
1 คะแนน และหากตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน นอกจากนี้การแปลผลพิจารณาตามเกณฑการแบง
ระดับความรูเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย โดยกําหนดเกณฑจาก
คะแนนเต็มสูงสุด 35 คะแนน ดังนี้
คะแนนระหวาง 23.5 - 35 คะแนน หมายถึง มีความรูมาก
คะแนนระหวาง 11.8 - 23.4 คะแนน หมายถึง มีความรูปานกลาง
คะแนนระหวาง 0 - 11.7 คะแนน หมายถึง มีความรูนอย
3.2 แบบสัมภาษณ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
กระบวนการคุ มครองสิท ธิ ของผูเ สีย หายจากการคามนุษ ย ซึ่ง ใชสัม ภาษณปฏิบั ติหนา ที่ ของ
เจาหนาที่ตํารวจ ผูเสียหายจากการคามนุษย เจาหนาที่สหวิชาชีพอันไดแก อัยการ นักสังคมสงเคราะห
เจาหนาที่มูลนิธิเอกชนที่ใหความชวยเหลือแกผูเสียหายจากการคามนุษย
4.การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยแบงเปน2 สวน
4.1 ข อ มู ล จากแบบทดสอบ (Test) จํ า นวน 143 ชุ ด โดยเก็ บ จากกลุ ม
ตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ ตํารวจในสั งกัด ปดส. และสตม. โดยกอนการเก็บขอมูลผูวิจั ยไดทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากหนวยงานดังกลาวและไดเดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ซึ่งระยะเวลาที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลนั้น เปนชวงหลังจากพ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยมีผลบังคับใชแลว 2 เดือน คือในเดือนสิงหาคม- ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดย
ผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบใหแกกลุมตัวอยางและรอรับแบบทดสอบกลับพรอมกัน หลังจากนั้น
รวบรวมแบบทดสอบจากกลุมตัวอยางทั้ง 2 หนวยงานรวมถึงตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบทดสอบ จึงนํามาวิเคราะหทางสถิติ
4.2 ขอมูลการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview)รวมจํานวน 17 คน
ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจ ผูเสียหายจากการคามนุษยและเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพ โดยเลือก
ผูใหขอมูลอันสําคัญ (Key informant) จึงคัดเลือกผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการคามนุษยและ
การปฏิบัติตอผูเสียหายจากคามนุษยและยังไดพิจารณาจากความสมัครใจของผูถูกคัดเลือกดวย
ที่จะยอมใหขอมูล ทั้งนี้ในสวนผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนเจาหนาภาครัฐหรือภาครัฐใหการดูแล
ผูวิจัยตองทําหนังสือขออนุญาตจากตนสังกัดกอนจะดําเนินการนัดหมายของสัมภาษณเจาะลึก
รวมถึง แนวคํ า ถามที่ ใช ในการสั ม ภาษณเ จาะลึก นั้น ไดใหผู ใหขอมู ลสํ า คัญรับ ทราบกอ นการ
สัมภาษณเจาะลึก โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยตอง
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ขออนุญาตบันทึกเสียงของผูใหขอมูลสําคัญและเวลาในการสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขอมูลรายละ
ประมาณ 1-2ชั่วโมง ซึ่งบางรายใชเวลาหลายครั้งในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน
โดยเฉพาะผูใหขอมูลสําคัญที่ซึ่งเปนเจ าหนาที่ตํารวจ หลายครั้ง ที่ติดภารกิจทํ าใหผูวิจัยตอง
สอบถามทางโทรศัพท หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณเจาะลึกแลวผูวิจัยทําการเรียบเรียงขอมูล
ดวยการถอดความจากเครื่องอัดเสียงและรวมถึงการจดประเด็นระหวางการสัมภาษณเจาะลึก
หรือบรรยากาศขณะที่ไดสัมภาษณเจาะลึก เนื่องจากบางครั้งผูวิจัยไดสังเกตการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจตอผูเขามาติดตอรับความชวยเหลือ ซึ่งการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมตัวอยาง
นั้นเริ่มทําการสัมภาษณเจาะลึกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 และเสร็จสิ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2551
5. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงแยกวิเคราะห
ใหสอดคลองกับการเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้
5.1 ข อ มู ล จากแบบทดสอบ(Test) ผู วิ จั ย ได ต รวจสอบความสมบู ร ณ ข อง
แบบทดสอบทุกชุด กอนจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ไดใช
โปรแกรมทางสถิติสําหรับการวิจัย โดยมีการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจโดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)แลวนําเสนอในรูปตาราง และคําบรรยายประกอบ
5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview ) จะเปนการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดย
อาศัยผลจากแบบทดสอบมาเสริมเพื่อใหไดขอมูลที่มีน้ําหนักและอธิบายเสริมในประเด็นดานความเขาใจ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิฯของเจาหนาที่ตํารวจ
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บทที่ 4
บทบาท อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจตอการคุมครอง
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
ประเทศไทยรวมลงนามในพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
, especially Women And Children ) เมื่อ 18 ธันวาคม 2544 และรัฐบาลไดประกาศใหการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ โดยใหทุกสวนราชการ และหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชนบูรณาการแผนการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
โดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 เพื่อใหการตอตานการคามนุษยมีประสิทธิภาพสํานักงาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ จึ ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานเฉพาะ คื อ ศู น ย พิ ทั ก ษ เ ด็ ก เยาวชน และสตรี
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ แ ละมี แ ผนงานหรื อ มาตรการด า นการต อ ต า นการค า มนุ ษ ย ข อง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งในระยะแรกมีแผนพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี (พดส.1/46) แผน
พิทักษเด็ก เยาวชน สตรี และการคามนุษย (พดส.1/48)แผนพิทักษเด็ก เยาวชน สตรี และการคามนุษย
(พดส.1/49) และลาสุดมีแผนพิทักษเด็ก เยาวชน สตรี และการคามนุษย(พดส.1/50) เพื่อการปองกัน
และปราบปรามการค า มนุษ ย อยา งจริง จัง ซึ่งการมอบหมายหนาที่ ใหกับ หนวยงานในสัง กัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติทุกสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนวยงานในสังกัดที่หนาที่ปองกันปราบปรามและ
การคุ มครองผู เ สี ยหายจากการค ามนุ ษ ยซึ่ง มีห นวยงานระดับกองบัญ ชาการ กองบั งคั บ การ
ทํางานและระดับสถานีตํารวจ มีบทบาทหนาที่แตกตางกันแตในขณะเดียวกันนั้นก็เชื่อมโยง
ประสานงานกันเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ(สํานักงานตํารวจแหงชาติ,2550)
หนวยงานระดับกองบัญชาการมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับงานของพดส.ตร. ไดแก
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล(บช.ส.) กองบัญชาการตํารวจนครบาล(บช.น.) กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง(สตม.)กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-9
ระดับกองบังคับการซึ่งมีภารกิจเกี่ยวของกับกรอบงานพสด. ไดแก ศูนยสวัสดิภาพ
เด็ก เยาวชนและสตรี(ศดส.) ซึ่งรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการคามนุษยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ

70
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ซึ่งรับผิดชอบคดีที่
เกี่ยวของกับการคามนุษยขามชาติ
ระดับระดับสถานีตาํ รวจแตละสถานีรับผิดชอบสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
รายยอยในพืน้ ที่รับผิดชอบทุกประเภท
ดังที่กลาวในขางตนสํานักงานตําแหงชาติมีหนวยงานตางๆทําหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการคามนุษย ซึ่งตางทําหนาที่สนับสนุน เชื่อมโยงกัน ซึ่งในหนวยงานดังกลาวนัน้ ผูว จิ ยั จะ
ศึกษาบางหนวยงานที่มีหนาที่เฉพาะอันไดแกกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชน และสตรี (ปดส.) และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง(สตม.)
จึงขออธิบายเพิ่มเติมสําหรับหนวยงานทีม่ ีภารกิจในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยเฉพาะที่ศึกษาเลือกเก็บขอมูลไดแก

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
มีฐานะระดับกองบัญชาการ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลัก
ที่มีกระบวนการและวิธีการในการควบคุมคนตางดาวที่เขาออกราชอาณาจักร พํานักอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักร สืบสวนสอบสวน ปราบปรามและสงกลับคนตางดาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
พันธกิจ
1.เป นฝ ายอํ านวยการในการกํ าหนดยุ ทธศาสตร ให สํ านั กงานตํ ารวจ
แหงชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและหนวยงานในสังกัด
2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา หนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ และ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
3.ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน
บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพยสินอื่นของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
4.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
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5.ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่ นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากนี้สตม.มีนโยบายหลักในการปฏิบัติหนาที่สืบสวนปราบปรามดังนี้
1.ตองไมมีคนตางชาติที่อยูในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
2.ตองมีกลไกหรือวิธีการที่สามารถตรวจสอบที่พักอาศัย ตลอดจนติดตาม
พฤติการณคนตางชาติที่อยูในราชอาณาจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.ตองกําจัดขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ไมมีแหลงผลิตหรือ
จําหนายหนังสือเดินทางปลอมในประเทศไทย
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีโครงสรางของหนวยงานดังนี้
แผนภูมิที่ 2 โครงสรางของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

ที่มา: http://www.immigration.go.th

โครงสรางของศูนยสืบสวนสอบสวน สตม. (ศสส.สตม.) มี 3 กองกํากับการ และ
กลุมงานสอบสวน ซึ่งประกอบดวย
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แผนภูมิที่ 3 โครงสรางของศูนยสืบสวนสอบสวน (ศสส.สตม.)
ศูนยสืบสวนสอบสวน สตม.
กลุมงานสอบสวน

กองกํากับการ 1

ฝายอํานวนการ

กองกํากับการ 2

กองกํากับการ 3

ที่มา : http://www.tcicimm.com

กองกํากับการ 1 ศูนยปราบปรามคนรายขามชาติเกิดขึ้นตาม ระเบียบ ตร. วาดวย
การกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นราชการในสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ.2548 ตั้ ง แต
1 กรกฎาคม 2548 มีหนาที่หลักในการสืบสวนปองกันปราบปรามดําเนินคดีและขยายผลการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ และการกระทําผิดตามกฎหมายคนเขาเมือง การกระทําผิด
ตามกฎหมายการคาหญิงและเด็ก งานพิสูจนเอกสารปลอมและงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
เพื่อความมั่นคงของประเทศเปนนโยบายหลัก
กองกํากับการ2เปนลักษณะงานสืบสวนปราบปรามจับกุมมีอํานาจทั่วราชอาณาจักร
มีลักษณะการทํางานไมแตกตางกับกองกํากับการ 1
สวนกองกํากับการ3 ทําหนาที่เกี่ยวกับงานสงกลับ งานตองหาม งานหองกัก ซึง่
ศูนยคัดแยกเหยื่อฯ มีเจาหนาที่ภาคเอกชน(NGO)รวมทํางานดวย
ดังนัน้ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) ไดมหี นวยงานยอยในการดําเนินการ
สืบสวนปราบปรามการคามนุษย คือศูนยสืบสวนสอบสวน (ศสส.สตม.) ซึง่ มีหนวยงานแบงเปน
กองกํากับการ 1 - 3 และกลุมงานสอบสวนและหนวยงานในกองกํากับ 3 คือ สวนคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยคามนุษย งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยที่เปนชาวตางชาติลักลอบหนีเขาเมืองที่อยูในหองกัก(IDC)
ปพ.ศ. 2548 สตม.สงบุคคลที่คาดวานาจะเขาขายเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ใหกับ พม.จํานวนประมาณ 500 กวาคน ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัตงิ านสวนคัดแยกผูเสียหายฯงานพิทกั ษเด็ก เยาวชน สตรีของสตม.
ป พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
รวม ป48 – ส.ค.51

จํานวนผูที่นา จะเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย (คน)
155
188
99
87
529

เมื่อคัดแยกผูเสียหายฯซึ่งนาเชื่อวาจะตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยแลว
จะประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อรับตัวบุคคลที่คาดวาจะตกเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยใหความดูแลคุมครองฝกอาชีพและสงกลับอยางปลอดภัยตอไป

กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.)เปน
หนวยงานระดับกองบังคับการ อยูภายใตสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)ทํา
หนาที่ในการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับการละเมิด การกระทําผิด
ตอเด็ก เยาวชน และสตรี และจัดระเบียบสังคม เปนหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญดานการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทางสังคม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่กระทําตอเด็ก เยาวชน สตรี และ
แรงงาน มีหนาที่ในการปกปอง คุมครองเด็ก เยาวชน สตรี และแรงงาน จากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและปราบปรามทําลายลางเครือขายขบวนการคามนุษยทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติโดยบูรณาการประสานความรวมมือทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
มีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนดําเนินการจัด
ระเบียบสังคมเพื่อแกไขปญหาทางสังคมอยางเปนระบบและยั่งยืน
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โครงสรางกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชนและสตรี
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.)มีการ
ปรับโครงสรางขององคกรเมือ่ ป 2551 โดยแบงสวนราชการออกเปน 11 งาน และ10 ฝายปฏิบัติการ
ดังแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิท4ี่ โครงสรางของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชนและสตรี
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชนและสตรี

ฝายอํานวยการ
1.งานธุรการ
2.งานกําลังพล
3.งานการขาว
4.งานสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
5.งานกิจการพิเศษและความมั่นคง
6.งานสงกําลังบํารุง
7.งานพลาธิการ
8.งานงบประมาณ
9.งานการเงิน
10.งานสวัสดิการ
11.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการ 1
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 2
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 3
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 4
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 5
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 6
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 7
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 8
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 9
(พนักงานสอบสวน)

ฝายปฏิบัติการ 10
(พนักงานสอบสวน)

ในแตกองกํากับการฝายปฏิบัติการมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิด
ที่มีโทษทางอาญา เกี่ยวกับการละเมิดการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี ความผิดเกี่ยวกับ
แรงงาน และการจัดระเบียบสังคม ตลอดจนการปฎิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีการแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบในทั่วราชอาณาจักรและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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ประวัติและอํานาจหนาที่
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี ไดจัดตั้งขึ้น
เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2548และกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่30มิ.ย.2548 มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
1.รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสําคัญ
2.รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่ว
ราชอาณาจักร
3.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม
กฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอื่ นอั นเกี่ ยวกั บความผิ ดทางอาญาเกี่ ยวกั บการกระทํ า ผิ ดต อเด็ ก
เยาวชน และสตรี ความผิดเกี่ยวกับแรงงานหรือการจัดระเบียบสังคม
4.ปฏิ บั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับหมอบหมาย
วิสัยทัศน
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี เปนหนวยงาน
เชี่ยวชาญดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางสังคม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่กระทําตอ
เด็ก เยาวชน สตรีและแรงงาน มีหนาที่ในการปกปอง คุมครองเด็ก เยาวชน สตรีและแรงงานจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และปราบปรามทําลายลางเครือขายขบวนการคามนุษยทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ โดยบูรณาการประสานความรวมมือทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
และตางประเทศมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว และเปนมาตรฐานสากล ตลอดจน
ดําเนินการจัดระเบียบสังคม เพื่อแกไขปญหาทางสังคมอยางเปนระบบและยั่งยืน
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พันธกิจ
1.พัฒนาหนวยงานใหสามารถเปนหนวยงานเจาภาพของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในการแกไขปญหาการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชนสตรีและแรงงานในระดับประเทศและนานาชาติ
2. พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญ มีทมี งานสืบสวนสอบสวนชํานาญ
เฉพาะดาน ทีม่ ีทัศนคติความรูความเขาใจทั้งปญหาและสาเหตุ สามารถแกไขปญหาการกระทําผิด
ตอเด็ก เยาวชน สตรี และแรงงานไดอยางเปนระบบ ครบทุกมิติ และยั่งยืน
3.พัฒนาระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเชื่อมโยงขอมูล
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลในการแกไขปญหาการ
กระทําผิดตอเด็ก เยาวชน สตรี และแรงงานในระดับสากล
4.ใหการคุมครอง ปองกัน เด็ก เยาวชน สตรี และแรงงาน จากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.ปราบปรามทําลายลางเครือขายขบวนการคามนุษยใหลดลงและหมดไป
อยางเปนรูปธรรม
หลักการปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรีมีหลักขั้นตอน
และวิธีในการจับกุม ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยสิ่งแรกที่คํานึงถึง คือ วัตถุประสงค
ของปฏิบัติการ จะตองกําหนดที่ตั้งที่ชัดเจนของผูเสียหายจากการคามนุษยที่ตองการชวยเหลือ
ที่ตั้งของผูตองสงสัยที่จะทําการจับกุม และที่ตั้งของพยานหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ และสิ่งที่ตอง
คํานึงถึงลําดับตอไป ก็คือ มาตรฐานในการปฏิบัติการ จะตองแนใจวาผูเสียหายจากการคามนุษย
ปลอดภัย และแนใจวาสามารถจับกุมผูตองสงสัยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได โดยใชกําลังเจาหนาที่
ตํารวจที่เหมาะสมในการปฏิบัติการ และตองปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิตางๆอยางเครงครัด
ในการปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองคํานึงถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนตาม
แผน P E A C E ประกอบดวย (กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี,2550)
โดยพิจารณา ดังนี้
P – วางแผนและเตรียมการ (Planning & Preparation) ตรวจสอบถึงหลักฐานที่
พอเพียงในการใชอํานาจทางกฎหมายในกรณีที่ตองมีหมายจับหรือหรือหมายคน มีการยืนยัน
ตําแหนงที่ตั้งที่แนนอน แจกแจง ประเมิน และจัดการความเสี่ยงใหแนใจวามีเจาหนาที่และที่
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ปรึกษาพอเพียง จัดกําลังเจาหนาที่แบงชุดตามภารกิจ
วัตถุประสงคและหนาที่เฉพาะ

จัดใหมีการสรุปขอมูลที่ชัดเจน

E – ดําเนินการ (Entry & Execution)มีการดําเนินการที่แนใจวาการเขาไปยัง
สถานที่นั้นรวดเร็วและปลอดภัย มีการวางแนวรักษาความปลอดภัยและทุกคนในที่นั้นปลอดภัย
สามารถหาแหลงที่ตั้งใหความมั่นใจเกี่ยวกับผูเสียหายจากการคามนุษยและเตรียมรับความตื่น
ตระหนก สามารถหาแหลงที่ตั้งและจับกุมผูตองสงสัย ใหมีการแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ออกจากผูตองสงสัย มีการปองกันการขมขูทางสายตาและวาจา โดยยายผูเสียหายจากการคามนุษย
ไปยังสถานที่ปลอดภัย
A – จับกุม (Arrest) ใหแนใจวาผูตองสงสัยมีความปลอดภัยและปองกันการหลบหนี
โดยปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองโดยคํานึงถึงสิทธิ มีการแนะนําตนเองแลวแจงใหผูตองสงสัยทราบถึง
ขอเท็จจริงของการจับกุม การทําผิดกฎหมาย อํานาจในการจับกุม และสรุปถึงหลักฐานในการจับกุม
C – ควบคุมสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene Control) มีการควบคุมแนวปองกัน
และสถานที่เกิดเหตุเขาและออกไดเฉพาะผูมีหนาที่เทานั้นโดยทํางานรวมกันเปนคณะ มีการถาย
ภาพยนตรหรือภาพสถานที่เกิดเหตุและแผนผังคราวๆ ใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งกอนการตรวจคน
จะตองแจงผูตองสงสัยถึงหลักฐานในการตรวจคน อํานาจทางกฎหมาย แสดงหมายคน อธิบาย
สิทธิตางๆ ที่มีใหทราบกอน
E – หลักฐาน (Evidence) เจาหนาที่ตองตรวจคนอยางถี่ถวนและเปนไปตาม
ขั้นตอน ตรวจยึดหลักฐานที่เกี่ยวของทุกชิ้น หากมีขอสงสัยใหยึดไว การตรวจยึดแตละชิ้น ให
บันทึกขอมูลโดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่ชัดเจนที่ทําการยึด รูปพรรณโดยละเอียดของแตละชิน้
รายละเอียดของการตรวจยึด การเก็บและเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูล
หลังจากปฏิบัติการฯแลวสิ่งที่ตองดําเนินการในโอกาสตอไป คือ พาผูเสียหาย
จากการคามนุษยไปยังสถานที่ปลอดภัยซึ่งเหมาะสม กักตัวผูตองสงสัยไวเพื่อความปลอดภัย
ปองกันไมใหมีการสื่อสารระหวางกัน และตรวจยึดและเก็บรักษาหลักฐานไวอยางปลอดภัย

78
การบังคับใชกฎหมาย
ปดส.มีภารกิจหนาที่ในการปกปองคุมครองเด็ก เยาวชน สตรีและแรงงานจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สืบสวนปราบปราม จับกุมและทําการสอบสวนคดีการคามนุษยทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศ มีผลการปฏิบัติงานระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 2550 ดังนี้
ตารางที่ 2 สถิติการจับกุมคดีตางๆ ของ ปดส.
ลําดับ

ประเภท

1
2
3
4

จับกุมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
จับกุมความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษ
จับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
จับกุมความผิดเกี่ยวกับสื่อและวัตถุลามกอนาจาร
รวมทั้งสิ้น

ผลการจับกุม
(ราย)
(คน)
171
191
911
2,350
60
157
39
54
1,781
2,752

ตารางที่ 3 สถิติการสอบสวนคดีตางๆ ของ ปดส.
ลําดับ
ประเภท
1
คดีคามนุษย
2
คดีขมขืนกระทําชําเรา โทรมหญิง พรากผูเยาว
3
คดีความผิดเกีย่ วกับการฉอโกงแรงงาน
4
คดีความผิดเกีย่ วกับสื่อและวัตถุลามกอนาจาร
5
คดีเกี่ยวกับการคาแรงงาน
6
อื่นๆ (ทําแทง หมิ่นประมาท เปนตน)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(คดี)
144
42
41
7
16
7
257

จากสถิติในขางตน เปนผลการดําเนินงานของเจาหนาทีต่ ํารวจ ปดส.ในป พ.ศ.
2550 ซึ่งในขณะนั้นพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยยงั ไมมีผลบังคับใชจึงทําใหการ
ดําเนินคดีตองอาศัยกฎหมายอื่นในขณะนัน้ มาบังคับใช เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก (ปจจุบันยกเลิกแลว),พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ,พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก เปนตน
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บทที่ 5
ความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
การศึกษาวิจัยเรื่อง”การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษย
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจที่มีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
รวมทั้งศึกษาระดับความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
และวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองสิทธิและชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษยตามความเขาใจของแตละฝายในหนวยงานของตํารวจ ตลอดจนวิเคราะหปญหา
และอุปสรรคในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ ประชากรที่
ใชในการศึกษาไดแกเจาหนาที่ตํารวจในหนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และ
สตรี (ปดส.) ในสวนกองกํากับ และกลุมงานสอบสวน จํานวน 90 คน และ ในสังกัดสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (สตม.)ในสวนของศูนยสืบสวนสอบสวน จํานวน 53 คน รวมจํานวน 143 คน
ผลการศึกษาเปนดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ ไดแก เพศ ยศ ตําแนง สังกัด
ระยะเวลาการทํางานตามตําแหนงปจจุบัน การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย ประสบการณใน
การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจาก
การคามนุษยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของการคามนุษย การสืบสวนคดีเกี่ยวกับการคามนุษย
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย การคุมครองความปลอดภัย
แกผูเสียหายจากการคามนุษย สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยในการพํานักอยูในประเทศ
และการสงกลับภูมิลําเนา
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ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบทดสอบ
1.เพศของผูตอบแบบทดสอบ
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามเพศ
ปดส.
สตม.
รวม
เพศ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
ชาย
65
61.3
41
38.7
106
100
หญิง
25
67.6
12
32.4
37
100
รวม
90
62.9
53
37.1
143
100
จากตารางที่ 4 พบวา ในกลุม ของผูตอบแบบทดสอบสวนใหญเปนเจาหนาที่ตํารวจ
สังกัดปดส. คิดเปนรอยละ 62.94 และทั้ง 2 หนวยงานเปนเจาหนาทีต่ ํารวจชายมากกวาเจาหนาที่
ตํารวจหญิงอยางชัดเจน เนือ่ งจากภารกิจงานของตํารวจปดส. มีภาระหนาที่โดยตรงตอการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
2.สังกัด ยศ และตําแหนงของผูตอบแบบทดสอบ
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามระดับชั้นตํารวจ
ระดับ
ปดส.
สตม.
รวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
สัญญาบัตร
32
59.3
22
40.7
54
100
เจาหนาทีฝ่ ายปฏิบัติการ
23
13
พนักงานสอบสวน
9
9
ประทวน
58
65.2
31
34.8
89
100
รวม
90
62.9
53
37.1
143
100
จากตารางที่ 5 พบวา ในกลุม ของผูตอบแบบทดสอบสวนใหญเปนเจาหนาที่ตาํ รวจ
ระดับชั้นประทวน
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามระดับยศ และตําแหนง
ปดส.
สตม.
รวม
ตําแหนง
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
ผูกํากับ
พ.ต.อ

2

2.22

0

0

2

1.40

รองผูกํากับ
พ.ต.ท.

5

5.56

0

0

5

3.50

สารวัตร
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.

2
8

2.22
8.89

2
0

3.77
0

4
8

2.80
5.59

พนักงานสอบสวน
พ.ต.ท. (สบ.3)
พ.ต.ท. (สบ.2)
พ.ต.ต. (สบ.2)
ร.ต.ต. (สบ.1)

5
2
1
1

5.56
2.22
1.11
1.11

3
4
2
0

5.66
7.55
3.77
0

8
5
4
1

5.59
3.50
2.80
0.70

รองสารวัตร
ร.ต.อ.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.

1
0
5

1.11
0
5.56

5
4
2

9.43
7.55
3.77

6
4
7

4.20
2.80
4.90

ผูบังคับหมู
ด.ต.
จ.ส.ต.
ส.ต.อ.
ส.ต.ท.
รวม

33
16
7
2
90

36.67
17.78
7.78
2.22
100

25
2
3
1
53

47.17
3.77
5.66
1.89
100

58
18
10
3
143

40.56
12.59
6.99
2.10
100

จากตารางที่ 6 พบวา ในกลุม ของผูตอบแบบทดสอบมีทั้งระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติ
คือระดับ ผูกํากับ รองผูกํากับ สารวัตร ซึ่งสวนใหญเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับหมู
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3. ระยะเวลาการทํางานทีเ่ กี่ยวกับการคามนุษย
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามระยะเวลาการทํางานเกี่ยวกับการคามนุษย
ปดส.
สตม.
รวม
ระยะเวลา(เดือน)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
0
7
7.8
36
67.9
43
30.1
1
3
3.3
3
5.7
6
4.2
2
2
2.2
1
1.9
3
2.1
3
4
4.4
3
5.7
7
4.9
4
44
48.9
1
1.9
45
31.5
5
5
5.6
0
0
5
3.5
6
2
2.2
1
1.9
3
2.1
7
1
1.1
0
0
1
0.7
10
3
3.3
0
0
3
2.1
12
6
6.7
1
1.9
7
4.9
15
1
1.1
0
0
1
0.7
18
1
1.1
1
1.9
2
1.4
24
6
6.7
3
3.8
8
5.6
36
5
5.6
1
1.9
6
4.2
48
0
0
1
1.9
1
0.7
60
0
0
1
1.9
1
0.7
120
0
0
1
1.9
1
0.7
รวม
90
100
53
100
143
100
จากตารางที่ 7 พบวา ในกลุมของผูตอบแบบทดสอบสวนใหญมีระยะเวลาในการ
ทํางานเกี่ยวกับการคามนุษยไดไมนาน เชน ไมเคยทํางานดานการคามนุษย หรือดํารงตําแหนง
ทํางานดานนี้เพียง 4 เดือนคิดเปนรอยละ 31.5 เนื่องจากในชวงเวลาที่เก็บขอมูลนี้เปนชวงที่
หนวยงานมีการปรับกําลังพลตามโครงสรางใหม จึงมีเจาหนาที่เขามารับตําแหนงใหมคอนขางมาก
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4. การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ จําแนก
ตามการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย
อบรม
เคย
ไมเคย
รวม

ปดส.
จํานวน
รอยละ
20
22.2
70
77.8
90
100

สตม.
จํานวน
20
33
53

รอยละ
37.7
62.3
100

รวม
จํานวน รอยละ
40
28.0
103
72.0
143
100

จากตาราง 8 พบวา กลุม ผูต อบแบบทดสอบสวนใหญไมเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับ
การคามนุษย คิดเปน รอยละ 72
5. ประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ประสบการณ
ชวยเหลือ
เคย
ไมเคย
รวม

ปดส.
จํานวน
รอยละ
23
25.6
67
74.4
90
100

สตม.
จํานวน
8
45
53

รอยละ
15.1
84.9
100

รวม
จํานวน รอยละ
31
21.7
112
78.3
143
100

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมผูตอบแบบทดสอบสวนใหญไมเคยมีประสบการณใน
การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย คิดเปน รอยละ 78.3 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในองคกร
ปดส.มีการปรับโครงสรางใหม มีการปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนงของเจาหนาที่เดิมและมีเจาหนาที่
มารับตําแหนงใหมเปนสวนมาก
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามจํานวนครัง้ ที่ชว ยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
จํานวนครั้งที่
ชวยเหลือ
1
2
3
4
5
6
10
รวม

ปดส.
จํานวน
รอยละ
6
26.1
9
39.1
1
4.4
3
13.0
3
13.0
0
0
1
4.4
23
100

สตม.
จํานวน
2
1
2
2
0
1
0
8

รอยละ
25.0
12.5
25.0
25.0
0
12.5
0
100

รวม
จํานวน รอยละ
8
25.8
10
32.3
3
9.7
5
16.1
3
9.7
1
3.2
1
3.2
31
100

จากตารางที่ 10 พบวากลุมผูตอบแบบทดสอบสวนใหญมีประสบการณในการชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษย จํานวน 2 ครั้งคิดเปนรอยละ 32.3 และจํานวนครั้งที่ชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุษยมากที่สุด คือ จํานวน 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.2 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแลวเจาหนาที่ตํารวจมีประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยไมมากนัก
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการคุมครองสิทธิของผูเ สียหายจากการคามนุษย
ตารางที่ 11 คาสถิติของแบบทดสอบจากผูตอบแบบทดสอบ
สถิติ
คะแนน
คาสูงสุด
34
คาต่ําสุด
17
คาเฉลี่ย
24.98
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.141
คาฐานนิยม
27
จากตารางที่ 11 พบวา ในกลุมของผูตอบแบบทดสอบจํานวนทั้งสิน้ 143 คน มีคะแนน
สูงสุด 34 คะแนน คะแนนต่าํ สุด 17 คะแนน ซึ่ง คะแนนเฉลี่ย 24.98 โดยมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.141
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบทดสอบจําแนกตามระดับคะแนน
ระดับคะแนน
จํานวน (คน)
รอยละ
ความรูมาก (23.5 - 35 คะแนน)
100
70
ความรูปานกลาง (11.8 - 23.4 คะแนน)
43
30
ความรูนอย (0 -11.7 คะแนน)
รวม
143
100
จากตารางที่ 12 พบวา ในกลุมของผูตอบแบบทดสอบมีความรู เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายจากการคามนุษย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70
1. ความเขาใจเกี่ยวกับนิยามการคามนุษยตามกฎหมาย
ตารางที1่ 3 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับนิยามการคามนุษยตามกฎหมาย
ขอ
1.การคามนุษยเปนการกระทําตอผูหญิงหรือเด็กเทานั้น
2.การคามนุษยตองมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

เพื่อเฉพาะตนเอง
3.การบังคับใหเด็กทํางานบนเรือประมงถือเปนการคามนุษย
4.นายเขี ย วให ด .ช.ป อ ปขายบริ ก ารทางเพศโดยขออนุ ญ าตจาก

ผูปกครองแลวไมถือเปนการคามนุษย
5.การคาประเวณี หรือการใหบริการทางเพศเปนการคามนุษยเสมอ
6.การบั ง คั บ ให เ ร ร อ นขอทาน ขายพวงมาลั ย หรื อ ขายของ

เล็กๆนอยๆเปนการคามนุษย
7.ผูลัก ลอบเขา เมือ งโดยผิดกฎหมายจะตกเปนผู เสียหายจากการ
คามนุษยเสมอ
8.การผลิตหรือเผยแพรวัตถุ สื่อลามกเชน คลิปโปในโทรศัพท
มื อ ถื อ วิ ดี โ อคลิ ป โดยใช เ ด็ ก วั ย รุ น เป น ผู แ สดง แล ว นํ า ไป
จําหนายถือเปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบและเปนการคามนุษย

จํานวน/รอยละที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม
84
50
134
93.33
94.34
93.71
70
33
103
77.78
62.26
72.03
90
50
140
97.90
100.00
94.34

คําตอบที่
ถูกตอง
ไมใช
ไมใช
ใช

90
100.00

47
88.68

137
95.80

74
82.22
63
70.00

43
81.13
49
92.45

117
81.82
112
78.32

76
84.44

50
94.34

126
88.11

ไมใช

46
51.11

37
69.81

83
58.04

ใช

ไมใช
ไมใช
ใช
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จากตารางที่ 13 ความเขาใจเกี่ยวกับนิยามการคามนุษยตามกฎหมายของกลุม
ตัวอยาง ปรากฏวาสวนใหญมีความเขาใจที่ถูกตองวาการคามนุษยไมใชเปนการกระทําตอผูหญิง
หรือเด็กเทานัน้ การบังคับใหเด็กทํางานบนเรือประมงถือเปนการคามนุษย หรือ กรณีตัวอยาง
นายเขียวใหด.ช.ปอปขายบริการทางเพศโดยขออนุญาตจากผูปกครองแลวถือเปนการคามนุษย
ซึ่งตอบถูก มากกวารอยละ 90
สําหรับขอคําถามที7่ กลุม ตัวอยางมีความเขาใจความแตกตางระหวางผูเสียหาย
จากการคามนุษยกับการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งตอบถูกรอยละ 88.11 เชนเดียวกับ
ขอคําถามที่ 5 กลุมตัวอยางมีความเขาใจเกี่ยวการคาประเวณีหรือการใหบริการทางเพศอาจจะ
ไมใชเปนการคามนุษย สวนใหญตอบถูกรอยละ 81.82 แตกรณีขอคําถามที่ 8 การผลิตหรือเผยแพร
วัตถุสื่อลามกเชน คลิปโปในโทรศัพท วิดีโอคลิป โดยใชเด็กวัยรุนเปนผูแ สดงแลวนําไป จําหนายถือ
เปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบและเปนการคามนุษยปรากฏวามีเพียงรอยละ58.04ที่ตอบถูกเทานัน้
ดังนัน้ ความรูความเขาใจดานนิยามการคามนุษยโดยรวมแลว พบวา สวนใหญตอบ
คําถามถูกเกินกวารอยละ 72ขึ้นไปมีความรูความเขาใจในคํานิยามของการคามนุษยอยูใ นระดับมาก
2. การรับแจงเหตุ การสืบสวนคดีการคามนุษย
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการรับแจงเหตุ การสืบสวนคดีการคามนุษย
ขอ
9.เมื่ อ ได รั บ แจ ง เหตุ ห รื อ พบเหตุ ต อ งสงสั ย ว า มี ก ารค า มนุ ษ ย

เจาหนาที่ตํารวจตองดําเนินการสืบสวนโดยมิชักชา
10.ในบางกรณีเจาหนาที่ตํารวจวางแผนการจับกุม รวมกับทีมสห
วิชาชีพกอนการเขาจับกุมผูกระทําผิดและชวยเหลือผูเสียหายให
ปลอดภัยจากสถานที่เกิดเหตุ
11.หากเจาหนาที่ตํารวจพบเหตุตองสงสัยวามีการคามนุษยใน
สถานที่แหงหนึ่งสามารถตรวจคนได หากแตเปนเวลากลางคืน
ตองทําการรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายคนจากศาลกอน
12.หากพบผูลั กลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะตองผลั กดั น
ออกนอกประเทศทุกคน เนื่องจากไดกระทําผิดตามกฎหมาย
เขา เมืองหรืออาจเขามากระทําความผิดในประเทศได
13.เจาหนาที่ตํารวจสามารถคุมครองผูเสียหายการคามนุษย
แยกจากทีมสหวิชาชีพได

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม

คําตอบที่
ถูกตอง

86
95.56

52
98.11

138
96.50

ใช

57
63.33

40
75.47

97
67.83

ใช

45
50.00

28
52.83

73
51.05

ไมใช

28
31.11

24
45.28

52
36.36

ไมใช

23
25.56

16
30.19

39
27.27

ไมใช
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จากตารางที่ 14 ความเขาใจเกี่ยวกับสืบสวนการคามนุษยของกลุมตัวอยาง
ปรากฏวา ความเขาใจเกี่ยวกับการรับแจงเหตุการณปฏิบัติหนาที่สืบสวนโดยมิชักชานั้นตอบถูก
รอยละ 96.50 และความเขาใจการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพในชั้นการสืบสวน จับกุมแมวาจะเปน
อํานาจหนาทีข่ องตํารวจ แตบางกรณีอาจมีเจาหนาที่สว นที่เกี่ยวของเขารวมดวยนั้น กลุมตัวอยาง
ตอบถูกรอยละ 67.83 ซึ่งมีบางคนในกลุมตัวอยางเห็นวาเปนหนาที่ของตํารวจเพียงฝายเดียวก็
สามารถดําเนินสืบสวนและจับกุมไดตามลําพังโดยไมตองมีเจาหนาทีน่ อกหนวยงาน
สําหรับในขอคําถามที่ 11 เกี่ยวกับตรวจคนสถานที่ในเวลากลางคืนตามกฎหมาย
พ.ร.บ.การคามนุษย พ.ศ. 2551 นั้นไดใหอํานาจโดยมีขอปฏิบัติกําหนดไวเปนการเฉพาะ แตมีกลุม
ตัวอยางตอบถูกรอยละ 51.05 เชนเดียวกับขอคําถามที่ 12 เกี่ยวกับการผลักดันผูลักลอบเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย สวนใหญตอบถูกเพียงรอยละ 36.36 ซึง่ สอดคลองกับขอคําถามที่ 7 ที่เห็นวาบาง
กรณีผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะไมเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งทั้ง 2 ขอนี้อาจทํา
ใหเขาใจไดวากลุมตัวอยางเห็นวาผูลกั ลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายนัน้ เปนผูก ระทําผิดกฎหมายแลว
จึงตองถูกดําเนินคดีหรือผลักดันออกไปมากกวาจะพิจารณาวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยแฝง
มาหรือไม
และกรณีขอคําถามที่ 13 นั้น ปรากฏวาสวนใหญเพียงรอยละ 27.27 ที่ตอบถูก
เทานั้น ซึง่ สอดคลองกับขอคําถามที่ 10 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตํารวจรวมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่ง
เจาหนาที่ตํารวจอาจมีความคิดวาสามารถทํางานในหนาที่ของตนไดดีเพียงลําพังและงานแตละอยาง
สามารถที่จะแบงแยกไดตามอํานาจหนาทีข่ องแตละหนวยงานนัน้
ขาดแนวคิดวาการคุมครอง
ผูเสียหายนั้นเปนการทํางานแบบทีม หรือตองรวมประสานงานกับหนวยงานอื่นดวย
เมื่อพิจารณารอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสืบสวนการคามนุษยโดยรวม
แลว จึงอาจสรุปไดวาเจาหนาที่ตํารวจในกลุมตัวอยางนี้
การรั บแจ งเหตุ หรือพบเหตุต องสงสั ยวามีการคามนุษยเจาหนาที่ตํ ารวจตอง
ดําเนินการสืบสวนโดยมิชักชานั้นเปนแนวปฏิบัติปกติที่เจาหนาที่ตํารวจตองกระทําเสมออยูตลอด
การวางแผนการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจโดยสวนใหญจะกระทําอยางรอบคอบ
เปนความลับจึงมักจะไมใหผูไมมีสวนเกี่ยวของหรือตองใหบุคคลอื่นทราบใหนอยที่สุด ดังนัน้ การเขา
รวมวางแผนการจับกุมผูกระทําผิดและชวยเหลือผูเสียหายใหปลอดภัยจากสถานที่เกิดเหตุ แตบางครั้ง
จะตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลผูที่เกี่ยวของเขารวมฟงดวยเชนกัน ซึ่งไมไดมีกฎหมาย
ระบุไววาตองทําอยางไร
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ความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจในการคนเวลากลางคืนของเจาหนาที่ในการคนหา
พยานหลักฐาน หรือ ชวยเหลือผูเสียหาย หรือการจับกุมนั้น ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลือ่ นซึง่ อาจ
เปนเพราะกฎหมายใหมเนื่องจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามป.วิอาญาที่ตองขอหมายคนหรือหมายจับ
จากศาลกอน
การเห็ น ว า ผู ลั ก ลอบเข า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายเป น ผู ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายเป น
ประการแรกมากกวาจะพิจารณาวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจนั้นเห็นวา
สามารถปฏิบัติงานเพียงลําพังไดโดยแยกจากการทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
3. การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ขอ
14.บุคคลที่ถูกชวยเหลือออกมาตองแยกประเภทวาเปนผูเสียหาย

