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การค�ามนุษย�เป�นรูปแบบการย�ายถิน่ที่มีการกระทําทารุณเป�นพิเศษ ในปฏญิญาแห�งสหสัวรรษ รฐัมี

มติจะดําเนนิมาตรการเพือ่ให�แน�ใจว�ามีการเคารพการคุ�มครองสิทธขิองผู�ย�ายถิน่และพยายามต�อส�ู

กับการค�ามนษุย�จนถึงทีสุ่ด  

 

คําแนะนําเกี่ยวกับหลกัการและแนวทางปฏิบัตเิรือ่งสิทธิมนุษยชนและการค�ามนุษย�ซึ่งเป�น

เอกสารแนบท�ายในรายงานของดิฉันทีน่ําเสนอต�อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (E/2002/68/Add. 

1) จัดทําขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายป�องกันการค�ามนษุย�และการ

ค�ุมครองเหยื่อการค�ามนษุย�ทีเ่น�นหลักสิทธิมนษุยชนและปฏิบัติได�จริง จุดมุ�งหมายของหลกัการและ

แนวทางปฏิบัติเหล�านี้คอืเพือ่ส�งเสริมให�เกดิการบูรณาการความคิดเรื่องสิทธิมนษุยชนในกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรการต�อต�านการค�ามนษุย�ในระดับชาติ ภมูิภาค และระหว�างประเทศ 

 

หลักการและแนวทางปฏิบัตฉิบับนีเ้ป�นกรอบความคิดและเอกสารอ�างอิงสําหรับการทํางานของ 

OHCHR เกีย่วกับประเด็นนี้ ดิฉันสนับสนุนให�รัฐและองค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลใช�

หลักการและแนวทางปฏิบัตฉิบับนี้ให�เป�นประโยชน�ในการดําเนินการเพื่อป�องกันการค�ามนุษย�และ

ค�ุมครองสิทธขิองเหยือ่การค�ามนุษย� 

 

แมรี่ โรบนิสัน  

ข�าหลวงใหญ�สิทธิมนุษยชน   

 

 

 

 



คําแนะนําเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการค�ามนุษย�1 

 

หลักพืน้ฐานเร่ืองสิทธิมนษุยชน 

1. สิทธิมนุษยชนของเหยือ่การค�ามนษุย�เป�นหัวใจของความพยายามทั้งมวลเพือ่ป�องกนัและ

ปราบปรามการค�ามนษุย�และค�ุมครอง ช�วยเหลอื และเยียวยาผ�ูเสยีหาย   

2. รัฐมีความรับผิดชอบในการดําเนนิการเพือ่ป�องกันการค�ามนุษย� สืบสวน และฟ�องคดผีู�ค�า

มนุษย�ด�วยความระมดัระวังตามสมควรตามบทบัญญัตขิองกฎหมายระหว�างประเทศ 

3. มาตรการต�อต�านการค�ามนุษย�ต�องไม�กระทบกับสิทธิมนุษยชนและศกัดิศ์รขีองบุคคล 

โดยเฉพาะสิทธิของเหยื่อการค�ามนษุย� ผู�ย�ายถิน่ ผ�ูพลดัถิน่ในประเทศ ผู�อพยพ และผู�ขอลี้

ภัย  

 

การป�องกันการค�ามนษุย� 

4. กลยุทธ�ป�องกนัการค�ามนษุย�ต�องจัดการกับอุปสงค�ทีเ่ป�นมลูเหตุของการค�ามนษุย� 

5. รัฐและองค�กรระหว�างประเทศระดับรฐับาลต�องแน�ใจว�ามาตรการท่ีใช�อย�ูแก�ไขป�จจัยที่เพิ่ม

ความอ�อนไหวต�อการค�ามนุษย� ซึ่งประกอบด�วยความไม�เสมอภาค ความยากจน และการ

เลอืกปฏิบตัิทุกรูปแบบ 

6. รัฐต�องดําเนินการด�วยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อบ�งชีแ้ละขจัดการมีส�วนพัวพันหรอื

สมคบกันกระทําความผิดฐานค�ามนษุย�ของภาครฐั เจ�าหน�าที่ของรฐัทกุคนที่ต�องสงสัยว�ามี

ส�วนพัวพันกับการค�ามนุษย�ต�องถกูสอบสวน ดําเนนิคด ี และหากถกูตดัสนิว�าผิด กต็�อง

ได�รับโทษอย�างสาสม 

 

 

                                                
1  คําว�า “การค�ามนุษย� (trafficking)” ตามความหมายที่ใช�ในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ใช�อยู�ในป�จจบุนั 

หมายถึงการจัดหา นําส�ง ส�งมอบเปล่ียนมือ ให�ที่พักพิง หรือรับไว�ซึ่งบุคคลใด ด�วยการข�มขู� ใช�กําลังบังคับหรือขู�

เข็ญในลักษณะอื่น ลักพาตัว ฉ�อฉล หลอกลวง ใช�อํานาจโดยมิชอบ หรือได�มาซึ่งประโยชน�จากฐานะที่ล�อแหลม 

หรือโดยให�เงินหรือรบัเงินหรือผลประโยชน�เพื่อให�ผู�ดูแลให�ความยินยอมแก�ผ�ูกระทําผิดในการแสวงหา

ประโยชน�จากบุคคลที่ตนดูแล การแสวงหาผลประโยชน�อย�างน�อยรวมถึงการแสวงหาประโยชน�จากการค�า

ประเวณีของผ�ูอื่น หรือการแสวงหาประโยชน�ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช�แรงงานหรือบริการ การลงเป�น

ทาสหรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส การทาํให�บุคคลอยู�ในภาวะจาํยอม หรือการตัดอวัยวะ ที่มา – พิธีสารว�าด�วยการ

ป�องกัน ปราบปราม และลงโทษการค�ามนุษย�โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งประกาศเพิ่มเติมจากอนุสญัญาแห�ง

สหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านองค�กรอาชญากรรมข�ามชาติ (ข�อ 3 (ก))  

 



การค�ุมครองและให�ความช�วยเหลือ 

7. ผู�เสียหายต�องไม�ถกูกักขัง ฟ�องร�อง หรือดําเนินคดฐีานเข�าเมอืงหรือพํานกัในประเทศ

ทางผ�านและประเทศปลายทางอย�างผิดกฎหมาย หรือฐานพัวพันกับกิจกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 

ทั้งนี้ โดยการพัวพันในเร่ืองดังกล�าวเป�นผลโดยตรงจากสถานการณ�ทีผู่�เสียหายตกเป�นเหย่ือ

การค�ามนุษย� 

8. รัฐต�องค�ุมครองผู�เสียหายไม�ให�ถูกแสวงหาประโยชน�เพิ่มและถกูทําร�าย และดแูลให�

ผู�เสียหายได�รับการบําบัดทางร�างกายและจิตใจอย�างเพียงพอ การคุ�มครองและการ

บําบัดรักษาดังกล�าวต�องไม�ถูกทําให�เป�นเงื่อนไขทีเ่ชือ่มโยงกับความสามารถหรอืความ

สมัครใจของผ�ูเสียหายในการให�ความร�วมมือในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย  

9. ผู�เสียหายต�องได�รับความช�วยเหลอืทางกฎหมายและความช�วยเหลอือืน่ๆ ตลอดระยะเวลาที่

มีกระบวน การพิจารณาคดอีาญา คดแีพ�ง หรือการดําเนินการอื่นๆ กับผู�ต�องสงสยัค�ามนษุย� 

รัฐต�องให�ความคุ�มครองและจัดหาสถานที่พํานักชั่วคราวแก�ผู�เสียหายและพยานระหว�าง

กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย  

10. เดก็ทีเ่ป�นเหยื่อการค�ามนษุย�ต�องถูกบ�งชี้ว�าเป�นเช�นนัน้ ประโยชน�สงูสดุของผ�ูเสียหายถอืว�า

มีความสําคัญยิ่งตลอดเวลา ผู�เสียหายทีเ่ป�นเด็กต�องได�รับความช�วยเหลอืและการค�ุมครอง

อย�างเหมาะสม ความเปราะบาง สิทธ ิ และความต�องการพิเศษต�างๆ ต�องได�รับการสนอง

อย�างไม�ขาดตกบกพร�อง  

11. ประเทศที่รับตัวและประเทศต�นทางต�องรับรองการส�งตัวกลับโดยสวัสดภิาพ (และถ�า

เป�นไปได� ควรเป�นการสมัครใจ) ผู�เสียหายต�องได�รับการเสนอทางเลอืกอืน่ที่ถกูต�องตาม