จากการคามนุษยหรือไม โดยเจาหนาที่ตํารวจคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยรวมกับนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
15.การคั ด แยกผู เ สี ย หายการค า มนุ ษ ย มี ห ลั ก พิ จ ารณาอยู 2
ประการคือ การถูกแสวงผลประโยชนและใชวิธีการที่มิชอบ
ดวยกฎหมาย
16.การคั ด แยกผู เ สี ย หายการค า มนุ ษ ย เ ป น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
พนักงานสอบสวนที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
17.กรณีที่ยังไมสามารถระบุวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือไม เจาหนาที่ตํารวจสามารถกักตัวเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงได
จนกวาจะเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม

คําตอบที่
ถูกตอง

80
88.89

51
96.23

131
91.61

ใช

27
30.00

13
24.53

40
27.97

ไมใช

45
50.00

32
60.38

77
53.85

ใช

39
43.33

14
26.42

53
37.06

ไมใช

จากตารางที่ 15 ความเขาใจเกี่ยวกับคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยของกลุม
ตัวอยาง ปรากฏวาความเขาใจเกี่ยวกับหลักในการพิจารณาวาเปนผูเสียหายฯหรือไมนั้น ตอบถูก
เพียงรอยละ 27.97 และความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับกักตัวบุคคลเพื่อระบุวาเปนผูเสียหายหรือไม
ตอบถูกเพียงรอยละ 37.06 เทานัน้ นอกจากนี้ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทในการตัดสินใจสถานะ
ของผูเสียหายฯซึ่งเปนดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนั้น ตอบถูกเกินครึ่ง รอยละ 53.85
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แตที่กลาวมาทั้งหมดนัน้ ผูตอบแบบทดสอบทราบดีวา บุคคลทีถ่ ูกชวยเหลือออกมา
ตองแยกประเภทวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม โดยเจาหนาที่ตํารวจคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษยรวมกับนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาซึ่งตอบถูกตอง คิดเปน รอยละ 91.61
เมื่อพิจารณารอยละความรูเกี่ยวกับการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยโดยรวม
แลว จึงอาจสรุปไดวาเจาหนาที่ตํารวจในกลุมตัวอยางนี้ ทราบดีวาตองมีการคัดแยกผูเสียหาย แต
ไม เ ข า ใจถึ ง หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด แยกฯ ขั้ น ตอนการตั ด สิ น หรื อ ผู วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดสถานะของ
ผูเสียหายจากการคามนุษย รวมถึงการคุมครองชั่วคราวสําหรับการแสวงหาขอเท็จจริงนาเชื่อวา
เปนบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
4. การสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย : สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยตามกฎหมาย
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย
ขอ

18.ผูเสียหายจากการคามนุษย จะไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่พัก อาหาร
การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ
19.ผู เสี ยหายจากการค ามนุ ษย จะไม ถู กดํ าเนิ นคดี ทางอาญาใน
ความผิ ดหลบหนี เข าเมื อ ง ปลอมเอกสารการเดิ นทางหรื อ ใช
เอกสารเดินทางปลอม การคาประเวณีหรือทํางานโดยไมไดรับ
อนุญาต หากใหความรวมมือในการดําเนินคดีกับผูคามนุษย
20.ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายรวมทั้ง
การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย
21.ไม ว า ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย จ ะเป น หญิ ง หรื อ เด็ ก พนั ก งาน
สอบสวนสามารถสอบปากคําไดโดยไมจําเปนตองมีนักสังคมสงเคราะห
หรือนักจิตวิทยาและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํานั้น
22.พนักงานสอบสวนตองแจงใหผูเสียหายจากการคามนุษยทราบถึง
สิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม
84
52
136
93.33
98.11
95.10

คําตอบที่
ถูกตอง
ใช

47
52.22

12
22.64

59
41.26

ไมใช

79
87.78

46
86.79

125
87.41

ใช

78
86.67

43
81.13

121
84.62

ไมใช

80
88.89

50
94.34

130
90.91

ใช
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ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย (ตอ)
ขอ

23.ผูเสียหายจากการคามนุษยอาจไดรับการชดเชยตามกฎหมาย ตาม
พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายฯ และกรณีผูเสียหายจากการคามนุษย
เปนเด็กหรือหญิงไดรับการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจและการฝก
อาชีพจากสถานแรกรับ สถานคุมครองและอาจไดรับเงินจากทุนเพื่อ
ฟนฟูฯ ของสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
24.หากเปนการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใน
แตละขั้นตอน ไมจําเปนตองสอบถามความคิดเห็นของผูเสียหายฯ
เนื่องจากเจาหนาที่จะทํางานไดอยางรวดเร็วและผูเสียหายนั้น
ยอมตองไดรับการดูแลอยางแนนอน
25.กรณีผูเสียหายจากการคามนุษยเปนบุคคลตางดาว พนักงานสอบสวน
จะเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ดําเนินการผอนผันใหพํานัก
อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหลังจากสอบปากคํา
26.หลังการสอบปากคําเสร็จแลวเจาหนาที่ตํารวจจะนําผูเสียหาย
หญิงและเด็กสงไปสถานแรกรับ หรือ สถานสงเคราะห ภายใน 24
ชั่วโมงทุกกรณี เพื่อการบําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย
27.กรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น เจ า หน า ที่ ตํ า รวจสามารถประสานงานกั บ
พนักงานอัยการเพื่อ ยื่นคํารองตอศาลใหมีการสืบพยานลวงหนาได
เพื่อสงตัวผูเสียหายกลับประเทศภูมิลําเนาไดทันที
28.ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ส ามารถเรี ย กร อ งค า สิ น ไหม
ทดแทนที่ สู ญ เสี ย ไปจากการกระทํ า ผิ ด ฐานค า มนุ ษ ย โ ดย
เจาหนาที่ตํารวจเปนผูดําเนินการไปพรอมกับการสงสํานวนฟอง
ผูกระทําผิดคามนุษย
29.ผูเสียหายจากการคามนุษยอาจถูกเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูเสียหาย
และครอบครัวในทางสื่อสาธารณชนไดเพื่อเปนการเตือนภัยทางสังคม

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม

คําตอบที่
ถูกตอง

82
91.11

51
96.23

133
93.01

ใช

63
70.00

36
67.92

99
69.23

ไมใช

68
75.56

51
96.23

119
83.22

ใช

22
24.44

18
33.96

40
27.97

ไมใช

73
81.11

44
83.02

117
81.82

ใช

32
35.56

6
11.32

38
26.57

ไมใช

74
82.22

44
83.02

118
82.52

ไมใช

จากตารางที่16 ความเขาใจเกี่ยวกับสอบสวนคดีคามนุษยตามสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษยของกลุมตัวอยาง ปรากฏวาความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายฯที่ตองไดรับ
ความชวยเหลือในเรื่องที่พัก อาหาร การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การชดเชยตามกฎหมาย
ตามพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายฯ และกรณีผูเสียหายจากการคามนุษยเปนเด็กหรือหญิงไดรับ
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจและการฝกอาชีพจากสถานแรกรับ สถานคุมครองและอาจไดรับเงิน
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จากทุนเพื่อฟนฟูฯ ของสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก และพนักงานสอบสวนตอง
แจงใหผูเสียหายจากการคามนุษยทราบถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งตอบคําถามถูกเกินกวา
รอยละ 90 คิดเปน รอยละ 95.10 รองลงมา 93.01 และ 90.91 ตามลําดับ
นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
เกี่ยวกับการชวยเหลือทางกฎหมายรวมทั้งการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย
จากการคามนุษยกรณีเปนบุคคลตางดาว พนักงานสอบสวนจะเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายดําเนินการผอนผันใหพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหลังจากสอบปากคํา
การไมเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวในทางสื่อสาธารณชน การสืบพยาน
ลวงหนากรณีที่มีเหตุจําเปนเจาหนาที่ตํารวจสามารถประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํา
รองตอศาล เพื่อสงตัวผูเสียหายกลับประเทศภูมิลําเนาไดทันที หลักการสอบปากคําตามป.วิ
อาญา กรณีผูเสียหายจากการคามนุษย เปนหญิงหรือเด็กพนักงานสอบสวนสามารถสอบปากคํา
มีนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําซึ่งตอบ
คําถามถูกเกินกวารอยละ 80
แตปรากฏวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบทดสอบนี้มีตอบคําถามถูกต่าํ กวารอยละ 50
เกี่ยวกับการไมดําเนินคดีทางอาญาในความผิดหลบหนีเขาเมือง ปลอมเอกสารการเดินทางหรือ
ใชเอกสารเดินทางปลอม การคาประเวณีหรือทํางานโดยไมไดรับอนุญาตแกผูเสียหายจากการคามนุษย
จะไมถูกดําเนินคดี หากใหความรวมมือในการดําเนินคดีกับผูคามนุษยตอบถูกเพียงรอยละ 41.26
เนื่องจากอาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน แมวา ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมใหความรวมมือ
แลว เจาหนาที่ก็ตองไมดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว
และเมื่อเจาหนาที่ตํารวจสอบปากคําเสร็จแลวจะนําผูเสียหายหญิงและเด็กสงไป
สถานแรกรับ หรือ สถานสงเคราะห ภายใน 24 ชั่วโมงทุกกรณี เพื่อการบําบัดรักษา และเปนพยานใน
คดีคามนุษย ตอบถูกเพียงรอยละ 27.97 อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเห็นผูเสียหายควรไดรับการบําบัด
ดูแล แตยังไมเขาใจถึงความยินยอมตอการปฏิบัติกับผูเสียหายฯ ซึ่งบางกรณีผูเสียหายจากการคามนุษย
เปนคนไทยตองการพักอยูกับครอบครัว หรือไมยินยอมจะพักอยูในสถานคุมครองฯ
นอกจากนี้ แมวากลุมตัวอยางมีความเขาใจวาผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนที่สูญเสียไปจากการกระทําผิดฐานคามนุษยไดโดยเปนหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน แตผูดําเนินการพรอมกับการสงสํานวนฟองผูกระทําผิดคามนุษยเปนหนาที่
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ของอัยการ มิใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งกลุมตัวอยางมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนใน
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในเรื่องดังกลาว ซึ่งมีเพียงรอยละ 26.57 ที่ตอบถูกตอง
แตที่กลาวมาทั้งหมดนั้นผูตอบแบบทดสอบทราบดีวาผูเสียหายจากการคามนุษยมี
สิทธิตามกฎหมายอยางไรบาง แตในวิธีการทํางานอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในชั้นการสอบสวน
นั้นยังไมเขาใจมากนักอาจเปนเพราะผูตอบแบบทดสอบที่เปนพนักงานสอบสวนมีจํานวนเพียง
กลุมเทานั้น จึงสามารถตอบคําถามในชั้นปฏิบัติการไดถูกตอง และเจาหนาที่ตํารวจหลายทาน
ทราบเพียงวาสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย แตในการทํางานจริงมีรายละเอียดอยูมาก
5.การคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษย (พยานในคดี)
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษย
ขอ
30.ผูเสียหายจากการคามนุษยพึงไดรับความคุมครองความปลอดภัย และยัง
ไดรับคาตอบแทนที่สมควรจําเปนจากรัฐ
31.แมจะไมไดรับความยินยอมจากผูเสียหายจากการคามนุษยเจาหนาที่
ตํารวจก็สามารถคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคา
มนุษยในฐานะพยานได
32.เจาหนาที่ตํารวจคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคา
มนุษยโดยอาจใชวิธีเพื่อความปลอดภัย เชน การเปลี่ยนชื่อสกุล ที่พักของ
ผูเสียหายฯ เปนตน
33.เจาหนาที่ตํารวจตองคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคา
มนุษยและครอบครัวเฉพาะเวลาที่เปนพยานในระหวางการพิจารณา
คดีอาญาเทานั้น

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม
72
47
119
80.00
88.68
83.22

คําตอบที่
ถูกตอง
ใช

35
38.89

7
13.21

42
29.37

ไมใช

90
100.00

46
86.79

136
95.10

ใช

69
76.67

45
84.91

114
79.72

ไมใช

จากตารางที่ 17 ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่ง
เปนพยานในคดีของกลุมตัวอยางปรากฏวามีความเขาใจเกี่ยวกับการความคุมครองความปลอดภัย
และยังไดรับคาตอบแทนที่สมควรจําเปนจากรัฐการคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจาก
การคามนุษย รวมถึงการใชมาตรการคุมครองพิเศษใชวิธีเพื่อความปลอดภัย เชน การเปลี่ยนชื่อ
สกุล ที่พักของผูเสียหายจากการคามนุษย เปนตน และระยะเวลาการคุมครองความปลอดภัยแก
ผูเสียหายจากการคามนุษยและครอบครัวที่ไมใชเฉพาะเวลาที่เปนพยานในระหวางการพิจารณา
คดีอาญาเทานั้น ซึ่งกลุมตัวอยางตอบถูก เกินกวารอยละ 80 ขึ้นไป
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แตยังไมเขาใจถึงความยินยอมตอการปฏิบัติกับผูเสียหายจากการคามนุษยวา
เปนสิ่งสําคัญจึงมีเพียงรอยละ 29.37 เทานั้นที่ตอบคําถามถูกตอง ซึ่งแมจะไมไดรับความยินยอม
จากผูเสียหายจากการคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจก็ไมสามารถคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหาย
จากการคามนุษยในฐานะพยานได ซึ่งการดําเนินการตางๆ ที่กระทบถึงสิทธิสวนบุคคล ควรตอง
ไดรับความยินยอมกอน แมการคุมครองความปลอดภัยเปนสิ่งที่ดีสําหรับพยาน แตหากขาดความยินยอม
จากผูเสียหายก็ไมอาจทําเชนได
6.สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย: การพํานักอยูใ นประเทศ และ การสงกลับภูมิลาํ เนา
ตารางที1่ 8 จํานวนและรอยละผูตอบแบบทดสอบแยกตามสังกัดหนวยงานของตํารวจ
จําแนกตามขอคําถามเกีย่ วกับการพํานักอยูในประเทศ และ การสงกลับภูมลิ ําเนา
ขอ
34.ผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถพํานักอยูในประเทศเปนการ

ชั่วคราว ขึ้นอยูกับความเปนประโยชนในการดําเนินคดี การบําบัดฟนฟู
หรือเหตุผลทางมนุษยธรรม
35.ผูเสียหายจากการคามนุษยพึงไดรับการสงกลับประเทศถิ่นที่อยู
หรือภูมิลําเนาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น
เวนแตจะมีถิ่นที่อยูถาวรในราชอาณาจักร

จํานวน/รอยละ ที่ตอบคําถามถูก
ปดส.
สตม.
รวม

คําตอบที่
ถูกตอง

90
100.00

52
98.11

142
99.30

ใช

80
88.89

52
98.11

132
92.31

ใช

จากตารางที่ 18 ปรากฏวากลุมตัวอยางมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษยเปนอยางดี ซึ่งผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถพํานักอยูในประเทศเปนการ
ชั่วคราว ขึ้นอยูกับความเปนประโยชนในการดําเนินคดี การบําบัดฟนฟู หรือเหตุผลทางมนุษยธรรม
และพึงไดรับการสงกลับประเทศถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผูนั้น เวนแตจะมีถิ่นที่อยูถาวรในราชอาณาจักร

จากการตอบแบบทดสอบของกลุมตัวอยางสามารถสรุปเปนแผนภูมิ 5-6 ไดดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 รอยละการตอบคําถามถูกตองของเจาหนาที่ตํารวจ ตม.และ ปดส.

รอยละการตอบคําถามถูกตองของเจาหนาที่ตํารวจสตม. และ ปดส.
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จากแผนภูมิที่ 5-6 พบวาในบางขอคําถามกลุมตัวอยางตอบคําถามไมถูกตอง
เป น จํ า นวนมาก จึ ง ต อ งมี ก ารสรา งความเขา ใจเกี่ ย วกั บ การคุม ครองสิท ธิข องผูเ สีย หายฯใน
ประเด็นตอไปนี้
ความรูดานการนิยามการคามนุษยตามกฎหมาย
พบว า ขาดความรู เ กี่ ย วกั บ การแสวงประโยชน ข องการค า มนุ ษ ย ใ น
รูปแบบอื่นเชนการผลิตหรือเผยแพรวัตถุสื่อลามกเชน คลิปโปในโทรศัพท มือถือ วิดีโอคลิป โดย
ใชเด็กวัยรุนเปนผูแสดง แลวนําไปจําหนายถือเปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบถือเปนการคามนุษย
ซึ่งตอบคําถามถูกตองเพียงรอยละ 58.04
ความรูดานการรับแจงเหตุ สืบสวนคดีการคามนุษย
พบวา ขาดความรูเกี่ยวกับอํานาจการตรวจคนในเวลากลางคืนเพื่อคนหา
พยานหลักฐาน การชวยเหลือผูเสียหายฯหรือการจับกุมนั้น ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวาตองขอ
หมายคนหรือหมายจับจากศาลกอน ซึ่งตอบคําถามถูกตองเพียงรอยละ 51.05
และขาดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งตอบคําถาม
ถูกตองเพียงรอยละ 27.27 เจาหนาที่ตํารวจนั้นเห็นวาสามารถปฏิบัติงานเพียงลําพังไดโดยแยก
จากการทํ างานร วมกั บที มสหวิ ชาชี พ อี กทั้ งยั งเห็ นว าผูลั กลอบเข าเมื องโดยผิ ดกฎหมายเป น
ผูกระทําผิดกฎหมายเปนประการแรกมากกวาจะพิจารณาวาเปนผูเสียหายฯหรือไมหรือตองถูก
ดําเนินคดีผลักดันออกไปมากกวาจะพิจารณาวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยแฝงมาหรือไม ซึ่ง
ตอบคําถามถูกตองเพียงรอยละ36.36
ความรูการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
พบวา ขาดความรูเกี่ยวกับหลักในการคัดแยกฯวามีหลักการพิจารณาอยู
3 ประการ คือ การกระทํา วิธีการและการแสวงประโยชน ซึ่งตอบคําถามถูกตองเพียงรอยละ27.97
รวมถึงการคุ ม ครองชั่ ว คราวสํ าหรั บการแสวงหาข อเท็จจริง นา เชื่อว าตกเปนผู เสียหายฯตอบ
คําถามถูกตองเพียงรอยละ 37.06
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ความรูการสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย
พบวาขาดความรูเกี่ยวกับการไมดําเนินคดีทางอาญาในความผิดหลบหนี
เขาเมือง ปลอมเอกสารการเดินทางหรือใชเอกสารเดินทางปลอม การคาประเวณีหรือทํางานโดย
ไมไดรับอนุญาต ไมวาผูเสียหายฯจะใหความรวมมือในการดําเนินคดีกับผูคามนุษยหรือไมก็ตาม
เจาหนาที่ตองไมดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดไวซึ่งตอบคําถามถูกตองรอยละ 41.26 และ
เจาหนาที่ตํารวจไมมีอํานาจหนาที่เรียกรองคาสินไหมทดแทนที่สูญเสียไปจากการกระทําผิดฐานคามนุษย
แตเปนหนาที่ของอัยการซึ่งจะดําเนินการพรอมกับการสงสํานวนฟองผูกระทําผิดคามนุษยการฟองคดี
เปนอํานาจของอัยการ ซึ่งตอบคําถามถูกตองเพียงรอยละ 26.57
ความรูการคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษย
พบวา ขาดความรูเกี่ยวกับความยินยอมของผูเสียหายฯวาเปนสิ่งสําคัญ
ในการคุมครองความปลอดภัย เพราะการดําเนินการตางๆ ที่กระทบถึงสิทธิสวนบุคคล ควรตอง
ไดรับความยินยอมกอน แมการคุมครองความปลอดภัยเปนสิ่งที่ดีสําหรับพยาน แตหากขาดความยินยอม
จากผูเสียหายก็ไมอาจทําเชนนั้นได ซึ่งตอบคําถามถูกตองเพียง รอยละ 29.37

บทที่ 6
กระบวนการและแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจ
การศึกษาวิจัยเรื่อง” การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษย
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกเจาหนาที่ตํารวจในหนวยงาน
พิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ในสวนกองกํากับ และกลุมงาน
สอบสวนและในสัง กัด สํา นั ก งานตรวจคนเข า เมื อง(สตม.)ในสว นของศู น ยสื บ สวนสอบสวน
นอกจากจะศึกษาโดยใชแบบทดสอบแลว ยังมีการสัมภาษณเจาะลึก( In-depth interview) กับ
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ และผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการทํ า งานของ
เจาหนาที่ตํารวจเชนเจาหนาที่สหวิชาชีพอันไดแก เจาหนาที่มูลนิธิเอกชนที่ใหความชวยเหลือแก
ผูเสียหายจากการคามนุษย อัยการ นักสังคมสงเคราะห รวมจํานวน 17 คน แยกไดดังนี้
เจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 11 คน แบงเปน
สังกัด ปดส. จํานวน 6 คน
สังกัด สตม. จํานวน 5 คน
เจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพ จํานวน 3 คน แบงเปน
นักสังคมสงเคราะห จํานวน 1 คน
อัยการ จํานวน 1 คน
เจาหนาที่มูลนิธิเอกชน จํานวน 1 คน
ผูเสียหายจากการคามนุษย จํานวน 3 คน
เด็กไทย จํานวน 1 คน
เด็กคนกัมพูชา จํานวน 1 คน
หญิงไทย จํานวน 1 คน
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กรณีศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ (จํานวน 11 คน)
1.กรณีศึกษา คุณเมธี (นามสมมติ)
คุณเมธี เปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (บก.ปดส.)อายุ 45 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การปองกันปราบปรามการคามนุษยมาเปนระยะเวลา 3 – 4 ป ตั้งแตกอนการมีการจัดตั้ง บก.ปดส.
รับผิดชอบในการควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาฝายปฏิบัติการดานการสืบสวนเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี ความผิดเกี่ยวกับแรงงานหรือ
การจัดระเบียบสังคม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายของผูบังคับบัญชา
คุณเมธี ทํางานดานการสืบสวนของปดส.มิใชรับผิดชอบเฉพาะการดําเนินคดี
การคามนุษยเทานั้นแตรับผิดชอบคดีความผิดทางอาญาอื่นอันเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชน และสตรี หรือความผิดเกี่ยวกับแรงงานหรือการจัดระเบียบสังคม และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมายดวยเชนกัน “ในการทํางานสืบสวนจะไดรับขอมูลที่แจงมา ไมวาจากผูเสียหาย ญาติ
ผูปกครอง โดยวิธีการทางจดหมาย ทางโทรศัพท หรือมาดวยตนเอง หรือจากหนวยงานอื่น
ประสานขอมูลมาให เจาหนาที่ตํารวจตองทําการสืบสวนหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อติดตามจับกุม
ดําเนินคดี ซึ่งแลวแตรายละเอียดของพฤติการณแหงคดีนั้นวามีความซับซอน เกี่ยวของกับบุคคล
หลายฝายอยางไร หรือบางกรณีเกี่ยวของกับบุคคลตางชาติตองประสานหาความรวมมือกับ
องคกรตางประเทศ” ซึ่งเปนภาระหนาที่ปดส.รับผิดชอบคดีทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะคดีคามนุษยซึ่งมีเครือขายขามชาติดวย
เชนกรณีบุกโรงงานคัดแยกขยะของกํานันคนหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเปน
ผูเสียหายชาวเขมร สืบเนื่องจากผูเสียหายชาวเขมรจํานวนหนึ่งหลบหนีออกมา ไดไปขอความชวยเหลือ
จากสถานทูตประจําประเทศไทย วายังมีกลุมเพื่อนจํานวนหนึ่งถูกอาวุธมีดและปนบังคับขูเข็ญ
ไมใหหลบหนี เมื่อเจาหนาที่ตํารวจไดรับการแจงมาจึงทําการสืบสวน หาขอมูลจนแนชัดแลว
คุณเมธีกับพวกจึงนํากําลังเขาชวยเหลือแรงงานชาวเขมร ที่โรงงานคัดแยกขยะบานกํานันไมมี
เลขที่ ไดพบชายชาวเขมรจํานวน 8 คน อยูภายในโรงงาน จึงเขาชวยเหลือ ซึ่งคุณเมธีกลาววา”
พวกชาวเขมร ถูกเพื่อนหลอกใหเขามาทํางานเมื่อมาถึงถูกบังคับใหเก็บขยะ คัดแยกขยะโดยขมขู
วาหากหลบหนีจะถูกทําราย หรือหากวันไหนทํางานไมไดตามที่ตองการก็จะไมใหกนิ ขาว บางครัง้
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ตองหาเศษอาหารในกองขยะมากิน ซึ่งตั้งแตทํางานมายังไมเคยรับคาจางแตอยางใด “ จากการ
ตรวจค น ที่ โ รงงานพบผู ค วบคุ ม คนงานจํ า นวน 3 คนและอาวุ ธ มี ด ป น ลู ก ซองยาว จึ ง จั บ กุ ม
ผูกระทําผิดไปดําเนินคดีที่ บก.ปดส.
งานด า นการสื บ สวนหาข า วเกี่ ย วกั บอาชญากรรมปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ได รั บ
มอบหมายหรือแจงเบาะแส โดยการทํางานมีความรวมมือกันระหวางการสืบสวนและการสอบสวน
ของตํารวจปดส. เพื่อการติดตามเชื่อมโยงขอมูลในการดําเนินคดี
การเริ่มการสืบสวนในคดีคามนุษยนั้น บางกรณีในการรับแจงเหตุก็ยังมิอาจ
ตัดสินไดวาสิ่งที่ไดรับแจงมานั้นเปนความจริง หรือพฤติการณตางที่ไดรับทราบมานั้นไมมีมาก
เพียงพอในการสืบสวนเพื่อขยายผล หรือบางกรณีเกิดขอสงสัย ตัวอยางเชน มีผูปกครองมาแจง
วาลูกของตนไดหายไปเปนเวลา 3 เดือนแลว ซึ่งกรณีบุคคลหายนี้ เจาหนาที่ตํารวจเมื่อรับแจง
ความแลว ในการสืบสวนตองพิจารณาวา สาเหตุของบุคคลหายนี้ เปนไปดวยเหตุใด อาจจะถูก
หลอก หรือหนีไปเอง จึงเกิดขอสงสัยวาเปนผูเสียหายหรือไม อาจจะติดตามจากเบอรโทรศัพท
ชื่อสกุล ซึ่งขอมูลบางอยางที่มีการติดตอมาทางครอบครัว ซึ่งการไดขอมูลนั้นมีขอจํากัด ไมวา
หมายเลขโทรศัพทนั้นอาจจะไมมีการลงทะเบียน เปนตน ดังนั้นการสืบสวนหาขอมูลบางครั้งตอง
ใชระยะเวลานาน มีกระบวนการตัดสินใจวาตกเปนผูเสียหายหรือไม เริ่มตนจากการเกิดเหตุไดรับ
การรองเรียนมาเอง หรือทางจดหมายหากพิจารณาแลวปรากฏวามีมูล ก็ดําเนินการสืบสวน
ขยายผล หากเปนผูเ สียหาย ก็ดําเนินการต อสงใหพ นักงานสอบสวน หรือหากไมแนใจตอง
สืบสวนหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป
กรณีคดีคามนุษยที่ทําการสืบสวนจับกุมที่เปนคดีใหญคือ คดีหลอกหญิงไทยไป
คาประเวณีที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือน มิถุนายน 2551 ไดจับกุมผูตองหาตามหมายจับศาล
อาญาในความผิดฐานคามนุษย จากคดีหลอกลวงหญิงไทยไปคาประเวณีที่ประเทศอังกฤษ โดย
จับกุมไดที่บานเขตคันนายาว ซึ่งการทํางานครั้งนี้ไดรับการประสานงานจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหรับหญิงไทยที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่ประเทศ
อังกฤษมารองทุกขดําเนินคดีกับผูตองหากับพวกฐานรวมกันคามนุษย ตอมา คุณเมธีได
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และขออนุมัติหมายจับผูตองหาจากศาล จากนั้นไดติดตาม
จับกุมผูตองหาที่เหลือตามหมายจับ ซึ่งบางคนมีประวัติเคยถูกทางการสหรัฐอเมริกาขอใหสงตัว
เปนผูรายขามแดนคดีคามนุษย การสืบสวนสอบสวนทราบวา ในขบวนการคามนุษยมีจัดตั้ง
บริษัทบังหนาเพื่อนําชื่อผูเสียหายเขาเปนพนักงานบริษัทและออกหนังสือรับรองเพื่อนําไปขอวีซา
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เขาประเทศและเปลี่ยนชื่อสกุลของผูเสียหายและพาเดินทางไปตางประเทศดวย จึงแจงขอหา
รวมกันคาหญิง รวมกันคามนุษย เพื่อสนองความใครผูอื่นรวมกันเปนธุระจัดหาเพื่ออนาจาร โดย
ใชอุบายหลอกลวงผูอื่น รวมกันเปนธุระจัดหาเพื่อคาประเวณี ไมวาความผิดนั้นจะเกิดภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร รวมกันกักขังหนวงเหนี่ยวผูอื่นใหคาประเวณี และรวมกันใชเอกสารปลอม นําตัว
สงพนักงานสอบสวนมาดําเนินคดี
กรณีคามนุษยอี กกรณีหนึ่งเมื่อเดือน
ตุลาคม 2551เปน คนพมาดวยกัน
หลอกลวงบังคับใหคาประเวณี ซึ่งไดรับการประสานจากเจาหนาที่มูลนิธิแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อขอใหเขาชวยเหลือหญิงสาวชาวพมาซึ่งถูกหลอกลวงมากักขังและบังคับให
คาประเวณี คุณเมธีจึงสืบสวนติดตามพฤติการณของกลุมผูตองหา จนสืบทราบวามีการลักลอบ
นําแรงงานสาวชาวพมาเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและบังคับใหคาประเวณี คุณเมธี จึงนํากําลัง
เขาจับกุมคนพมาจํานวน 4 คนโดยตั้งขอหาวาสมคบกันกระทําความผิดฐานคามนุษย และ
รวมกันขมขืนกระทําชําเราบุคคลอื่นโดยใชกําลังประทุษรายอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง โดย
จับกุมไดที่ จังหวัดสมุทรสาคร และเขาใหความชวยเหลือด.ญ.อายุ 14 ป และน.ส. อายุ 27 ป
สัญชาติพมา จากการสอบปากคํา น.ส.ใหการวา เปนชาวเกาะสอง ประเทศพมา ถูกหลอกลวงวา
จะพามาทํางานแกะกุงอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะไดรับคาจางวันละ 200-300 บาท แตตอง
เสียคานายหนาเปนเงินจํานวน 13,000 บาท เมื่อหลงเชื่อเดินทางมาชวงตนเดือนกันยายน ที่ผาน
มา ถูกบังคับและกักขังไวในหองพัก กอนจะถูกขมขืนจากนั้นจึงบังคับใหขายบริการที่โรงนวดแผน
โบราณแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
แลว เจาหนาที่ตํารวจไดอาศัยเครื่องมือนี้ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิมากขึ้น อีกทั้ง
ปญหาการคามนุษยเปนเรื่องที่หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญโดยเฉพาะมี
การประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลไดมากขึ้น ซึ่งหลายกรณีไดรับแจงขอมูลจากหนวยงานอื่นไม
วาจาก พม. หรือมูลนิธิเอกชนก็ตาม
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2.กรณีศึกษา คุณปรัชญา (นามสมมติ)
คุณปรัชญาเปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (บก.ปดส.) อายุ 37 ป จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการคามนุษยมาเปนระยะเวลาประมาณ 7 ป ตั้งแตกอนการมีการจัดตั้ง บก.ปดส.
ผานการอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีคามนุษยและเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการคามนุษย รวมถึง
การเขาสัมมนาการปองกันปราบปรามการคามนุษย มีหนาที่รับผิดชอบในการสืบสวนเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาเกีย่ วกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี หรือคดีความผิดเกี่ยวกับ
แรงงานหรือการจัดระเบียบสังคม หรือไดรับหมอบหมายของผูบงั คับบัญชา โดยทําคดีเกี่ยวกับ
การคามนุษยกอ นที่จะมีพ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย เชน การจัดสงหญิงไทยไปคาประเวณี
ประเทศเยอรมนีซงึ่ คดีนเี้ ปนลักษณะอาชญากรรมขามชาติ ไดมีการจับกุมแก็งคาประเวณีขามชาติ
โดยเปดบริษัทบังหนา โดยทําการสืบสวนจึงทราบวา มีกลุมที่มพี ฤติการณเปนธุระจัดหาหญิงไทย
สงไปคาประเวณีที่ประเทศเยอรมนี จึงไดจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ เพื่อเฝาสะกดรอยติดตามและปลอมตัว
เปนเอเยนตติดตอทําการคาดวย มีการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อขอหมายจากศาลและ
วางแผนจับกุม ในการปฏิบัติงานสามารถจับกุมผูตองหาไดและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ
ในที่เกิดจับกุม เชน บัญชีการเงินการธนาคาร ใบแจงหนี้โทรศัพท บัญชีรายชื่อเหยื่อ ที่อยูเบอรโทรศัพท
แลวนําสงพนักงานสอบสวน ปดส.เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
คุณปรัชญา ไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการคามนุษยเรื่อยมา
จนมีกฎหมายคามนุษยบังคับใชแลว ตัวอยางคดี การจับกุมเจาของนิตยสารลีดเดอรชิพพัวพัน
แกงคามนุษยเมื่อเดือน มิถุนายน 2551 สืบเนื่องจากเมื่อป 2549 เจาหนาที่สํานักงานรัฐนิวเซาท
เวลส (เอเอฟพี) สหพันธรัฐออสเตรเลีย ไดเขาชวยเหลือหญิงไทยจํานวน 4 คน ที่ถูกบังคับให
คาประเวณีในสถานบริการที่ประเทศออสเตรเลีย และไดประสานตํารวจ ปดส. พรอมสงตัว น.ส. หนึ่ง
ผูเสียหายเดินทางกลับประเทศไทย จากการสอบสวนทราบวาผูตองหาออกหนังสือรับรองการ
ทํางานให ผูเสียหายเพื่อการเดินทางไปทํางานยังประเทศออสเตรเลียโดยจับกุมผูต องหาไดที่
สํานักงานนิตยสารลีดเดอรชิพ กรุงเทพฯ ตามหมายจับศาลอาญาในขอหารวมกันคาหญิงหรือเด็ก
รวมกันคามนุษย เพื่อสนองความใครของผูอื่น รวมกันเปนธุระจัดหาลอไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร
ซึ่งหญิงโดยใชอุบายหลอกลวงและรวมกันเปนธุระจัดหาหญิงเพื่อใหกระทําการคาประเวณี ตาม
พ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย พ.ศ.2551
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จากการทํางานดานการสืบสวนในคดีตางๆนั้น”ตองมีการวางแผนการทํางาน มี
การจัดแบงกําลังเปนชุดปฏิบัติตางๆ ในการสืบสวน หาขาว ลงพื้นที่เก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ
เพื่อประกอบการขอหมายจับ หรือหมายคน หรือปะติดปะตอเรื่องของการกระทําความผิดซึ่งมัก
เปนขบวนการ หรือกลุมอาชญากร บางครั้งตองใชเจาหนาที่จํานวนมาก ในการไปเฝาติดตาม
แกะรอย หรือแบงชุดลงพื้นที่ในเวลาจับกุมผูรวมกระทําผิดในเวลาเดียวซึ่งตองแยกยายไปยัง
บานพักหรือสถานที่กลุมเปาหมายอยู ซึ่งทุกขั้นตอนตองมีการวางแผนการทํางานแบบเปนทีม
หรือแมแตบางครั้งตองอาศัยเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นรวมทํางานดวย“ เชนในคดีจับกุมขบวน
การคามนุษยและลวงละเมิดทางเพศเด็กในเมืองพัทยาเมื่อเดือนมีนาคม 2550 คุณปรัชญา ไดรับ
คําสั่งใหเปนหัวหนาทีมทํางาน นําเจาหนาที่ตํารวจลงพื้นที่สืบสวนการคามนุษยในพัทยา โดย
ทํางานรวมกับสํานักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ(FBI)จากการติดตามผูเสียหายเปดเผยขอมูล
ทําใหทราบชื่อเลนของชาวตางชาติจํานวน 4 คนที่ซื้อบริการทางเพศจากนายหนาคนไทย คุณ.ปรัชญา
จึงประสานขอมูลกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แกะรอยหาชื่อจริงชาวตางชาติที่เด็กหญิงกลาวถึง
แลวตองลงพื้นที่หาขอมูลจากพยานบุคคลตางๆที่ผูเสียหายเลาใหฟงรวมถึงสถานที่ตางๆ เจาหนาที่
ตํารวจก็จดบันทึกและถายรูปเปนหลักฐานไว มีการเชื่อมโยงขอมูลกับสตม.บันทึกวามีการเขา
ประเทศไทยบางคนมีประวัติกระทําผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศกับเด็กในประเทศอังกฤษ
จากนั้น คุณปรัชญา นําหลักฐานตางๆ คําใหการของเด็กหญิง พยานบุคคล ประวัติของผูถูกกลาวหา
ภาพถายของผูถูกกลาวหาซึ่งผูเสียหายชี้ตัวยืนยัน และผลการตรวจรางกายของเด็กซึ่งมีรองรอย
การถูกลวงละเมิดทางเพศหลายครั้ง เพื่อขอหมายจับในขอหากระทําอนาจารเด็กอายุไมเกิน 15 ป
โดยเด็กนั้นยินยอมหรือไมก็ตาม และตอมาคุณปรัชญา วางแผนโดยแบงกําลังเปนชุดตางๆ เพื่อนํา
หมายจับเขาจับกุมผูตองหา นํากําลังไปเคาะหองพักภายในโรงแรมแหงหนึ่งของพัทยาเหนือ ซึ่ง
ผูตองหาเปดประตูหองพักตามปกติ เจาหนาที่ตํารวจแสดงหมายจับ และมีลามอธิบายสิทธิของ
ผูตองหาใหนทราบ ขณะที่เจาหนาที่คนพบทั้งซีดีที่บันทึกภาพกิจกรรมการรวมเพศกับเด็กหญิงไทย
จํานวน 3 คน กลองเล็กสําหรับบันทึกวิดีโอและอุปกรณตัดตอภาพในหองพักดังกลาวทั้งสิ้น ซึ่ง
เปนหลักฐานในทางคดีไดอยางดี
ในการสืบสวนคดีคามนุษยมี”สิ่งตองคํานึงในการจับกุมซึ่ง คือ ความปลอดภัย
ผูเสียหายจากการคามนุษย สามารถจับกุมผูตองสงสัยและสามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได โดยใชกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ที่เหมาะสม และจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดสิทธิตางๆไวอยางเครงครัด โดยกอนการออก
ปฏิบัติการตองมีการวางแผนและเตรียมการพิจารณาพยานหลักฐานในการขอหมายคน หรือหมายจับ
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และอํานาจทางกฎหมายที่จะกระทําได ประเมินความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้น มีการจัดกําลังเจาหนาที่
ออกเปนชุดปฏิบัติการอยางเหมาะสมและเพียงพอ” เชน ชุดจับกุมผูตองสงสัย ชุดชวยเหลือผูเสียหาย
ชุดเก็บขอมูลพยานหลักฐาน ชุดควบคุมพื้นที่ เปนตน จากนั้นเขาดําเนินการตามที่วางแผนไวที่
สถานที่เปาหมายซึ่งตองคํานึงถึงปลอดภัยของผูเสียหายจากการคามนุษย การแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยออกจากผูตองสงสัย และยายผูเสียหายจากการคามนุษยไปยังสถานที่ปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกันมีเจาหนาที่เขาจับกุมผูตองสงสัยปองกันการหลบหนี โดยปฏิบัติอยางถูกตอง
คํานึงถึงสิทธิตางๆ เจาหนาที่ตองแนะนําตนเอง แจงใหผูตองสงสัยทราบถึงขอเท็จจริงของการจับกุม
การทําผิดกฎหมาย อํานาจในการจับกุม สรุปถึงหลักฐานในการจับกุม
เมื่อเขาจับกุมและเขาชวยเหลือผูเสียหายแลว จึงมีการคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยมีการทํางานเปนทีม บางครั้งทํางานรวมกับ พม.หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน
นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของของ พม. หรือบางครั้งเจาหนาที่จากมูลนิธิเอกชน
มารวมทํางานดวย มีการสัมภาษณโดยการใชแบบคัดแยกผูเสียหายฯมาเปนแบบการประเมิน
สถานะของผูเสียหาย ซึง่ มีเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมทํางานดวย แตบางครั้งหากเปน
คดีที่ทราบชัดแจงแลววาเปนการคามนุษยและเปนผูเสียจากการคามนุษยจึงไมไดใชแบบคัดแยก
ฯ จึงนําเรื่องสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบปากคํา
ผูเสียหายฯ ผูตองหา หรือบุคคลที่เกี่ยวของตามกระบวนทางกฎหมายที่กําหนดไว
จากกรณีตัวอยางที่พบในการปฏิบัติหนาที่ เชน คาแรงงาน คาประเวณี ขอทาน
หรือการผลิตสื่อลากมกผูเสียหายสวนใหญเปนเด็ก เยาวชน ผูหญิง
ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจไดมี”การสืบสวน จับกุม
ในคดีตางๆ กอนที่ประเทศไทยจะมีพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จะมี
ผลบังคับใช ซึ่งอาศัยกฎหมายนี้เปนผลดีตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจมากขึ้น” โดย
กําหนดนิยามคําวา “กระทําความผิดฐานคามนุษย ” ไวในกฎหมายตาม มาตรา 6 แตเดิมหาก
เปนผูใหญที่เปนผูชาย ที่มีอายุเกิน 18 ป ถูกแสวงประโยชนในลักษณะของการคามนุษย จะไม
อาจลงโทษในความผิดการคามนุษยได แตปจจุบัน ผูชายที่ถูกแสวงประโยชนดังกลาว ถูกจัดเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษย ทําใหไดรับคุมครองและชวยเหลือเชนเดียวกับเด็กและผูหญิงที่ถูก
แสวงประโยชน อีกทั้งพ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย พ.ศ. 2551 ฉบับนี้”ทําใหงายตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ “อีกทั้งกําหนดใหใหอํานาจในการตรวจคนเวลากลางคืนแกเจาหนาที่
และหากมีผูขัดขวางการดําเนินคดีกฎหมายจึงมีการระบุความผิดสําหรับผูที่ขัดขวางกระบวนการ
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ยุติธรรม ตั้งแตชั้นตํารวจ อัยการ และศาล เชน ทนายความวิ่งเตนคดี โดยการจายเงินใหแก
ผูเสียหายหรือพอ แม ผูปกครองของผูเสียหาย ,จายเงินใหแก พนักงานสอบสวน , พนักงาน
อัยการ หรือ ศาล เพื่อไมใหฟองคดี หรือถูกลงโทษดวย
สวนทางดานการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยนั้นไดมีการกําหนดการ
ชวยเหลือ และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยไวอยางชัดเจน ทําให”เจาหนาที่มี
ความมั่นใจและมีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจนเนื่องจากกฎหมายกําหนดใหกระทําเชนนั้น”ซึ่งแตเดิม
ถูก กํา หนดไว ใน บั น ทึก ข อ ตกลงระหวา งหน ว ยงานภาครั ฐกั บ ภาครั ฐ , และบั น ทึ ก ขอ ตกลง
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งมีเจาหนาที่จํานวนไมนอยที่ไมทราบถึงบันทึกขอตกลง
ดังกลาวจึงไมยอมปฏิบัติ ทําใหผูเสียหายไมไดรับการดูแลชวยเหลือตามเทาที่ควรจะเปน ซึ่ง
กฎหมายคามนุษยใหมนี้ไดกําหนดใหมีการคุมครองความเปนสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัว
ไว โ ดยกํ า หนดความผิ ด สํ า หรั บ ผู ที่ เ ป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู เ สี ย หายรวมทั้ ง ญาติ พี่ น อ งของ
ผูเสียหายดวย ไมวาจะเปนชื่อ , ภาพถาย , เสียง หรือ สิ่งอื่นใด นอกจากนี้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การป องกั นและปราบปรามการค ามนุ ษย เพื่ อเป นทุ น ในการป อ งกั น และปราบปรามทํ า ให มี
งบประมาณในการปองกันและปราบปรามอยางตอเนื่อง
เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่สังกัดปดส.มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ อบรม
ความรูเกี่ยวกับการคามนุษย แตเนื่องจากตํารวจมีการโยกยายบอยครั้ง ทําใหเจาหนาที่ตํารวจที่
ไดรับการแตงตั้งมาใหมอาจยังไมไดรับการอบรม ซึ่งจะเปนไปในลักษณะการเรียนรูจากงาน
ประสบการณตรงและการอบรมจากหนวยงาน หรือการเรียนรูจากการรทํางานรวมกับหนวยงาน
อื่นดวยเชน เจาหนาที่ของหนวยงานอื่น พม.หรือ NGO ซึ่งการทํางานของหนวยงานนั้นมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน และทํางานเฉพาะดานไดมั่นคงถาวรกวาไมเหมือนกับตํารวจ ที่มีการโยกยาย
ตําแหนงบอยครั้ง สิ่งนี้เปนขอจํากัดที่พบในการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ยังพบปญหาในการทํางาน
เชนการคัดแยกผูเสียหายฯ พบวา บางกรณีการตัดสินสถานะวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือไม อาจใชเวลา 1-2 เดือน เนื่องจากมีขอจํากัด เชน ภาษา คําใหการที่ใหขอมูลไมเปนจริงตอ
เจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ตํารวจยังขาดความรู ความเขาใจในการทํางานของการดําเนินคดีคามนุษย
และการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งจากประสบการณของ คุณปรัชญา พบวา มีเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานปฏิบัติการอีกเปนจํานวนมาก ยังไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินคดี โดยเฉพาะกฎหมาย กระบวนการสืบสวน และพยานหลักฐานในคดี ทําใหไมไดผล
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เทาที่ควร นอกจากนี้ในสวนของผูเสียหายจากการคามนุษย บางครั้งยังไมไดรับความคุมครอง
และชวยเหลือตามกฎหมายอยางเต็มที่อีกดวย
3.กรณีศึกษา คุณแทนคุณ (นามสมมติ)
คุณแทนคุณ เปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (บก.ปดส.) อายุ 30 ป กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการคามนุษยมาเปนระยะเวลาประมาณ 4 ป ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินคดี
คามนุษยมีหนาที่รับผิดชอบในการสืบสวนเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชน และสตรี หรือคดีความผิดเกี่ยวกับแรงงานหรือการจัดระเบียบสังคม หรือไดรับหมอบหมาย
ของผูบังคับบัญชา โดยทําคดีเกี่ยวกับการคามนุษย
ในการปฏิบัติหนาที่ของ คุณแทนคุณ จะรับคําสั่งตามนโยบายของผูบังคับบัญชา
มีการจัดชุดปฏิบัติการ เตรียมความพรอม แบงหนาที่ซึ่งจะมีการทํางานเปนทีม บางครั้งจะมี
เจาหนาที่หนวยงานอื่นเขารวมทํางานดวย ซึ่งจากการทํางานที่ผานมา คุณแทนคุณ ไดชวยเหลือ
คุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งจะอยูในชุดปฏิบัติการเริ่มดวยการแจงเหตุจากผูเสียหาย
จากการคามนุษย ญาติผูเสียหายฯ พลเมืองดี เจาหนาที่ภาคเอกชน(NGO มูลนิธิกระจกเงา ฯลฯ)
หรื อ จากเจ า หน า ที่ ตํ า รวจสื บ สวนได ทํ า การสื บ สวนขยายผลถึ ง ตั ว ผู บ ง การใหญ แ ละกั น ตั ว
ผูกระทําผิดบางคนที่ใหขอมูลเปนพยานในชั้นศาล เมื่อสืบสวนไดขอมูลแลวจึงดําเนินการตาม
กฎหมาย โดยขอหมายคน หรือหมายจับเพื่อเขาตรวจคนสถานที่เขาชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษยและจับกุมผูกระทําผิด อีกทั้งตรวจยึดวัตถุ พยานหลักฐานตางๆ และในการทํางาน
นี้มีจาหนาที่สหวิชาชีพทํางานรวมกันทําการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยดวย และบางครั้ง
ผูเสียหายมีอายุต่ํากวา 18 ปตองมีวิธีการปฏิบัติตอเด็กที่ถูกตองตามกฎหมายมาดูแล หลังจาก
เจาหนาที่ พม.นําผูเสียหายจากการคามนุษยไปดูแล บําบัด และคุมครองเปนพยาน ระยะเวลา
ขึ้นอยูกับตัวบุคคล (3-4 เดือน)ซึ่งในสวนกลาง ผูหญิงจะพักอยูบานเกร็ดตระการ สวนผูชายจะพัก
อยูบานปากเกร็ด (บานภูมิเวท) ในกรณี เปนคนตางดาว มักจะมีสืบพยานลวงหนากอน เพื่อ
บุคคลตางดาวไดกลับภูมิลําเนาไดทันที “ในการปฏิบัติตอผูเสียหายจากการคามนุษยทั้งคนไทย
และตางดาวโดยภาพรวมมีลักษณะเหมือนกัน แตมีจุดตางคือ หากเปนคนตางดาว อาจจะมีการติดตอ
ลาม หรือสถานทูต และในทายสุดจะตองนําสงภูมิลําเนา โดยที่ พม.จะประเมินถึงความปลอดภัยถึงถิ่น
ที่อยูของผูเสียหายจากการคามนุษยปลายทางซึ่งจะมีเจาหนาที่ประสานระหวางประเทศอีกทางหนึ่ง”
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การสืบสวนจับกุม หรือการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยนั้น มักจะพบ
ผูเสียหายในลักษณะกลุมใหญๆ คือการคาประเวณี การคาแรงงานทาส แรงงานประมงเถื่อน
แรงงานเด็กขอทาน เปนตน โดยอาศัยรูปแบบการหลอกหลวง ใหเกิดหนี้สิน การกําลังบังคับขมขู
ผูเสียหาย หรือใชกลวิธีแบบอื่นที่ใหผูเสียหายพึงพอใจ แตไมทราบตนเองตกเปนผูเสียหาย ซึ่ง
ผูเสียหายจากการคามนุษย สวนใหญเปนคนไทย ในลักษณะการคาประเวณี แตพบผูเสียหายที่
เป น คนต า งด า ว ซึ่ ง กรณี ตั ว อย า งที่ พ บในรู ป แบบค า แรงงาน ค า ประเวณี เช น คดี บั ง คั บ
คาประเวณีชาวอุเบซกิสถาน ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือน กรกฎาคม 2550 มีพลเมืองดีพา ผูเ สียหาย
สัญชาติอุซเบกิสถาน เขาแจงความรองทุกข วาไดถูก น.ส.ลอลา และน.ส.ไมยราม ชาวอุซเบกิสถาน
ซึ่งพักที่นิรันดรแกรนดคอนโดฯ ทํารายรางกายและบังคับใหคาประเวณีกับชาวตางชาติในเมือง
พัทยา โดยมีเพื่อนสาวชาติเดียวกันที่ถูกกักขังและบังคับใหขายประเวณีที่พัทยาอีกหลายคน โดย
ผูเสียหายฯใหการวา ไดถูกชักชวนใหมาขายบริการทางเพศ โดยผูตองหาเปนคนออกคาเดินทาง
ใหกอน หลังเดินทางมาที่พัทยาไดยึดพาสปอรตไวเพื่อปองกันการหลบหนี จากนั้นพาเรขาย
บริการทางเพศอยูบริเวณหนาโรงแรมวีซี พัทยาใต โดยคาตัวจะถูกหักไวเพื่อใชหนี้ หากเธอหา
ลูกคาไมได จะถูกตบตีทํารายรางกายและถูกขมขูจนเมื่อเธอทนไมไหว จึงหลบหนีออกมาให
พลเมืองดีพาเขาแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ หลังจากนั้นผูบังคับบัญชาและ คุณแทนคุณกับพวก
เขาตรวจคนพรอมหมายจับจากศาลอาญา และหมายคนจากศาลจังหวัดพัทยา เขาจับกุม น.ส.ลอลา
กับ น.ส.ไมยราม ทั้งคูที่หองพักคอนโดมิเนียม ในขอหาเปนธุระจัดหา ชักชวน ใชกําลังบังคับขูเข็ญ
ประทุษรายหญิงสาวเพื่อไปในการคาประเวณี แมหญิงดังกลาวจะยินยอมหรือไมก็ตาม
หรือคดีคาประเวณี การใชแรงงานเด็กเชนไดรับรองเรียนมีการคาประเวณีใน
จังหวัดระยอง เมื่อเดือน สิงหาคม 2550 ผูบังคับบัญชาและ คุณแทนคุณกับพวกเขาตรวจจับราน
คาราโอเกะแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ระยองซึ่ ง ได ใ ห ส ายปลอมเป น ลู ก ค า ล อ ซื้ อ บริ ก ารเด็ ก ในร า น
หลังจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจจึงแสดงตัวเขาจับกุมทันที ทําใหเด็กสาวที่กําลังนั่งบริการลูกคาวิ่งหนี
หลบซอนตัวกัน จึงควบคุมตัวเจาของราน ไปดําเนินคดีเปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต และ
เปนธุระจัดคาประเวณีและตอมาไดเขาตรวจสอบรานบารเบียรแหงหนึ่งในอําเภอบานฉางพบ
เด็กผูหญิงอายุ 16 ปจํานวน 2 คน เปนพนักงานบริการและทางรานก็ไมมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการ จึงควบคุมตัวเจาของรานไปดําเนินคดีขอหา เปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต และใช
แรงงานเด็ก