กฎหมายแทนการส�งตัวกลับภูมิลําเนาในกรณีที่มเีหตุอนัควรเชือ่ได�ว�าการส�งตัวกลับอาจทํา

ให�ผู�เสียหายและ/หรือครอบครัวของผ�ูเสยีหายเสี่ยงต�อการได�รับอนัตรายมาก   

 

การทําให�การค�ามนษุย�มีความผิดตามกฎหมาย การลงโทษ และการเยียวยา  

12. รัฐต�องใช�มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมตามสมควรในการทําให�

การค�ามนุษย� องค�ประกอบความผิด2 และพฤตกิารณ�ทีเ่กี่ยวข�อง3 เป�นความผดิทางอาญา  

                                                
2 ตามจุดมุ�งหมายของหลักการและแนวทางปฏิบัตทิี่ใช�อยู�ในป�จจบุัน เป�นทีเ่ข�าใจว�า คําว�า “องค�ประกอบความผิด 

(component acts หรือ component offences)" ของการค�ามนุษย�ครอบคลุมการจัดหา นําส�ง ส�งมอบเปล่ียนมือ ให�ที่

พักพิง หรือรับไว�ซึ่งบุคคลใดที่มีอายเุกิน 18 ป� ด�วยการข�มขู� ใช�กําลังบังคับ ขู�เข็ญ หรือหลอกลวงเพื่อแสวงหา

ประโยชน�จากบุคคลนั้น การจัดหา นําส�ง ส�งมอบเปลี่ยนมือ ให�ทีพ่กัพิง หรือรบัไว�ซึ่งบุคคลใดที่มีอายุไม�เกิน 18 ป�

ถือว�าเป�นองค� ประกอบความผิดของการค�ามนุษย�ที่มีผ�ูเสียหายที่เป�นเด็ก  ที่มา – พิธสีารว�าด�วยการป�องกัน 

ปราบปราม และลงโทษการค�ามนุษย�โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งประกาศเพิ่มเติมจากอนุสัญญาแห�งสหประชาชาติ

ว�าด�วยการต�อต�านองค�กรอาชญากรรมข�ามชาติ (ข�อ 3 (ก) และ 3 (ข))  



13. รัฐต�องสืบสวน ฟ�องคดี และวินิจฉัยคดีการค�ามนษุย� รวมทั้งองค�ประกอบความผดิและ

พฤตกิารณ�ทีเ่กี่ยวข�องอย�างเต็มที ่ ไม�ว�าผู�กระทําผิดเป�นเจ�าหน�าที่ของรัฐหรือไม�ใช�เจ�าหน�าที่

ของรฐัก็ตาม 

14. รัฐต�องทําให�การค�ามนษุย� องค�ประกอบความผิด และการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวข�องเป�น

ความผิดทีส่ามารถดําเนนิการส�งผู�ร�ายข�ามแดนได�ภายใต�กฎหมายแห�งชาตแิละสนธสิัญญา

ส�งผู�ร�ายข�ามแดน รัฐต�องร�วมมือกนัเพื่อแน�ใจว�าระเบียบการส�งผู�ร�ายข�ามแดนเช�นนีเ้ป�นไป

ตามกฎหมายระหว�างประเทศ 

15. การปรับใช�บทลงโทษที่บังเกิดผลอย�างแท�จริงและสมน้ําสมเนือ้กบับุคคลหรอืนติิบุคคลที่

ถูกตัดสินว�ากระทําผดิฐานค�ามนุษย� หรอืองค�ประกอบความผิด หรือการกระทําความผิดที่

เกีย่วข�อง 

16. ในกรณีทีเ่หมาะสม รฐัต�องอายัดและยึดทรัพย�สินของบุคคลหรือนิติบคุคลที่พัวพันกับ

การค�ามนุษย� ถ�าเป�นไปได� ทรัพย�สนิที่ยึดได�ควรถกูนํามาใช�เพือ่ช�วยเหลอืและชดใช�

ค�าเสียหายแก�เหยือ่การค�ามนุษย�  

17. รัฐต�องดําเนินการให�ผู�เสียหายได�รับการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธผิลและเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 
3 ตามจุดมุ�งหมายของหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ใช�อยู�ในป�จจบุัน เป�นที่เข�าใจว�าพฤติการณ�และความผิด “ที่

เกี่ยวข�อง” กับการค�ามนุษย�รวมถึงการแสวงหาประโยชน�จากการค�าประเวณีของผู�อื่นหรือการแสวงหาประโยชน�

ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช�แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป�นทาสหรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส และการทํา

ให�บุคคลตกอยู�ในภาวะจํายอม ที่มา – พิธีสารว�าด�วยการป�องกัน ปราบปราม และลงโทษการค�ามนุษย�โดยเฉพาะ

สตรีและเด็ก ซึ่งประกาศเพิ่มเติมจากอนุสญัญาแห�งสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านองค�กรอาชญากรรมข�ามชาติ 

(ข�อ 3 (ก)) 

 



แนวทางปฏิบัติเร่ืองสิทธิมนษุยชนและการค�ามนษุย�  

 

แนวทางปฏิบัติ 1  การส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิมนุษยชน  

 

การละเมิดสทิธิมนษุยชนเป�นทั้งเหตุและผลของการค�ามนษุย� ดังนั้น การทําให�การค�ุมครองสิทธิ

มนุษยชนท้ังมวลเป�นหัวใจของมาตรการป�องกันและขจดัการค�ามนุษย�จึงมีความสําคัญอย�างย่ิง 

มาตรการต�อต�านการค�ามนษุย�ไม�ควรกระทบสิทธิมนษุยชนและศักดิ์ศรีของบุคคล และโดยเฉพาะ

อย�างย่ิง สิทธิของผ�ูตกเป�นเหยื่อการค�ามนษุย� ผ�ูย�ายถิ่น ผู�พลัดถิ่นในประเทศ ผ�ูอพยพ และผู�ขอลี้ภัย  

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การดําเนนิการเพือ่รับรองว�ามาตรการที่ใช�ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย�ไม�กระทบสิทธิ

มนุษยชนและศกัดิศ์รขีองบุคคล รวมทั้งผู�ที่ตกเป�นเหยื่อการค�ามนษุย� 

2. การปรกึษาหารอืกับหน�วยงานยุตธิรรมและนติิบัญญัติ สถาบันสิทธิมนษุยชนแห�งชาติ และภาค

ประชาสังคมที่เกี่ยวข�องในการพัฒนา การนํามาใช� การดาํเนินการ และการทบทวนกฎหมาย 

นโยบาย และแผนงานทีเ่กีย่วข�องกับการต�อต�านการค�ามนษุย� 

3. การจัดทําแผนปฏิบตัิการแห�งชาตเิพื่อขจัดการค�ามนุษย�ให�สิ้นซาก ควรใช�กระบวนการนีเ้พือ่

สร�างความเชื่อมโยงและความเป�นหุ�นส�วนกันระหว�างสถาบันของรฐัที่เกี่ยวข�องกับการต�อต�าน

การค�ามนุษย�และ/หรอืช�วยเหลือผู�เสียหายและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข�อง  

4. การเอาใจใส�เป�นพเิศษเพือ่ให�แน�ใจว�ามีการจัดการกับประเด็นการเลอืกปฏิบัติทางเพศอย�างเป�น

ระบบเมือ่มาตรการต�อต�านการค�ามนุษย�ได�รับการเสนอแนะ ทั้งนี้ เพือ่ไม�ให�มาตรการเหล�านีถู้ก

นํามาใช�แบบเลอืกปฏิบัติ 

5. การค�ุมครองสิทธิในการเคลือ่นย�ายโดยอิสระของทุกคนและการดําเนนิการไม�ให�มาตรการ

ต�อต�านการค�ามนษุย�ละเมิดสิทธนิี ้

6. การดําเนนิการเพือ่ไม�ให�กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และมาตรการต�อต�านการค�ามนุษย�กระทบ

กับสิทธิของทกุคนรวมท้ังผู�เสียหายทีแ่สวงหาท่ีลีภ้ัย เพื่อให�ตนปลอดภัยจากการกดขีข่�มเหง

ตามกฎหมาย           ผู�อพยพระหว�างประเทศ โดยเฉพาะด�วยการปรับใช�หลักการไม�ส�งผู�อพยพ

กลับหากเสี่ยงต�อการถูกคกุคาม (non-refoulement principle)  

7. การสร�างกลไกติดตามตรวจสอบผลกระทบด�านสิทธิมนษุยชนจากกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 

และมาตรการต�อต�านการค�ามนุษย� ควรพิจารณามอบบทบาทนี้ให�แก�สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห�งชาติท่ีมีหน�วยงานนี้ประจําอยู� องค�กรพัฒนาเอกชนที่ทาํงานกับเหย่ือการค�ามุนษย�ควรได�รับ