108

การปองกันและปราบปราบปรามการคามนุษยในอดีตมีเพียงบุคคลบางกลุมทั้งคน
ในภาครัฐหรือเอกชนเทานั้นที่ทราบและดําเนินการตามบันทึกขอตกลง ซึ่งเจาหนาที่บางคนไมทราบ
และไมยอมรับในเรื่องดังกลาว แตในปจจุบันเมื่อกฎหมายที่ชัดเจนและกําหนดแนวทางการทํางาน
ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งมีผลทางกฎหมายสามารถนําไปบังคับใชไดโดยไมตองกังวลเรื่องใด
แตในการทํางานก็พบอุปสรรคบาง เชนบางครั้งตองออกคาใชจายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
เชน ยานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน อีกทั้งอัตรากําลังของผูปฏิบัติหนาที่มีปริมาณนอยและ
บุคลากรที่มคี วามรูทางดานการคามนุษยมีอยูอยางจํากัดเนื่องจากอัตรากําลังของผูปฏิบัติหนาที่
ไดโอนมาจากกองทะเบียนฯ ดังนั้นในการทํางานจึงอาศัยประสบการณเปนสวนใหญ อีกทัง้ ปดส.
ยังเปนหนวยงานใหมที่เพิ่งเปดทํางานเมื่อ ป 2548 แตไดการทํางานเต็มตามศักยภาพ หรือ
ความสามารถของเจาหนาที่
4.กรณีศึกษาคุณบัญญัติ (นามสมมติ)
คุณบัญญัติ เปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (บก.ปดส.) ในกองอํานวยสวนงานดานกฎหมาย อายุ 37 ป ซึ่งลักษณะการทํางาน
เปนงานเอกสารทางวิชาการ แตคุณบัญญัติ สามารถสะทอนความคิดเห็นตอปญหาการคามนุษยได
ซึ่งในการสัมภาษณดวยเวลาและภารกิจของคุณบัญญัติ นั้นมีขอจํากัด
คุณบัญญัติ คิดวาการทํางานปดส.มีการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดรับการประสานที่ดีตอกัน และมีการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสถานที่หรือ
อุปกรณจากสถานทูตซึ่งเอื้ออํานวยตอการทํางานดีไมวาจะมีหองพิเศษสําหรับการสอบสวนเด็ก
ซึ่งมีการบันทึกเสียงการสอบสวนในกรณีเด็กต่ํากวา 18 ป เปนตน ซึ่งจากการทํางาน พบวามี
จํานวนผูเสียหายจากการคามนุษยมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งผูเสียหายจากการคามนุษยสวนใหญที่
ปดส.ดูแล สวนมากจะเปนคนไทย (ซึ่งไดถูกสงกลับจากตางประเทศ (บาหเรน) สถานทูตไทย
ประสานงานผานสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและแจงปดส. มูลนิธิมารับตัวเพื่อคุมครองดูแลตอ
และอาจดําเนินสืบสวน ขยายความจับตัวนายหนา หากเปนผูเสียหายจากการคามนุษยตางดาว
มักจะเปนประเทศเพื่อนบาน ในลักษณะการคาแรงงาน คาบริการ สวนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
การคามนุษย คุณบัญญัติ มีความยินดีที่ประเทศไทยมีกฎหมายการคามนุษยแลว โดยเฉพาะการบังคับ
ใชกฎหมายตอผูเสียหายจากการคามนุษย เนื่องจากในอดีตเจาหนาที่คิดวาบันทึกขอตกลงนั้น
มิใชกฎหมายที่ยกเวนการกระทําของเจาหนาที่ไดมาตรา157 ทําใหพนักงานสอบสวนในชวงแรก
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จะเลือกที่จะผลักดันคนตางดาวออกนอกประเทศ มิฉะนั้น จะตองดํานินคดี ตอคนตางดาวในฐานะ
ความผิดตามพ.ร.บ.ตางๆ เชน พ.ร.บ.คนเขาเมือง หลบหนีเขาเมือง การเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ใชเอกสารการเดินทางปลอม ประกอบอาชีพแรงงาน ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย คาประเวณี คนตางดาว
ทํางานโดยไมไดรับอนุญาต หรือคาประเวณี แตในปจจุบันมีกฎหมายคามนุษย พ.ศ. 2551แลว
เจาหนาที่จึงปฏิบัติตามกฎหมายคือ ไมดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษยและใหการคุมครอง
โดยสงใหพม.เขาดูแล และนําตัวผูเสียหายเขาสูกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการทํางานของเจาหนาที่ในการใหอํานาจหนาที่ การชวยเหลือคุมครอง การดําเนินการตางๆ
อยางครอบคลุม รวมถึงผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนเพศชายและรูปแบบการคามนุษย
ประเภทอื่นในลักษณะการคาอวัยวะดวย
5.กรณีศึกษา คุณนิติรัฐ (นามสมมติ)
คุณนิติรัฐ เปนพนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.) อายุ 30 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการสอบสวน
คดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็กเยาวชน และสตรี หรือคดีความผิดเกี่ยวกับ
แรงงานหรือการจัดระเบียบสังคม หรือไดรับหมอบหมายของผูบังคับบัญชา โดยทําคดีเกี่ยวกับการคามนุษย
มาระยะเวลาประมาณ 2 ป ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบสวนคดีคามนุษย และมีความเขาใจ
เรื่องการคามนุษยเปนอยางดี
ซึ่งจากการสัมภาษณคุณนิติรัฐ ไดอธิบายเรื่องการคามนุษยใหกับผูวิจัยวา”
เจาหนาที่ตํารวจตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดําเนินคดี
คามนุษยนั้นนอกจากจะมีทักษะการทํางานในกระบวนยุติธรรมที่ตองมีความรูเรื่องกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา หรือการสืบสวน สอบสวน การทําสํานวนคดีแลว
จะตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายใหมๆ หรือ สิ่งที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม สวนในเรื่อง
การปองกันปราบปรามการคามนุษย หรือการดําเนินคดีคามนุษยนั้นแมวาจะไมใชเรื่องใหม แตยังมี
บุคลากรที่ทํางานในดานนี้จํากัดอยู ซึ่งการทํางานดังกลาวจะตองความเขาใจในประเด็นพื้นฐาน
“เชน การนิยามคําวา การคามนุษย การทํางานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของ ปดส.
ซึ่ ง ก อ นมี พ .ร.บ.ป อ งกั น และปราบการค า มนุ ษ ย จะนิ ย ามของการค า มนุ ษ ย โ ดยยึ ด ตาม
ความหมายตามพิธีสารและตามนิยามของ INTERPOL แตปจจุบันมีการกําหนดคํานิยามชัดเจน
แลวในมาตรา 6 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 หรือเจาหนาที่ตํารวจ
ตองมีความเขาใจถึงความแตกตางกันระหวางการลักลอบขนคนเขาเมือง (people smuggling)
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และการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (illegal migration)ซึ่งยังมีบุคคลหลายทานที่ยังมีความเขาใจที่
ไมถูกตองอยูมาก ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเจาหนาที่ตํารวจดวยเชนกัน
ในการปฏิบัติของ คุณนิติรัฐ ”จะดําเนินการตางๆ ภายใตอํานาจที่กฎหมายระบุ
ไว หรือตามแนวทางที่มีการทําบันทึกขอตกลงแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางระหวางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการปราบปรามการคามนุษยที่ตกลงทําบันทึกรวมกันใน
ระดับภูมิภาคในประเทศและประเทศเพื่อนบาน” ซึ่งบันทึกดังกลาวไดวางกรอบแนวทางการทํางาน
รวมกันในการแกไขปญหาการคามนุษย กอนที่ไทยจะมีพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
มาบังคับใช และในทางปฏิบัติ เมื่อมีกฎหมายดังกลาวแลวเกิดความมั่นใจและความชัดเจนในการทํางาน
มากขึ้นในดานการคุมครองผูเสียหายและการดําเนินการทางกฎหมาย
เมื่อมีคดีคามนุษยเกิดขึ้นมีบุคคลมาแจงความรองทุกข หรือเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ผู ต องหามาได คุ ณนิ ติ รั ฐ “ในฐานะเป น พนั ก งานสอบสวนจะต อ งดํ า เนิ น การตามสิ ท ธิ ข อง
ผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งเริ่มตนจากเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนนําตัวผูเสียหายจาก
การคามนุษย มาสงใหพนักงานสอบสวน ซึ่งบางครั้งเจาหนาที่องคกรเอกชนนําผูเสียหายมาพบ
พนั ก งานสอบสวนเพื่ อ แจ ง ความร อ งทุ ก ข หลั ง จากนั้ น ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย เ ข า สู
กระบวนการยุติธรรม โดยพนักงานสอบสวน เริ่มการสอบสวน ซักถามขอมูลจากผูเสียหายใน
พฤติการณแหงคดี เชน ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู สัญชาติ ชื่อบิดา มารดา ญาติพี่นอง เปนตน แลวแจง
สิทธิตางๆ ของผูเสียหายจากการคามนุษยตามกฎหมายที่กําหนดไว” ที่จะไดรับความชวยเหลือ
ไมวาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนคนไทยหรือคนมิไดสัญชาติไทย ตามมาตรา 34 คือ
สิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยซึ่งอัยการสามารถ
เปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนได โดยทําพรอมกับการฟองคดีอาญา นอกจากนี้ผูเสียหายฯจะยัง
ไดรับการชวยเหลือตามพ.ร.บ. คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 รวมถึงคาตอบแทนที่จําเปน
ดวย และยังไดรับชดเชยตามพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 อีกทั้งมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย และไมดําเนินคดีกับ
ผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานความผิดที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 41 ตามพ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 อันไดแกคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ
ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการณ
คาประเวณีเพื่อคาประเวณีเขามาออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต แจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม การทํางานของคนตางดาวโดยไมได
รับอนุญาต และหากเปนผูเสียหายจากการคามนุษ ยที่มิ ใช คนไทย ตามกฎหมายมาตรา 37
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คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น คดี กั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด ฐานค า มนุ ษ ย ให มี ก ารผ อ นผั น ให
ผูเสียหายจากการคามนุษยนั้นอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว
ตามกฎหมายไดเพื่อการรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย
เมื่อคุณนิติรัฐ “สอบสวนเชื่อวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยแลวบางครั้งไม
จําเปนตองมีการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยเนื่องจากทราบสถานะวาเปนผูเสียหายและ
ทําการสอบสวนตามวิธีการและกฎหมายที่กําหนดไว” เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย
พ.ร.บ.คาประเวณี พ.ร.บ.คุมครองเด็ก เปนตน ในสวนกลางนี้ผูเสียหายจากการคามนุษยจะนําไป
พักที่บานเกร็ดตระการหากเปนผูหญิงหรือบานภูมิเวทหากเปนผูชายแลวนํามาสอบสวนหรือชี้ตัว
ที่ปดส.อีกครั้งตามกระบวนการ
และในบางกรณีที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนคนตางดาว มักจะใหมี
การสืบพยานไวกอน ซึ่งในหลายครั้งไดรับความรวมมือเปนอยางดีกับหนวยงานอื่นไมวามีการจัดหา
ลามให หรือบางครั้งมีรถบริการใหดวย โดยเฉพาะหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยไดรับการสนับสนุนอํานวยความสะดวกทุกอยาง ทั้งหนวยงานภาครัฐ หรือ
เอกชนก็ ต าม หรื อ บางครั้ ง สถานทู ต ต า งประเทศใหค วามร ว มมื อ ในการป อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมเปนอยางดี ที่ชัดเจนคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตอตานการคามนุษย
ใหแกเจาหนาที่ของไทย
คุณนิติรัฐ เห็นวาในการทํางานเกี่ยวกับการคามนุษยนั้นสําหรับประเทศไทยมี
พ.ร.บ.ป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย พ .ศ. 2551เป น ผลดี ทํ า ให เ จ า หน า ที่ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติงานไดอยางมั่นใจตอกฎหมายดังกลาวมีความชัดเจน ตอการปฏิบัติตอผูเสียหายจาก
การคามนุษย ในดานการคุมครองผูเสียหาย การดําเนินการทางกฎหมายที่มีแนวทางตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาว ซึ่งหากมิใชเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่การดําเนินคดีคามนุษยโดยตรง หรือ
ผานการอบรมมากอน ก็ยังอาจไมเขาใจการทํางานในชั้นปฏิบัติตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การคามนุษยฯดังกลาว คิดวาเปนเรื่องใหม ที่ยากจะทําความเขาใจ และมีรายละเอียดในการทํางาน
ที่แตกตางจากเดิมที่ยังไมมีกฎหมาย หากแตเปนเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน สตรี และการคามนุษยที่ติดตามการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจะมีความเขาใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การค า มนุ ษ ย พ.ศ. 2551และสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อดคล อ งกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได
เนื่องจากแนวทางการทํางานตามบันทึกขอตกลงที่ไดกลาวอางไวสอดคลองเปนแนวทางเดียวกัน
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ที่ระบุในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ดังนั้น “เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมรูสึก
วาการทํางานมีความแตกตางจากเดิมที่ไมมีกฎหมาย เพียงแตเจาหนาที่มีความมั่นใจและความชัดเจน
ตอการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น”
นอกจากนี้สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการทํางานในความคิดของ คุณนิติรัฐ เห็นวา”
ความเขาใจ และทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจไมถูกตองตอผูเสียหายจากการคามนุษยทําให
ผูเสียหายจากการคามนุษยไมไดรับการชวยเหลือคุมครอง โดยเฉพาะในชวงแรกความเขาใจ
เกี่ ย วกั บนิย ามของคํ า วา การคา มนุษ ย ผู เ สีย หายจากการค ามนุษ ยหรือการไมดํ าเนิน คดีตอ
ผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งประเด็นนี้มีเจาหนาที่หลายทานมีความคิดเห็นที่ไมเห็นดวยมอง
วาผูเสียหายมีสวนรวมในการกระทําความผิดบางอยางโดยเฉพาะที่มีเจตนาเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย หรือลักลอบทํางานผิดกฎหมายแลวภายหลังตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยก็ตาม
และบางกรณีเจาหนาที่ตํารวจทําสํานวนและอัยการสั่งฟองในความผิดที่หลบหนีเขาเมืองก็มีและ
ที่สําคัญการโยกยายตําแหนงของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน บางครั้งอาจทําใหขาดความตอเนื่อง
ในการดําเนินการทางคดี หรือผูรับผิดชอบคนใหมมิไดรับทราบแตตน ทําใหตองใชเวลามากขึน้ ใน
การทํางาน”
6.กรณีศึกษา คุณอัครา (นามสมมติ)
คุณอัครา เปนพนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการปราบปรามกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (บก.ปดส.) อายุ 47 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี หรือคดีความผิด
เกี่ยวกับแรงงานหรือไดรับหมอบหมายของผูบังคับบัญชา โดยทําคดีเกี่ยวกับการคามนุษยมาระยะเวลา
ประมาณ 4 ป ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบสวนคดีคามนุษย คุณอัครา มีคดีรับผิดชอบ
ประมาณ15 คดี ซึ่งจํานวนพนักงานสอบสวน มีจํานวน 24 คน เฉลี่ย คนละ 10- 15 คดี(ปจจุบันมี
พนักงานสอบสวนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีพนักงานสอบสวนหญิงดวย)
การชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยของคุณอัครา นั้นอยูในชั้น
การสอบสวน แมวาการชวยเหลือของเจาหนาที่ตํารวจจะเริ่มตน คือการรับแจงเหตุ สืบสวน
จับกุม แลวมาทําการสอบสวน ซึ่งการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ มี
การคุมครองพยาน จนถึงการดําเนินคดีตอสูในชั้นศาล ถัดจากนั้นเปนการสงตัวกลับภูมิลําเนา
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กรณีคนตางดาวเจ าหนาที่ตํ ารวจที่เ กี่ยวของ คือ ตํารวจตรวจคนเขาเมืองที่ต องประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
คุณอั ครา “ทํา งานในคดีคา มนุ ษ ยมี ก ารประสานงานกัน เป น อยา งดี ระหวา ง

เจาหนาที่ฝายสืบสวนและงานสอบสวน แมวามีการแบงหนาที่แยกจากกันอยางชัดเจนซึ่งการสอบสวน
คดีคามนุษยเหมือนกับการสอบสวนคดีอาญาอื่น” สําหรับในชั้นการสอบสวนมีขั้นตอนการชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการคามนุ ษย ซึ่ งดํ าเนิ นกระบวนการสอบสวนตามที่กฎหมายกําหนด ใชอํานาจตาม
กฎหมาย ซึ่งไดปฏิบัติตาม ป.วิอาญา พ.ร.บ. คามนุษย พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ร.บ.คาประเวณี
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ในการสอบสวนปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญา ในกรณีสอบสวนเด็กซึ่ง
เปนผูเสียหายหรือพยานนั้นตองมีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหรวมกัน และสถานที่เหมาะสม
ตามกฎหมายกําหนด พนักงานสอบสวนของ ปดส.มีความรอบรูดีในเรื่องการคามนุษย โดยเบื้องตน
ไดรับการอบรม แตจะเรียนรูจากประสบการณการทํางานประกอบกันดวยสวนหนึ่ง ตัวอยางคดีที่
มีสําคัญ เชน คดีการคามนุษยที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งคดีนี้มีเจาหนาที่ตํารวจชาวอังกฤษ รวมถึง
นายหนาคนไทยและคนตางชาติสัญชาติอังกฤษและมาเลเซีย รวมกันเปนธุระจัดหาใหหญิงไทย
ไปคาประเวณีที่ประเทศอังกฤษ สืบเนื่องจากเมื่อเดือน เมษายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจประเทศ
อังกฤษไดจับกุมผูตองหากับพวกจํานวน 9 คน ในความผิดฐานแสวงหาผลประโยชนจากการบังคับ
ใหคาประเวณี คามนุษย จากนั้นไดประสานทางการไทยขยายผลจับกุมกลุมขบวนการที่เหลือ
และในเดือนพฤษภาคม 2551 ผูบังคับบัญชากับคุณอัครา เขาจับกุม นางจิรภาที่บานพักใน จังหวัด
สุโขทัย ตามหมายจับของศาลอาญา ในขอหารวมกันคาหญิงหรือเด็ก เพื่อการคาประเวณี, เพื่อสนอง
ความใครของผูอื่นและเปนธุระจัดหา, รวมกันเปนธุระจัดหา,รวมกันหนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อขมขืนใจ
ผูอื่น,และปลอมเอกสาร ทั้งนี้เมื่อสอบสวนแลวใหการปฏิเสธทุกขอกลาวหา แตยอมรับวาไดพา
ผูเสียหายไปประเทศอังกฤษจริงเพื่อไปทํางานที่รานอาหาร แตอางวาผูเสียหายไปคาประเวณีเอง ซึ่ง
ในทางคดีตองตอสูกันตอไป
ในการทํางานของคุณอัครา ที่มีความเกีย่ วของกับผูเ สียหายจากการคามนุษยคือ
การสอบสวนผูเ สียหายในการใหขอมูล การเปนพยาน การชี้ตัว การทํางานของคุณอัครา จะสิ้นสุด
เมื่อทําการสอบสวนเสร็จ สงสํานวนใหอัยการดําเนินการตอไปจนถึงการเปนพยานในชั้นศาล ซึง่
การดําเนินคดีจะใชระยะเวลา ประมาณ 1-6 เดือน แตไมแนนอนแลวแตคดี บางคดีมีจํานวน
ผูเสียหายมาก ดังนัน้ การสอบสวนหรือการทําสํานวนยอมใชเวลานาน หรือกลุมผูต องหาเปนคน
ตางชาติยอมมีขั้นตอนที่มากขึ้นตามความซับซอนของแตละคดี ซึ่งคดีท่ผี ูเสียหายเปนคนตางดาว
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มักจะรองขอใหมีการสืบพยานไวกอน การนําสํานวนคดีเขาสูศาลนัน้ ดําเนินการตามปกติ ซึง่ ศาล
ไมมีแผนกพิจารณาคดีคา มนุษยเปนการเฉพาะ ทําใหตองรอการพิจารณารวมกับคดีอาญาอืน่ ตามปกติ
บางทีอาจใชเวลานาน ซึ่งไมเหมือนกับอัยการมีสว นงานเฉพาะที่ฟองคดีเกี่ยวกับการคามนุษย
การคุมครองพยานในชั้นสอบสวนเจาหนาที่ตํารวจสามารถดําเนินการได แตใน
ป จ จุ บั น มัก จะส ง เรื่ อ งไปที่ สํ า นัก คุ ม ครองพยานเพื่ อ ให เ จา หน า ที่ ตํา รวจคุ ม ครองเนื่อ งจากมี
คาใชจาย มีการจายคาตอบแทนโดยใชกําลังพลของเจาหนาที่ตํารวจ หรืออาจจะเปนเจาหนาที่
ตํารวจหนวยอื่นก็เปนไดขึ้นอยูกับสํานักงานคุมครองพยานจะมอบหมายใหเปนผูใด สวนระยะเวลา
การคุมครองพยานนั้นขึ้นอยูกับกรมคุมครองสิทธิฯ เปนผูกําหนดระยะเวลาและจัดเจาหนาที่ชุด
คุมครองพยาน เชนกรณีคดีของพ.ต.ท.อัครา หญิงผูเสียหายถูกขมขู พยานตองการความปลอดภัย
คุณอัครา จึงใหพยานทําบันทึกสมัครใจของรับการคุมครอง โดยผานความเห็นของ พม. สําหรับกรณีนี้
ใหมีการคุมครอง 21 วัน สํานักงานคุมครองพยานเปนผูดําเนินการ กําหนดสิ่งตางๆ ไมวาจะเปน
ระยะเวลาการคุมครอง ระดับการใชมาตรการในการคุมครอง รูปแบบการคุมครอง หรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบคุมครองพยาน อาจจะใชเจาหนาที่ของสํานักงานคุมครองพยานก็เปนได แตกรณีนี้
เจาหนาที่ตํารวจของปดส.ใหความคุมครอง
การคุมครองนั้นอาจขอใหมีการยายที่อยู หรือมีการเปลี่ยนชื่อ ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
ความยินยอม หรือการรองขอจากพยานวาประสงคใหมีการคุมครองดวย
จากการทํ า งานของคุ ณอั ครา ในการสอบสวนคดี ค า มนุ ษ ย พบว า จํ า นวน
ผูเสียหายจากการคามนุษยมีปริมาณมากขึ้น คดีของ ปดส. สวนใหญเปน คดีคาประเวณีและ
อื่นๆ ของหญิงไทย แตก็มีผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนคนตางชาติซึ่งในแถบอนุภูมิภาค เชน
พมา ลาว กัมพูชา (เวียดนามหรือมาเลเซียไมคอยพบ) ในคดีที่เด็กหญิงเปนผูเสียหาย อาจจะให
พักอยูกับบิดามารดา แลวแตความตองการของผูเสียหายจากการคามนุษย อยางไรก็ตาม
ผูเสียหายจากการคามนุษยใหความรวมมือเปนอยางดี รอยละ 80 สวนอีกรอยละ 20 ตองมีการสืบสวน
หาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เนื่องจากผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับถูกทํารายหรือเสียหายจริง
จึงใหความรวมมือในการทําคดี อีกทั้งการทํางานของพ.ต.ท.อัครา ยังไดรับการประสานงานระหวาง
หนวยงาน ไดรับการรวมมือจากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการคามนุษย เชน พม.
ลาม NGO มูลนิธิผูหญิงเปนอยางดี
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7.กรณีศึกษา คุณสมชาติ (นามสมมติ)
คุณสมชาติ ดํารงตําแหนง พนักงานสอบสวนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
(สตม.) อายุ 52 ป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ร.บ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ร.บ.การปองกันปราบปรามการคาหญิงและเด็ก (ปจจุบันยกเลิก)
หรือไดรับหมอบหมายของผูบงั คับบัญชาโดยทําคดีเกีย่ วกับตรวจคนเขาเมืองระยะเวลาประมาณ 10 ป
คุณสมชาติทําคดีที่เกี่ยวของกับการคามนุษยนั้นนอยมาก กรณีการคามนุษยที่
สตม.รับผิดชอบนั้นยังมีจํานวนนอยอยูมาก ซึ่งคดีสวนใหญจะเปนคดีเกี่ยวกับแรงงานคนตางดาว ซึ่ง
ผูเสียหายแทจริงแลว เปนแรงงานที่สมยอม เจาหนาที่ตํารวจเขาไปจับกุมมา ในลักษณะคนตางดาว
เขาเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งคนที่ทําเชนนี้ก็ผิดอยูแลว แตนายจางยังไปกดขี่แรงงานเอาเปรียบทั้งยัง
บังคับขูเข็ญแรงงาน
และอีกเหตุผลหนึ่งที่ พนักงานสอบสวนของ สตม.ไมไดทําคดีคามนุษยโดยตรง
คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมอบอํานาจการสอบสวนใหกับตม. ตามกฎหมาย 3 ฉบับ อันไดแก
พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ร.บ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ร.บ.การปองกันปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
ซึ่งปจจุบันไดถูกยกเลิกและมีพ.ร.บ.การปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มีผล
บัง คั บใชแล ว ซึ่ ง ในการทํา งานปฏิบั ติห นา ที่ ต ามป.อาญา และวิ. อาญาที่ไดกํ า หนดไวดั ง นั้น
ผูเสียหายที่พบในการปฏิบัติหนาที่มักจะพบในรูปแบบตางการคาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
การนําหญิงหรือเด็กเพื่อการคาประเวณี
คุณสมชาติ มีความคิดตอพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยพ.ศ. 2551วา
“เปนการใหมีความสําคัญตอปญหาเรื่องการคามนุษยเปนกฎหมายที่ดี เจาหนาที่มีอํานาจและ
ทํา งานได สะดวก อี ก ทั้ง บทลงโทษผูกระทํา ผิดมีความรุน แรง และผู เสี ยหายก็ ไดรับการดูแล
เยียวยาไปพรอมกัน แต ในสวนของพนักงานสอบสวน ตม. ยังคงถูกจํากัดอํานาจการสอบสวน
อยู แมวาบางคดีจะเปนคดีคามนุษยตองโอนคดีกับผูที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ทําใหขาดการ
ทํางานที่ราบรื่น ขอมูลอาจขาดตอนได” ซึ่งนับวาเปนขอจํากัดในการทํางาน นอกจากนี้ยังพบอีก
วาบางครั้งผูเสียหายอาจจะไมใหขอมูลที่เปนความจริงทั้งหมด เจาหนาที่ตํารวจตองทํางานอยาง
หนักเพื่อใหไดขอเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานดวย อยางไรก็ตามในการทํางานเจาหนาที่
บางทานขาดการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายใหม อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติ ทําใหการปฏิบัติ
หนาที่บางครั้งไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
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8.กรณีศึกษา คุณมาโนช(นามสมมติ)
คุณมาโนช เปนขาราชการตํารวจ สังกัด ศูนยสืบสวนสอบสวน สตม. (ศสส.สตม.)
อายุ 44 ป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปราม จับกุม คดีความผิดทางอาญาเกี่ย วกับ
พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ พ.ร.บ.การทะเบียนคนตางด าวฯ พ.ร.บ.การปองกันปราบปรามการคาหญิง
และเด็กฯ(ปจจุบันยกเลิก)หรือไดรับหมอบหมายของผูบังคับบัญชาโดยทํางานในสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองเปนเวลาประมาณ 10 กวา ป
คุณมาโนช ทําหนาที่สืบสวนเมื่อไดรับแจงเหตุ ทําการสืบสวนเพื่อใหไดขอมูล
มากพอที่จะเขาจับกุมและเขาชวยเหลือผูเสียหายฯยังสถานที่เกิดเหตุ โดยกระทําตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายกําหนดไว โดยเฉพาะการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม ป.วิ.อาญาฯ
ซึ่งตองกระทําใหถูกหลักตามขั้นตอนที่กําหนดไว คดีที่พบบอยในการทํางานคือ การลักลอบเขาเมือง
มาเพื่อทํางานโดยไมไดรับอนุญาต มักเปน 3 สัญชาติคือ พมา ลาว กัมพูชา เปนการคามนุษยใน
รูปแบบการคาแรงงาน ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลสงสัยวาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
มีการคัดแยกผูเสียหายฯ ณ ที่สถานที่เกิดเหตุที่จับกุมโดยใชแบบคัดแยกฯบางครั้งมีการทํางาน
รวมกับหนวยงานอื่นดวย
ในสวนของ คุณมาโนช เมื่อเจาหนาที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี ก็พิจารณาวาเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไมในชั้นจับกุม และหากไมชัดเจนก็สงตัวไปยังพนักงานสอบสวน
ใหทําการสอบสวนอีกครั้ง แตโดยมากมิใชผูเสียหายจากการคามนุษยเพราะวาทุกคนมาทํางาน
ตองการไดเงิน หากถามคนทํางานซึ่งบางครั้งยังเปนเด็กวา “ถูกบังคับใหทํางานไหม” เขามักตอบ
วา “ไมถูก” หรือถามวา “ถูกกักขังไหม” “ไมถูก บานปดประตูก็ไมออกเอง ตองการทํางานหาเงิน
ไมอยากใชเงินตองการเก็บเงินสงไปที่บาน ก็เลยไมออกไปซื้อ แตถาจะออกก็ออกไปได แตไมได
ออกไป “ เชน กรณีตัวอยางที่พบ คดีแรงงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2551 เปนโรงงานที่มีคนหลบหนี
เขาเมืองหรือทํางานโดยไมอนุญาต จึงไดไปจับกุมแรงงานที่โรงงาน ก ซึ่งกอนหนาวันขอหมาย
เจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนตองลงพื้นที่สืบโดยขอความรวมมือการไฟฟาภูมิภาคปลอมตัวแตง
กายชุดการไฟฟาภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครนั่งรถสีสมเขาไป พบวาหนาโรงงานมีกลองวงจรปด
อยู ไปถึงหนาโรงงานรอฟงจนไดเสียงชาวพมาอยูดานในของโรงงาน และไปดูมิเตอรเพื่อจะดูวา
เลขหมายใดใครเปนผูขอ ตองกระทําอยางระมัดระวังเนื่องจากที่นั่นมีกลองวงจรปด อยูปากซอย
สามารถเห็นเจาหนาที่ตํารวจไดตั้งแตทางเขาแลวจึงตองใชวิธีเชนนี้ กรณีนี้เปนโรงงานที่มีคน
หลบหนีเขาเมืองหรือทํางานโดยไมอนุญาต แตไมไดหมายความวาขางในนั้นมีการกักขังหนวง
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เหนี่ยว เพียงไดรับแจงมามีการกักขังหนวงเหนี่ยว โดยอาจจะเปนผูเสียหายที่หนีออกมาได รวมถึง
ญาติ บางครั้งเขาหนีออกมาไดแตภรรยาเขายังอยูขางใน การแจงขอความชวยเหลือเขาแจงหลายที่ ไม
วาจะเปนตม. มูลนิธิเอกชนซึ่งมีหลายชองทาง แตการจะเขาไปชวยอยางถูกตองตองเริ่มจาก
เจาหนาที่ตํารวจกอน ซึ่งตองขอหมายคน โดยทําการสืบสวนจนทราบแนชัดวาที่นี่นาจะมีการใช
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยู ศาลจึงออกหมายคนให เพราะตามปกติพ.ร.บ.ทํางานคนตางดาว
ใหอํานาจเจาพนักงานตรวจแรงงานตางดาวเขาตรวจสอบการใดๆ ที่เชื่อวามีการทํางานอยู ก็มีการ
ตรวจตามปกติ แตพอมีเหตุการณพิเศษเชนนี้เพราะมีการกักขังหนวงเหนี่ยว จึงตองมีการไปรื้อ
คน ทุบ งัด ซึ่งในวันนั้นตองไปขอหมายคนในตอนเชาและไดหมายคนในเวลา 10 โมง มีการนัด
หมายหนวยงานที่เกี่ยวของสนธิกําลังกับเจาหนาที่ตํารวจสืบสวน ภาค 7 พม. กรมแรงงาน กรม
สวัสดิการ และเจาหนาที่ภาคเอกชน (NGO) วางแผนเตรียมการกอนตอสิ่งที่คาดหวังไวในสิ่งที่
ตองการในที่เกิดเหตุมีหลักฐานเพียงใดตองเทานั้น แลวเมื่อพนักงานสอบสวนแลวไดความวาผิด
แลวจึงแจงขอกลาวเพิ่มเติมได ไมเชนนั้น เจาหนาที่NGO ตัดสินเองวาสิ่งนั้นผิด หากพยานหลักฐาน
ไมครบถวน อาจยกฟองได หรือกรณีสั่งไมฟองก็เสียหาย ดังนั้นสิ่งใดแจงขอหาไดดําเนินการกอน
ใหอยูในกระบวนการสอบสวน และพนักงานสอบสวนก็แจงขอหาเพิ่มเติมทีหลังได รวมถึงมีการ
คัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
เมื่อมีการนัดหมายและวางแผนเตรียมกําลัง เขาใจกันแลวพบพยานหลักฐาน
เพียงใดก็ดําเนินตามนั้นกอน ซึ่งกรณีนี้ไดมีการแจงวามีคนถูกกักขัง 30 คน ซึ่งอยากจะออกจาก
โรงงาน ซึ่งอาจจะถูกกักหรือไมกัก หรือไมอยากจะทํางานที่นั่นแลว ในโรงงานมีคละกัน มีทั้งถูก
กักขัง และไมถูกกักขัง ซึ่งในโรงงานนั้น ขอโควตา 200-300 คน แตขอขึ้นทะเบียนได 50 กวาคน
ซึ่งบางคนมีบัตรมาทํางาน ก็ออกจากงาน ซึ่งในนี้มีคนที่ไมมีบัตร 100 กวาคน สวนใหญอยากจะ
ทํางาน มีอยูสวนนอยที่ไมตองการทํางานในโรงงานนี้ ตองการไปทํางานที่อื่นซึ่งใหคาตอบแทนที่
สูงกวาเชน ทํางานในโรงงานนี้ได 180 บาท แตหากเปนที่อื่นได 300 บาท จึงหาทางออกไปโดย
อาจจะติดตอกับเพื่อน บางกรณีหนีออกมาโดนขูวา “ออกไปไมมีบัตรจะเปนอันตราย จะถูกจับ”
ซึ่งอาจถูกพาดพิงมาถึงนายจาง ดังนั้น “อยาออกไป อยากไดอะไร ก็ซื้อมาขายให” แลวนายจาง
บวกกําไร เปนคาน้ํามัน คาอื่นๆ ในราคาสินคาที่โรงงานนั้น
เมื่อไดหมายคน ไปที่นัดพบ แจงประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ LPN ILO
ประสานงานใหเขาใจการทํางานตรงกันกอน และในความคิดเห็นของเจาหนาที่คิดวา “ไมมีเขา
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เราก็ ทํา งานได ” การได พ ยานหลั ก ฐานมี เ พี ย งใดก็ ร วมรวมเท า นั้น แล ว ใหพ นั ก งานสอบสวน
ดําเนินการตอไป
เมื่อไปถึงโรงงานเวลาประมาณ 10.45 น. เขาตรวจสอบโรงงานแลวดําเนินแยก
คนมีบัตรอนุญาตทํางานกับคนไมมีบัตรออกจากกัน เจาหนาที่ ตม.มีจํานวน 20คนเขาดําเนินการ
มีการแยกบัตร แยกอายุ รวม กดส. และเจาหนาที่ตํารวจ.ภาค7 รวม 10 คน เทากับ 30
เจาหนาที่จากกระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน 10 คน กรมสวัสดิการ 5 คน หนวยงานของ
ตํารวจอาจจะมีหลายหนวยที่มีอํานาจเกี่ยวของแตอยูที่การเขาดําเนินการกอนแลว คัดแยกบุคคล
คนที่วาจะใหเจาหนาที่ชวยเหลือก็นัดกันไวแลววาพอตํารวจมาใหนั่งลง ประมาณ 30 คน ซึ่งให
เขาบอกเพื่อนเขาไวดวย ปรากฏวาในตอนที่คัดแยกนั้น หรือการตัดสินวาใครเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยนั้น เปนเรื่องที่ตองตัดสินใจในขณะนั้น ซึ่งคนที่อยากจะทํางานตอไมอยากจะกลับ
บานอยากจะทํางานอยูที่นี่ เมื่อเจาหนาที่ไปพูดคุยเขาเปลี่ยนใจเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ดีกวา จากที่วาเขาจะตองถูกดําเนินคดีโดยทํางานมิชอบ ก็เปนผูเสียหายจากการคามนุษยดีกวา
ไม ต อ งถู ก ดํ า เนิ น คดี ดั ง นั้น คํ า พูด ให ก ารในชั้ น จั บ กุม ส ว นใหญ จ ะมี เ ป น ความจริ ง มากที่ สุ ด
เจาหนาที่ พม. เจาหนาที่NGO ไปสนทนาทําใหสอบสวนออกมาใหการเหมือนกันทั้งหมด 60 คน
หรือคดีของโรงงาน ข ไปขอหมายคน จากขอมูลที่ตองการไปชวยเพียง 1-2 คน
ซึ่งมีญาติที่หนีออกมาไดมาแจง เปาหมายคือไปชวย 1-2 คน ปรากฏวาไปเจาหนาที่ NGO ถือ
ไมลพูดภาษาพมา ซึ่งแบบแผนที่เราไดเตรียมไว กับในการทํางานจริงเจาหนาที่NGO เขาทํางาน
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งลามที่พาไปเหมือนกันแตไมใหปรากฏตัว เลาใหฟงวาลามของNGO พูดภาษา
พมาวา “ใครทํางานที่นี่ไดคาแรงนอย ตองการเปลี่ยนไปทําที่ใหมใหมานั่งตรงนี้” แลวก็บอกวาคน
นี้เปนผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริงไป
ในการตรวจคนผูประกอบการในโรงงาน ก ก็ใหเขาตรวจคน คนที่เขาเมืองผิด
กฎหมายก็หลบหนี “เขาก็บอกวามีการกักขังอยูบนเพดาน เขาปนขึ้นไปเองจํานวน 30 คนคือ
พวกไมมีบัตร และพวกที่ตามพอแมมาทํางาน ซึ่งดูแลวไมไดถูกกักขังคนตางดาว” คนตางดาวบางคน
ไมตองความชวยเหลือ ซึ่งหมายถึงวาในกลุมคนตางดาวนี้มีทั้งกลุมที่ตองการและไมตองการ
ความชวยเหลือ แตพอเจาหนาที่เขาไปแลวตองดําเนินการ ซึ่งบุคคลที่อยูที่นั้นก็ทราบกันดี คนที่
ไมอยูในเหตุการณอาจจะไมทราบวาการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจตามปกติตองทําตามแบบ
แผน เชนเรียกมาเรียงบุคคลเพื่อคัดแยก ชาย หญิง เด็ก อายุ มีบัตรหรือไม แลวก็ตรวจคน แต
เหตุการณในครั้งนั้นไมทําตามแบบแผน เจาหนาที่ตํารวจกําลังคัดแยกบุคคลอยู เจาหนาที่NGO
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ใชเครื่องขยายเสียงเรียกทําใหกลุมบุคคลที่ตองทําการคัดแยกลุกไป “แลวเจาหนาที่จะทําอะไรตอ
บางครั้งการทํางานรวมกับหนวยงานภาคเอกชนไมสามารถกลาวอะไรได เนื่องจากคนกลุมนี้
เสียงดัง รูจักผูใหญ ผูบังคับบัญชามาก หากนายผูใหญติติง ผูนอยปฏิบัติงานลําบาก” กรณีนี้ป
กวาๆ นายจางถูกแจงขอกลาวหาและถูกเรียกคาเสียหาย 40 ลานบาทตองชดใชคาเสียหายแก
ผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือกรณีโรงงาน ก เจาของบอกวากุงที่อยูบนโตะ 1,500 ลานบาท พอมาตรวจเขา
ตองหยุดทํางาน กุง ที่กองอยูตองจัดการฟตซกอนเก็บกอน แลวเจาหนาที่คัดแยกบุคคลแลวเหลือ
จํานวน 56 คนที่มีบัตรอนุญาตทํางาน อีกจํานวน 200 คนนั่งอยู เจาของรานเสียหายมาก
ในอดี ต การดํ า เนิ น คดี ข องคุ ณมาโนช ต อ งอาศั ย กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งมา
ดําเนินคดีมนุษย เมื่อมีกฎหมายใหมทําใหมีความชัดเจนมากขึ้น กลุมผูเสียหายครอบคลุมทั้ง
ชาย หญิงและเด็ก ไดรับการคุมครองทั้งหมด เชนกรณีตัวอยางไปจับคนตางดาวที่โรงงานแหง
หนึ่ง มีแตเด็กๆ เล็กๆ มาทํางานพากันรองไหกันใหญตองการทํางานชวยเหลือที่บาน”หนูอยากอยู
กับเจ(เจาของราน)” ตํารวจจะชวยใหกลับบานชวงสงกรานต “หนูอยากทํางานชวยพอแมหาเงิน”
กฎหมายมีผลเหลานี้เปนผูเสียหายจากการคามนุษยทั้งสิ้น พอแมเด็ก แมจะยินยอมก็ถือวาเปนธุระ
การทํางานของคุณมาโนช จะพบกับอุปสรรคในเรื่องอัตรากําลังพลเจาหนาที่
ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่มีจํานวนนอยและเจาหนาที่สวนใหญไมคอยมีความรูเรื่องคามนุษย ซึ่ง
ไมมีการศึกษา หรืออบรมทางนี้ใหอยางเพียงพอ บางครั้งการทํางานของเจาหนาที่NGOลักษณะ
แทรกแซงหรือทํางานเกินกวาหนาที่ จนกระทบตอการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ “เจาหนาที่
ตํารวจสามารถทํางานไดหากไมมีเจาหนาที่NGO เนื่องจากมีอํานาจแจงขอหา จับกุมอยูแลว
และเจาหนาที่NGOไมมีอํานาจ บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจทํางานรวมดวยอาจจะเดือนรอน เพราะ
เขาทําเกินหนาที่ เหมือนที่กลาวไวการคัดแยกผูเสียหายฯ ของกรณีโรงงาน ก หรือ โรงงาน ข อยาก
ไดรายละเอียดเยอะ ก็เขาไปรื้อคนเอง เขามิใชเจาหนาที่ ไปรื้อคนถาผูประกอบการทราบ ก็อาจโดน
ฟองได”
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9.กรณีศึกษา คุณลิขิต (นามสมมติ)
คุณลิขิต เปนขาราชการตํารวจ สังกัด ศูนยสืบสวนสอบสวน สตม. (ศสส.สตม.) อายุ
35 ป ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนตางดาวที่ถูกจับกุม หรือถูกพิพากษาคดีเพื่อถูกสงกลับไป
ยังประเทศตนทางของบุคคลนั้น โดยทําประวัติคนตางดาว และกักไวที่หองกัก และการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยฯ
จากการทํางานของคุณลิขิต พบวาแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่ลักลอบเขา
ประเทศไทยอยางผิดกฎหมายสวนใหญมีอยู 4 สัญชาติ คือเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพมา โดย
ในแตละวันจะมีคนเหลานี้ที่ถูกจับหรือสงตัวมาจากโรงพักไมต่ํากวา 200 – 300 คน ในสวนนี้อาจ
มีผูเสียหายจากการคามนุษยปะปนมา อาจเนื่องจากมิไดทําการสัมภาษณหรือคัดแยกผูเสียหาย
กอนนําตัวมาสงให ตม. ในสวนของสตม. มีการจัดตั้งศูนยการคัดแยกฯ ไวเพื่อคัดกรองบุคคลที่
นาจะเขาขายเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ก็จะประสานความชวยเหลือไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
นอกจากนี้คุณลิขิต ไดควบคุมการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจตม. “ตั้งแตการนํา
ตัวคนตางดาว ซึ่งหนวยงานเจาหนาที่ตํารวจทองที่ หรือดานตม.ภูมิภาคตางๆสงคนตางดาวที่
เขาเมืองผิดกฎหมายหรือทําผิดกฎหมายตองสงกลับ มายังหองกักสวนพลู ถึงเขาหองพัก ชั้น 1
ตองแยกชาย หญิง เด็ก หากพบวาบางรายมีรองรอยถูกทํารายจะแยกไวตางหาก หรือกรณีตอง
สงสัยวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยจะนําไปสัมภาษณประสานงานกับ พม. ใหดแู ลตอไป ใน
สวนกลางจะสงไปยังบานเกร็ดตระการ สําหรับผูหญิง จากนั้นจัดทําประวัติและถายรูป บันทึกขอมูล
ชั้น 1 ที่ล านกว า งกลางแจ ง โดยมี ค นตา งด า วอาสามาช ว ยเจ า หน า ที่ จัด ระเบีย บทํ า ประวั ติ
หลังจากนั้น นําตัวเขาที่พักแยกหอง ตามสัญชาติ เพศ ซึ่งหากเปนคน พมาลาว กัมพูชา จะอยู
ชั้น 2-3 ของอาคารที่พัก เพื่อรอเวลาที่จะสงตัวกลับ ซึ่งคนตางดาวที่ถูกสงกลับประเทศ”
การทํางานของ คุณลิขิต ที่ไดการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย คือ
การไดจัดตั้ง ศูนยคัดแยกผูเ สียหายจากการคามนุษย (งาน พสด.) มีเจาหนาทีท่ ําการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษย อาจเปนขั้นตอนสุดทายในการกลั่นกรองในกรณีที่ถูกสงมาใหคัดแยกฯ
ใชแบบคัดแยกฯและทํางานรวมกับ NGO พม. เขารวมดําเนินการดวยในขณะนี้มกี ารปรับแบบ
คัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยฯใหมตามแบบผบช.สตม.(พล.ต.ท.ชัชวาลย สุขสมจิตร) ซึ่ง
เปนประธานในการกําหนดขอบเขตการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งกรณีตวั อยางทีพ่ บ
ในการปฏิบัติหนาที่ของการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยจะเปนคนตางดาวที่ถูกสงมาจากสถานี
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ตํารวจที่ตา งๆ หรือจากเจาหนาที่ตํารวจ ตม. ไปดําเนินการจับกุมคนตางดาวในสถานที่ตาง ๆ เชน ที่
โรงงาน ซึง่ รูปแบบที่พบของการคามนุษย เชน คาแรงงาน คาประเวณี นอกจากนี้มีการทํางาน
รวมกันโดยประสานกับหนวยงานอืน่ เชน มูลนิธิผหู ญิง, พม. , IOM , ILO ,บานเกร็ดตระการ
“ผูเสียหายจากการคามนุษยที่พบจากหองกัก สวนพลูมีจํานวนนอย สวนใหญจะเปนแรงงานตาง
ดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมาย”
10.กรณีศึกษา คุณณรงค (นามสมมติ)
คุณณรงค เปนขาราชการตํารวจ สังกัด ศูนยสืบสวนสอบสวน สตม.(ศสส.สตม.)
อายุ 28 ป ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนปราบปราม จับกุม คดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ร.บ.การทะเบียนคนตางดาว หรือไดรับมอบหมายของผูบังคับบัญชาโดย
ทํางานในตําแหนงนี้ในระยะเวลาไมนาน ประมาณ 6 เดือน
จากการทํางานของคุณณรงค ทําหนาที่สืบสวนปราบปราม เชน สืบคดีอาชญากรรม
ขามชาติ ที่จับกุมชาวเนเธอรแลนดเมื่อเดือน กันยายน 2551 ซึ่งเปนหัวหนาองคกรอาชญากรรม
คายาเสพติดในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปนผูรายขามแดนกลับไปดําเนินคดีที่นอรเวย หลังหนี
มาเปดรานบารเบียร และแตงงานอยูกับหญิงไทยที่ถูกจับนั้น เนื่องจากไดรับการติดตอจากสถานทูต
แจงเบาะแสจึงดําเนินการตอ หรือ ทางดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสามารถปองกัน
การคามนุษยได เชน การตรวจสอบจากหญิงไทยที่จะบารเรน ดวยการสอบปากคํากอนเดิน
ออกไปเปนตน แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่ไมอํานาจยับยั้งการเดินทางของผูโดยสารได เวนแตมี
เหตุ เชนมีหมายจับจากศาล หามเดินทางออกนอกประเทศ เปนตน หรือมีการทํางานเชิงปองกัน
รณรงคใหความรูการไปตางประเทศในกลุมประเทศที่มีความเสี่ยง ก็ชวยได
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของ คุณณรงคจะ”เลือกทําคดีที่ไดรับทราบขอมูลจาก
การรองเรียน การแจงเบาะแสจากหนวยงานอื่นสถานทูต หรือเจาหนาที่ ตม.และการทํางานตองทํางาน
รวมกับหนวยอื่น”เชน เขาจับกุมตรวจคน สถานที่คนตางดาวลักลอบทํางาน โดยสวนใหญจะ
กระทํารวมกับพนักงานแรงงาน บางครั้งก็มีเจาหนาที่ NGO การจับกุม ดําเนินคดี สวนใหญเปน
คดีคนเข าเมืองผิ ดกฎหมาย สวนเกี่ยวเนื่องคดีคามนุษยนั้น จริ งแลว ๆ บางกรณีที่เ ขา จับกุม
โรงงานนั้นจะมีคนที่เขาเมืองถูกตอง มีบัตร และไมมีบัตรปะปนกัน และการตรวจคนบางครั้ง
กอใหเกิดความเสียหายของนายจาง เนื่องจาการตรวจคนตองใชเวลานานในการตรวจสอบลูกจางทุก
คน ตองหยุดการทํางานชั่วคราวทํางานเพื่อใหตรวจสอบกอน ของสดก็เสียหาย ทําใหนายจางเกิด
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ความไมพอใจ มีการฟองกลับ ฟองคาเสียหายกับเจาหนาที่แมวาจะมีหมายคน อยางถูกตองก็ตาม
นายจางไมยอมเขาใจรับฟง
เมื่อจับกุม หรือเขาชวยเหลือผูเสียหายในสถานที่เกิดเหตุนั้น หากคิดวานาจะมี
ผูเสียหายจากการคามนุษยแลวมีการใชแบบคัดแยกฯดวย ณ สถานที่จับกุมตามแบบคัดแยกฯใหม
เจาหนาที่ทําการคัดแยกโดยการซักถามขอมูลบุคคลนั้นเขาใหความรวมมือ แตผูเสียหายจาก
การคามนุษยบางครั้งไมพูดความจริง เชน ใหขอมูลเท็จวาไมใชคนเวียดนาม เนื่องจากวาถา
ทราบวาเป นคนเวียดนามจะถู กสงกลับไปที่บ านซึ่งไกลจากพรมแดนไทยที่จะกลับเขามาใน
ประเทศไทยอีก ซึ่งการจับกุมแลวสงพนักงานสอบสวนของตม. เพราะจะแจงขอกลาวรวมพ.ร.บ.
คนเขาเมืองดวย พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนดวย บางกรณีนําตัวสงสถานีตํารวจทองที่
ในการทํางาน คุณณรงค พบขอปญหาที่ขัดขวางการทํางานเชนอัตรากําลังพล
ตอนนี้ที่ทํางานระดับปฏิบัติการสืบสวน มีชุดปฏิบัติการเดียวแตละชุดปฏิบัติการมี 4-5 คน อยูกันแบบ
ครอบครัว และยังมีบางคนที่จะโยกยายไปที่อื่นอีกหรือการทํางานมีอุปสรรคจากกลุมอิทธิพลทองที่
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม หรือคนในศาล ซึ่งมีความสนิทกับนายจาง ผูประกอบการ เชน
เมื่อมีการเขาตรวจโรงงานเปาหมาย มักจะมีโทรศัพท อยูหลายสายซึ่งเปนผูใหญในพื้นที่โทรมา
ขอยกเวนการทํางาน จนทําใหเจาหนาที่ไมสามารถจะทํางานได เชนที่ จังหวัดสมุทรสาคร
11.กรณีศึกษา คุณตนน้ํา (นามสมมติ)
คุณตนน้ํา เปนขาราชการตํารวจ สังกัดศูนยสืบสวนสอบสวน สตม.(ศสส.สตม.) อายุ
35 ปกําลังศึกษาปริญญาโท ปฏิบัติหนาที่สวนของการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยฯ หรือ
ไดรับมอบหมายของผูบังคับบัญชาโดยทํางานในตําแหนงนี้ในระยะเวลา ประมาณ 4-5 ป มีความรู
เรื่องคามนุษย
ในบางครั้งฝายงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรี กองกํากับการ 3 ศสส. สตม.โดย
คุณตนน้ํา จะสงกรณีที่ตองสงสัยให ปดส. ดําเนินการเนื่องจากขอมูลที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ
หรือขอมูลทางเอกสารมีนอยมาก ไมระบุสิ่งใด มีบุคลิกภาพที่นาสงสัยหนาตาเศราหมอง มีรองรอย
การถูกทําราย ตามกฎหมายใหสงตอสถานคุมครองฯ แลวใหปดส.ดําเนินการ
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กรณี ค นที่ ถู ก ส ง มาที่ ห อ งกั ก นี้ อาจจะถู ก ส ง มาจากสถานี ตํ า รวจท อ งที่ ซึ่ ง
เจาหนาที่ตํารวจจับกุมไดแลวรวมมาสงตม.หรือ ตม.ออกจับกุมกวาดลางเองแลวก็รวมมาที่นี่
รวมถึงสงมาจากตามดานตรวจคนเขาเมืองที่อื่น รวมกัน แลวก็ไปสงกลับที่ชายแดน
การทํางานของจ.ส.ต. หญิง ตนน้ํา “ในสวนคัดแยกผูเสียหายฯ ที่คลายกับการคัดกรอง
คนตางดาวที่อยูในกลุมเสี่ยงรอการสงกลับที่อาจตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยวาใชหรือไม
แลวคัดแยกอีกทีหนึ่งโดยใชแบบคัดแยกฯ ผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปนชาวตางชาติลักลอบ
หนีเขาเมืองที่อยูในหองกัก และประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อรับตัวให
ความดูแลตอไปโดยการคัดกรองคนตางดาวที่อยูในกลุมเสี่ยงรอการสงกลับที่อาจตกเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย “
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขอนามัย และโรคเอดส เพื่อ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธซึ่งคนตางดาววัยรุนสาวซึ่งรอการสงกลับบางคนถูกจับมา
เนื่องจากการขายบริการทางเพศ ซึ่งหากไมใหความรูแกบคุ คลเหลาอาจจะสรางปญหาทางสังคม
ตอไปได โดยวิทยากรของเจาหนาที่ภาคเอกชน จัดกิจรรมโดยเลาเรื่องใหฟง ถาม ตอบ มีสื่อ
อุปกรณรูปภาพ ซึ่งมีการใชภาษาที่สื่อใหคนฟงเขาใจ เชนภาษากัมพูชา เชนกลุมตัวอยางเปน
หญิงสาว12-18 ที่รอการสงตัวกลับประเทศเปนเดือนจะมีการใหรวมกิจกรรม หลังจากถูกสงมา
ทํา ประวั ติ โดยขณะจั ดกิ จ กรรมนั้ น ระหว า งรอการสั ม ภาษณ มี เ จ า หนา ที่ ทํา การสั ม ภาษณ
รายบุคคลอีกมุมหนึ่งแตอยูในหองเดียวกัน ถามเกี่ยวกับชื่อ ญาติ วิธีการเขาประเทศ คาใชจาย ผูนําพา
การพักพิง การอยูในประเทศ การทํางานในประเทศไทย ฯลฯ โดยทําประวัติไวเพื่อดูวาคนใดเขาขาย
การคามนุษย
ประวัติที่คุณตนน้ํา “สัมภาษณทําประวัตินั้นเอกสารไมมาก เนื่องจากตองเลือก
สัมภาษณเปนบางคนที่มีลักษณะเขาขายโดยสอบถาม 3 ประเด็นตามแบบคัดแยกฯ เกี่ยวกับ
การเดินทางเขามาอยางไร มีคนพาเขามาอยางไร ติดตอกับนายหนาไดอยางไร บางครั้งมีคน
จํานวนมาก จะเลือกกลุมตัวอยางพิจารณาจากบุคลิกภายนอก” เชน หนาเศรา เหมอลอย มี
ร อ งรอย ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย มี ห ลายแบบ เช น ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ที่ ก ลั ว
หวาดระแวง จะใหความรวมมือ หรือผูเสียหายจากการคามนุษยที่ไมรูวาตนเองเปนผูเ สียหายจาก
การคามนุษยถูกแสวงหาประโยชนบางคนที่เขาขายเปนเรื่องการคามนุษย จะไปขยายผลตอโดยสง
ใหสารวัตร กองกํากับการ 3 ดําเนินการตอ เชนทราบวาถูกบังคับใหขายตัว 3 เดือน แลวตองถูก
ใหอยูที่หองกักนอนเรียงกันอยางแออัดคงรูสึกแย หรือบางคนดูไมเหมือนคนที่ตั้งใจหลบหนีเขามา
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เรามีกฎหมายคุมครอง ถึงแมวายังไมสามารถบอกไดวาจริงหรือเท็จ หากสิ่งที่เลาเปนความจริง
เปนเรื่องนาสงสารมาก จึงทําเรื่องสงให พม. บุคคลนั้นก็จะเขาสูกระบวนการ ก็เหมือนวาเรื่องทุกอยาง
เริ่มตนที่ พม. แตแทจริงแลวเราเปน out source ทํางานให พม.สวนหนึ่ง
ซึ่งในการคัดแยกฯของคุณตนน้ําอาจจะไมใชพนักงานสอบสวนฝายเดียว ซึ่ง
บางครั้งในการคัดแยกฯไมมีนักสังคมสงเคราะห มีแตเจาหนาที่เอกชน NGO เขามามีบทบาทกับ
งานที่นี่ แตบางครั้งตองระมัดเนื่องจาก”การทํางานราวกับวายอมขายขอมูลที่นี่ เพื่อจะไดทุนเขามา
มีการสรางผลงาน ทํากิจกรรมให ก็เปนผลดี ดีกวาไมทํา มิใชวาไมดี แตมันก็ดี ในแงปริมาณคน
ซึ่งเจาหนาที่มีคนนอย แตตม.อนุญาตใหNGOเขามาอาจสรางปญหา ซึ่ง ตม.จะอนุญาตใหบาง
หนวยงานเทานั้นมาอยู แตมีการสราง ระเบียบใหเจาหนาที่ NGO ซึ่งเขาทําไดผลงาน และ
อาจจะทําไดดีกวาเสียอีก” ปพ.ศ. 2548 สตม.สงบุคคลที่คาดวานาจะเขาขายเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษย ใหกับ พม.จํานวนประมาณ 500 กวาคน ซึ่งเปนยอดที่สงไป พม. แตมิใชทุกคนจะ
เปนผูเสียหายจากการคามนุษย แตอยางนอยบุคคลนั้นตองถูกนําพามาแนนอน
ในสถานการณรูปแบบการคามนุษยเปลี่ยนไปแลว “ไมคอยแบบที่เอาน้ํารอน
ลวก แตทําใหผูเสียหายจากการคามนุษยมีความสุข โดยทําอะไรก็ได พูดจาเพราะ ออนหวาน
แตเงินหรือสัญญาก็ใหอยางเลื่อนลอย ไมใหแตพูดดีรักเหมือนลูกเรียกเหมือนหลาน หากตองการ
สงไปที่อื่น ก็จะอางวางานที่นี่มีปญหา ใหทํางานที่อื่น แลวเงินจะตามไป ซึ่งหลอกเขา แตคนตาง
ดาวก็เชนกัน อยางมีพอเปนนายหนา สงลูกตัวเองหลายรอบแลว พอพอไดเงินคานายหนา 5,000 บาท
แลวพอโอกาสก็หนี พัฒนาการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา “แมวามีกฎหมายการคามนุษยนักคา
สวนใหญปรับรูปแบบ คงไมเอาไปขายลงทะเลแลว ซึ่งจะชวนคนที่สมัครใจ มีแนวโนมที่เต็มใจ
เชนคนที่ขายตัวอยูแลว ก็หาสวนแบง สวนใหญจะทําแบบไมมีผลกระทบตอนายหนาไมมีขอมูล
ที่ จ ะมั ด ตั ว ซึ่ ง ทํ า ให ข ยายผลได ย าก เช น ” ถามว า นายหน า หนู เ ป น ใคร เขาตอบ ไม รู จั ก คะ
บางครั้งเปนญาติพี่นองของเขาเอง มันจะมีรายละเอียดอื่นอีก คงไดแตทํางานเชิงปองกัน หาก
เปนสมัยกอนไมคอยมีคนทราบ กฎหมายอาจจะคุมอยู แตตอนนี้คงตองปองกันอยางเดียว ตอง
ปลอยใหเกิด เกิดขึ้นแลวตองตีแผวาเปนอยางไร อยางนอยคนที่จะมาก็ทราบ แตปญหาอยูที่จะ
ทํา อยางไรใหกลุมเสี่ ยงรั บรู ขอมูลตรงนี้ จะเขา ถึงประเทศตนทางไดอยางไร MOU ก็ทําดี มี
เอกสารใหอา น แตหากเขาลําบาก ยากจนไมมีเงินเลย คงตองเลื อกมาเสี่ยง ทั้งที่ทราบ แต
อาจจะหาทางแกโดยการหลบหนี”
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ทฤษฎีสรางความพึงพอใจของนายจางที่จะทําให ลูกจางพอใจ โดยไมใหขอมูล
ในการสอบปากคํานั้นไดผลมาก ซึ่งเราหากถามเด็กต่ํากวา 15 ปมักจะไดขอมูลโกหกไมเกง เชน
ถามวา เคยมาไหม หรือบางกรณีมาหลายครั้งก็จะตอบคําถามไดคลองแคลว ก็ตองพิจารณา
หรือบางกรณีรองไห อาจจะมาครั้งแรกกลัว บางครั้งเจาหนาที่ตองการชวยเหลือ แตหากไมให
ความรวมมือไมยินยอม ก็ทําอะไรไมได
เจาหนาที่สหวิชาชีพ (จํานวน 3 คน)
12.กรณีศึกษา คุณณิศา (นามสมมติ)
คุณณิศา ทํางานในตําแหนง นักสังคมสงเคราะห ในสถานคุมครองของรัฐแหงหนึ่ง
อายุ 47 ปปฏิบัติหนาที่ดานสังคมสงเคราะห เปนเวลา 17 ป แมวาเธอจะจบการศึกษาทางดาน
มนุษยศาสตร แตเธอทํางานดานงานสังคมสงเคราะหมานานและไดขึ้นทะเบียนนักสังคมสงเคราะห
อยางถูกตอง ในสวนการทํางานของนักสังคมสงเคราะหตองทําทุกอยาง เฉพาะเธอรับผิดชอบเด็กหญิง
หรือหญิงชาวกัมพูชา
ผูเสียหายจากการคามนุษยที่สถานคุมครองดูแลรับผิดชอบนั้น “สวนใหญเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษยดานแรงงาน ทาส หรืออื่นๆ”หากเปนคนไทยมีหลายกลุม คือผูที่เขามา
ตามกฎหมายคาประเวณี จํานวน10-12 คน หญิงที่ประสบปญหาสังคมจํานวน 40 คน มีคนพามา
จํานวน 10 - 32 คน หรือบางกลุมคือหญิงไทยที่ถูกสงกลับกลับจากตางประเทศ (ขอมูล ณ วันที่
23 กันยายน 2551)กรณีคนไทยที่สงกลับมาจากตางประเทศ เชน แอฟริกาใต บาหเรน ซึ่งอายุ
เกินกวา 18 ป มีอายุมากก็มีจะไมเขาขาย จะบังคับใหอยูที่สถานคุมครองนี้ไมได และหากอายุต่ํา
กวา 18 ป จะบังคับไดตามกฎหมาย บางคนมีครอบครัวหนีครอบครัวไปทํางาน บางคนไมอยาก
ใหขอมูลมาถึงสถานคุมครองแลวกลับ หากไมเขาขายที่ตองดูแลจะบังคับไมได สวนคนตางดาวมี
จํานวนกวา 300 คน แบงเปนชวงอายุที่มา 15-18 ปจํานวน 115 คน ต่ํากวา 15 ปมีจํานวน 136
คน คนที่อายุ 25- 40 ปก็มี บางกรณีเด็กอายุนอย เสี่ยงตอการตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยก็
รับไว (ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2551)”หากเปรียบเทียบแลวคนตางดาวมีจํานวนมากกวาคน
ไทยมาก” ในกลุมของคนตางดาวหากคิดเปนรอยละพบวาเปนคนพมารอยละ 64 คนลาวรอยละ
30 คนกัมพูชาและคนเวียดนาม ไมถึงรอยละ 2 ที่เหลือเปนคนชาติอื่น คนตางดาวที่อยูนั้น เชน
เวียดนามสงกลับคอนขางยาก เนื่องจากพรมแดนไมติดกับไทย เชนกรณีมีคนเวียดนาม 1 คนมี
ลูกกับหลานนายจางคนไทย สงมาใหสอบถามแลวไมใชผูเสียหายจากการคามนุษย จะสงใหตม.
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หากทํ า เช น นั้ น หญิ ง และเด็ ก ต อ งโดนดํ า เนิ น คดี ห ลบหนี เ ข า เมื อ ง ซึ่ ง ไม อ ยากให เ ด็ ก เข า สู
กระบวนการส ง กลั บของตม. จึ ง ขอความรว มมือกับ NGO ติดตอผา นสถานทูต ซึ่ง สถานทูต
เวียดนามใชวามีเงินที่จะใหคนของเขากลับประเทศ เหมือนคนไทยเวลาถูกสงกลับจากตางประเทศ
ตองมีเงินกลับเอง ผอนคาเครื่องบิน
การทํ า งานของคุ ณ ณิ ศ า จะรั บ ผิ ด ชอบผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ทั้ ง
กระบวนการตั้งแตแรกจนถึงการสงกลับภูมิลําเนาทุกขั้นตอนจนถึงการสงกลับอยางปลอดภัย
เหมือนโรงเรียนประจํามีเจาหนาที่ทํางาน 24 ชั่วโมง เชน กรณีปดส.จับมาจากโรงงานแยกขยะ
ชาวกัมพูชา ตองรวมเขาคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งบางคนก็แตงตัวดี ใสรองเทาสน
สูงอยางดี สวนของบานเกร็ดตระการฯหากสงกลับแลวกวาจะกลับมานั้นยากกวาเดิม เนื่องจาก
มีกระบวนการในการติดตามผลหลังจากสงกลับภูมิลําเนาแลว หรือ กรณีแรงงานตางดาว พบวา
บางจังหวัดมีมากเชนที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัดมีแตคนตางดาว บางทีขอเสียของเจาหนาที่
ตํารวจ(การใหขอมูลในการทํางานที่ผิดพลาด)จากตัวอยางจริงที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กจะไมได
เรียนหนังสือ พอไปสงเด็กหนาโรงเรียน ซึ่งเด็กเหมือนจะเขาโรงเรียนแตความจริงไมเปนเชนนั้น
ในชวงเวลากลางวันเด็กจะทําอะไรนั้นพอแมคงไมทราบ เจาหนาที่ตํารวจไปแจงผูปกครองวา
เดี๋ยวพรุงนี้ไปรับกลับได แตเอาเขาจริงเขามาสูกระบวนการแลว มันไมสามารถรับตัวเด็กกลับได
ทันที ซึ่งมันมีกระบวนการมากกวานี้ (process) ทําใหผูปกครองไมเขาใจมาอาละวาด มันทําให
เสียกระบวนการแทจริงแลวไมมีอํานาจกักตัวไว แตอาศัยกฎหมายคุมครอง
กระบวนการดูแลผูเสียหายจากการคามนุษยเริ่มจากการรับตัวมามีนักสังคมสงเคราะห
สอบประวัติขอเท็จจริง เขาหองแรกรับประมาณ 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน มีนักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยาดูแลอยูมีกิจกรรมบําบัดตางๆ ในการชวยเหลือฟนฟูสภาพ จากนั้น ใหเด็กทัวรแผนก
ไดเรียนฝกอาชีพ ระหวางรอคดี คอนขางนาน เด็กสวนใหญแลวรอยละ 80-90 มีคดีที่ มีคนชักนํา
เขามา แสวงหาประโยชนจากเขา เชน เอาเขามาแลว ไมใหเงิน แลวเอาไปขายตอ ก็ไมใหเงิน
คาแรงงาน เรียกรองคาแรงให ขึ้นศาลแรงงาน หรือ หากคนโดนทํารายรางกาย มีอยูรายหนึ่งเปน
คนลาว เมื่อ 3-4 ปกอนถูกแชในถุงวิกซอน แลวเอาอุจาระของหลานใหกินแทนขาว กินน้ําปลา
แทนน้ํา รางกายจิตใจบอบช้ํามาก พอมาถึงสถานคุมครอง มีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
ดู แ ล เข า เรี ย นตามแผนก รอเรื่ อ งคดี เช น ไปชี้ ที่ เ กิ ด เหตุ นั ก สั ง คมสงเคราะห ต อ งทํ า งาน
คอนขางมาก ทั้งชี้สถานที่เกิดเหตุ ชี้ตัวคนราย แลวเขารวมการสอบสวน หากเด็กต่ํากวา 18 ป
ตองทํางาน ป.วิอาญา ขึ้นศาลกระบวนการคอนขางนาน ระหวางที่รอนานๆ นั้น ก็ใหฝกอาชีพ
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ประเมินครอบครัว ถาเปนคนตางชาติสงกลับทางตนทางที่มา ครอบครัวมีความพรอมในการรับ
กลับหรือไม หลังจากรอกระบวนการนี้ ถาครอบครัวไมมีสวนที่ผลักดันเด็กกลับเขามาก็สงกลับ
ครอบครัว ตองติดตอนักสังคมสงเคราะหลาว หรือกรมประชาสงเคราะหลาว
การดู แ ลผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย เ มื่ อ เข า สู ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล ว ถ า
ผูเสียหายจากการคามนุษยหายระหวางนี้จะทําใหเสียกระบวนการ ทําใหขาดตอนแทนที่จะจับ
ผูรายได ซึ่งการทํางานตรงนี้คอนขางอันตราย บางครั้งกรณีสงกลับบาน ตองมีเจาหนาที่ตํารวจ
ตม.นํารถไปสงดวยไปดวยกัน หรือการนําเด็กไปขึ้นศาลตองขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ ยิ่งหากเปน
คดีสําคัญ เชนเกี่ยวของกับนักการเมือง ซึ่งที่นี่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคัดแยกบุคคลที่จะเดินเขามา
เชน ชาวตางชาติมาติดตอตองผานชองสถานทูตอยางเดียว หรือหากคนมิใชญาติสนิทสนมกัน
จริงก็คงไมผาน หรือตองระวังพวกกลุมนายหนา หรือบุคคลที่จะอางวาเปนผูปกครอง หากเปน
ความจริงจะตองมีหลักฐาน ตองระวังทุกอยาง เพื่อความปลอดภัย
ซึ่งการดูแลผูเสียหายจากการคามนุษย จะมีใหรายเดี่ยวกับกลุม โดยจะละลาย
พฤติกรรมกอน และหากคนไหนยังมีพฤติกรรมซึมเศรา ตองดูแลแยก สงใหนักจิตวิทยาตรวจ หรือ
บางรายประสานกับรพ.ศรีธัญญา เอายามาเพื่อรักษาอยางตอเนื่อง ทุกอยางที่นี่ฟรีหมดรวมถึง
ค า หมอ ค า รั ก ษาพยาบาลด ว ย กรณี มี ก ารจั บ มาเป น ครอบครั ว เด็ ก จะต อ งแยกกั น พ อ แม
เนื่องจากสถานที่ จะตองดูแลซึ่งคอนขางลําบาก เด็กในที่เปนเด็กหญิง ผูชายจะเขาไปคอนขางลําบาก
แตถากลับบานสงกลับพรอมกัน จะตองประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ เชน มีกรณีเด็ก 3 คน พี่คนโต
อายุมาก คนรองอายุนอย คนสุดทองยังเด็กออน ตองแยกกันอยู
การทํางานของคุณณิศาติดตอเจาหนาที่ตํารวจ เมื่อมีการชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษย การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ประสานแจงความ ชี้ตัว ชี้ที่เกิดเหตุ การเขารวม
กระบวนการสอบสวน จนถึงกระบวนการในชั้นศาลบางครั้งการสอบสวนเด็กนั้นไปสอบสวนที่อื่น
หรือมีการสอบสวนที่บานเกร็ดซึ่งมีหองสอบสวนตางหากที่จัดขึ้นเฉพาะ ตามป.วิอาญา แตใน
การสอบสวนตองมีอัยการเขารวมสอบดวย แตเวลาของอัยการอาจจะไมไดเชนในชวงเชาตอง
ทํางานที่ศาลกอน ซึ่งตามป.วิอาญาตองมีทีมสหวิชาชีพรวมดวย นักสังคมสงเคราะหตองขึ้น
ทะเบียนจึงเขารวมการสอบสวนได
การทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในตอนแรกของเหมือนไมสัมพันธกนั แตพอมี
ป.วิอาญา ที่นักสังคมสงเคราะหจะตองทํางานรวมดวยใกลชิดมากขึ้นในอดีตมักพบอุปสรรค คือ
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เจาหนาที่ตํารวจไมมีความรูเรื่องการคามนุษย แตเจาหนาที่ตํารวจของ ปดส. หรือ DSI ที่ทํางาน
กับดวยจะทราบคอนขางมาก โดยหนวยงานเฉพาะเชน ปดส. หากเปนตํารวจสถานีตํารวจไมทราบ
ซึ่งมีภาระงานมากรับผิดชอบทุกคดีที่เปนความผิดทางอาญาหรือเจาหนาที่ตํารวจอาจขาดการ
ประชาสัมพันธแตตอนนี้ เจาหนาที่ตํารวจมีงาน พดส. หรือแมแตกระบวนการชั้นศาล ผูพ พิ ากษาบางทาน
ก็ไมทราบ เจาหนาที่ตองนําสําเนาให แตหากคนที่ทํางานกับดวยกัน เชน ปดส. จะเขาใจการทํางาน
หากเปนเจาหนาตํารวจที่อื่นยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย
การทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจมีเขาใจกัน แตบางกรณีพบเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ไมดีก็ยังพบอยู เชน “ที่ปดส. คือใหเด็กเซ็นยอมความ ซึ่งอาจไดเงินจากนายหนาของฝายตรงขาม
ตอนนี้ยังเปนคดีสอบสวนกันอยู ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจใหเด็กเซ็นในขณะที่เจาหนาไมอยูเตรียมตัวที่
จะกลับ”
“เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่มีความรูเรื่องคามนุษยคอนขางนอย และบางที่ไมมี
เลย ทําใหการทํางานไมเปนแนวทางเดียวกัน เชน ปดส. DSI เพราะทํางานตรงนี้โดยตรง ก็มี
ความเขาใจคอนขางสูง แตกอนอาจจะไมคอยดี แตพอไดทํางานรวมกันเชนไปที่ เกิดเหตุ ก็ดี
ทํางานรวมกัน สนิทกัน ก็อาจจะรูจักกันมาก”
การโยกยายเจาหนาที่ตํารวจกอใหเกิดปญหาการประสานการทํางานเพราะตอง
มีการฟน ฟูความรู อธิ บายใหเ จาหนา ที่ตํารวจเขาใจการทํ างานกับตํา รวจบางครั้ง ปญหาคือ
เจาหนาที่ตํารวจบางคนไมทราบ เชน โรงพักไมทราบ ไมเห็นความสําคัญ เชน เด็กถูกสงมาจาก
สมุทรสงคราม “เจาหนาที่ตํารวจไมคอยมีความรูเรื่องนี้ จะประสานการทํางานก็ยากไมหมดทุกอยาง
แต ณ ตอนนี้ การทํางานกับเจาหนาที่ตํารวจดีขึ้นมาก เพราะรูมากขึ้น เรียนรูไปดวยกัน “นอกจากนี้
ป ญ หาในการทํ า งานของณิ ศ า คื อ การสื่ อ ภาษากั บ ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ซึ่ ง มั ก เป น
ชาวตางชาติเปนปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคในการทํางาน คือ ผูเสียหายจากการคามนุษยสวน
ใหญเปนตางชาติ ภาษาที่ใชติดตอสื่อสาร บางครั้งใชเด็ก ที่เด็กบางคนพูดได 2 ภาษามาเปนลาม
แตที่จะทํา case report สงตางประเทศเชิงลึกตอง จางลาม เงินจางลามนั้นไดสนับสนุนจากIOM
หรือ NGO จะสนับสนุนเรื่องการสงกลับ อีกทั้งของเจาหนาที่ตํารวจตองเรียนรูเกี่ยวกับการคามนุษย
โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจทองที่ อีกทั้งในการทํางานมีเจาหนาที่ไมเพียงพอกับการดูแล
ผูเสียหายจากการคามนุษย นักสังคมสงเคราะหรับผิดชอบจํานวน 100 กวาคนตอเจาหนาที่ เชน
กลุมพมาจํานวน 50 กวาคน รวม 160-155 คน ทุกกระบวนการจะอยูในความดูแลของนักสังคม
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สงเคราะหคนเดียว และยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดวยหนาที่แลวสวมหมวกหลายใบ เชนคนทํา
การเงิน ทํางานแมบาน ทํางานหลายอยาง
13.กรณีศึกษา คุณวินัย (นามสมมติ)
คุณวินัย เปนอัยการ ปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบประสานงานคดีคามนุษย
จากการทํางานในบทบาทของอัยการมีการเปลี่ยนแปลง หลังมีกฎหมายคามนุษย
มีความชัดเจนในการทํางานมากขึ้น สวนของอัยการสูงสุด มีสวนที่ตอตานการคามนุษยอยูมิได
ทําสํานวนคดีแตมีการประสานงานระหวางคดีคามนุษยขามชาติ เมื่อกอนมี MOU ซึ่งบางคนถือ
วาไมใชกฎหมาย จึงไมใหความสนใจ แตตอนนี้มีกฎหมายกําหนดชัดแลว วาจะตองดําเนินการ
อยางไร เชนการฟองรองคดี การฟองเรียกคาเสียหาย การสืบพยานกอน เปนตน ซึ่งกฎหมายได
กําหนดแลว ทํางานอัยการตองปฏิบัติหนาที่ตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. 2551 คือ การดําเนินคดีอาญากับผูตองหา การเขารวมสอบสวนผูเสียหายกับเจาหนาที่
ตํารวจ กรณีผูเสียหายมีอายุไมเกิน 18 ป (นับแตวันกระทําผิด) ตามป.วิ.อาญา การแจงสิทธิ
ของผูเสียหายและแจงใหผูเสียหายจากการคามนุษยทราบถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน
และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายในโอกาสแรก การหามดําเนินคดีผูเสียหายจาก
การคามนุษยบางขอหา เชนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ปลอมหนังสือเดินทาง รบเราคาประเวณี
ทํางานโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน การรองขอตอศาลใหมีการขอสืบพยานผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือพยานบุคคลอื่นลวงหนากอนการฟองคดี ไวกอนหากมีความจําเปน เนื่องจากผูเสียหายจาก
การคามนุษยที่เปนพยานซึ่งมักไมใชคนไทย จะตองเดินทางออกนอกจากราชอาณาจักร ไมมที อี่ ยู
เปนหลักแหลง หรือเหตุจําเปนอยางอื่น เชน ปองกันพยานหลักฐานสูญหาย ปองกันผูเสียหาย
จากการคามนุษยหรือพยานถูกขมขูคุกคาม หรือเพื่อจะไดสงตัวผูเสียหายจากการคามนุษย
ผูเสียหายกลับประเทศไดโดยเร็ว การคุมครองสิทธิและชวยเหลือดานกฎหมายแกผูเสียหายโดย
การยื่นคํารองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําผิดแทนผูเสียหายจากการคามนุษย (การฟอง
ทางแพง) โดยใหยื่นคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมได หรือเรียกคาตอบแทนจากกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ตาม พ.ร.บ.คุมครองพยาน พ.ศ.2546 ,พ.ร.บ.คาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544) และยังจัดใหมีการคุมครอง
ความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษย และบุคคลในครอบครัวทั้งกอน ขณะและหลังการ
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ดําเนินคดี โดยผูเสียหายจากการคามนุษยที่จะใหการหรือเบิกความเปนพยานจะไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
คดีที่อัยการวินัยพบสวนใหญเปนผูเสียหายจากการถูกคาแรงงานประมง หรือใน
โรงงานที่มีคนตางดาว มีทั้งหญิงและเด็ก นอกจากนี้ยังพบในเรื่องการแสวงประโยชนทางธุรกิจ
เพศกับเด็กดวย
การทํางานของอัยการในการสั่งฟองคดี หรือสั่งใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
ตองทํางานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งจะ ไดรับการประสานงานจากเจาหนาที่ตํารวจ
เพื่อการเขารวมสอบสวน หรือการตรวจพิจารณาสํานวนคดีจากพนักงานสอบสวน ซึ่งในบางครั้ง
ยังพบความไมสมบูรณของสํานวน ทําใหตองมีการสอบสวนเพิ่มใหมหรือพยานหลักฐานขาดไม
ครบถ ว น”แต ตํ า รวจปดส.เขาจะรู ง าน ประสานกั น ง า ย การฟ อ งคดี ค า มนุ ษ ย อั ย การทุ ก ที่
ดําเนินการได และมีแผนวาจะมีกลุมงานเฉพาะมีอัยการเชี่ยวชาญพิเศษดําเนินคดีคามนุษยเปน
การเฉพาะ แตในทางปฏิบัติ อัยการทุกที่ฟองคดีคามนุษยไดอยูแลว” ซึ่งเมื่อไดรับการติดตอ
ประสานมาจากปดส. ซึ่งทางปดส.จะสงฟองที่ศาลอาญากรุงเทพ อัยการที่ประจําที่แหงนั้นก็
อาจจะดําเนินคดีคามนุษยมากกวาที่อื่นก็เปนได
อัยการจะดําเนินคดีคามนุษยตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. 2551 ซึ่งยังคงตองรอการศึกษาหรือเสียงสะทอนจากบุคคลที่ทํางานในดานการคามนุษย
เนื่องจากยังเปนกฎหมายใหม แตที่พบในการประชุม คือ ยังไมมีความชัดเจนในบางเรื่องเชน การ
อนุญาตใหผูเสียหายพํานักอยูในประเทศไทยและการอนุญาตใหทํางานชั่วคราวนั้นในทางปฏิบัติ
ยังคงตองมีการประสานแนวทางการปฏิบัติงานใหเขาใจตรงกัน
14.กรณีศึกษา คุณตุลยฉัตร (นามสมมติ)
คุณตุลยฉัตร นักกฎหมาย เจาหนาที่มูลนิธิเอกชนอายุ 31 ป ทํางานมาประมาณ 10 ป
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานกฎหมาย มีความรูเกี่ยวกับการคามนุษยเปนอยางดี เปนวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับการคามนุษย รวมถึงเขารวมสัมมนา อธิปรายในเวทีระดับประเทศ อีกทั้งผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินคดี การสัมภาษณผูเสียหายของตางประเทศ
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คุณตุลยฉัตร ดูแลชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกลวงละเมิดทางเพศ และการคามนุษย
เชน แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก ในระยะหลังจะเปนกรณีเด็กถูกทารุณกรรม “ในการทํางานเนนความโปรงใส”
เชนตองมีหัวหนา เจาหนาที่ในทีม 1-2 คน มีตํารวจเปนผูแทนของทีม 1 คน รวม3 คน นั่งวางแผน
ดวยกัน ทุกคนจะไมรูเลยวาจะไปทลายซองที่ไหน จะทราบเพียงวาตองเตรียมตัวไว พาไปที่ไหน
ตองไป เพื่อชัดเจนวาเปนความลับ ซึ่งการทํางานตองทีมดูแลผูเสียหายมีทีมสหวิชาชีพ ในกลุม
ตองมีนักกฎหมายที่ติดตามคดี ทํางานตามกระบวนการในวิชาชีพและกฎหมายการคุมครองเด็กและ
ตองประสานงาน กับทีมสายวิชาชีพ เชนนักกฎหมายตองทราบวาในการชวยเหลือคามนุษยแตละ
กรณีงานกฎหมายทําอะไรไดบาง สนับสนุนกับงานสงเคราะห งานดานการแพทย หรืองาน
วิชาชีพอื่นอยางไร มีการทํางานเปนทีมแตละกรณีจะมี 3 คนรับผิดชอบแลวรับแจงทุกคนตองรับ
แจงได ในทีมก็จะมีพนักงานเจาหนาที่คุมครองเด็กคือใชอํานาจตามกฎหมายคุมครองเด็ก ซึ่ง
จะตองทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาสังคม มีนักกฎหมายและนักสังคมสงเคราะห ทั้ง3 คนจะ
ทํางานดวยกัน ตองวางแผนดวยกัน โดยสวนใหญเด็กจะอยูบานเกร็ดตระการฯจะเขาไปทํางานดวย
ฉะนั้นก็จะแบงหนาที่กันทํางาน การประชุมทีมครั้งแรกจะเขาไปสนับสนุนเรื่องคดี เรื่องของการเตรียม
ความพรอมเด็กทํากิจกรรมเตรียมเรื่องคดีมีประชุมกันทุกเดือน ติดตามอยูตลอดจนสงกลับ กรณี
คดีหนึ่งใชเวลานาน 2 ป แตกรณีอื่นซึ่งเปนพมาเหมือนกันอยูกอนคดีนี้แตยังไมกลับ แทจริงแลว
คดีนี้นาจะดําเนินการไดเร็ว เก็บขอมูลเตรียมความพรอมทําทุกอยางให ประเมินเรื่องคดีมีขอมูล
วาเปนผูเสียหายหาย จัดคดีแรงงานฟองไดและคดีอาญาเริ่มฟองไดเลยแตปรากฏวาตองใช
เวลานานขามป เริ่มตนสอบปากคํา จนกระทั่งตํารวจ ปดส. เขามารับผิดชอบ ซึ่งระยะเวลานาน
เกิ น ไป สอบปากคํ า 60 คนใช เ วลา 2 เดื อ น ถื อ ว า ปกติ จากการสอบปากคํ า ที่ ต อ งใช ล า ม
เจาหนาที่ตํารวจทราบวาเปนการคามนุษยสามารถทําหนังสือแจงพนักงานอัยการเพื่อไปยื่นเรื่อง
ขอสืบพยานไวกอนได แตทายสุดผูเสียหายขอยื่นเรื่องเอง อั ยการตรวจสํานวน ขอมูลสว น
ผูเสียหายก็ไมชัดเจน รูปที่แนบในสํานวนสงใหตํารวจก็ไมปรากฏ มีบางอยางขาดหายอัยการ
ตองสงเรื่องกลับมาตรวจสอบเพิ่มเติมทําใหชาคดีนี้เขาไปคัดแยกตามปกติ ไมใหทีมบานเกร็ดตระการฯ
เขาไป แตใหนายจางอยูได เจาหนาที่ตํารวจบางคนวางตนไมเหมาะสม ทําใหเจาหนาที่ตํารวจที่
ทําดีเสียหายไปดวย
จํานวนผูเสียหายที่ใหการดูแลของมูลนิธิสวนใหญจะเปนเด็กไทยเฉลี่ยประมาณ
200-300 ตอป สําหรับกรณีคามนุษยจะมีอยูประมาณ 10-20 กรณี ซึ่งแตละกรณีจะมีหลายคน
ในระยะหลังมี จํานวนนอยซึ่งอาจเพราะมีห นวยงานมากขึ้น ที่เ ห็นชัดก็คือ กรณีในกรุ งเทพฯ
มากกวาเมื่อกอน แตในกรณีตางจังหวัดจะลดลงไปมากเนื่องจากเพราะตางจังหวัดเขาสามารถ
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ใชบริการในพื้นที่ได และเหตุผลหนึ่งของการแจงเหตุคือเกินรอยละ 70 แจงมาดวยเหตุผลวา ไป
หาเจาหนาที่ตํารวจมาแลว แตไมมีความคืบหนา อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจบางคนมีบุคลิกภาพที่
ทําใหผูเสียหายจะกลัวไมกลา แตภาพของตํารวจที่ดีก็มี
กรณีตัวอยางของ คุณตุลยฉัตร เชนคดีภาวนาพุทโธ ไดทํางานกับเจาหนาที่
ตํารวจดวยกันไดดีมาก ทํางานดีสงผลออกมาดีจริงชวยเหลือเด็กได และคดีประสบความสําเร็จ
หรือหลายกรณีที่ทํางานดวยดี แตนั้นเมื่อเปนกองปราบแตมาถึงตอนนี้ทํางานรวมกับ ปดส.มาทุก
ครั้งตองมีขอขัดของอยูบอยครั้ง เชนกรณีโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร กรณีนั้นทราบ
เรื่องมาแลว 4-5 ปก็มีการเก็บขอมูลเรื่อยๆ ในตอนแรกประสานกับตํารวจ ปดส. แตถูกปฏิเสธ
จากนายตํารวจระดับสูง ดวยเหตุวาเปนความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ซึ่งในกฎหมาย
หากมีคนมารองทุกขจะตองรับเรื่อง ดังนั้นกรณีนี้จึงติดตอเจาหนาที่ตํารวจตม. ซึ่งมีขอจํากัดเปน
วาไปตรวจจับแรงงานตางดาวแลวไปพบผูเสียหายจากการคามนุษย จะใชเรื่องการคามนุษยตรง
ไม ไ ด ต อ มา ตม.ส ง เรื่ อ งต อ ให ตํ า รวจพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบก็ พ บป ญ หาว า ข อ มู ล ไม ไ ด เ ชื่ อ มกั น
ผูรับผิดชอบไมเห็นที่เกิดเหตุ มีขอจํากัดหลายอยาง ในกรณีคดีนี้มีบุคคลตองคัดแยกฯ ตั้งแตวัน
แรกที่ตองนําผูเสียหายออกจากโรงงานซึ่งพบปญหา การทํางานกับตํารวจ ตม.ในคดีนี้การนํา
ผูเสียหายออกมาวันแรกตองเจรจากับเจาหนาที่ตํารวจวากลุมนี้คือกลุมผูเสียหาย แตอีกกลุมนา
สงสั ย มาพั ก เพื่ อ รอคั ด แยกฯ จั ด การจนอนุญ าตใหคั ด แยกไดวั น เดี ย ว 300 คนมีล า มไปด ว ย
ระหวางสัมภาษณขอใชที่ ตม. นายหนาเดินเขามาวนเวียน แจงเจาหนาที่ตํารวจใหทราบ แต
ไดรับคําตอบวา “เราทําอะไรเขาไมได เขามีสิทธิเปนนายจาง ซึ่งแทจริงแลวเจาหนาที่ตํารวจควร
มองวานี่คือวาที่ผูเสียหายตองไดรับการคุมครอง หรือมาขอขอมูลบัตรประจําตัวของลามทุกคน
แลวอางวามีตํารวจจับตางดาวอยูขางนอกเพื่อไดเอารายชื่อไป ซึ่งคนกลุมนี้เขามาชวยงานไม
จําเปนที่เขาจะตองหนีไป ทาทีของเจาหนาที่ตํารวจมีพิรุธ และระหวางคัดแยกนั้นก็มีตํารวจเดิน
เขามาถามถึงจํานวนที่คัดแยกเพื่อเขาตองรายงานผูบังคับบัญชา ซึ่งเดินมาพรอมกับนายจาง แต
เมื่ อถามกลับตอบไม รูจั ก ซึ่งเห็นอยูวา ยืนอยู ตรงนั้น ดวยกัน เช น นี้เ จาหนาที่ตํ ารวจทํ า ตัวไม
โปรงใส ทําใหทํางานไมไดทั้งที่เราคัดแยกได เมื่อเริ่มค่ํานายจางก็เริ่มดึงตัวเอาแรงงานกลับไปที
ละคนบนหองพัก เมื่อเราพบจึงแจงใหเจาหนาที่ตํารวจทราบใหชวยไปตรวจดู แตปรากฏวาไมมี
ใครขึ้นไปดูเลย”
การสอบปากคํ า ของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจแสดงให เ ห็ น ว า มี ค วามไม เ ข า ใจและ
ทัศนคติไมดีตอเรื่องนี้ ซึ่งเปนปญหามากแมวาคนในสวนใหญของคนกลุมนี้ผานการอบรมมาแลว
ก็ตาม แตทุกวันนี้ มีเจาหนาที่ตํารวจบางทานที่สอบสวนกอนแลวถายวีดิโอทีหลัง กลัวเสียเวลา
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ซึ่งแทจริงควรนําเด็กไปสอบปากคําแลวบันทึกเทป สวนปญหาเรื่องการพิมพนั้นเปนหนาที่ของ
ตํารวจตองจัดการ กรณีคดีที่กลาวไวเห็นชัดวามอบซีดีเทปขอมูลทั้งหมดไปใหกับตํารวจ ในครั้ง
แรกไมไดมีการพิจารณา อีกทั้งมีการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ตํารวจ “นายไมทําใหลูกนองมาทําแทน
ลูกนองก็งอแงวาถูกใชมา” “เราถึงขั้นชวยสอบปากคํา 60 คน คําใหการนําเด็กไปสอบปากคํา10
คนก็ไปพรอมกับคําใหการ 10 ใบรวมถึง File ขอมูล “จนเมื่อติดตอกับอัยการอธิบายกรณีนวี้ า เรา
ดูแลผูเสียหายอยูและไดแนบหลักฐานตางๆ ปรากฏวาในสํานวนไมมีอะไรใหเลย ซีดีรูปไมมี
เจาหนาที่ไมปรากฏ คําตอบเด็กไมครบ แตมีคําใหการคนงานเปนรอยอยูในนั้นอยางนี้จะใหเรา
คิดวาอยางไร”
แตอีกดานหนึ่งการทํางานกับเจาหนาที่ตํารวจหลายคน เชนเจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจบางยี่เรือ มีทัศนคติดี มีแบงงานกันไดดี มีการเตรียมความพรอม แบงหนาที่ เมื่อมี
การประชุมทีม เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจเขาฟงดวยซึ่งอยากฟงขอมูลจากแพทยตํารวจแบบ
นี้ดี หรือหากมีปญหาผูเสียหายรูสึกวาผูตองหาประกันไปแลวถูกคุกคาม ก็สามารถประสานบอก
ไดวาผูปกครองเด็กแจงมา สายตรวจจะไปชวยดูแล สิ่งนี้คือความรูเกิดจากการพัฒนาการทํางาน
รวมกัน
การทํางานกับเจาหนาที่ตํารวจ เชน “กรณีเด็กถูกเจาคณะจังหวัดลวงละเมิดทางเพศ
พอเด็กก็ทราบ พอของเด็กมีสวนเกี่ยวของตองแยกเด็ก และวันที่ตองไปชี้ตัวที่ตางจังหวัด ตองมี
การเตรียมความพรอมเด็ก เด็กกลัววาพอแมของเด็กจะถูกจับและใกลบานดวย แตในวันจริงเด็ก
ไมยอมไป ทําใหตองติ ดตอตํารวจเพื่อมายืนยัน เพื่อใหเด็กเกิดความสบายใจโดยเจาหนา ที่
ตํารวจยินดีเดินทางมาหาโดยอธิบายวาเราจะทําอะไรกันบาง โดยตํารวจกลาวกับเด็กวาจะไปจับ
พระไมไดไปจับพอแมแคนี้เด็กก็ขึ้นรถโดยทันทีซึ่งตํารวจบางคนไมมามองวาเรื่องนอกหนาที่
ตํารวจที่เราทํางานดวยดีก็มีเยอะแตในเครือขายคามนุษยตอนนี้ “
“การทํางานไมตางกับตํารวจ คือรูขอเท็จจริงตกลงคืออะไร หลักฐานคือตรงไหน
ดวยความที่เราอยูกับเด็ก วิธีการนี้ พยานที่ จะใหขอมูลมากที่สุดตองทําอยางไร ซึ่งหากถาม
คําถามปด สอบปากคําเด็กก็เสร็จเร็ว แตแวดลอมที่ไมไปดวยกันก็เจงก็พัง พยานเด็กมีขอจํากัด
มาก เลาเรื่องมากไมได กลัวก็กลัว พูดจาก็ไมรูเรื่องปะปนกัน ตองเตรียมเด็กไวมาก เชน”ถาเขา
ถามหนูๆ จะตอบอยางไร พูดแบบไหน เชนตํารวจถามวาหนูมีภูมิลํานําอยูที่ไหน เด็กบางคนก็มั่ว
ไป เขาใจวาภูมิลําเนาคืออะไร หนูไมเขาใจมันแปลวาไปไหนรึเปลา หนูไมเขาใจหนูตอบไปได
อยางไร เกิดตํารวจเขาใจผิดคิดวาหนูเขาใจแลวเขียนไปตามนั้น ถาไมเขาใจหนูจะทําอยางไร
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หากพี่ไมอยูดวย หากหนูไมเขาใจหนูก็ถามเขาซิ หนูไมรูเรื่องถามหนูใหมไดมั้ย หนูถามไดดวย
เหรอ เด็กบางคนไมรูวาถามได ขอที่ตองย้ําเวลาพาไปหาตํารวจหรือไปศาล คือหนูหามเดา พูด
ความจริงและตั้งใจ หากตั้งใจทุกอยางก็จะจบเร็ว หากไมตั้งใจก็จะเสร็จชา หนูอยากกลับบาน
เร็วๆ ใชมั้ย แมจะเตรียมเด็กถึงเวลาจริงก็ไมเปนแบบนี้ 100% เด็กบางคนงอแง”
เด็กที่รับผิดชอบที่อายุต่ํากวา 18 ป อยากจะเขาถึงและอยากจะใหเลาเรื่องใน
การสัมภาษณเด็กไมยากหากเรารูวิธี เราตองทราบขอมูลภูมิหลังของเด็ก และในการถามเด็กนั้น
ตองชวยเขาทบทวนเหตุการณเพื่อใหเขาสามารถเลาไดซึ่งการเลาเรื่องในสิ่งที่เขาถูกกระทํานั้น
เปนสิ่งจําเปนแมจะรูสึกแยแตใชวิธีการซึ่งก็ตองเลาเวลาจําเปนเทานั้น การชวยเขาทบทวน
เหตุการณวามันเกิดอะไรขึ้นมาบาง หากไมชวยเขาทบทวน ใหเขาเลาเพียงลําพังจะเปนภาระ
หนักมากสําหรับเขาและอีกทางหนึ่งคือตองหาพยานแวดลอมใหมากๆ เพราะคดีเด็กหรือคดี
คามนุษยจําใครไมไดเลย พยานแวดลอมจะชวยใหความจําเปนของพยานหลักนอยลง
สรุปการทํางานของตํารวจเปนเรื่องบุคคล ระบบไมจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสม
ปญหาหลักคือทัศนคติ ตํารวจยังมองวา NGO จับผิดแทรกแซงการทํางาน ยังมองไมเห็นวามีการทํางาน
ที่เกี่ยวของกัน แตก็ปรับไดเมื่อมาทํางานรวมกันก็ดีขึ้น หลายๆ เรื่องก็ดีขึ้นแตเรื่องคดีคามนุษย คนที่
ทัศนคติไมดีทํางานดวยกันไมไดโดยไมมีเรื่องคอรัปชั่นก็จะปรับได แตยังมีเรื่องคอรัปชั่นเขามา
เกี่ ย วข อ งมี น อกมี ใ นและตํ า รวจบางคนมี กํ า แพงในใจ ที่ จ ะไม ส นไม เ อาอะไร ซึ่ ง ข อ มู ล ของ
ผูเสียหายทั้งหมดมีแตคําถามวาทําไม แตขอมูลของจําเลยทั้งหมดมีแตคําอธิบายสามารถอธิบาย
ไดแทน อางวาเปนสิทธิของเขาซึ่งตํารวจควรใหสิทธิเทาเทียมกันทั้ง 2 ฝาย และควรแกตางให
ผูเสียหายไดเหมือนกันซึ่งมีนอกมีในคอรัปชั่นกับคามนุษยมันอยูดวยกันจากการทํางานปญหาที่
พบคือ ขาดการเชื่อมตอขอมูลระหวางกันของเจาหนาที่ตํารวจ อัยการ ศาลเจาหนาที่ตํารวจไมมี
ความรู ความเขาในเกี่ยวกับการคามนุษย การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ความมั่นคง
ตามโครงสรางของตํารวจมีความสําคัญ คือ สงผลทําใหไมสามารถสรางคนที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะได ไมมีผูเชี่ยวชาญในการทํางานเฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนา
เจาหนาที่ตํารวจใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีการคอรรัปชั่นกับเรื่องคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจ
บางทานไมเห็นความสําคัญตอหนาที่ ตํารวจแตละคนพูดเหมือนกันวา“งานของเด็กเปนภาระ”
(ทั้งคดีเด็กรวมคดีคามนุษยดวย) “มันยุงยาก มันตองจัดการหลายอยาง” การคามนุษยตองนัด
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของหลายฝาย เจาหนาที่ตํารวจตองการไดรับการสนับสนุน ในคดีคามนุษยมุมมอง
ในมิติการทํางานระหวางประเทศของตํารวจมีนอยมากการคามนุษยมีลักษณะอาชญากรรมขาม
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ชาติ ดังนั้นการสอบสวนแบบขามชาติซึ่งตํารวจตองแจงพนักงานอัยการวาเปนคดีขามชาติเพราะ
อํานาจสอบสวนอยูที่อัยการ ตองมีแนวคิดเรื่องการประสานงานกับประเทศตนทางเชนลาว ไทย
แนวคิดเรื่องประสานรวมมือเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนรวมกันเพื่อขยายผล มิใชจับคนนี้แลวก็จบ
แคนี้ควรจะมีการขยายผล ไมตองรอวาตองมีคนมารองทุกข ในทางสืบสวนตองสืบได ไมใชรอให
ผูเสียรายใหมเขามารองทุกข ซึ่งทําใหขอมูลไมถึงกัน เพราะไมมีการสืบตอขยายผลซึ่งผลก็จะจับ
ไดแตรายเล็กๆ เทานั้น เชนคดีเด็กหายคนที่จะชวยเหลือไดก็คือเจาหนาที่ตํารวจ

ผูเสียหายจากการคามนุษย (จํานวน 3 คน)
15.กรณีศึกษา เจนนี่ คนกรุงเทพฯ (นามสมมติ)
เจนนี่ เด็กไทย อายุ 17 ป คนกรุงเทพฯ มีพี่นอง 1 คนเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ซึ่งอยูที่สถานคุมครองของรัฐแหงหนึ่ง ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เนื่องดวยเปนผูเสียหายตาม
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 อายุต่ํากวา18 ป และถูกกันตัวเปนพยาน
สนใจฝกอาชีพทําผาบาติก เธอไดเคยไปทัศนศึกษา การเขารวมกิจกรรมเปนโครงการเตรียมพรอม
กอนสงกลับสูสังคม ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน การทําถานผลไม สอนการทําปุยหมัก
เพาะตนไม ทําขนมไทย ถนอมอาหาร แชอิ่ม เปนตน และมีโอกาสไปเขาคายที่จังหวัดขอนแกน
เปนกิจกรรมเตรียมความพรอมกลับสูสังคม เปนกิจกรรมที่ใชชีวิตในชุมชน ปลูกผัก ทํากับขาวเอง
ทําทุกอยางในชีวิตประจําวันอยูรวมกับเพื่อนใชเวลา 1 เดือน
เธอถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ตํารวจในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. 2539 เนื่องจากในตอนนั้นเธออายุไมถึง 18 ป จึงถูกนําไปคุมครองจากสถานคุมครองฯมี
เจาหนาที่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหใหการดูแล ฝกอาชีพ เธอเขาสูกระบวนการยุติธรรม
การปฏิบัติตอเธอตองใชพ.ร.บ.คุมครองเด็ก โดยวิธีสําหรับเด็ก ตองมีนักสังคมสงเคราะหตามไป
ดวยไมวาในชั้นสอบสวน จนถึงชั้นศาล เธอไดรับการเตรียมความพรอมในการสอบสวน การใหใน
ศาล และการเตรียมตัวกลับสูครอบครัว และในสวนของการเขาสูกระบวนการยุติธรรมมีเจาหนาที่
ตํารวจจากสถานีตํารวจซึ่งจับกุมเธอในตอนนั้นและผูกระทําผิดอื่น นําเธอมา สอบสวนและ
ดําเนินคดีกับผูตองหาที่เปนนายหนาคาประเวณี การสอบสวนนั้นมีเจาหนาที่หลายฝายเขารวม
การการสอบปากคํา มีนักสังคมสงเคราะห อัยการเขารวมดวยตลอดจนการใหการในชั้นศาลจนมี
การพิพากษาคดี ซึ่งตลอดการเขาสูกระบวนการยุติธรรม เธอไดรับทราบเกี่ยวกับสิทธิ จากนักสังคม

136

สงเคราะห วาตนตองอยูที่ใด นานเพียงใด และทําสิ่งใดบาง เธอไดอยูที่สถานคุมครองประมาณ
1 ปกวา ซึ่งตอนนี้คดีเสร็จสิ้นทุกกระบวนแลว ผานการประเมินครอบครัวและไดรับอนุญาตให
กลับบานไดแลว
เธอมีความรูสึกกับเจาหนาทีต่ ํารวจ เมื่อในอดีต “เวลาเดินไปแลวพบตํารวจจะ
ตกใจนิดหนอย ไมอยากเจอ อยากเดินหนี” แตปจจุบันหากไดพบกับเจาหนาที่ตาํ รวจ “จะรูสึก
เฉยๆ เพราะไมคอยไดพบ หรือขอความชวยเหลืออะไร”เนื่องจากเจาหนาที่สถานคุมครองจะเปน
ฝายประสานงานใหในทางกฎหมายและคาดหวังวาเจาหนาที่ตํารวจไมนากลัวเปนทีพ่ ึ่งดูแลชวยเหลือ
ประชาชนได
16.กรณีศึกษา ลิตา (นามสมมติ)
ลิตา เด็กหญิงชาวกัมพูชาอายุ13 ป สามารถพูดภาษาไทยไดบา ง อยูในเมืองไทย
หลายปแลวกับญาติชาวกัมพูชาซึง่ เขามาทํางานในเมืองไทย เปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 2551 ซึ่งอยูที่สถานคุมครองของรัฐแหงหนึ่ง เมื่อป
2551 เนื่องดวยไดรับการชวยเหลือจากการเขาตรวจคนโรงงาน เธอไดรับการชวยเหลือดูแลจาก
สถานคุม ครองและเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดการปฏิบตั ิโดยวิธีสําหรับเด็กตามป.วิ.อาญา
ตองมีนกั สังคมสงเคราะห อัยการตามไปดวยในชัน้ สอบสวน
เธอไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเขาตรวจคนโรงงานแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเหตุการณดังกลาวมีพลเมืองดีในเขตพื้นที่นั้นไดแจงเบาะแสใหกับ
เจาหนาที่ตํารวจ ปดส. วามีคนงานตางดาวและมีเด็กตางดาวจํานวนมากทํางานอยู จนเมื่อ
เจาหนาที่ตํารวจลงพื้นที่หาขอมูลสืบทราบวาเปนเชนนั้นจริง จึงวางแผนจับกุมผูกระทําผิดและ
เนื่องจากมีผูเสียหายซึ่งเปนเด็กรวมอยูดวยจึงประสานงานกับนักสังคมสงเคราะหเพื่อเขารวม
ชวยเหลือ ตรวจคนและคัดแยกผูเสียหายฯ ณ ที่โรงงาน หลังจากนั้นผูเสียหายจึงถูกนําไปยัง
สถานคุมครองแหงหนึ่งของรัฐ ซึ่งมีเจาหนาที่นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหใหการดูแล ซึ่งเธอ
อยูภายใตการดูแลของสถานคุมครองแหงนี้ทุกอยาง ไมวาจะเปนการอาศัยอยูที่นอน อาหาร
กิจกรรม การตรวจสุขภาพกายและใจ หรือการเขาโปรแกรมตางๆ รวมถึงการเตรียมความพรอม
ในการสอบสวน เมื่อตองใหปากคํากับพนักงานสอบสวน หรือการใหการในศาล นักสังคมสงเคราะห
ใหการดูแลไดแจงใหทราบ อธิบายสิ่งตางๆในการอยูในสถานคุมครองวา ทําสิ่งใดบาง ซึ่งเธอเมื่อ
ไดมาอยูในสถานคุมครองก็มีเพื่อนที่เปนสัญชาติเดียวกันหลายคน แตเธอไมทราบวาเธอและ
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เพื่อนของเธอตองอยูที่สถานคุมครองนี้ถึงเมื่อใด ทราบวาในแตละวันเธอตองทํากิจวัตรประจําวัน
เปนเวลา บางครั้งมีเจาหนาที่อื่นเขามาจัดกิจกรรมรวมสนุกใหเธอบาง ในตอนแรกเธอตองการ
ออกจากที่นี่ อยากจะทํางานไดเงิน และคิดถึงครอบครัวของเธอมาก แตพออยูไปบางครั้งก็ติดตอ
กับครอบครัวไดบางแตตองไดรับอนุญาต
เมื่อถึงเวลาที่เธอตองไปสอบปากคํา จะมีนักสังคมสงเคราะหไปกับเธอดวย
เสมอซึ่งกอนจะสอบสวน นักสังคมสงเคราะหตองมีการเตรียมความพรอมใหเธอกอน โดยซอม
การใหคําใหการ เมื่อพนักงานสอบสวนถามชื่อ หรือขอมูลสวนตัวตางๆ หรือชวยเธอทบทวน
เหตุการณตางๆ เมื่อตองใหปากคํากับพนักงานสอบสวน โดยนักสังคมสงเคราะหจะย้ําใหเธอพูด
ความจริง ไมตองกลัวเจาหนาที่ตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน หรือ กลัววาเจาของโรงงานจะทํา
อันตราย เมื่อพาดพิงถึงเขา และอยาชวยเหลือปกปดเจาของโรงงานแมจะใหเงินเปนคาจางใน
การทํางาน ซึ่งมันนอยมากและเปนการเอาเปรียบการใชแรงงานเด็กและมีการกักขังไมใหออกไป
นอกโรงงาน เมื่อถึงการสอบสวน พนักงานสอบสวนและนักสังคมสงเคราะหพาเธอไปที่หอง
สอบสวน ซึ่งมีอัยการรวมฟงดวย บรรยากาศในหองนั้นเงียบและทราบวามีการอัดวิดีโอดวย ทํา
ใหเธอตื่นเตนและอึดอัด แตเธอก็อุนใจที่มีนักสังคมสงเคราะหคนที่เธอรูจักเขารวมและอยูขางๆ
เธอดวย การสอบปากคําของพนักงานสอบสวนจะถามทีละประโยค บางประโยคเขาใจบาง หรือ
หากไมเขาใจ นักสังคมสงเคราะหจะชวยถามและแปลความหมายใหจนเสร็จสิ้นการสอบสวน
ในตอนนี้เธอ รอคดีและเธอยังอยูในสถานคุมครองในการไดรับความชวยเหลือ
ตางๆนั้นที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ตํารวจเธอมีความรูสึกวา “กลัว ตํารวจจะจับ ตองหนี” แมวา
เจาหนาที่ตํารวจจะเขาไปชวยเหลือ แตเธอคิดวา“ไมอยากใหจับเธอและเพื่อน อยากทํางานได
เงิน” เนื่องจากเธอทราบวาเมื่อถูกตํารวจจับแลวจะถูกสงกลับประเทศเหมือนญาติหรือเพื่อนใน
วัยเดียวกับเธอที่ตองกลับประเทศไป
17.กรณีศึกษา กัญญา (นามสมมติ)
กัญญา หญิงไทยอายุ 27 ป คนจังหวัดนครราชสีมาเปนผูเ สียหายจากการคามนุษย
ที่ไดรับความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต เมื่อป 2551
เนื่องจากเธอถูกหลอกวาจะไดไปทํางานรานอาหารทีป่ ระเทศแอฟริกาใต แตถูกบังคับใหขายบริการ
ที่นครโจฮันเนสเบอรกและเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย เธอไมไดอยูทสี่ ถานคุม ครองเนื่องดวยอายุ
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เกินกวา 18 ปและเธอไมประสงคจะพักทีส่ ถานคุม ครอง แมวา เธอจะเปนผูเสียหาย ฯ คนไทยตาม
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 2551
เธอเดิ น ทางไปประเทศแอฟริ ก าใต เ พื่ อ ต อ งการทํ า งานในร า นอาหารโดย
คําแนะนําจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบอกเธอวามีเพื่อนทํางานรานอาหารที่ประเทศแอฟริกาใต สามารถ
ติดตอใหไปทํางานได โดยเธอตองเปนหนี้ 3 แสนบาท แตจากรายไดในแอฟริกาใตจะสามารถคืน
ไดภายใน 3 เดือน และเธอสามารถอยูหารายไดในแอฟริกาใตไดถึง 9 เดือน เมื่อตกลงนายหนา
จึงจัดการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินใหและนัดเดินทาง เมื่อไปถึงพบกับผูมารับเปนชายผิวขาวชาว
แอฟริกาใตมารับและสงไปที่บานไดพบกับนายหนาคามนุษยซึ่งเปนหญิงคนไทยสงหญิงไทยให
สถานบริการ ซึ่งเธอถูกยึดหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินและเธอถูกพาไปทํางานใน
วันรุงขึ้น เมื่อพบวาเปนสถานบริการไมใชงานอยางที่เธอคาดหวัง จึงไดติดตอกับพี่สาวที่ประเทศ
ไทยจนไดหมายเลขของสถานอกอัครราชทูตฯ จึงไดติดตอขอความชวยเหลือ โดยเจาหนาที่ของ
สถานทูตของไทยไดติดตอเจาหนาที่ตํารวจOrganized Crime เพื่อชวยเหลือเธอออกมาจาก
สถานบริการหลังจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจแอฟริกาใตไดสอบปากคํา โดยจดบันทึกคําใหการของ
เธออยางละเอียดเพื่อใชในการดําเนินคดีกับนักคามนุษย และหากศาลตองการใหเธอเบิกความ
อีกครั้ง เจาหนาที่ตํารวจจะเสนอใหอัยการจัดงบประมาณเพื่อนําเธอกลับไปอีกครั้ง
ขณะที่เธอไดรับความชวยเหลือ ที่ประเทศแอฟริกาใต เธอพํานักอยูที่บานพัก
ฉุกเฉินของ IOM หลังจากที่เธอใหการตางๆ แลวสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ไดออก C.I.
ใหกับเธอเพื่อเดินทางกลับประเทศและไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ประสาน ตม.
เพื่อรับหญิงไทยในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย แจง พม. ในการขอที่อยูและหมายเลขติดตอเธอ
ในประเทศไทยอยางละเอียดเพื่อติดตอกรณีศาลแอฟริกาใต ตองการใหเธอเบิกความเพิ่มเติม
และประสาน ปดส. ในการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมดําเนินคดี เครือขายของนายหนาหญิงไทย
ในประเทศไทย โดยสอบปากคําเพิ่มเติมเมื่อเธอเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในฐานะผูเสียหาย
จากการคามนุษย
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจ ไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจัดชุดปฏิบัติงานโดย
มีเจาหนาที่ตํารวจไปรับเธอสนามบิน และนําเธอมารองทุกขกับพนักงานสอบสวน ปดส.เพื่อทํา
การสอบสวนในฐานะเปนผูเสียหายฯ และสืบสวนหาขอมูลเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อ
ดํ า เนิ น คดี กั บ นั ก ค า มนุ ษ ย ในการทํ า งานครั้ ง นี้ เ จ า หน า ที่ ตํ า รวจ มิ ไ ด มี ก ารใช แ บบคั ด แยก
ผูเสียหายฯแตอยางใดเนื่องจากขอมูลที่ไดรับแจงนั้นเขาลักษณะการคามนุษย จึงนําผูเสียหายมา
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สอบสวนตามกระบวนวิธีที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งในขณะนั้นมีนักสังคมสงเคราะหของ พม. เขารวม
ฟงการสอบสวนดวย และพนักงานสอบสวนไดบอกกับเธอเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายวา
จะตองทําอยางไรบาง เมื่อใด และเธอก็สามารถฟองเรียกคาสินไหมได อีกทั้งเธอยังมีสิทธิที่จะ
ไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย แตเธอจะตองดําเนินการดวยตนเอง และหากวาเธอไดรับอันตรายมี
บุคคลมาขมขูทําราย เธอมีสิทธิที่ไดรับการคุมครองความปลอดภัยในฐานะพยาน ซึ่งเธอสามารถ
ติดตอกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีไดโดยตรง ซึ่งเธอตองทําหนังสือยินยอมเพื่อขอการคุมครอง
ความปลอดภัยจากเจาหนาที่ตํารวจหรือสํานักงานคุมครองพยาน หลังจากการสอบสวนแลว
เจาหนาที่ของ พม. พาเธอไปยังสถานคุมครองฯ แตเธอไมประสงคจะพักที่สถานคุมครองฯ จึงทํา
ประวัติและไดเดินทางกลับบาน แตเธอไดขอการคุมครองพยานที่บานของเธอโดยเจาหนาที่
ตํารวจ ปดส. เปนผูคุมครองความปลอดภัย แตภายในระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งเมื่อครบระยะเวลา
แลวเธอตองการคุมครองเธอตองทําหนังสือรองขอไปอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้คดีของเธอยังไมไดอยูใน
ชั้นศาล
เธอมีความรูสึกวาเจาหนาที่ตํารวจ เปนคนที่“ชวยเหลือเพื่อใหเธอไดรับความเปน
ธรรม โดยคาดหวังวาเจาหนาที่ตํารวจจะจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําใหไดโดยเร็ว รวมถึงเอาผิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกคนที่เปนผูติดตอที่อยูในเมืองไทยและตางประเทศ”

การวิเคราะหแนวทางการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยของกรณีศึกษา
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจในรายละเอียดแตละขั้นตอนเจาหนาที่ตํารวจจะตอง
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย ไมวานิยามของคําวาการคามนุษย สิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษย รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ถูกตอง
และไปเปนตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว เชน ป.อาญา ป.วิ.อาญา ป.แพงและพาณิชย พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ร.บ.การทํางานคนตางดาว พ.ศ.2551 พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สงผูรายขามแดน พ.ศ.2472 หรือกฎหมายที่
ใหสิทธิคาตอบแทน ชดเชยความเสียหายแกผูเสียหาย เชน พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา 2546 เปนตน
ตลอดจนการทํางานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ มีการประสานงานที่ดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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เชน หนวยงานตางๆ ในสังกัด สตช. พม. ปปง. อัยการ ศาล แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
นักกฎหมาย เปนตน
จากการศึ กษาพบว า การคุ มครองผูเ สี ยหายจากการคามนุษยในหนา ที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจนั้นสามารถสรุปการทํางานเปน 4 ขั้นตอนใหญไดดังนี้
1. การรับแจงเหตุ :การสืบสวน
2. การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
3. การสอบสวนดําเนินคดี
4. การคุมครองพยาน
เมื่ อ มี ก ารกระทํ า ผิ ด เกิ ด ขึ้ น ผู เ สี ย หาย หรื อ ญาติ หรื อ บุ ค คลอื่ น อาจอาศั ย
ชองทางตางๆในการแจงเหตุกับทางหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในรูปแบบจดหมาย โทรศัพท
หรือมาแจงเหตุดวยตนเองหรือชองทางอื่นอันเหมาะสมเพื่อรองขอความชวยเหลือ ซึ่งในทายสุด
เจาหนาที่ตํารวจตองเปนผูรับแจงเหตุและทราบรายละเอียดขอมูลเพื่อดําเนินการสืบสวนวางแผนจับกุม
ดังนั้นในรายละเอียดจึงนําเสนอดังนี้
1.การรับแจงเหตุ การสืบสวน
การรับแจงเหตุเกี่ยวกับการคามนุษยในปจจุบันมีหลายชองทางใหเจาหนาที่
ไดรับทราบขอมูลและไปชวยเหลือผูเสียหาย ไมวาจะเปนการโทรแจงทางหนวยงานของตํารวจ
หรือของ พม. ศูนยประชาบดี 1300 หรือการแจงทางจดหมาย ทางเว็บไซด หรือแจงดวยตนเอง
กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการคามนุษย หรือการไดรับการประสานงาน
จากหนวยงานของภาครัฐหรือมูลนิธิเอกชนเพื่อรับทราบเหตุและเขาชวยเหลือ เชน สถานทูตไทย
ในตางประเทศชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางแดนหรือผูที่ถูกหลอกไปตางประเทศ เปนตน
ในขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจกรณีมีผูแจงเหตุมีขอสงสัยหรือ
ทราบวามีการกระทําความผิดฐานคามนุษย หรือผูเสียหายตองการความชวยเหลือหรืออาจตก
อยูในอันตราย ใหพาตัวผูแจงพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อกลาวโทษ และกรณีที่ผูแจงไมกลา
แสดงตน ในเบื้องตนผูรับแจงจะตองสอบถามผูแจงทราบถึงการคามนุษยไดอยางไร และหากผูแจง
ไมไดประสบเหตุเองใหสอบถามรายละเอียดที่สามารถติดตอกับผูประสบเหตุโดยตรงได เพื่อที่จะ
ทราบถึงแหลงที่จะพบผูเสียหายได รวมถึงเหตุที่ทําใหผูแจงสันนิษฐานวาผูเสียหายนั้นตองการ
ความชวยเหลือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูเสียหายนั้นเทาที่ผูแจงจะบอกกลาวได มีลักษณะ
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จุดสังเกต รูปพรรณ เพศ จํานวนคน เพื่อที่จะสามารถระบุไดวาเปนใคร ติดตามตัวไดที่ใด อีกทั้ง
สภาพของการเกิ ดเหตุเ ปน อยางไร รายละเอีย ดบุ คคลผูรูเห็นหรื อเกี่ยวของกับเหตุการณนั้น
ทั้งหมด ซึ่งจะทําใหทราบขอเท็จจริงวามีการกระทําผิดเกิดขึ้นหรือไม เมื่อใด รวมทั้งใหทราบ
แนวทางหรือเบาะแสในการสืบสวนสอบสวนขยายผลตอไป
การสืบสวน จับกุม
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจดานงานสืบสวนปราบปราม และทําการสอบสวน
คดี จะตองคํานึงถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ที่ชัดเจน ภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนบันทึกขอตกลงตางๆ ที่ไดกําหนด เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเสียหายฯ ซึ่ง
การสืบสวนคดีคามนุษยนั้นตองมีการวางแผนการทํางาน มีการจัดแบงกําลังเปนชุดปฏิบัติตางๆ
ในการสืบสวน หาขาว การไปเฝาติดตาม แกะรอย หรือแบงชุดลงพื้นที่เก็บขอมูลรายละเอียด
ตางๆ เพื่อประกอบการขอหมายจับ หรือหมายคน หรือปะติดปะตอเรื่องของการกระทําความผิด
โดยกอนการออกปฏิบัติการตองมีการวางแผนทุกขั้นตอนตองมีการทํางานแบบ
เปนทีม หรือแมแตบางครั้งตองอาศัยเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นรวมทํางานดวย และเตรียมการ
พิจารณาพยานหลักฐานในการขอหมายคน หรือหมายจับ การใชอํานาจทางกฎหมายที่จะกระทําได
ประเมินความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้น มีการจัดกําลังเจาหนาที่ออกเปนชุดปฏิบัติการอยางเหมาะสม
และเพียงพอ เชน ชุดจับกุมผูตองสงสัย ชุดชวยเหลือผูเสียหาย ชุดเก็บขอมูลพยานหลักฐาน ชุด
ควบคุ ม พื้ น ที่ เปน ต น จากนั้ น เข า ดํ า เนิ น การตามที่ ว างแผนไว ซึ่ งการจับ กุ ม สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ต อ ง
คํานึงถึง คือ ความปลอดภัยผูเสียหายจากการคามนุษย การแยกผูเสียหายจากการคามนุษยออก
จากผูตองสงสัย และยายผูเสียหายจากการคามนุษยไปยังสถานที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันมี
เจาหนาที่สามารถจับกุมผูตองสงสัยและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของในสถานที่
เกิดเหตุ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได โดยใชกําลังเจาหนาที่ตํารวจที่เหมาะสม โดยจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดสิทธิตางๆไวอยางเครงครัดซึ่งเจาหนาที่ตองแนะนําตนเอง แจงใหผู
ตองสงสัยทราบถึงขอเท็จจริงของการจับกุม การทําผิดกฎหมาย อํานาจในการจับกุม สรุปถึง
หลักฐานในการจับกุม
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ดังนั้น การรับแจงเหตุ และการสืบสวนจับกุมสามารถสรุปขั้นตอนการทํางาน คือ
1.ผู เ สี ย หายร อ งทุ ก ข ห รื อ ญาติ ข องผู เ สี ย หายร อ งเรี ย นหรื อ NGOพา
ผู เ สี ย หายหรื อ ญาติ ม าร อ งเรี ย นร อ งทุ ก ข ห รื อ เจ า หน า ที่ รั ฐ สื บ ทราบตรวจพบรี บ ดํ า เนิ น การ
ชวยเหลือทันที
2.วางแผนการจับกุมและชวยเหลือผูเสียหายโดยแบงชุดปฏิบัติการตางๆ
โดยมีทีมสหวิชาชีพรวมทํางานดวย
3.เขาจับกุมผูกระทําผิดและชวยเหลือผูเสียหายใหปลอดภัยจากสถานที่
เกิดเหตุ
4.การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยและนําสงสถานคุมครองฯ
2. การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
เมื่อชวยเหลือผูเสียหายไดแลวมีการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย โดยการ
สัมภาษณใชแบบคัดแยกผูเสียหายฯมาเปนแบบการประเมินสถานะของผูเสียหาย ณ สถานที่เกิด
เหตุ หรือบางครั้งอาจจะใชสถานที่อื่นโดยมีเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมทํางานดวย
เชน นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของของ พม. หรือบางครั้งเจาหนาที่จากมูลนิธิ
เอกชนมารวมทํางานดวย แตบางครั้งหากเปนคดีที่ทราบชัดแจงแลววาเปนการคามนุษยและเปน
ผูเสียจากการคามนุษยจึงไมไดใชแบบคัดแยกฯ จึงนําเรื่องสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป
แตหากเปนกองกํากับการ 3 ศสส. สตม. ทําหนาที่คัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ที่เปนชาวตางชาติที่อยูในหองกัก โดยการคัดกรองคนตางดาวที่อยูในกลุมเสี่ยงรอการสงกลับที่
อาจตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย โดยใชแบบคัดแยกแบบเดียวกัน ซึ่งเมื่อพบบุคคลสงสัย
วาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ทางกองกํากับการ3 จะมีหนัง สือประสานงานกับกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการเรียนผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ
เรื่องขอสงตัวบุคคลตางดาวที่เชื่อวาตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยเพื่อรับตัวใหความดูแลตอไป
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านด า นการคั ด แยกฯร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจมี
แนวทางและวิธีดําเนินงานรวมกัน ดังนี้
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1. กรณีที่เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจ หรือเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
พบผูหลบหนีเขาเมือง และแรงงานตางชาติไมวาจะสัญชาติใด ใหเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง ไดพิจารณาเบื้องตนกอน กรณีที่ไมสามารถตัดสินไดวาเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยหรือไม ใหประสานกับหนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เพื่อทําการคัดแยกเหยื่อรวมกัน โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบการประสานงาน คือ ใน
สวนกลาง เจาหนาที่งานพิทักษเด็ก และสตรี (พดส.ตร.) กองกํากับการ 1-9 และเจาหนาที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จะประสานงานกับผูอํานวยการสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิง
และเด็ก ผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ และผูปกครองสถานแรก
รับเด็กชายปากเกร็ด (บานภูมิเวท) และในสวนภูมิภาค รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดที่
รับผิดชอบงานพิทักษเด็ก และสตรี (พดส.ตร.) จะประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สําหรับกรณีที่ การเขาชวยเหลือผูเสียหายฯในสถานที่เกิดเหตุ และนําไป
ยังสถานที่ปลอดภัย มักจะมีเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพเขาดําเนินการอยูดวย จึงสามารถคัดแยก
ผูเสียหายฯได บางครั้งมีการคัดแยกฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ
2. เมื่อเจาหนาที่ตํารวจหรือ ตม. ไดประสานงานแจงไปยังหนวยงานใน
พื้นที่ ใหจัดนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาเขารวมในการพิจารณาการคัดแยกรวมกัน ซึ่งศปคม.
จังหวัดมีชุดปฏิบัติการผูรับผิดชอบในการประสานงาน มีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เชน ลาม ไวใหพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
3. กรณีเจาหนาที่มีความคิดเห็นไมตรงกัน จะจัดทําบันทึกใหความเห็น
เพิ่มเติม โดยการวินิจฉัยขั้นทายสุดจะเปนดุลยพินิจของเจาหนาที่ตํารวจ
4. พิจารณาวาเปนผูเสียหายคามนุษยหรือไม เพื่อจําแนกผูเสียหายออกจาก
บุ คคลเข า เมื อ งผิ ด กฎหมาย แยกสถานะของผู เ สี ย หายเพื่ อ การคุ ม ครองดู แ ลโดยพิ จ ารณา
องคประกอบ 3 ประการคือ การกระทํา วิธีการ การแสวงหาผลประโยชนตามแบบตรวจสอบ
เบื้องตนสําหรับคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยแบบใหมซึ่งนิยามผูเสียหายจากการคามนุษยตาม
พ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษย
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5. หากสามารถคัดแยกไดแลว ใหดําเนินการคุมครองผูเสียหายตาม
กระบวนการที่กําหนดไวในกฎหมายหรือบันทึกขอตกลงฯ ซึ่งไดวางแนวทางดําเนินการไวแลว ทั้งนี้
เมื่อใหการชวยเหลือในเบื้องตนแลว ใหสงตอเขารับการคุมครองสวัสดิภาพจากหนวยงานของ พม.
6. ถ าหากยั งไม สามารถคั ดแยกได สามารถดํ าเนิ นการตาม ม.29 เหตุ
จําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษยและเพื่อคุมครองปองกันภัยแก
บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย พนักงาน
เจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราว
7.ถาเปนผูเสียหายในคดีคามนุษยไมตองดําเนินคดีกับผูเสียหาย
ดังที่กลาวในขางตนการคัดแยกผูเสียจากการคามนุษยอาจสรุปไดดังนี้
แผนภูมิที่ 7 การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ชั้นแรก

ชั้นรอง

สถานที่เกิดเหตุ /
จนท.สหวิชาชีพ

สถานี
ตํารวจ
แยกไม
ได /
พนักงานสอบสวน
สง

แยกได

ชั้นสุดทาย
ศูนยคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย สตม.
สง

แยกได

แยกได

สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ของพม.
ศูนยคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย (งาน พสด.) มีเจาหนาที่ทําการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษย อาจเปนขั้นตอนสุดทายในการกลั่นกรองในกรณีที่ถูกสงมาใหคดั แยก
ผูเสียหายจากการคามนุษย
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แผนภูมิที่ 8 การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยกรณีถูกสงไปยังหองกัก สตม.

สถานีตํารวจ /
พนักงานสอบสวน

เจาหนาที่ตม.สืบสวน
จับกุมที่เกิดเหตุ

คนตองดาวถูก
พิพากษาคดีแลว

หองกัก สตม.
ทําประวัติ
พบขอสงสัย

รอผลักดันสงกลับ

ศูนยคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ไมใช
คาดวาใช /ใช
สถานแรกรับหรือสถานคุมครอง
และพัฒนาอาชีพ ของ พม. ดูแล

จากแผนภูมิในขางตน บุคคลที่ถูกนํามาสงที่หองกัก กก.3 ศสส.สตม. นั้นมาจาก
สถานีตํารวจทองที่ ซึ่งผานการสอบสวนแลวนําตัวมาสง หรือจากเจาหนาที่ตํารวจ ตม.เขาทําการจับกุม
ในสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคลตองคําพิพากษาแลวรอการสงกลับ(เนรเทศ) จะเขามาทําประวัติ
และสวนหนึ่งจะผานการคัดแยกฯ โดยมีเจาหนาที่ตํารวจใชการสัมภาษณในประเด็นตามแบบคัดแยกฯ
เพื่อใหบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการชวยเหลือดูแล
3. การสอบสวนดําเนินคดี
เมื่อมีการรองทุกขหรือการกลาวโทษ หรือรับแจงเหตุวามีการกระทําผิดเกิดขึ้น
หรือกําลังเกิดขึ้น และเมื่อตํารวจไดรับแจงแลวตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผูกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดี
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การสอบสวนเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะ และดําเนินการ
หลังจากมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแลว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะใหไดทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน
ความผิดหรือความบริสทุ ธิ์ของผูที่ตกเปนผูตอ งหาในคดี และเพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ
ในการชั้นการสอบสวนซึ่งมีความเกี่ยวของกับผูเสียหายจากการคามนุษยนั้น
คือ การสอบสวนผูเสียหายในการใหขอมูล การเปนพยาน การชี้ตัว การทํางานของพนักงาน
สอบสวนจะสิ้นสุดเมื่อทําการสอบสวนเสร็จ สงสํานวนใหอัยการดําเนินการตอไป
ในสวนของการสอบสวนคดีคามนุษยนั้นสวนสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การพิสูจน
วาจะเปนผูเสียหายหรือไมเปนพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ดังนั้น
การพิจารณาวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยนั้นพิจารณาตามพ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 4 และมาตรา 6 ใจความวา การกระทําตอบุคคลอื่นเพื่อ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ(คือการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการผลิตหรือเผยแพร
วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคน
มาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ(การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการโดยทําใหกลัววา
จะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรือของผูอื่น
โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได) การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีด
บุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม)อยางหนึ่งอยางใด ในลักษณะเปนธุระจัดหา ซื้อ
ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด
โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบหรือโดยใหเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่ น แก ผู ปกครองหรือผูดู แลบุคคลนั้น เพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหค วาม
ยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย
จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย
ในปจจุบันมีแบบคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ซึ่งผูวินิจฉัยที่สุดนั้นเปนพนักงานสอบสวน ดวยกฎหมายที่กําหนดฐานความผิดคามนุษย
ไวชัดเจนนั้น ทํา ใหเ จาหนาที่ มีความชั ดเจนมากขึ้นกวา ในอดีตในการคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษยเนื่องจากเมื่อกอนยังไมมีกฎหมายที่ระบุความผิดไวชัดเจนทําใหการกําหนดสถานะ
ผูเสียหายวาจะเปนฐานะใดระหวางผูกระทําผิด กับผูเสียหายนั้นมีความไมเขาใจที่ตรงกันและทําให
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ผูเสียหายนั้นไดรับการปฏิบัติในรูปแบบที่แตกตางกัน กลาวคือ หากเปนผูเสียหายที่เขาเมืองโดย
ผิดกฎหมาย มักจะถูกดําเนินคดีในฐานะผูกระทําผิดและถูกผลักดันออกนอกประเทศ ไมมีการคัดแยก
หรือถูกพิจารณาวาเปนผูเสียหายในคดีคามนุษย แตถาในปจจุบันมีการคัดแยกพิจารณาแลวจะ
ไดรับการดูแลตามกฎหมายกําหนดไว
ในกรณีการรับผูเสียหายจากการคามนุษยจากตางประเทศ อาจเปนกรณีที่
ผูเสียหายเปนคนสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่พํานักถาวรในประเทศหลังจากไดรับการชวยเหลือจาก
สถานทูตไทยในตางประเทศ หรือไดรับการติดตอจากสถานทูตตางประเทศในไทย กรณีมีการจับกุม
การคามนุษยในตางประเทศ ซึ่งจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของอัน ไดแก กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กองบังคับบังการปราบปรามประทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี ) หรือ หนวยงานภาคเอกชน
ติดตอประสานงานรับตัวผูเสียหายเดินทางกลับประเทศไทยและดําเนินคดีตอนักคามนุษยในไทย
จะตองผานตํารวจพิธีการเขาเมืองจากเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมือง โดยมีการสัมภาษณ
เบื้องตน ตามขอมูลที่สถานทูตตนทางที่สงกลับซึ่งมีการสอบปากคําเบื้องตนตามแบบ โดยมี
รายละเอียดถาม ชื่อ นามสกุล ประวัติสวนบุคคล วิธีการการเดินทางเขาประเทศ วันเวลา ผูนําพา
การติดตอผูนําพา ผูมารับตัว คาใชจาย ญาติพี่นอง บุคคลที่ติดตอไดในไทย และตางประเทศ
เหตุที่ถูกดํานินคดี เหตุที่ไดรับความชวยเหลือ และเอกสารจากสถานทูต และการออก C.I และ
บางกรณีที่มีคดีอยูจะมีตํารวจปดส.จะพาไปทําการสอบสวนตออีกที่หนึ่ง มักจะมีเจาหนาที่ของ
พม.มาดําเนินการสอบถามและนําตัวไปดูแลตอภายหลังผานพิธีการเขาเมืองแลว
การถามปากคําของพนักงานสอบสวน เพื่อใหคําใหการมีความสมบูรณ ไดแก
ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ วัย เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ครอบครัว ญาติ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
สัญชาติ ศาสนา และในกรณี ที่ไมห ลักฐานแสดงตน เชน บัตรประจําตั วประชาชน หรือบั ตร
ประจํ า ตั ว หรื อมีแต มี เ หตุ สงสัย วา มิ ใชบั ต รประจํ า ประชาชนของผูนั้น รวมถึง การสงสั ย อายุ
พนักงานสอบสวนจะตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือสงตรวจรางกายทางการแพทย
รวมถึงพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลแวดลอม ไมวาจะเปนบิดา มารดา ผูปกครอง พี่นอง สามี
เพื่อพิจารณาปจจัยทางสังคม รวมถึงเปนขอมูลเพื่อประกอบการสงตัวกลับภูมิลําเนาดวยเชนกัน
หากเป น กรณี ค นต า งชาติ นั้ น ต อ งสื บ ค น รายละเอี ย ดถึ ง ภาษา วั ฒ นธรรม
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น ชื่อผูนําชุมชน ผูนําศาสนา เพื่อนบานดวย ซึ่งหากมี
เอกสารประจําตัวที่สามารถยืนยันสถานภาพพลเมือง เชน บัตรประจําตัว หนังสือเดินทาง ใบเกิด
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สําเนาทะเบียนราษฎร ใหขอสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน สําหรับสงมอบใหแกสถานทูตที่เกี่ยวของ
หรือตรวจสอบเพื่อรับรองสัญชาติหรือภูมิลําเนาของบุคคลนั้นที่อางวาเปนพลเมืองของประเทศ
นั้นกับสถานทูต
ขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ภาพถาย วีดิทัศน บันทึก
ทางการแพทย ผลการตรวจสุขภาพ ผลการวิเคราะหพยาธิสภาพของแพทย หรือบันทึกจากผู
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของเปนสําคัญ เพื่อยืนยันความเสียหายดานรางกายและจิตใจที่เกิดขึ้นกับ
ผูเสียหาย ทั้งนี้เพื่อใชสืบสวนเกี่ยวกับการถูกกระทํา และคนหาสาเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น
ถาผูเสียหายอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ พนักงานสอบสวนตองประสานกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หรือผูปฏิบัติหนาที่นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา เพื่อรวมการสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ที่มีการกําหนดใหมีการสอบสวน
ปากคําเด็กอายุไมเกิน 18 ป โดยนับถึงวันที่มีการสอบสวนปากคํา ดวยวิธีการที่แตกตางจากการสอบสวน
ปากคําบุคคลที่เปนผูใหญในฐานะผูเสียหาย หรือพยาน โดยตองดําเนินการตอไปนี้
(1) ตองแยกกระทําเปนสัดสวนในสถานที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
(2) ต อ งมี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห บุ ค คลที่ เ ด็ ก ร อ งขอ และ
พนักงานอัยการ เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอบุคคลดังกลาว
เขารวมสอบปากคําพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวนสอบปากคําเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกลาวอยูรวมก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบสวนและมิใหถือ
วาการกระทําดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
(3) โดยกฎหมายกําหนดใหการแจงนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคล
ที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการ เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนเปนผูดําเนินการ
(4) พนักงานสอบสวนตองจัดใหมีการบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนปากคํา
ดังกลาวไวเปนพยาน อยางไรก็ตาม พนักงานสอบสวนยังคงตองทําสํานวนการสอบสวนโดย
บันทึกคําใหการพยานเปนลายลักษณอักษรไปตามปกติ เพียงแตตองมีการบันทึกภาพและเสียง
การสอบปากคําเปนพยานเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งเทานั้น
อายุของผูเสียหาย หากไมสามารถกําหนดอายุของผูเสียหายได ไมมีหลักฐาน
พิสู จ น อ ายุ หรื อ ไม ท ราบอายุ ที่ แท จ ริ ง พนัก งานสอบสวนหรื อ เจ า หน า ที่ พม. ดํ า เนิ น การส ง
ผูเสียหายไปตรวจหาอายุ โดยการตรวจกระดูกที่โรงพยาบาล

149

การแจงสิทธิของผูเสียหายตามพ.ร.บ.ในขางตนไดกําหนดใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ซึ่งเปนสิทธิที่ไดรับการชดเชยความเสียหายโดย
ผูกระทําผิดและไมเสียคาธรรมเนียมและสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายในมาตรา 34
ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 อีกทั้งการแจงสิทธิของผูเสียหายที่
พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ
ในชั้ น สอบสวนนั้ น พนั ก งานสอบสวนต อ งแจ ง สิ ท ธิ ต า งๆอั น ประโยชน ต อ
ผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งมีสิทธิไดรับความชวยเหลือไมวาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ที่เปนคนไทยหรือคนมิไดสัญชาติไทย ดังนี้
ตารางที่ 19 สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยที่ไดรับความชวยเหลือเปนคาตอบแทน
คาชดเชยตามกฎหมาย
กฎหมาย
พ.ร.บ.คุมครองพยานใน
คดีอาญา 2546

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ฐานะ
สนง.คุมครองพยาน
กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ
พยาน
กระทรวงยุติธรรม
พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหาย สนง.ช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู เ สี ย หายและ
และคาทดแทนและคาใชจาย จําเลยในคดีอาญา
ผูเสียหาย
แกจําเลยในคดีอาญา 2544 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
ประมวลกฎหมายแพง
อัยการฟองรวมคดีอาญา
ผูเสียหาย
และพาณิชย
สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
เงินทุนเพื่อฟนฟูและชวยเหลือ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผูเสียหาย
ผูถูกกระทําจากการคามนุษย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ผูเสียหาย
การคามนุษย 2551
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

หมายเหตุ

ไดรับคาตอบแทนฯเมื่อ
คดีสิ้นสุด
ฟองทางแพงเรียกคา
สินไหมทดแทน
ในอดีตเฉพาะหญิงหรือ
เด็กในฐานะผูเสียหาย
รวมผูเสียหายที่เปนชาย

การไมดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
แมวาผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งเปนพยานจะมีสวนกระทําความผิดตามกฎหมายการปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเรา
บุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี ความผิดฐานเขามา
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ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองความผิด
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการทํางานของคนตางดาว แตกฎหมายก็หามมิใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูเสียหาย
ในมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
หลังจากการสอบปากคําแลว ผูเสียหายจากการคามนุษยการไดรับการดูแลใน
สถานแรกรับหรือสถานคุมครอง สถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว
นอกจากนี้ อาจยังมีการประชุมกลุมของทีมสหวิชาชีพเพื่อรับทราบขอมูลรอบ
ดาน แพทย นักจิตวิทยาเกี่ยวกับผลกระทบดานรางกายและจิตใจตลอดจนแนวทางการชวยเหลือ
ฟ น ฟู ผู เ สี ย หายเพื่ อ เป น ข อ มู ล ทางคดี มี ก ารดํ า เนิ น การประเมิ น ความข อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลักฐาน ไมวาจะเปนประเด็นแหงคดีหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับประเด็นแหงคดี เพื่อ
กําหนดแนวทางในการถามปากคําพยาน และใชตรวจสอบขอเท็จจริงจากคําใหการ รวมทั้ง
ประเมินสภาวะทางรางกาย และจิตใจของพยานกอนวามีความพรอมจะใหการหรือไม หากยังไม
พรอม ตองใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ NGO ดูแลประสานกับจิตแพทย
เพื่อวิเคราะหสาเหตุ บําบัดฟนฟูและเตรียมความพรอมกอนการเขาสูกระบวนการสอบสวน หรือ
การให ก ารในชั้ น ศาล จะมี ก ารเตรี ย มความพร อ มโดยมี ก ารใช สื่ อ ให เ ด็ ก เห็ น และเข า ใจ
กระบวนการทางกฎหมาย ตั้งแตขั้นตอนรองทุกข การสอบสวน การไตสวนมูลฟอง การพิจารณา
ใหเด็กเห็นประโยชนและความจําเปนที่จะตองใหการตอพนักงานสอบสวนและศาล
การสืบพยานไวกอน หากพนักงานสอบสวนประเมินแลวเห็นวา ผูเสียหายที่จะ
เปนพยานในคดี ตองเดินทางกลับภูมิลําเนาในตางประเทศโดยเร็ว หรือมีปญหาความจําเปน
หรื อ ติ ด ตามตั ว ได ย าก หรื อ กรณี ใ ดๆ ที่ ต อ งมี ก ารสื บ พยานไว ก อ นตามพ.ร.บ.ป อ งกั น และ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 31 สรุปความไดวา กอนฟองคดีตอศาล และเมื่อได
ความวามีผูกระทําผิด แมจะยังไมไดตัวผูตองหา ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการโดยตนเองหรือเมื่อไดรับคํารองขอจาก
พนักงานสอบสวน จะนําผูเสียหายมายื่นคํารองตอศาลรับคํารองขอจากพนักงานสอบสวน โดย
ระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดมีการกระทําความผิดและเหตุแหงความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยาน
ไวโดยพลันได

151

หรื อ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในกรณี เ ด็ ก ซึ่ ง กํ า หนด
วิธีการคุมครองไว คือ ตองจัดใหมีการชี้ตัวในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะปองกันมิให
ผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห พนักงาน
อัยการ และบุคคลที่เด็กรองขอเขารวมดวย และหากคนใดไมสามารถเขารวมได ก็ใหนํามาตรา
133 ทวิ วรรคหา มาบังคับใช ใจความวา ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่ง ซึ่งมีเหตุอันสมควรก็อาจ
จัดใหมีการชี้ตัวผูตองหาไปโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังที่กลาวรวมดวยได แตตองบันทึกเหตุที่ไม
อาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนสอบสวนและถือวาการชี้ตัวผูตองหาดังกลาวไดกระทําโดยชอบดวย
กฎหมายแลว
การชี้ที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐาน จัดทําแผนทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ทราบสถานที่
เกิดเหตุ นายจาง ผูก ระทําผิด หรือเปนการขยายผลเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว
โดยมีการคุม ครองผูเ สียหาย มีการปกบิดหนาตา และ ซึง่ มีนกั สังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่อนื่ ที่ดูแล
พาผูเสียหายไปยังสถานที่เกิดเหตุ
การคุมครองความเปนสวนตัว การไมเป ดเผยขอมู ลไมวาโดยสื่อสารสนเทศ
ประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุลหรือบุคคลในครอบครัวของผูเสียหาย รวมไปถึง
ขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวของผูเสียหาย ซึ่งขอมูลดังกลาวตองเปนความลับ หาก
มีการเปดเผยก็มีการกําหนดโทษไว
การอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษยพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย ห ากเป น คนต า งด า ว จะได รั บ ยกเว น ไม ถู ก
ดําเนินคดีตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และการดูแลอยูในสถานคุมครองชั่วคราว อีกทั้งไดรับ
การอนุญาตใหอยูในราชาอาณาจักรเปนการชั่วคราวแตในการปฏิบัติงานทางสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาวเพียงไมสงกลับบุคคลดังกลาวแตมีแนวทางการให
ผูเสียหายพํานักอยูในประเทศในฐานะผูเสียหาย เพื่อตองสูกับคดี
ดังนั้น การดําเนินคดีสอบสวนสามารถสรุปขั้นตอนการทํางาน คือ
1. เมื่อมีการคัดแยกฯไมดําเนินคดีแกผูเสียหายแมจะเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย ใชเอกสารปลอมเดินทาง ผานเขาเมืองหรือออกเมืองโดยถูกนําไปคา เปนคนตางดาว
ทํางานโดยไมไดรับอนุญาต หรือคาประเวณี
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2.สอบปากคําเบื้องตน ใหพนักงานสอบสวนประสานแจง กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ หรือองคกรเอกชน ใหจัดหาหรือประสานใหมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางาน
ดานสตรีและเด็ก ไดแก นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และจิตแพทยแลวแตกรณี เขารวมฟง
การสอบปากคําเบื้องตน
กรณีเปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ใหแจงพนักงานอัยการ เขารวม
ในการถามปากคํานั้นดวย (ป.วิอาญา ม.133 ทวิ)
3.แจ ง สิ ท ธิ ต า งๆที่ จ ะได รั บ ความช ว ยเหลื อ ขององค ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน สิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
สิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ
เชน การไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย สิทธิทางแพง การฟองคดีเรื่องละเมิด เรียกรองคาสินไหม
ทดแทน การจัดหาลามที่มีความชํานาญในระหวางดําเนินคดีรวมถึงการไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาคดีของศาล การไดรับการชดเชยและการบําบัดฟนฟูที่เปนไปตามกฎหมายกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ตาม พ.ร.บ.คุมครองพยาน พ.ศ.2546 พ.ร.บ.
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544)
4.ไมดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานความเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดคามนุษย
5.หากมีความจําเปนตองสืบพยานไวกอน ใหประสานงานกับพนักงาน
อัยการ เพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการสืบพยานไวกอน ตามม.31 แหงพ.ร.บ.มาตรการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 โดยทันที
6.หลั ง สอบปากคํ า ผู เ สี ย หาย ส ง ตั ว ไปยั ง สถานแรกรั ก หรื อ สถาน
สงเคราะหของกรมพัฒนาฯหรือสถานสงเคราะหของเอกชน ที่กรมพัฒนาฯรับรองเพื่อเปนการคุม ครอง
บําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย
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4. การคุมครองพยาน
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจตามการอนุ มั ติ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ได รั บ การประสาน
มอบหมายจากสํานักงานคุมครองพยานในการดูแลคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจาก
การคามนุษยและครอบครัวผูเสียหายใหปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษยและจะตองดูแล
ความเปนสวนตัว ตามสิทธิในการไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษย
โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือหลังการดําเนินคดี
ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายและคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว
ของผูเสียหายดวย ตามพ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลซึ่ง
เปนพยานในคดีอาญาใหไดรับการคุมครองและคาตอบแทนที่จําเปนจากรัฐ
การคุ ม ครองพยานในชั้ น สอบสวน ต อ งร อ งขอไปที่ ก รมคุ ม ครองสิ ท ธิ ฯ หรื อ
เจาหนาที่ตํารวจไดรับการประสานมอบหมายจากสํานักงานคุมครองพยานในการดูแลคุมครอง
ความปลอดภัยของผูเสียหายและครอบครัวผูเสียหายใหปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษย
โดยใชกําลังพลของตํารวจ อาจจะเปนตํารวจหนวยอื่นก็ไดแลวแต การคุมครองพยานนั้นมีการกําหนด
ระยะเวลาทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรมคุมครองสิทธิฯ เปนผูกําหนดระยะเวลา เจาหนาที่ชุดคุมครองพยาน
การคุ ม ครองนั้นอาจขอให มี การยา ยที่ อยู หรื อมีก ารเปลี่ย นชื่อ ซึ่ง พนั ก งานสอบสวนตอ งทํ า
หนังสือไปยังกรมคุมครองสิทธิฯ โดยมีหนังสือรองขอการคุมครองจากผูเสียหายฯไปดวย
นอกจากนี้ เจาหนาที่ตํารวจสามารถคุมครองพยานในคดีอาญา ซึ่งตองเปน
คดีอาญาที่พยานนาจะไมไดรับความปลอดภัยซึ่งเจาหนาทีตํารวจจะใหความคุมครองคดีอาญาที่
มีอัตราโทษตามที่กําหนดหรือคดีอาญาที่เห็นวาพยานอาจจะไมไดรับความปลอดภัยและ ผบช.
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรใหคุมครองปลอดภัย โดยมีคํารองขอรับการคุมครองพยานให
ทําเปนหนังสือตามที่กําหนดไว โดยผูมีอํานาจอนุมัติการคุมครองพยานในคดีอาญานั้นตองมีการ
รายงานตามลําดับชั้นและกําหนดระยะเวลาในการคุมครอง โดยใหเจาหนาที่ตํารวจผูมีหนาที่ให
ความคุมครองพยาน ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนตามที่ทางตร.มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการคุมครอง
พยานในคดีอาญา ดังนี้
1. คดีอาญาทีพ่ ยานนาจะไมไดรับความปลอดภัยซึ่งเจาหนาทีต่ ํารวจจะใหความคุม ครอง
ไดแก
1.1 คดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางต่าํ ตั้งแต 5 ปขึ้นไป
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1.2 คดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางต่ําจําคุกตั้งแต 3 ปขึ้นไปผูกระทําผิด
หลักผูถูกกลาวหาวากระทําผิดหรือผูตองสงสัยเปนผูมีอิทธิพลเกี่ยวกับคดีอาญาที่กําหนดไว
1.3 คดีอาญาที่เห็นวาพยานอาจจะไมไดรับความปลอดภัยและ ผบช.
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรใหคุมครองปลอดภัย
2. คํารองขอรับการคุมครองพยานใหทําเปนหนังสือตามที่กําหนดไว
3. ผูมีอํานาจอนุมัติการคุมครองพยาน
3.1 พยานในคดีอาญาตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ใหพนักงานผูมีอํานาจ
สืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญา รายงานขออนุมัติตามลําดับชั้นถึงผบก. หรือผูรักษาราชการแทน
เปนผูอนุมัติการคุมครองเปนระยะเวลาไมเกิน 7 วัน สําหรับขอ 1.3 ใหรีบรายงานและขออนุมัติ
การคุมครองพยานตอผบช.โดยเร็ว
3.2 หากมีความจําเปนจะคุมครองพยานเกินกวา 7 วัน ใหผบก.หรือ
ผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุมัติ
3.3 หากมีความจําเปนตองใหความคุมครองพยานเกินกวาขอ 3.2 ให
ผบช.หรือผูรักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุมัติไดไมเกิน 60 วันหากตองใหความคุม ครอง
เกินกวา 60 วันใหขออนุมัติตอ ผบ.ตร. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3.4 กรณีตองใหความคุมครองพยานตามม. 8 แหงพ.ร.บ.คุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ใหดําเนินการตามขอ 3.1-3.3 ไปพลางกอน แลวใหพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับชั้นถึง ตร.เพื่อขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
3.5 ในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อการคุมครองพยานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการขออนุมัติใหความคุมครองตอผูมีอํานาจทางโทรศัพท โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด
ก็ได แลวรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจขออนุมัติ
4. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 3 ใหพนักงานผูรับผิดชอบแจงใหผูรับการคุมครอง
ทราบโดยเร็วและรีบดําเนินการคุมครองทันที
5, ผูมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน
5.1 .ใหหัวหนาสถานีตํารวจที่รับผิดชอบคดีอาญาที่มีการรองขอให
ความคุมครองจัดเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครอง ณ สถานที่พยานอยูหรือสถานที่อื่นใดที่
เห็นสมควร
5.2 หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอในการคุมครองพยานให
รายงานเหตุผลและความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบและใหผูบังคับการใชดุลยพินิจในการจัด
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เจาหนาที่ตํารวจเพื่อคุมครองพยานดังกลาวหรืออาจรองขอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อ
ดําเนินการตามขอ 5.4
5.3 กรณีที่หนวยงานที่ตองใหคุมครองพยานไมไดเปนสถานีตํารวจ ให
หัวหนาหนวยงานพิจารณาจัดเจาหนาที่ตํารวจภายในหนวยงานตนเองไปคุมครองพยาน
5.4 กรณีหนวยงานอื่นนอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติรองขอให ตร.
คุมครองพยานหรือใหตร.เปนผูพิจารณามอบหมายหนวยงานใหความคุมครองพยานจะสั่งให
หนวยงานหนึ่งหนวยงาน ใดเปนหนวยกลางสําหรับทําหนาที่คุมครองพยานก็ได
การคุ ม ครองความปลอดภั ย แก ผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย และบุ ค คลใน
ครอบครัว ทั้งกอน ขณะ และหลังการดําเนินคดี นั้นพม.หรือเจาหนาที่ตํารวจ เปนผูพิจารณา
ระยะเวลาในการคุมครอง วาสิ้นสุดเมื่อใด รูปแบบการคุมครองเปนเชนไร ตองใชมาตรการพิเศษ
หรือไม มีการยายที่อยู หรือเปลี่ยนชื่อ หรือประการอื่นที่ปกปดไว โดยผูเสียหายจากการคามนุษย
ที่จะใหการหรือเบิกความเปนพยานจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยาน
ในคดีอาญา แลวแตวาไดรองขอไปที่ใด (ม.36)
ซึ่งมาตรการที่ใชในการคุมครองพยานตามพ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดไว 2 มาตรการคือ มาตรการทั่วไปในการคุมครองพยาน และ มาตรการ
พิเศษในการคุมครองพยาน ซึ่งคดีคามนุษยมักใชมาตรการพิเศษที่ใชวิธีการคุมครองที่เขมงวด
เปนพิเศษไปจากมาตรการทั่วไป โดยเมื่อปรากฏชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาพยานจะไมไดรับ
ความปลอดภัย พยานหรือบุคคลอื่นใดประการสําคัญตัวพยานเองตองใหความยินยอมดวย
วิธีการคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษ ไดแก การยายที่ อยูหรือจั ดที่พักอันเหมาะสม
การจายคาเลี้ยงชีพที่สมควรแกพยาน การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานที่สามารถระบุพยาน รวมทั้ง การดําเนินการเพื่อกลับคืนสู
ฐานะเดิมตามคําขอของพยานดวย การใหมีอาชีพหรือการศึกษาอบรม เพื่อใหพยานสามารถ
ดํารงชีพอยูไดตามที่เหมาะสม การดําเนินการใหมีเจาหนาที่คุมครองความปลอดภัยในระยะเวลา
ที่จําเปน หรือ การดําเนินการอื่นใดใหพยานไดรับความชวยเหลือหรือไดรับความคุมครองตามที่
สมควร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนความลับและหามมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผย ขอมูล
ดังที่กลาวไวในขางตนกระบวนการคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษยโดย
เจาหนาที่ตํารวจนั้นอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดไว จากกรณีศึกษาทําใหทราบวา
เจาหนาที่ตํารวจแตละนายมีอํานาจหนาที่ซึ่งแตกตางกันตามตําแหนง เชนเจาหนาที่ตํารวจ
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ปฏิบัติงานฝายสืบสวน จะรับผิดชอบในการรับแจงเหตุ การสืบสวนหาขอมูล ขยายผลจนจับกุม
ตัวผูกระทําผิด และเขาชวยเหลือผูเสียหายฯ บางกรณีมีการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยมีการใชแบบคัดแยกฯ หลังจากนั้นเมื่อทําการคัดแยกแลวเปนหนาที่ของ
พนักงานสอบสวน หรือบางกรณีพบในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะเปนผูคัดแยกเชนกัน ซึ่ง
พนักงานสอบสวนถือเปนเจาหนาที่ตํารวจ แตมีอํานาจในการสอบสวนตามที่กฎหมายกําหนดไว จะ
ทําการสอบสวนโดยอาศัยป.วิ.อาญา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานสงสํานวนใหอัยการพิจารณาสัง่
ฟองคดี เพื่อเขาสูศาล ระหวางนี้อาจตองมีการคุมครองพยานซึ่งเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
เชนกัน
ดังที่กลาวมาทั้งหมดยอมตองกระทําตามสิทธิของผูเสียหายที่ควรจะไดรับตามที่
กฎหมายกําหนดไว ซึง่ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้
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แผนภูมิที่ 9 สรุปกระบวนการคุมครองสิทธิผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ

กระบวนการคุมครองสิทธิผูเสียหาย
จากการคามนุษย

ผูเสียหายจากการคามนุษย

การบังคับใชแรงงาน หรือบริการ
การเอาคนลงเปนทาส
การนําคนมาขอทาน
คาประเวณี เผยแพร
วัตถุหรือสื่อลามก การ
แสวงหาประโยชนทาง
เพศในรูปแบบอืน่

1. การรับแจงเหตุ

ผูเสียหายจาก
การคามนุษย

5. การคุมครองพยาน

4. การสอบสวนดําเนินคดี

ผูเสียหายจากการคามนุษย
เขาสูกระบวนการยุติธรรม

ผูเสียหายจากการคามนุษย
ไดรับการชวยเหลือในสิทธิ
ตางๆตามกฎหมาย

ผูกระทําผิดไดรับ
การลงโทษ
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การบังคับตัดอวัยวะ
เพื่อการคาหรือการ
อื่นใดที่คลายคลึงกัน
อันเปนการขูดรีด

3. การคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย

2. การสืบสวนจับกุม

ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับ
การคุมครองดูแล
ตามกฎหมาย
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ปญหาอุปสรรคของการคุมครองผูเสียหายคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ
จากการวิเคราะหกระบวนการทํางานของกรณีศึกษาเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครอง
สิทธิผูเสียหายจากการคามนุษยพบปญหาอุปสรรคของการคุมครองผูเสียหายคามนุษยของเจาหนาที่
ตํารวจสามารถสรุปผลวิเคราะหดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคกระบวนการคุมครองผูเสียหายคามนุษยของกรณีศึกษา
หัวขอ

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ

การปฏิบัติงาน

ปญหาอุปสรรค

เจาหนาที่ตํารวจในชวงแรกมีการ
จัดการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย

1.ไมสนใจศึกษาความรูใหม
2.ขาดการอบรม
3.ตํารวจบางทานไมเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการทําคดี
คามนุษย

ทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต
จดหมาย รับแจงเหตุที่ทําการ ซึ่ง
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ 24
ชั่วโมง

ไมรับแจงเหตุอา งวาไมมีอํานาจ
แตในปจจุบันมีการดําเนินคดี
ครอบคลุม

การรับแจงเหตุ การสืบสวน

ชองทางรับแจงเหตุ

การสืบสวนหาขอมูล

การสืบสวนขยายผล

การวางแผนการจับกุม

บางครั้งตองออกคาใชจายเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ เชน การปลอมตัว
เมื่อไดรับแจงเหตุเจาหนาที่ชุด
เขาในแหลงขาว ยานพาหนะ
ปฏิบัติการลงพืน้ ที่หาขอมูล
คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
มิติการทํางานประสานความรวมมือ
กับระหวางประเทศในคดีคามนุษย
มี ก ารเชื่ อ มโยงคดี ก ารขยายผลถึ ง มีนอย ตองมีการสืบสวนสอบสวน
ตัวผูบงการใหญและกันตัวผูกระทําผิด แบบขามชาติ เพื่อขยายผล แต
บางคนที่ใหขอมูลเปนพยานในชั้นศาล ขาดการเชื่อมโยงขอมูล และ
อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ
การวางแผนฯซึง่ มีทีมสหวิชาชีพรวม
การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพยังมี
ทํางานโดยมีการจัดแบงชุดปฏิบัติการ
ไมมากและบางครั้งขอมูลความลับ
ตางๆ อยางรอบคอบถูกตองตามขั้นตอน
ถูกเปดเผย
ของกฎหมาย เชน หมายคน หมายจับ
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การชวยเหลือผูเสียหายใหปลอดภัย
จากสถานที่เกิดเหตุและจับกุม
ผูกระทําผิด

การปฏิบัติงาน

เนนความปลอดภัยของผูเสียหาย
และสามารถจับกุมผูรายได ซึง่ มี
ชุดปฏิบัติการแบงหนาที่ตางๆ

ปญหาอุปสรรค

1.อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ
ตองสนธิกําลังทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่
เนื่องจากผูมีอิทธิพลในกระบวน
การยุติธรรมรองขอ

การคัดแยกผูเสียหายคามนุษย

มีการคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย

เมื่อชวยเหลือผูเ สียหายแลวมีการคัด
1.ขอจํากัดทางภาษาผูเสียหาย
แยกโดยการสัมภาษณใชแบบคัดแยก
2.ตํารวจไมกันผูต องหาขณะคัดแยกฯ
ผูเสียหายฯและทํางานรวมกับเจาหนาที่
3.จนท.NGOบางครั้งทํางานเกินหนาที่
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ตํารวจพบผูหลบหนีเขาเมือง
เจาหนาที่ตํารวจพบผูหลบหนีเขาเมือง ตองทําการสอบสวนเพื่อคัดแยกฯ หาก
ตองทําการคัดแยกฯ
เปนผูเสียหายตองประสานงาน พม.
และประสานงาน พม.
เพื่อเขาการคุมครองและหากไมใชตอง
ดําเนินคดีแลวสงให สตม.ดําเนินการ

หากไมสามารถคัดแยกได อาจจัดให
บุคคลดังกลาวอยูใ นความคุมครอง
ชั่วคราว

1.ขอจํากัดทางภาษาบางครั้ง
ตํารวจไมไดมีการคัดแยกฯจึงให
ตม.ดําเนินการผลักดัน สงกลับ
2.การประสานงานระหวางหนวยงาน
ในเวลาค่ําคืนไมสะดวก

1.ไมสามารถการคัดแยกผูเสียหายฯ
เนื่องจากมีขอจํากัด เชน ภาษา
เจาหนาที่สามารถดําเนินการตาม ม.29 คําใหการเปนเท็จตอเจาหนาที่
โดยประสานงาน พม.จัดใหบุคคล 2.การคุมครองชั่วคราวบางกรณียัง
ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
ดังกลาวอยูใ นความคุม ครอง
สถานที่ คาใชจายในการดูแล ยังไม
เปนการชัว่ คราว
พบวาหนวยงานใดเปนเจาภาพ
รับผิดชอบ

การดําเนินคดีสอบสวน

1.บางครั้งพนักงานสอบสวนไมได
แจงสิทธิแกผูเสียหายฯ
การแจงสิทธิของผูเสียหายในการไดรับ ในโอกาสแรกพนักงานสอบสวนตอง 2.พนักงานสอบสวน ตม.ไมมี
การชดเชยความเสียหาย
สิทธิสิทธิของผูเสียหายในการไดรับ อํานาจ ในการสอบสวนแตเวนคดี
โดยผูกระทําผิด
การชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความผิด
ตามพ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ
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การปฏิบัติงาน

การสอบปากคํา
หากเปนเด็กตองปฏิบัติตาม
ป.วิ.อาญา ม.133 ทวิ

การสอบปากคํา หากเปนเด็กตอง
ปฏิบัติตามป.วิ.อาญา ม.133 ทวิ ใน
สถานที่เหมาะสม การบันทึกภาพและ
เสียง และเจาหนาที่รวมการสอบสวน
บางครั้งมีการสอบสวนนอกสถานที่
และผูเสียหายไดรับการเตรียมความ
พรอมจากนักสังคมสงเคราะหหรือ
เจาหนาที่ NGO

ไมดําเนินคดีกับผูเสียหายฯ

ไม ดํ า เนิ น คดี กั บ ผู เ สี ย หายฯในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทําผิดคามนุษย

การสืบพยานลวงหนา

หากมีความจําเปนตองสืบพยานไวกอน
ใหประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อ
ยื่ นคํ าร องต อศาลให มี การสื บพยานไว
กอน ตามม.31 แหงพ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบการคามนุษย พ.ศ. 2551

ปญหาอุปสรรค

1.มีการสอบสวนกอนแลวอัดเทป ทีหลัง
2.หลักฐานในสํานวนไมครบ
3.บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจมีสว น
รูเห็นเรื่องคามนุษย
4.ทัศนคติไมดีตอการทําคดีเด็กคิดวา
เปนเรื่องยุงยากมีความยากลําบาก
ตองจัดการหลายอยาง
5.การโยกยายตําแหนงของตํารวจ
บางครั้งทําใหขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินคดีหรือผูรับผิดชอบคน
ใหมมิไดรับทราบแตตนทําใหตองใช
เวลามากขึ้น
6.การกดดันจากเจาหนาที่ NGO
จนกระทบตอการทํางานของตํารวจ
ในอดีตมักมีการตั้งหาดําเนินคดี
กับผูเสียหายที่เขาเมืองหรือทํางาน
ไมถูกตองตามกฎหมาย

มักจะไมขอสืบพยานไวกอน

การคุมครองพยาน

เจาหนาที่ตํารวจคุมครองความปลอดภัย
การไดรับการคุมครองความปลอดภัย โดยขออนุมัตจิ ากผูบังคับบัญชา หรือ
ตองคํานึงถึงความยินยอมของ
ตามกฎหมายคุม ครองพยานและ ดําเนินตามที่ผูเสียหายรองขอหรือ
ผูเสียหายในการใหความคุมครอง
บุคคลในครอบครัวกอน ขณะ หรือ ประสานงานกับสนง.คุมครองพยาน
ของเจาหนาที่ตํารวจดวย
เปนผูกําหนดระยะเวลา รูปแบบมาตรการ
หลังการดําเนินคดี
การคุมครอง ซึ่งจะมอบใหเจาหนาที่ตํารวจ
เปนผูคุมครองพยาน
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บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิ จัยเรื่อง”การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดหนวยงานพิทักษเด็ก เยาวชน สตรีและการคามนุษยของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ ระดับความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
ของเจาหนาที่ตํารวจ กระบวนการและแนวปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายตางๆในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยจากกรณีศึกษา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในกระบวนการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายจากการคามนุษยของเจาหนาที่ตํารวจ โดยศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดวย
การศึกษาเอกสาร แบบทดสอบ และการสัมภาษณเจาะลึก ประชากรที่ใชในการศึกษาได แก
เจ าหนาที่ ตํ ารวจในหน วยงานพิ ทักษ เด็ก เยาวชน สตรีและการค ามนุ ษยของสํานักงานตํ ารวจ
แหงชาติ ซึ่งการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบทดสอบกับเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) ในสวนกองกํากับ และกลุมงานสอบสวน
จํานวน 90 คน และในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)ในสวนของศูนยสืบสวนสอบสวน
จํานวน 53 คน รวมจํานวน 143 คน อีกทั้งไดสัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่
สหวิชาชีพและผูเสียหายจากการคามนุษยรวม 17 คน ผลการศึกษาเปนดังนี้
ผูตอบแบบทดสอบสวนใหญเปนเจาหนาที่ตํารวจสังกัด ปดส. คิดเปนรอยละ 62.94
และทั้ ง 2 หน วยงานเป นเจ าหนาที่ ตํ ารวจชายมากกว าเจ าหน าที่ ตํ ารวจหญิ ง ซึ่ งสวนใหญ เป น
เจ าหน าที่ ตํ ารวจระดั บชั้ นประทวน มี ระยะเวลาในการทํ างานเกี่ ยวกั บการค ามนุ ษย ได ไม นาน
เนื่องจากในชวงเวลาที่เก็บขอมูลนี้เปนชวงที่หนวยงานมีการปรับกําลังพลตามโครงสรางใหม จึงมี
เจาหนาที่เขามารับตําแหนงใหมคอนขางมาก อีกทั้งไมเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย คิดเปน
รอยละ 72 และไมเคยมีประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย คิดเปน รอยละ
78.3 และหากมีประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย สวนใหญจํานวน 2 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 32.3
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ความรูเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
จํานวนผูตอบแบบทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 143 คน มีคะแนนสูงสุด 34 คะแนน
คะแนนต่ําสุด 17 คะแนน ซึ่ง คะแนนเฉลี่ย 24.98 โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.141 ซึ่งกลุม
ผูตอบแบบทดสอบมีความรูเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 70 โดยสรุปแยกประเด็นไดดังนี้
ความรูดานการนิยามการคามนุษยตามกฎหมาย
พบวา เจาหนาที่ตํารวจของกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับนิยามการคามนุษย
ตามกฎหมายอยูในระดับมาก สวนใหญมีความเขาใจที่ถูกตองวาการคามนุษยไมใชเปนการกระทํา
ตอผูหญิงหรือเด็กเทานั้น การบังคับใหเด็กทํางานบนเรือประมงถือเปนการคามนุษย หรือ ตัวอยาง
นายเขียวใหด.ช.ปอปขายบริการทางเพศโดยขออนุญาตจากผูปกครองแลวถือเปนการคามนุษย
นอกจากนี้มีความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางผูเสียหายจากการคามนุษยกับการลักลอบเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย เชนเดียวกับความเขาใจเกี่ยวการคาประเวณีหรือการใหบริการทางเพศอาจจะไมใช
เปนการคามนุษย แตยังขาดความรูเกี่ยวกับการแสวงประโยชนของการคามนุษยในรูปแบบอื่นเชน
การผลิตหรือเผยแพรวัตถุสื่อลามกเชน คลิปโปในโทรศัพท มือถือ วิดีโอคลิป โดยใชเด็กวัยรุนเปนผูแสดง
แลวนําไปจําหนายถือเปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบถือเปนการคามนุษย
ความรูดานการรับแจงเหตุ สืบสวนคดีการคามนุษย
พบวา เจาหนาที่ตํารวจของกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการสืบสวนคดี
คามนุษยวามีการรับแจงเหตุหรือพบเหตุตองสงสัยมีการคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจตองดําเนินการ
สืบสวน โดยมิชักชา ในบางกรณีมีการวางแผนการจับกุม รวมกับทีมสหวิชาชีพกอนการเขาจับกุม
ผูกระทําผิดและชวยเหลือผูเสียหายฯใหปลอดภัยจากสถานที่เกิดเหตุ แตความรูเกี่ยวกับอํานาจ
การตรวจคนในเวลากลางคืนเพื่อคนหาพยานหลักฐาน การชวยเหลือผูเสียหายฯหรือการจับกุมนั้น ยังมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจเปนเพราะกฎหมายใหมเนื่องจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามป.วิ
อาญาที่ตองขอหมายคนหรือหมายจับจากศาลกอน และยังขาดความรูเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับเจาหนาที่สหวิชาชีพ อีกทั้งยังเห็นวาผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
เปนผูกระทําผิดกฎหมายเปนประการแรกมากกวาจะพิจารณาวาเปนผูเสียหายฯหรือไม
ความรูการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย
พบวา เจาหนาที่ตํารวจของกลุมตัวอย างมีความรู เกี่ยวกับการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งทราบดีวาตองมีการคัดแยกผูเสียหายฯรวมกับนักสังคมสงเคราะหหรือ
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นักจิตวิทยา แตยังไมเขาใจถึงหลักเกณฑในการคัดแยกฯวามีหลักการพิจารณาอยู 3 ประการ คือ
การกระทํา วิธีการและการแสวงประโยชน รวมถึงขั้นตอนการพิจารณา หรือผูวินิจฉัยชี้ขาดสถานะ
ของผู เสี ยหายฯ รวมถึ ง การคุ ม ครองชั่ ว คราวสํ า หรั บ การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง น า เชื่ อ ว า ตกเป น
ผูเสียหายฯซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไมมีอํานาจกัก เพียงแตคุมครองชั่วคราวไดในเวลาอันจํากัดเทานั้น
ความรูการสอบสวนดําเนินคดีคามนุษย
พบวา เจาหนาที่ตํารวจของกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการสอบสวนคดี
ค ามนุ ษย ทราบดี ว าผู เสี ยหายจากการค ามนุษยมีสิ ทธิ ตามกฎหมายอยางไรบาง เช นสิ ทธิ ของ
ผูเสียหายฯที่ตองไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่พัก อาหาร การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ
การชดเชยตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายฯ และกรณีผูเสียหายฯเปนเด็กหรือหญิง
ไดรับการฟนฟู สภาพรางกายและจิตใจและการฝกอาชีพจากสถานแรกรับ สถานคุมครอง และ
พนักงานสอบสวนตองแจงใหผูเสียหายฯทราบถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย แตการทํางาน
ตามอํานาจหนาที่ในชั้นการสอบสวนนั้นยังขาดความรูอาจเพราะผูตอบแบบทดสอบที่เปนพนักงาน
สอบสวนมีจํานวนเพียงกลุมเทานั้น ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจทานอื่นทราบเพียงสิทธิของผูเสียหายฯ เชน
การไมดําเนินคดีทางอาญาในความผิดหลบหนีเขาเมือง ปลอมเอกสาร
การเดินทางหรือใชเอกสารเดินทางปลอม การคาประเวณีหรือทํางานโดยไมไดรับอนุญาตแก
ผู เ สี ย หายฯ ไม ว า ผู เ สี ย หายฯจะให ค วามร ว มมือ ในการดํ า เนิ น คดี กับผู คา มนุ ษ ยห รือไม ก็ตาม
เจาหนาที่ก็ตองไมดาํ เนินคดีตามที่กฎหมายกําหนดไว
ความยินยอมของผูเสียหายฯในการพักอยูในสถานคุมครองฯเมื่อเจาหนาที่
ตํ ารวจสอบปากคํ า เสร็ จแล วจะนํ าผู เ สี ยหายฯส ง ยั งสถานคุ มครองภายใน 24 ชั่ ว โมงเพื่ อ การ
บําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย ซึ่งบางกรณีผูเสียหายฯเปนคนไทยตองการพักอยูกับ
ครอบครัว ไมประสงคจะพักอยูในสถานคุมครองฯ
เจาหนาที่ตํารวจไมมีอํานาจหนาที่เรียกรองคาสินไหมทดแทนที่สูญเสียไป
จากการกระทําผิดฐานคามนุษย แตเปนหนาที่ของอัยการซึ่งจะดําเนินการพรอมกับการสงสํานวน
ฟองผูกระทําผิดคามนุษย
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ความรูการคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษย
พบวา เจาหนาที่ตํารวจของกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งเปนพยานในคดี ทราบวาผูเสียหายฯไดรับการความคุมครองความปลอดภัย
ในฐานะพยานและยังไดรับคาตอบแทนที่สมควรจําเปนจากรัฐโดยการใชมาตรการคุมครองพิเศษเพื่อ
ความปลอดภัย เชน การเปลี่ยนชื่อสกุล ที่พักของผูเสียหายฯ เปนตน และระยะเวลาการคุมครอง
ความปลอดภัยแกผูเสียหายฯและครอบครัวที่ไมใชเฉพาะเวลาที่เปนพยานในระหวางการพิจารณา
คดีอาญาเทานั้น แตยังขาดความรูเกี่ยวกับความยินยอมของผูเสียหายฯวาเปนสิ่งสําคัญในการคุมครอง
ความปลอดภัย เจาหนาที่ตํารวจก็ไมสามารถคุมครองความปลอดภัยในฐานะพยานได ซึ่งหากไมได
รับความยินยอมจากผูเสียหายฯ เพราะการดําเนินการตางๆ ที่กระทบถึงสิทธิสวนบุคคล ควรตองไดรับ
ความยินยอมกอน แมการคุมครองความปลอดภัยเปนสิ่งที่ดีสําหรับพยาน แตหากขาดความยินยอม
จากผูเสียหายก็ไมอาจทําเชนนั้นได
ความรูการพํานักอยูในประเทศ และ การสงกลับภูมิลําเนา
พบว า เจ า หน า ที่ ตํ า รวจของกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข อง
ผูเสียหายฯในการพํานักอยูในประเทศ และการสงกลับภูมิลําเนา เปนอยางดี วาผูเสียหายฯสามารถ
พํานักอยูในประเทศเปนการชั่วคราว ขึ้นอยูกับความเปนประโยชนในการดําเนินคดี การบําบัดฟนฟู
หรือเหตุผลทางมนุษยธรรมและพึงไดรับการสงกลับประเทศถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของผูนั้น เวนแตจะมีถิ่นที่อยูถาวรในราชอาณาจักร
จากการศึกษาการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจในรายละเอียดแตละขั้นตอน เจาหนาที่จะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย
ไมวานิยามของคําวาการคามนุษย สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ถูกตอง และไปเปนตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว
ตลอดจนการทํางานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ มีการประสานงานที่ดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน
หนวยงานในสังกัด สตช. พม. ปปง. อัยการ ศาล แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกฎหมาย
เปนตน และเมื่อมีการกระทําผิดเกิดขึ้น ผูเสียหายหรือญาติ หรือบุคคลอื่นอาจอาศัยชองทางตางๆ
ในการแจงเหตุ กับทางหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรูปแบบจดหมาย โทรศัพท มาแจงเหตุ
ดวยตนเอง หรือชองทางอื่นอันเหมาะสมเพื่อรองขอความชวยเหลือ ซึ่งในทายสุด เจาหนาที่ตํารวจ
ตองเปนผูรับแจงเหตุและทราบรายละเอียดขอมูลเพื่อดําเนินการสืบสวนวางแผนจับกุม
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ซึ่งสามารถสรุปการทํางานเปน 4 ขั้นตอนใหญไดดังนี้
1. การรับแจงเหตุ :การสืบสวน
เจาหนาที่ตํารวจตองมีความเขาใจเรื่องการคามนุษย สิทธิของผูเสียหายจาก
การคามนุษยในการไดรับความชวยเหลือ ในขั้นเริ่มเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรับแจงเหตุ
โดยตรงจากผูเสียหายที่เขามาขอความชวยเหลือ หรือบุคคลอื่น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน แลวสืบสวนปราบปรามการคามนุษย
2. การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย หลังจากเขาชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษย ที่สถานที่เกิดเหตุ หรือพบบุคคลตองสงสัยในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
จะตองทําการคัดแยกผูเสียหายฯ ซึ่งมีแบบคัดแยกเปนแนวการทํางาน
3. การสอบสวนดําเนินคดี โดยการสอบสวนหาขอเท็จจริงจากผูเสียหายจาก
การคามนุษยผูตองหาในคดีหรือพยานในคดี โดยกระทําตามสิทธิของผูเสียหายฯ มีการแจงสิทธิ
ตางๆ ไมวาสิทธิในการไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด การไมดําเนินคดีทางอาญา
ในความผิดที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย ซึ่งอาศัยแนวการทํางานตามกฎหมายที่
คุมครองอื่น ตามป.วิอาญา หรือตามบันทึกขอตกลงฯในการสอบสวนผูเสียหายที่เปนเด็กหรือหญิง
เพื่ อ ให ผู เ สี ย หายได รับ การปฏิ บั ติอ ย า งดี ที่สุ ด จนนํ า ตั ว ผู ก ระทํ า มารั บ โทษตามกฎหมายและ
ผูเสียหายฯไดรับการดูแล ชดเชยตามสิทธิตางๆที่กฎหมายกําหนดรับรองไว
4. การคุมครองพยาน เจาหนาที่ตํารวจไดรับการประสานมอบหมายจาก
สํานักงานคุมครองพยานในการดูแลคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคามนุษยและ
ครอบครัวผูเสียหายใหปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษยและจะตองดูแลความเปนสวนตัว
ซึ่งเจาหนาที่ตาํ รวจจะตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดกําหนดไวในแตละขั้นตอน
จะตองคํานึงถึงสิทธิของผูเ สียหายตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนประกอบกันดวย
1.สิทธิในการไดรับความชวยเหลือโดยไดรับการคัดแยกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย
และพนักงานสอบสวนแจงการแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้ง
กอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ
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2.สิทธิที่จะไมถูกดําเนินคดีทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิด
ฐานคามนุษย ไดแก
ความผิดฐานเขามาออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่งหนังสือ
เดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพือ่ คาประเวณีและการเขาไป
มั่วสุมในสถานการณคาประเวณีเพื่อคาประเวณี
ความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาว
3. สิทธิในการไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด โดยการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยพนักงานอัยการจะเรียกคาสินไหม
ทดแทนแทนผูเสียหายและไมเสียคาธรรมเนียม
4. สิทธิในการคุมครองความเปนสวนตัว โดยหามสาธารณชนเปดเผยขอมูลไมวาโดย
สื่อสารสนเทศประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุลหรือบุคคลในครอบครัวของผูเสียหาย รวมถึง
ขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวของผูเสียหาย
5.สิทธิในการไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษย
โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือหลังการดําเนินคดี และคาตอบแทน
ที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายและคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคล
ในครอบครัวของผูเสียหายดวย
6. สิทธิในการพํานักอาศัยอยูในประเทศ โดยผูเสียหายไดรับการผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด เพื่อการบําบัดฟนฟู การเรียกรอง
สิทธิของผูเสียหาย หรือเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม
7.สิทธิที่จะไดรับการสงกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยการดําเนินการ สงตัว
ผูเสียหายกลับคืนสูประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา เวนแตผูเสียหายจะมีถิ่นที่อยูเปนการถาวร
ในราชอาณาจักร
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อภิปรายผลการวิจัย
การค า มนุ ษ ย เ ป น ป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ ที่ สํ า คั ญ ในระดั บ สากล ซึ่ ง
สถานการณการคามนุษยนับวันทวีความรุนแรงเนื่องดวยปจจัยทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ทําให
ประเทศไทยอยูในสถานะของประเทศตนทาง ทางผานและปลายทางสําหรับมีผูคนนับลานคนตอง
ถูกแสวงหาประโยชนและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรับความเสียหายทั้งรางกายและจิตใจ ความสูญเสีย
เกิดขึ้นมิไดเฉพาะกับตัวผูเสียหายเทานั้นบุคคลรอบขางชุมชน และสังคม ไดรับผลกระทบเชนกัน
ความหมายการคามนุษยในประเทศไทยสอดคลองกับพิธีสารวาดวยการปองกัน
ปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะตอสตรีและเด็ก บทบัญญัติเพิ่มเติมอนุสัญญา
สหประชาชาติตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000 ซึ่งกําหนดอยูในพ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ใหความหมายที่ชัดเจนตอการกระทําผิดฐานคามนุษย รวมถึง
รูปแบบการแสวงประโยชนไววา ผูใด เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล
หลอกลวงใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแล
บุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน
จากบุคคลที่ตนดูแล หรือเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคน
มาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงอัน
เปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ผูเสียหายจากการคามนุษยทุกคนจะ
ไดรับการคุมครอง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติที่ตกเปนผูเสียหายตามกฎหมายของไทย
ผูเสียหายจากการคามนุษย หรือ เหยื่อคามนุษยเปนเหยื่ออาชญากรรมประเภทหนึ่ง
ซึ่งพิจารณาตามความหมายเหยื่ออาชญากรรมของปุระชัย เปยมสมบูรณ ไดกลาวไวคือ ผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกออาชญากรรมของผูกระทําผิด ซึ่งมิไดหมายความถึง ผูที่ไดรับความเสียหายจาก
การกระทํานั้น แตยังรวมถึงผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบจากการเสียหายดวย อีกทั้ง Han Von Hentig
จัดประเภทของเหยื่ออาชญากรรม โดยกลาวถึง ผูเยาว ผูหญิง พวกที่อพยพมาจากที่อื่นๆ พวกชน
กลุมนอยปนเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งสอดคลองกับ Stephen Schafer วาเหยื่อที่มีความออนแอทางชีวภาพ
เชน เด็ก ผูหญิง หรือ เหยื่อที่มีความออนแอทางสังคมที่อยูในฐานะที่เสียเปรียบ เชน คนกลุมนอยนั้น
เปนเหยื่ออาชญากรรม ดังกรณีศึกษาของ ลิตาเปนผูเยาว อายุ 13 ป ชาวกัมพูชาเขามาทํางานใน
เมืองไทย และถูกแสวงประโยชนจากนายจางตองตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งเธอมีสถานภาพ
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การเขาเมืองที่ไมถูกตอง ซึ่งในอดีตสถานภาพการเขาเมืองเปนสิ่งหนึ่งในการพิจารณาวาเปน
ผู เ สี ย หายหรื อ ไม ซึ่ ง เหยื่ อ ค า มนุ ษ ย ห รื อ ผู เ สี ย หายจากการค ามนุ ษย นั้ น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษเป น
ผูถูกกระทําจากนักคามนุษย แตในขณะเดียวกันนั้นเหยื่อเปนผูกระทําความผิดทางกฎหมายอื่นดวย
หรือบางครั้งมีสวนรวมในการกระทําความผิดดวย กลาวคือ เปนผูกระทําผิดแตตกเปนเหยื่อซอน
แมวาเหยื่อคามนุษย จะกระทําความผิดตางๆ ไมวาจะการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือ การเดินทาง
โดยใชเอกสารปลอม หรือ การคาประเวณี สถานะของเหยื่ออาจดูไมแตกตางจากผูกระทําความผิด
แตหากพิจารณาลักษณะความผิดทางอาญาของเหยื่อโดยอาศัยศีลธรรมเปนสิ่งพิจารณาจะเห็นไดวา
การกระทําของนักคามนุษยเปนความผิดทางอาญาแบบความผิดในตัวเอง (mala in se)มีการแสวง
ประโยชนจากมนุษยดวยกัน ซึ่งแตกตางกับเหยื่อตรงที่ความผิดของเหยื่อเพราะกฎหมายหามไว
(mala prohibita) เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวานักคามนุษยเปนบุคคลที่ควรนําตัวมาดําเนินคดี
มิ ใ ช นํ า เหยื่ อ มาลงโทษซึ่ ง ไม เ ป น การแก ป ญ หาการค า มนุ ษ ย ไ ด แ ต อ ย า งใด ดั ง นั้ น เหยื่ อ หรื อ
ผู เ สี ย หายฯควรได รั บ การคุ ม ครอง ป จ จุ บั น มี ก ฎหมายมารั บ รองสิ ท ธิ แ ล ว ตามสิ ท ธิ ข องเหยื่ อ
อาชญากรรม การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจนั้นถือเปนการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
เบื้องตนตามที่กฎหมายกําหนดไวอันสอดคลองกับองคการสหประชาชาติที่มีแนวความคิดในการให
ความคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม (Rights of Victim) ในป ค.ศ. 1985 ประกาศรับรองสิทธิ
ของผูเสียหาย ในคดีอาญา หรือเหยื่ออาชญากรรม โดยไดประกาศปฏิญญาวาดวยหลักความ
ยุติธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรม และการใชอํานาจโดยมิชอบ ไดรับรองสิทธิตางๆของ
เหยื่อหรือผูเสียหาย โดยไดกําหนดหลักการที่เจาหนาที่พึงปฏิบัติตอผูเสียหายในคดีอาญา ปฏิญญานี้มี
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ คือ ผูเสียหายในคดีอาญา และเหยื่ออาชญากรรมจะตองไดรับการยอมรับและ
ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดมาตรฐาน 4
ประการ ที่ตอบสนองความตองการของเหยื่ออาชญากรรม คือ
ประการที่ 1 การเขาถึงและการไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม เจาหนาที่
ตํารวจดําเนินการสืบสวนหาขอมูลเขาชวยเหลือผูเสียหาย แลวนําผูเสียหายเขาสูกระบวนการยุติธรรม
โดยพนักงานสอบสวน สอบถามหาขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการแจงเกี่ยวกับ
สิทธิตางๆของผูเสียหาย ทําใหผูเสียหายทราบถึงบทบาท เวลาและการดําเนินการในคดีของ
ผูเสียหาย จัดใหมีการชวยเหลือผูเสียหายตลอดกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอาศัยกฎหมายที่
กําหนดไว โดยเฉพาะการใชมาตรการในการปกปองสิทธิสวนบุคคลของผูเสียหาย และความปลอดภัย
ของผูเสียหายรวมถึงบุคคลในครอบครัวจากการขูเข็ญหรือแกแคน
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ประการที่ 2 การแกไ ขเยี ยวยาจากผู กระทํ าผิ ดโดยการเรี ยกรองค าสิ นไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ในกฎหมายไดกําหนดไว ผูกระทําตอง

รับผิดชอบในการกระทําของเขาควรชดใชแกไขดวยความเหมาะสมและยุติธรรมตอผูเสียหาย และ
ครอบครัว การแกไขใหกลับสูสภาพเดิมเชนวานี้รวมถึงคาเสียหายจากการไดรับบาดเจ็บ หรือ
ความสู ญ เสี ย ที่ ไ ด รั บ โดยในชั้ น ของพนั ก งานสอบสวนมี ก ารแจ ง สิ ท ธิ ข องผู เ สี ย หายฯ ทํ า ให
ผูเสียหายทราบวาตนมีสิทธิอยางไรบาง แตการดําเนินการในเรื่องดังกลาว พนักงานสอบสวนไมสามารถ
ยื่นฟองใหไดแตเปนอํานาจของพนักงานอัยการในการจะเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายและ
ไมเสียคาธรรมเนียม โดยยื่นไปพรอมกับการฟองคดีอาญา
ประการที่ 3 การชดใชความเสียหายโดยรัฐ ซึ่งตามกฎหมายผูเสียหายไดรับการชดเชย

ตามพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ซึ่งมีการกําหนดการจายคาตอบแทนหรือคาทดแทนใหผูเสียหายไดรับบาดเจ็บทางรางกาย
หรือการทําใหเสียสุขภาพทางกายและทางจิตใจอันเปนผลจากการกระทําผิดอาญา อีกทั้งมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อเปนทุนใชจายในการปองกันปราบปรามการคามนุษยและการสงเคราะหและคุมครอง
สวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยดวย
ประการที่ 4 การใหความชวยเหลือแกผูเสียหายเพื่อใหกลับสูสภาพปกติ มีหนวยงาน

เขามาดําเนินการ มิใชกระทําเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจหรือนักสังคมสงเคราะหเทานั้น ซึ่งผูเสียหายไดรับ
การชวยเหลือทางกายและใจ มีการใหความชวยเหลือทางการแพทย การบําบัดทางจิตใจ ตลอดจนการอืน่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรูปแบบการทํางานในเชิงสหวิชาชีพ มีเจาหนาที่ตํารวจ อัยการ แพทย นักสังคมสงเคราะห
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ
กฎหมายที่บังคับใชของประเทศไทยในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ.2551 นอกจากกําหนดความหมายที่ชัดเจนตอการกระทําผิดฐานคามนุษยดังที่กลาวไวใน
ข า งต น แล ว ยั ง เป น ข อ พิ จ ารณาในการกํ า หนดความชั ด เจนในเรื่ อ งการค า มนุ ษ ย ซึ่ ง จาก
องคประกอบ 3 ประการ คือ การกระทํา วิธีการ และวัตถุประสงคของการแสวงประโยชน นําไปสู
การกําหนดแบบคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดสถานะ
ของผูเ สีย หาย อี ก ทั้ ง ในกฎหมายนี้ยัง ให ค วามสํา คั ญกับผู เ สี ย หายจากการคา มนุษ ย กํา หนด
แนวทางการปฏิบัติตอผูเสียหายบนฐานสิทธิมนุษยชนเปนไปตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ที่ตองเคารพและคุมครองสิทธิของผูเสียหายทุกคนตามมาตรฐาน โดยไมเลือกปฏิบัติ
เจาหนาที่ตํารวจมีแนวทางหรือไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนใน
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การปฏิบัติตอผูเสียหายจากการคามนุษย ไดแก การปฏิบัติที่คํานึงถึงความปลอดภัยผูเสียหายมี
สิทธิที่จะติดตอกับองคกรเอกชนหรือหนวยงานอื่นที่ใหความชวย และไดรับความคุมครองความ
ปลอดภัยของผูเสียหายและพยาน ในระยะเวลากอน ระหวางและหลังการดําเนินคดีทางกฎหมาย
โดยใชมาตรการที่จะคุมครอง หามมิใหมีการเปดเผยชื่อผูเสียหาย นําประวัติของผูเสียหายเผยแพร
ต อสาธารณะ ทั้งนี้ ผูเสี ยหายได รับทราบขอมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ เกี่ยวกับสิ ทธิ และกระบวนการทาง
กฎหมาย เพื่อเรียกรองคาสินไหม คาชดใชความเสียหายและคาฟนฟูบําบัดสภาพรางกายและจิตใจ
ตลอดจนไมถูกจับกุม หรือฟองรองดําเนินคดีกับผูเสียหายในขอหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยในความผิดการเขาเมืองผิดกฎหมาย (และไมมีใบอนุญาตทํางาน) การคาประเวณี
หรือการใชเอกสารเดินทางที่ปลอมแปลง และตองไมกักตัวผูเสียหายไวในสถานกักกัน ไมวาเวลาใด
ทั้ งก อน ระหว างและหลั งการดํ าเนิ น คดี ทางกฎหมาย ซึ่ งในห องกั กของ สตม. มี ศู นย คั ดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยไว คัดแยกและสงตัวให พม. ชวยเหลือตอไป การใหความชวยเหลือ
ดานสุขภาพและอื่นๆ ในการดําเนินคดีมีการจัดหาลามแปลภาษาใหแกผูเสียหายโดยไดรับความรวมมือ
จากองคกรเอกชนในระหวางพักอาศัยในสถานภาพตามกฎหมายผูเสียหายไดรับอนุญาตใหอยูใน
ประเทศเปนการชั่วคราว (รวมทั้งสิทธิในการทํางาน) ในระหวางรอการดําเนินคดี โดยมีที่พักอาศัยที่
เหมาะสมและปลอดภัย ไดรับความชวยเหลือ บริการดานสุขภาพและสังคมทุกประเภทที่เปน
บริการของรัฐ บริการใหคําปรึกษา ดานกฎหมายและอื่นๆโอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษา
และฝกอบรม การดําเนินคดีที่เปนการลับและการชดใชความเสียหายผูเสียหายมีสิทธิ์ที่จะไดรับ
เงินคาสินไหมอยางถูกตองตามกฎหมาย (รวมทั้งคาจางที่ติดคาง) และไดรับการชดใชความเสียหายและ
การฟนฟูสภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ตองเปนสิ่งที่เหมาะสมสอดคลองกับ
การเรียกรองเงินคาเสียหาย รวมทั้งคาสินไหม คาชดใชความเสียหายและการฟนฟูสภาพรางกาย
จิตใจผูเสี ยหาย การสงกลับและการคืนสูสังคมการชวยเหลือและสนับสนุนการคืนสูสังคมแก
ผูเสียหายกลับไปยังประเทศหรือชุมชนเดิมของตน โดยการประสานงานระหวางองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนหนวยงานระหวางประเทศผานกลไกตางๆ ซึ่งการประสานงานการสงตัวนั้น
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหายดวย
ดังที่กลาวในขางตน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551ได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูเสียหายบนฐานสิทธิมนุษยชน และไดกําหนดสิทธิของผูเสียหาย
จากการคามนุษยซึ่งสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
1. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก
การบําบัดฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย รวมทั้งการดําเนินคดี
เพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย และพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงสิทธิของ
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ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจน
สิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยใหคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติวัฒนธรรมของผูเสียหาย
2.ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมถูกดําเนินคดีทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย
3.ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการชดเชยความเสียหายโดยผูกระทําผิด โดย
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยโดยพนักงาน
อัยการจะเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายและไมเสียคาธรรมเนียม
4. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการคุมครองความเปนสวนตัว โดยหาม
สาธารณชนเปดเผยขอมูลไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือบุคคลในครอบครัวของผูเสียหาย รวมไปถึงขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวของ
ผูเสียหายโดยมีการกําหนดบทลงโทษทางอาญาไว
5. ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคน
จากผูคามนุษย โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือ หลัง
การดําเนินคดี และคาตอบแทนที่จําเปนสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหาย
และคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย ซึ่งมีวิธีการคุมครองพยานมี
ความแตกตางกันไปเชน การใหพยานเปลี่ยนชื่อ นามสกุล การยายที่อยู การเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้ง
ปกปดชื่อ ขอมูลที่เปนความลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากการแกแคน
6. ผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถการพํานักอาศัยอยูในประเทศ โดย
ผูเสียหายไดรับการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับ
อนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายได
7.ผูเ สี ย หายจากการค า มนุษ ยจ ะไดรั บ การส ง กลั บ ประเทศที่ เ ป น ถิ่ น ที่ อยู ห รื อ
ภูมิลําเนา โดยการดําเนินการสงตัวผูเสียหายกลับคืนสูประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาให
คํานึงถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผูนั้น เวนแตผูเสียหายจะมีถิ่นที่อยูเปนการถาวรใน
ราชอาณาจักร
8.กําหนดใหมีกองทุนไวในพ.ร.บ.นี้เพื่อเปนทุนใชจายในการปองกันปราบปราม
การคามนุษยและการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย
จะพบวา พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551ไดกําหนดสิทธิ
ของผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ต อ ผู เ สี ย หายบนฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สอดคลองตามประกาศปฏิญญาวาดวยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเหยื่ออาชญากรรม
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(Rights of Victim) ในป ค.ศ. 1985 ที่มีลักษณะเปนไปทางทิศเดียวกัน คือเนนการคุมครอง
ผูเสียหายทั้งกายและใจ การเขาสูกระบวนการยุติธรรมผูเสียหายไดรับการชดเชยความเสียหาย
จากผูกระทําผิด และคาตอบแทนทดแทนจากรัฐ จวบจนการคืนกลับสูสังคม
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในปจจุบันไดคํานึงถึงสิทธิของผูเสียหายใน
คดีอาญา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติตอผูเสียหายจากการคามนุษย
คํานึงถึงสิทธิของผูเสียหายฯ ซึ่งดังที่กลาวมามีกลไกสําคัญผลักดันใหเจาหนาที่ตํารวจตองทํางาน
เชนนั้นเนื่องจากมีกฎหมายเปดชองใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง ซึ่งที่ผานมาในอดีตมีบทเรียนที่
สําคัญคือ การดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษย เจาหนาที่ตํารวจมักจะอางวาผูเสียหาย
เปนผูกระทําผิด หรือแมวามีบันทึกขอตกลงก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจก็เลือกจะที่ดําเนินคดีไมสนใจ
บันทึกดังกลาว อางวามิใชกฎหมาย หรือ แมแตผูเสียหายที่เปนผูชาย การชวยเหลือดําเนินคดีนั้นก็
มีขอจํากัด แตในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายการคามนุษยแลว ทําใหผูเสียหายไดรับการคุมครองมากขึ้น
อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจมากขึ้นเพราะเปนกฎหมายใหอํานาจหนาที่แกเจาหนาที่ตํารวจ
สามารถนํามาบังคับใชได
นอกจากนี้ในดานการปราบปรามผูกระทําผิด เจาหนาที่ตํารวจอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอาญาและในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ซึ่งไดกําหนด
บทลงโทษที่รุนแรงสําหรับผูกระทําผิดฐานคามนุษย โดยมีการกําหนดโทษในขั้นเตรียมการไว
ตลอดจนการใหอํานาจเจาพนักงานมากขึ้นเพื่อสะดวกแกการปฏิบัติหนาที่ซึ่งตองอาศัยความรวดเร็ว
และการเขาถึงขอมูลในการสืบสวบจับกุม การมีอํานาจเรียกดูขอมูลเพื่อหาพยานหลักฐาน อํานาจ
ในการตรวจคนในเวลากลางคืน หรือกําหนดโทษสําหรับผูขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
เปดเผยขอมูลของผูเสียหายไวดวย
อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจยังสามารถชวยเหลือผูเสียหายจากการถูกแสวงประโยชน
ในรูปแบบตางๆ อยางครอบคลุมที่กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งรูปแบบการคามนุษยตางๆ ที่พบเชน การ
แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน
ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ
นอกจากนี้ยังรวมถึงการบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา แมวาในการดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจจะ
ยังไมคอยพบการคามนุษยในรูปแบบนี้ก็ตาม ซึ่งรูปแบบการคามนุษยที่ผูวิจัยมักพบจากกรณีศึกษา
ทั้งผูเสียหาย การดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจและการทํางานเจาหนาที่สหวิชาชีพ คือ การบังคับ
คาประเวณี และการบังคับใชแรงงาน
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การปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย มีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ผูมีสวนเกี่ยวของหลายหนวยเพื่อใหมีการรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ตํารวจมีหนาที่โดยตรงตอการปฏิบัติงานเชิงปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมโดยหนาที่ แตการทํางาน
ของเจาหนาที่ตํารวจโดยบทบาทแลวมีความสําคัญก็จริง แตไมสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ไดเพียงลําพัง หากตองทํางานเปนทีมเชิงบูรณาการจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของหรือทีมสหวิชาชีพ
เขารวมทํางานดวย เชนในบางครั้งแมวาเจาหนาที่ตํารวจไดเขาชวยเหลือผูเสียหายจากสถานที่เกิดเหตุ
แลวบางกรณีตองมีการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการคุมครอง
ผูเสียหายจากการคามนุษยซึ่งเจาหนาที่ตํารวจตองดําเนินการรวมกับบุคลากรดานสังคมสงเคราะหที่มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นในการเข า ร ว มสอบปากคํ า เบื้ อ งต น โดยมี เครื่ องมื อในการคั ดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยกับผูกระทําผิด แตบางกรณีพนักงานสอบสวนจะไมไดใชเนื่องจากในการสอบสวน
จะทราบขอเท็จจริงแลวเขาขายเปนผูเสียหายหรือไม ที่พบการใชบันทึกการสัมภาษณเบื้องตนเพื่อคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยนั้นจะอยูในชั้นการสืบสวนจับกุม กอนสงใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป
และในสวนคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ภายใตงานพิทักษเด็ก สตรี เยาวชนและการคามนุษย
ศูนยสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยที่เปน
ชาวตางชาติที่ลักลอบหนีเขาเมือง
ในการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยพบวา มีเจาหนาที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอันไดแก เจาหนาที่ตํารวจ นักกฎหมาย อัยการ ศาล หรือเจาหนาที่
สหวิชาชีพอันไดแก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห แพทย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให
ความรวมมื อชวยเหลือผูเสี ยหายจากการค ามนุ ษย ตลอดจนองค ก รระหว า งประเทศซึ่ง ร ว มกั น
ดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในกระบวนการตางๆทํางานกันในลักษณะรูปแบบ
สหวิชาชีพ การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในขั้นตอนการดําเนินคดีและการคุมครองผูเสียหายมี
ความเกี่ยวของกันในทางปฏิบัติงานมีบันทึกขอตกลงภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนแนวทาง
การทํางานในทีมสหวิชาชีพ ระหวางหนวยงานทั้งในประเทศและระหวางประเทศไวดวย
ขั้นตอนในการดําเนินคดีการคามนุษยไมวา การแจงความ การสอบปากคํา การสืบสวน
สอบสวน การสืบพยานในชั้นศาล และการดําเนินการภายหลังจากที่มีและไมมีการพิพากษา มีการทํางาน
เปนรูปแบบสหวิชาชีพ ตองมีกลุมวิชาชีพสังคมสงเคราะหเขามาทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อ
เตรียมความพรอมของผูเสียหายทั้งทางรางกาย จิตใจ และความรูความเขาใจในขั้นตอนกฎหมาย
และขั้นตอนการดําเนินคดีตางๆ ดวยบรรยากาศที่เปนมิตรและไมมีการละเมิดสิทธิของผูเสียหาย
ตลอดจนการดูแลผูเสียหายหลังจากการดําเนินคดีซึ่งจะทําใหไดรับความรวมมือจากผูเสียหายจาก
การคามนุษย
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การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่กําหนดไวซึ่งหนาที่
หลักของบทบาทเจาหน าที่ ตํารวจ คือ การสืบสวนสอบสวน การชวยเหลือผูเสียหายและจับกุม
ผูกระทําผิดมารับโทษ แตในสวนของการศึกษา ผูวิจัยพบวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจนั้น
อยูในกรอบของกฎหมายที่ใหอํานาจไว ซึ่งจะแสดงบทบาทอยูใน 4 ขั้นตอน อันไดแก การรับแจงเหตุ
สืบสวน การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การสอบสวนดําเนินคดี และการคุมครองพยาน ในแต
ละขั้นตอนมีแนวทางการทํางานกําหนดไวในกฎหมายหรือบันทึกขอตกลงฯอยางคอนขางชัดเจน
รายละเอียดดังนี้
1. การรับแจงเหตุ :การสืบสวน เจาหนาที่ตํารวจตองมีความเขาใจเรื่องการคามนุษย
สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยในการใหความชวยเหลือ เปนการนําผูเสียหายเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจรับแจงเหตุไดโดยตรงจากผูเสียหาย หรือบุคคลอื่น หรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แลวสืบสวนหาขอเท็จจริง ซึ่งหากการรับแจงเหตุ มีชองทางที่
สะดวกหลากหลาย ประชาชนสามารถติดตอเจาหนาที่ตํารวจไดงาย จะทําใหไดรับทราบหรือ
แหลงขอมูลที่ดีจากประชาชนที่ใหความรวมมือคอยเฝาระวัง ประชาชนจะไดรับความชวยเหลือ
อยางเต็มที่ทันทวงทีและเจาหนาที่ตาํ รวจจะดําเนินคดีไดสําเร็จ นอกจากนี้การสืบสวน ตองมีการขยายผล
เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยการค า มนุ ษ ย ข า มชาติ หรื อ องค ก รอาชญากรรมทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น จนถึ ง
ระดับประเทศโดยใชเทคนิควิธี อุปกรณททันสมัยสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจดานงานสืบสวนปราบปราม จะตองคํานึงถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
ภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ตลอดจนบันทึกขอตกลงตางๆ ที่ไดกําหนด การสืบสวนคดีคามนุษย
นั้ น ต อ งมี ก ารวางแผนการทํ า งานทุ ก ขั้ น ตอน มี ก ารทํ า งานแบบเป น ที ม จั ด แบ ง กํ า ลั ง เป น ชุ ด
ปฏิบัติการอยางเหมาะสมและเพียงพอลงพื้นที่เก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ เตรียมหาพยานหลักฐาน
ในการขอหมายคน หรือหมายจับ การใชอํานาจทางกฎหมายที่จะกระทําได ประเมินความเสี่ยงตางๆ
ที่เกิดขึ้น สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ ความปลอดภัยผูเสียหายจากการคามนุษย การแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษยออกจากผูตองสงสัย และยายผูเสียหายจากการคามนุษยไปยังสถานที่ปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกันมีเจาหนาที่สามารถจับกุมผูตองสงสัยและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได
2. การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย เมื่อชวยเหลือผูเสียหายไดแลวมี
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย โดยการสัมภาษณใชแบบคัดแยกผูเสียหายฯมาเปนแบบ
การประเมินสถานะของผูเสียหาย ณ สถานที่เ กิดเหตุ หรือบางครั้งอาจจะใชสถานที่อื่นโดยมี
เจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมทํางานดวย เชนนักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของของ พม. หรือบางครั้งเจาหนาที่จากมูลนิธิเอกชนมารวมทํางานดวย แตบางครั้งหากเปน
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คดีที่ทราบชัดแจงแลววาเปนการคามนุษยและเปนผูเสียจากการคามนุษยจึงไมไดใชแบบคัดแยกฯ
จึงนําเรื่องสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป โดยมีหลักพิจารณาวาเปนผูเสียหายคามนุษย
พิจารณาองคประกอบ 3 ประการคือ การกระทํา วิ ธีการ การแสวงหาผลประโยชน ตามแบบ
ตรวจสอบเบื้องตนสําหรับคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยแบบใหมซึ่งนิยามผูเสียหายจาก
การคามนุษยตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบการคามนุษยพบวา ถาเปนผูเสียหายในคดีคามนุษยไม
ตองดําเนินคดีกับผูเสียหาย ในสวนของศูนยคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย สตม.มีเจาหนาที่
คัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ที่เปนชาวตางชาติที่อยูในหองกักโดยการคัดกรองคนตางดาวที่
อยูในกลุมเสี่ยงรอการสงกลับที่อาจตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย โดยใชแบบคัดแยกแบบ
เดียวกัน ซึ่งเมื่อพบบุคคลสงสัยวาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษย จะประสานงานกับ พม. ขอสงตัว
บุคคลตางดาวที่เชื่อวาตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยเพื่อรับตัวใหความดูแลตอไป
3. การสอบสวนดําเนินคดี โดยการสอบสวนหาขอเท็จจริงจากผูเสียหายจาก
การคามนุษย ผูตองหาในคดีหรือพยานในคดี โดยกระทําตามสิทธิของผูเสียหายฯ ซึ่งอาศัยแนว
การทํางานตามกฎหมาย ตามป.วิอาญา หรือตามบันทึกขอตกลงฯตางๆ เพื่อใหผูเสียหายไดรับ
การปฏิบัติอยางดีที่สุด จนนําตัวผูกระทํามารับโทษตามกฎหมายและผูเสียหายฯไดรับการดูแล
ชดเชยตามสิทธิตางๆที่กฎหมายกําหนดรับรองไว ในการชั้นการสอบสวนซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ผูเสียหายจากการคามนุษยนั้น คือ การสอบสวนผูเสียหายในการใหขอมูล การเปนพยาน การชี้ตัว
การทํางานของพนักงานสอบสวนจะสิ้นสุดเมื่อทําการสอบสวนเสร็จ สงสํานวนใหอัยการดําเนินการตอไป
หากผูเสียหายอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ พนักงานสอบสวนตองสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ดวยวิธีการที่แตกตางจากการสอบสวนปากคําบุคคลที่เปน
ผูใหญในฐานะผูเสียหาย หรือพยาน ตองมีการแจงสิทธิของผูเสียหายตามพ.ร.บ.ในขางตนได
กําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะ
เรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ซึ่งเปนสิทธิที่ไดรับการชดเชย
ความเสียหายโดยผูกระทําผิดและไมเสียคาธรรมเนียมและสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมายในมาตรา 34 ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 อีกทั้งการไม
ดําเนินคดีกับผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย และหากพนักงาน
สอบสวนประเมินแลวเห็นวาผูเสียหายที่จะเปนพยานในคดีมีความจําเปน หรือติดตามตัวไดยาก
หรือกรณีใดๆที่ตองมีการสืบพยานไวกอน และพนักงานสอบสวนตองมีการคุมครองความเปนสวนตัว
การไมเปดเผยขอมูลไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใดที่ทําใหบุคคลอื่นรูจัก ชื่อตัว ชื่อสกุลหรือ
บุคคลในครอบครัวของผูเสียหาย รวมไปถึงขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัวของผูเสียหาย
ซึ่งขอมูลดังกลาวตองเปนความลับ หากมีการเปดเผยก็มีการกําหนดโทษไว นอกจากนีผ้ เู สียหายจาก
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การคามนุษยจะไดรับอนุญาตใหพํานักอยูเปนการชั่วคราวในราชอาณาจักร และหลังสอบปากคํา
ผูเสียหาย สงตัวไปยังสถานแรกรักหรือสถานสงเคราะหของ พม.หรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่ พม.
รับรองเพื่อเปนการคุมครองบําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย
4. การคุมครองพยาน เจาหนาที่ตํารวจตามการอนุมัติของผูบังคับบัญชาหรือ
ไดรับการประสานมอบหมายจากสํานักงานคุมครองพยานในการดูแลคุมครองความปลอดภัยของ
ผูเสียหายจากการคามนุษยและครอบครัวผูเสียหายใหปลอดภัยจากการแกแคนจากผูคามนุษย
และจะตองดูแลความเปนสวนตัว ตามสิทธิในการไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการแกแคน
จากผูคามนุษยโดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองพยาน ไมวากอน ขณะ หรือหลังการดําเนินคดี
ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากผูเสียหายและคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของ
ผูเสียหายดวย ตามพ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เจาหนาที่ตํารวจสามารถคุม ครอง
พยานในคดีอาญา ซึ่งตองเปนคดีอาญาที่พยานนาจะไมไดรับความปลอดภัย เปนคดีอาญาที่มี
อัตราโทษตามที่กําหนดหรือคดีอาญาที่เห็นวาพยานอาจจะไมไดรับความปลอดภัยและ ผบช.หรือผูที่
ไดรับมอบหมายเห็นสมควรใหคุมครองปลอดภัย โดยมีคํารองขอรับการคุมครองพยานใหทําเปน
หนังสือตามที่กําหนดไว โดยผูมีอํานาจอนุมัติการคุมครองพยานในคดีอาญานั้นตองมีการรายงาน
ตามลําดับชั้นและกําหนดระยะเวลาในการคุมครอง โดยผูมีอํานาจอนุมัติการคุมครองพยานในคดีอาญานั้น
ตองมีการรายงานตามลําดับชั้นและกําหนดระยะเวลาในการคุมครอง โดยใหเจาหนาที่ตํารวจผูมี
หนาที่ใหความคุมครองพยาน ซึ่งรายละเอียดขั้นตามที่ทางตร.มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติไวหรือ
กรณีการคุมครองพยานเจาหนาที่ตํารวจไดประสานสํานักงานคุมครองพยานในการดูแลคุมครองความปลอดภัย
ของผู เ สี ย หายและครอบครั ว การคุ ม ครองพยานนั้ น มี ก ารกํ า หนดระยะเวลาทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
กรมคุมครองสิทธิฯ เปนผูกําหนดระยะเวลา เจาหนาที่ชุดคุมครองพยาน ซึ่งพนักงานสอบสวนตอง
ทํ าหนั งสื อไปยั งกรมคุ มครองสิ ทธิ ฯ โดยมี หนั งสื อร องขอการคุ มครองจากผู เ สี ย หายฯไปด ว ยซึ่ ง
มาตรการที่ใชในการคุมครองพยานคดีคามนุษยมักใชมาตรการพิเศษที่ใชวิธีการคุมครองที่เขมงวด
เปนพิเศษไปจากมาตรการทั่วไปเชน การยายที่อยูหรือจัดที่พักอันเหมาะสม การเปลี่ยนชื่อตัว เปนตน
การคุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จําเปน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนความลับและ
หามมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปดเผย ขอมูล
ในการทํางานนั้นก็พบขอจํากัดหรือปญหาในการปฏิบัติงานไมวาจะเกิดจากเจาหนาที่
ในภาคสวนอื่น หรือเจาหนาที่ตํารวจเองก็ตาม ที่สําคัญคือ เจาหนาที่ตํารวจขาดความรู และมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอการทํางานดานคามนุษย แมวาในดานความรูของเจาหนาที่ตํารวจพบวาอยูในระดับมาก
มีความเขาใจนิยามการคามนุษย สิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย การสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษย
การคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายฯ แตยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นที่สําคัญอัน
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ไดแก อํานาจในการคนเวลากลางคืน หลักเกณฑการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การพิจารณา
ผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนผูเสียหายจากการคามนุษย การไมดําเนินคดีกับผูเสียหายฯ
ตามที่กฎหมายกําหนด และที่สําคัญการทํางานกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบทดสอบ
สวนใหญยังมีแนวทางการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจแยกจากทีมสหวิชาชีพ ซึ่งการทํางานของ
เจาหนาที่ตํารวจกับทีมสหวิชาชีพนั้นมีความสําคัญตอการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยของ
เจาหนาที่ ตํารวจ การทํ างานของเจ าหนาที่สหวิชาชีพ อันได แก นักสั งคมสงเคราะห นั กกฎหมาย
นักจิตวิ ทยา อั ยการ แพทย เป นต น ต างมีบทบาททํ างานประสานเชื่ อมโยงขอมูลระหวางกันและ
บางครั้งมีหนาที่คลายกับเจาหนาที่ตํารวจไมวาการรับแจงเหตุ การสืบหาขอมูล การเขาชวยเหลือ
ผูเสียหาย การเตรียมความพรอมของผูเสียหายกอนการสอบสวน หรือการใหการในชั้นอัยการ หรือ
ชั้นศาล ทําใหผูเสียหายอยูในภาวะที่พรอมมั่นใจ และไดใหขอมูลจากผูเสียหายที่ถูกตองครบถวน
ไมทําใหคดีเสีย เพราะสภาพผูเสียหายเปนตัวแปรสําคัญตอการดําเนินคดีวาจะสําเร็จหรือไม อีกทั้งมี
การดูแลผูเสียหายระหวางรอคดี การสืบขอเท็จจริงจากผูเสียหายและทําใหคดีดําเนินไปอยางราบรื่น
ไมทําใหเสียเวลา เพราะการคุมครองผูเสียหายที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การใหผูเสียหายทําหนาที่เปนพยาน
หรือสอบปากคําใหเสร็จกระบวนการโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้เจาหนาที่ตํารวจบางนายยังไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญในการดําเนินคดี
คามนุษย อาจเนื่องจากโครงสรางของหนวยงานไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร หรือสงเสริม
ความกาวหนา อีกทั้งมีการทุจริตตอหนาที่ซึ่งพิจารณาจากการสัมภาษณกรณีศึกษาในสวนของ
เจาหนาที่สหวิชาชีพ แตในปจจุบันการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจนั้นหลายฝายมีความคิดเห็นวา
เจาหนาที่ตํารวจมีความรูมากขึ้น และมีการติดตอประสานดีขึ้นมากหากเทียบกับในอดีต
การคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยนั้นเจาหนาที่ตํารวจมีบทบาทสําคัญ
เพราะเปนผูที่กฎหมายใหอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและมีหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคมเสมือนอยูตนธารแหงกระบวนการยุติธรรม ที่จะมอบความเปนธรรมใหแก
คนในสังคม ชวยเหลือผูเดือนรอนและดําเนินการกับผูกระทําความผิดทั้งหลาย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความตระหนักรูของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามอํานาจหนาที่ และทํางาน
ในลักษณะเชิงบูรณาการ มีการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ เพื่อให
ผูเสียหายไดรับการคุมครองดูแลและการดําเนินคดีกับนักคามนุษยประสบความสําเร็จอยางดี
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ขอเสนอแนะ
ระดับนโยบาย
1. รัฐควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในดานการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานที่มีภารกิจในลักษณะงานดังกลาว
อยางเพียงพอใหเกิดประสิทธิภาพ ในการสืบสวน สอนสวน การคุมครองพยาน การดูแลผูเสียหาย
ที่อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ รวมถึงอุปกรณเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน าที่ ข องเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ ในการขยายผลให ถึ ง ขบวนการขององค ก รการค า มนุ ษ ย ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและองคกรอาชญากรรมขามชาติ
2. ควรมีการปรับโครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือนโยบายพัฒนา
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจที่ ส ง เสริ ม ความเจริ ญ ก า วหน า ในตํ า แหน ง หน า ที่ เ พื่ อ มิ ใ ห บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถถูกโยกยายไปในตําแหนงสังกัดอื่น และทําใหเชื่อมั่นไดวาที่เจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทางอยูปฏิบัติหนาที่เพื่อจะไดแกปญหาลดอาชญากรรมการคามนุษยไดอยางราบรื่น
หรือมีการพัฒนาเจาหนาที่ตํารวจใหมีความชํานาญเฉพาะอาชญากรรมดานตางๆ
3. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีการแบงอํานาจให สตม. มีอํานาจการสอบสวน
ในคดีคามนุษย
4. สํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรมีการมาตรการที่ชัดเจนในการอนุญาต
ผูเสียหายจากการคามนุษยมีสิทธิในการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามที่กฎหมาย
กําหนดและสามารถประกอบอาชีพได เชนการกําหนดวีซาพิเศษเพื่ออยูชั่วคราวและสามารถ
ประกอบอาชีพได เปนตน
5. สํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรแสดงบทบาทใหชัดเจนในดานการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบขนคนเขาเมืองและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยที่อาจจะแฝงมา
ในอํานาจหนาที่ของสตม.
6. หนวยงานที่เ กี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษ ยใน
สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติควรจัดทําคูมือในการปฏิบัติหนาที่ดานปองกัน ปราบปราม และ
การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย แจกใหกับเจาหนาที่ตํารวจทุกนายอยางทั่วถึง เพื่อเปน
แนวทางเดียวกันที่ถูกตองตรงกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่
ตํารวจ เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจมิไดรับการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษยทุกคน
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7. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีนโยบายดานการประชาสัมพันธในการปราบปราม
การคามนุษยและชวยเหลือผูเสียหายอยางทั่วถึงและตอเนื่อง อีกทั้งสรางความเชื่อมั่น ภาพลักษณ
ของตํารวจที่ดี ตลอดจนดํารงแนวคิดเรื่องตํารวจประชาชน แสวงหาความรวมมือจากประชาชนใน
การแจงเบาะแส หรือในฐานะผูชวยเจาพนักงานในกรณีพบเห็นผูกระทําความผิด
ระดับปฏิบัติการ
1. ควรมีการขยายผลจับกุม ดําเนินคดีคามนุษยในชั้นตระเตรียมซึง่ มีการกําหนด
ความผิดไว จึงควรมีการบังคับกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีจัดทําฐานขอมูลอาชญากรรมจากหลายๆ หนวยงานไวในระบบงาน
เดียวกัน มีการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนขอมูล เชน ระบบPOLIS กับ ระบบตรวจคนเขาเมือง โดยเฉพาะการติดตาม
สถานที่พักอาศัยของคนตางดาว หรือการมีบัญชีเฝาดู บุคคลตองหาม (Black List) งานทะเบียนราษฎร
สถานทูต ตลอดจนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่องายตอการสืบสวนขยายผลคดีขามชาติ
3. ควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันระหวางประเทศตนทางและประเทศ
ปลายทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย เนื่องจากคดีคามนุษยมักจะเปน
การกระทําผิดกฎหมาย ในลักษณะขององคกรขามชาติ เมื่อเจาหนาที่ตํารวจพบคดีคามนุษยควรเสนอ
ใหอัยการดําเนินการตอไปเปนคดีระหวางประเทศ
4. จัดทําแนวทางปฏิบัติประกอบพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ.2551 แกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดมีความเขาใจและสามารถนํากฎหมายไปบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน อันคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูเสียหาย
จากการคามนุษยเปนหลัก
5. ควรจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความเขาใจ
ในการปองกันปราบปรามการคามนุษย รวมถึงการคุมครองผูเสียหายฯเปนประจําและตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานสอบสวนซึ่งตองมีความรู ความเขาใจในการดําเนินคดีคามนุษยในพื้นที่
สําคัญตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะความรูทางดานรูปแบบการคามนุษย อํานาจเจาพนักงาน
หลั กเกณฑ การคั ดแยกผู เสี ยหายจากการค ามนุษย การไม ดํ า เนิ น คดี กั บ ผู เ สี ย หายฯ สิ ท ธิ ข อง
ผูเสียหายฯตามที่กฎหมายกําหนด และที่สําคัญการทํางานกับทีมสหวิชาชีพ

180
6. ควรจัดใหมีการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายคามนุษย หรือกฎหมายอื่น
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
7. ควรจัดทําแผนพับเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษยในสถานี
ตํารวจหรือหองสอบสวนเพื่อมอบใหแกผูเสียหายตามกฎหมายทีก่ ําหนดไววาใหพนักงานสอบสวน
ตองแจงสิทธิแกผูเสียหายฯหรือเปนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจในสังกัด
กองบัง คับการปราบปรามการกระทํ าผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี และศูน ยสืบสวน สอบสวน
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมหนวยงานที่เกี่ยวของในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ควรมีการศึกษาเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดอื่นรวมดวย โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจทองที่
2. ควรศึกษามาตรการการอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษยพํานักอยู
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และการอนุญาตผูเสียหายจากการคามนุษยทํางานอยางถูกตอง
ในประเทศไทยตามมาตรา 37 ในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
3. ควรศึกษาความคาดหวังหรือความตองการของผูเสียหายจากการคามนุษย
ในสวนดานกฎหมาย การปฏิบัติตอผูเสียหายฯของเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชน
4. ควรศึ ก ษาการให ค วามร ว มมื อ ของผู เ สี ย หายจากการค า มนุ ษ ย แ ก
เจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินคดีคา มนุษย
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แบบทดสอบความรู
การคุมครองสิทธิเบื้องตนตามกฎหมายของผูเ สียหายจากการคามนุษยโดยเจาหนาที่ตาํ รวจ
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธหลักสูตรสังคมวิทยา
มหาบัณฑิต (แขนงอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. แบบทดสอบนี้แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
3.การคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย หมายถึง การปฏิบัติตอ
ผูเสียหายจากการคามนุษยอันพึงไดรับตามสิทธิทางกฎหมาย
4.การศึกษาครั้งนี้มไิ ดเสนอผลเปนรายบุคคล ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากทานจะถูกนําไปใช
ประโยชนในการศึกษาเทานัน้ ดังนัน้ จึงไมมีผลกระทบตอทานเปนอยางใด และคําตอบของทานจะ
ถือเปนความลับ ในการตอบแบบทดสอบจึงขอใหทา นตอบคําถามตามความเปนจริงเพื่อสงผล
ใหการศึกษาครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุด ผูวิจยั ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือของทาน
ร.ต.ท.หญิง ปราณิศา วงธรรมรัตน
ผูศกึ ษาวิจยั
คําแนะนํา
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางตามความจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ยศ …………………..……….
ตําแหนง …………………….………………
3. สังกัด ………………………………………….……………………………
4. ระยะเวลาการทํางานที่เกี่ยวกับการคามนุษย ………………………. เดือน / ป
5. การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการคามนุษย
เคย ไมเคย
6. ประสบการณในการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย เคย
ไมเคย
ถาเคยชวยเหลือ ............................ ครั้ง
มีตอ$
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ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายจากการคามนุษย
ขอ

ขอความ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การคามนุษยเปนการกระทําตอผูหญิงหรือเด็กเทานั้น
การคามนุษยตองมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพื่อเฉพาะตนเอง
การบังคับใหด็กทํางานบนเรือประมงถือเปนการคามนุษย
นายเขียวใหด.ช.ปอปขายบริการทางเพศโดยขออนุญาตจากผูปกครองแลวไมถือเปนการคามนุษย
การคาประเวณี หรือการใหบริการทางเพศเปนการคามนุษยเสมอ
การบังคับใหเรรอนขอทาน ขายพวงมาลัยหรือขายของเล็กๆนอยๆเปนการคามนุษย
ผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยเสมอ
การผลิตหรือเผยแพรวัตถุ สื่อลามกเชน คลิปโปในโทรศัพทมือถือ วิดีโอคลิป โดยใชเด็กวัยรุนเปนผูแสดง
แลวนําไปจําหนายถือเปนการแสวงประโยชนโดยมิชอบและเปนการคามนุษย
เมื่อไดรับแจงเหตุหรือพบเหตุตองสงสัยวามีการคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจตองดําเนินการสืบสวนโดยมิชักชา
เจาหนาที่ตํารวจวางแผนการจับกุม รวมกับทีมสหวิชาชีพกอนการเขาจับกุมผูกระทําผิดและชวยเหลือ
ผูเสียหายใหปลอดภัยจากสถานที่เกิดเหตุในบางกรณี
หากเจาหนาที่ตํารวจพบเหตุตองสงสัยวามีการคามนุษยในสถานที่แหงหนึ่งสามารถตรวจคนไดหากแตเปน
เวลากลางคืนตองทําการรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายคนจากศาลกอน
หากพบผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจะตองผลักดันออกนอกประเทศทุกคน
เนื่องจากไดกระทําผิดตามกฎหมายเขาเมืองหรืออาจเขามากระทําความผิดในประเทศได
เจาหนาที่ตํารวจสามารถคุมครองผูเสียหายการคามนุษยแยกจากทีมสหวิชาชีพได
บุคคลที่ถูกชวยเหลือออกมาตองแยกประเภทวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม
โดยเจาหนาที่ตํารวจคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยรวมกับนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา
การคัดแยกผูเสียหายการคามนุษยมีหลักพิจารณาอยู 2 ประการคือ การถูกแสวงผลประโยชนและใช
วิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย
การคัดแยกผูเสียหายการคามนุษยเปนดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่ยังไมสามารถระบุวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม เจาหนาที่ตํารวจสามารถกักตัวเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงไดจนกวาจะเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ผูเสียหายจากการคามนุษย จะไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่พัก อาหาร การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ
ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมถูกดําเนินคดีทางอาญาในความผิดหลบหนีเขาเมือง ปลอมเอกสารการ
เดินทางหรือใชเอกสารเดินทางปลอม การคาประเวณี หรือทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
หากใหความรวมมือในการดําเนินคดีกับผูคามนุษย
ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายรวมทั้งการดําเนินคดี
เพื่อเรียกรองคาเสียหายใหแกผูเสียหาย

9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

ใช

ไมใช

มีตอ$
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ขอ
ขอความ
21. ไมวาผูเสียหายจากการคามนุษยจะเปนหญิงหรือเด็กพนักงานสอบสวนสามารถสอบปากคําไดโดยไม
จําเปนตองมีนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาและพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํานั้น
22. พนักงานสอบสวนตองแจงใหผูเสียหายจากการคามนุษยทราบถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
23. ผูเสียหายจากการคามนุษยอาจไดรับการชดเชยตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายฯ และ
กรณีผูเสียหายจากการคามนุษยเปนเด็กหรือหญิงไดรับการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจและการฝก
อาชีพจากสถานแรกรับ สถานคุมครองและอาจไดรับเงินจากทุนเพื่อฟนฟูฯ ของสํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและเด็ก
24. หากเปนการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในแตละขั้นตอน ไมจําเปนตองสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเสียหายเนื่องจากเจาหนาที่จะทํางานไดอยางรวดเร็วและผูเสียหายนั้นยอมตองไดรับ
การดูแลอยางแนนอน
25. กรณีผูเสียหายจากการคามนุษยเปนบุคคลตางดาว พนักงานสอบสวนจะเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมาย ดําเนินการผอนผันใหพํานักอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหลังจากสอบปากคํา
26. หลังการสอบปากคําเสร็จแลวเจาหนาที่ตํารวจจะนําผูเสียหายหญิงและเด็กสงไปสถานแรกรับ หรือ สถาน
สงเคราะห ภายใน 24 ชั่วโมงทุกกรณี เพื่อการบําบัดรักษา และเปนพยานในคดีคามนุษย
27. กรณีที่มีเหตุจําเปนเจาหนาที่ตํารวจสามารถประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมี
การสืบพยานลวงหนาได เพื่อสงตัวผูเสียหายกลับประเทศภูมิลําเนาไดทันที
28. ผูเสีย หายจากการค า มนุษ ยสามารถเรียกรองคา สิน ไหมทดแทนที่สูญ เสียไปจากการกระทํา ผิด
ฐานคา มนุษ ยโดยเจาหนาที่ตํารวจเปนผูดําเนินการไปพรอมกับการสงสํานวนฟองผูกระทําผิดคามนุษย
29. ผูเสียหายจากการคามนุษยอาจถูกเปดเผยขอมูลสวนตัวของผูเสียหายและครอบครัว
ในทางสื่อสาธารณชนไดเพื่อเปนการเตือนภัยทางสังคม
30. ผูเสียหายจากการคามนุษยพึงไดรับความคุมครองความปลอดภัย และยังไดรับคาตอบแทนที่สมควร
จําเปนจากรัฐ
31. แมจะไมไดรับความยินยอมจากผูเสียหายจากการคามนุษยเจาหนาที่ตํารวจก็สามารถคุมครอง
ความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานะพยานได
32. เจาหนาที่ตํารวจคุมครองความปลอดภัยของผูเสียหายจากการคามนุษยโดยอาจใชวิธีเพื่อ
ความปลอดภัย เชน การเปลี่ยนชื่อสกุล ที่พักของผูเสียหายฯ เปนตน
33. เจาหนาที่ตํารวจตองคุมครองความปลอดภัยแกผูเสียหายจากการคามนุษยและครอบครัว
เฉพาะเวลาที่เปนพยานในระหวางการพิจารณาคดีอาญาเทานั้น
34. ผูเสียหายจากการคามนุษยสามารถพํานักอยูในประเทศเปนการชั่วคราว ขึ้นอยูกับความเปนประโยชน
ในการดําเนินคดี การบําบัดฟนฟู หรือเหตุผลทางมนุษยธรรม
35. ผูเสียหายจากการคามนุษยพึงไดรับการสงกลับประเทศถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น เวนแตจะมีถิ่นที่อยูถาวรในราชอาณาจักร
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
รอยตํารวจโทหญิง ปราณิศา วงธรรมรัตน เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 กรุงเทพฯ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตสาขาสังคมศึกษาและจิตวิทยาการปรึกษา
และแนะแนว จุฬาฯ เมื่อป พ.ศ.2546 และเขารับราชการในตําแหนง เจาหนาที่ศาลปกครอง 3
สํานักงานศาลปกครอง ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2548 รับราชการในตําแหนงรองสารวัตรชุดตรวจ
คนเขาเมือง 3 ฝาย 5 ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ และในปจจุบันดํารงตําแหนง
รองสารวัตร ฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขาฯ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