การสนับสนุนให�มีส�วนร�วมในการติดตามตรวจ สอบและประเมนิผลกระทบด�านสิทธิ

มนุษยชนจากมาตรการต�อต�านการค�ามนษุย� 



8. การนําเสนอรายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการที่ใช�ป�องกันและปราบปรามการค�ามนษุย�ในรายงานที่

ส�งให�หน�วยงานติดตามการปฏิบัติตามสนธสิัญญาสิทธิมนษุยชนแห�งสหประชาชาตเิป�น

ระยะๆ4 

9. การดําเนนิการเพือ่ไม�ให�ข�อตกลงความร�วมมือทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระหว�างประเทศ 

รวมทั้งกฎหมายและนโยบายอื่นเกี่ยวกับการค�ามนษุย�กระทบกับสิทธิ พันธกรณี หรอืความ

รับผิดชอบต�างๆ ของรฐัภายใต�กฎหมายระหว�างประเทศ อนัประกอบด�วยกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน กฎหมายมนษุยธรรม และกฎหมายผู�อพยพ  

10. การมอบความช�วยเหลือด�านวิชาการและการเงินให�แก�รัฐและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อ

พัฒนาและดําเนินการตามกลยุทธ�ต�อต�านการค�ามนุษย�ที่ให�ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน 

 

แนวทางปฏิบัติ 2  การบ�งช้ีเหยื่อการค�ามนุษย�และผ�ูค�ามนุษย� 

 

การค�ามนุษย�มีความหมายกว�างกว�าการเคลือ่นย�ายบุคคลอย�างเป�นระบบเพื่อค�ากําไร ข�อพจิารณา

เพิ่มเติมที่สําคัญมากซึ่งทําให�การค�ามนษุย� (trafficking) ต�างจากการลักลอบขนผ�ูย�ายถิ่น (migrant 

smuggling) คือการใช�กําลังบังคับ ข�ูเข็ญ และ/หรอืหลอกลวงตลอดกระบวนการหรือบางช�วงของ

กระบวนการ – การหลอกลวง ใช�กาํลังบังคับ หรอืข�ูเข็ญเช�นนี้มีจดุประสงค�เพื่อแสวงหาประโยชน� 

ขณะที่บางคร้ังองค�ประกอบเพิ่มที่ทําให�การค�ามนุษย�ต�างจากการลกัลอบขนผ�ูย�ายถิ่นอาจแจ�มชดั ใน

หลายกรณี องค�ประกอบเหล�านี้พิสูจน�ได�ยากหากปราศจากการสืบสวนอย�างจริงจัง การไม�สามารถ

บ�งชี้เหยื่อการค�ามนษุย�ได�อย�างถูกต�องมักเป�นเหตุทําให�สิทธิของบุคคลนัน้ถูกปฏิเสธ ด�วยเหตุนี ้ รัฐ

จึงมีหน�าที่ต�องดูแลให�การบ�งชี้เช�นนี้สามารถกระทําได�และดําเนนิการได�จริงๆ  

 

รัฐมีหน�าที่ตรวจสอบสถานะเพือ่บ�งชี้ผ�ูค�ามนุษย�5 รวมทั้งผ�ูมีส�วนพัวพันกบัการควบคุมและแสวงหา

ประโยชน�จากผ�ูเสียหายด�วยความระมัดระวังตามสมควร  

                                                
4 หน�วยงานติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแห�งสหประชาชาติประกอบด�วยคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการว�าด�วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต�อสตรี 

คณะกรรมการว�าด�วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ คณะกรรมการว�าด�วยการทารุณกรรม และ

คณะกรรมการสิทธิเด็ก  
5  ตามจุดมุ�งหมายของหลักการและแนวทางปฏิบัตทิี่ใช�อย�ูในป�จจบุัน คําว�า "ผู�ค�ามนุษย� (trafficker)” หมายถึงผู�

จัดหา ผ�ูนาํส�ง ผ�ูควบคุมตัวเหยื่อการค�ามุนษย� ผู�ส�งมอบเปลี่ยนมือและ/หรือผ�ูทาํให�ผ�ูเสียหายตกอย�ูในสถานการณ�ที่

ตนถูกแสวงหาประโยชน� ผู�ทีพ่ัวพนักับอาชญากรรมที่เกี่ยวข�อง และผ�ูที่ได�รับผลกําไรไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม

จากการค�ามนุษย� องค�ประกอบความผิด และการกระทําความผิดที่เกี่ยวข�อง  

 



รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การจัดทําแนวทางปฏิบัตแิละระเบียบปฏิบัติสําหรับหน�วยงานของรฐัและเจ�าพนักงานเช�น 

เจ�าหน�าที่ตํารวจ ตํารวจตระเวนชายแดน เจ�าหน�าที่ตรวจคนเข�าเมือง และผู�อืน่ทีเ่กี่ยวข�องกับการ

ตรวจสอบ การควบคุมตัว การรับ และการดําเนนิการตามกระบวนการของผู�ย�ายถิ่นทีผ่ิดปกต ิ

เพื่อช�วยให�การบ�งชีเ้หยือ่การค�ามนุษย�มคีวามรวดเร็วและแม�นยํา  

2. การจัดให�มีการอบรมหน�วยงานรัฐและเจ�าพนกังานตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการบ�งชีเ้หยื่อ

การค�ามนุษย�และการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบปฏิบัตอิย�างถกูต�อง  

3. การส�งเสริมความร�วมมือระหว�างเจ�าหน�าที่ของรฐั เจ�าพนกังาน และองค�กรพฒันาเอกชน เพือ่

ทําให�การบ�งชีแ้ละการให�ความช�วยเหลอืแก�เหยือ่การค�ามนษุย�มีความสะดวกรวดเร็ว การ

จัดระบบและการประสานความร�วมมือเช�นนี้ควรมีรูปแบบที่เป�นทางการเพือ่ประสิทธผิลสูงสดุ 

4. การบ�งชี้ประเดน็ต�างๆ เกีย่วกับการใช�มาตรการเพือ่แน�ใจว�าผู�ย�ายถิ่นป�จจุบันและมแีนวโน�มย�าย

ถิ่นในอนาคตได�รับคําเตอืนเกีย่วกับภยันตรายและผลทีต่ามมาจากการค�ามนุษย� รวมท้ังข�อมลูที่

ช�วยให�พวกเขาสามารถรับความช�วยเหลอืยามจําเป�น 

5. การดแูลไม�ให�ผู�เสียหายถกูฟ�องร�องฐานละเมิดกฎหมายคนเข�าเมอืงหรือกิจกรรมอืน่ที่เกี่ยวข�อง 

อันเป�นผลโดยตรงจากสถานการณ�ที่ตนตกเป�นเหย่ือการค�ามนุษย�  

6. การดแูลไม�ให�ผู�เสียหายถกูควบคุมตัวในห�องคุมขังของหน�วยตรวจคนเข�าเมืองหรือถูกคุมขังใน

ลักษณะอืน่ 

7. การดําเนนิการเพือ่ให�มีระเบียบปฏิบัติและกระบวนการสําหรับการรับเร่ืองและพิจารณาคําขอลี้

ภัยจากทั้งเหยือ่การค�ามนุษย�และผ�ูขอลี้ภัยทีล่กัลอบเข�าประเทศ และดแูลให�มีการเคารพและ

ยึดถอืหลกัการไม�ส�งผู�อพยพกลับหากเสี่ยงต�อการถกูคกุคาม (non-refoulement principle) 

ตลอดเวลา 

 

แนวทางปฏิบัติ 3  การวิจัย วิเคราะห� ประเมิน และเผยแพร�  

 

กลยุทธ�ต�อต�านการค�ามนุษย�ที่มีประสิทธผิลและปฏบิัติได�จริงต�องมีพ้ืนฐานจากข�อมลูที่แม�นยําและ

ทันสมัย ประสบการณ� และการวิเคราะห� การที่ทกุฝ�ายที่เกี่ยวข�องในการพัฒนาและดําเนินการตาม

กลยุทธ�เหล�านีเ้ข�าใจประเดน็ต�าง  ๆอย�างชัดเจนเสมอเป�นสิ่งจําเป�นอย�างย่ิง  

 

สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มพูนความรู�ความเข�าใจของประชาชนเกี่ยวกบัปรากฏการณ�

การค�ามนุษย�ที่เกิดขึ้นด�วยการเผยแพร�ข�อมูลที่ถกูต�องตามมาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพ  

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 



1. การยึดถอืและใช�คํานิยามของคําว�าการค�ามนุษย�ที่ทั่วโลกยอมรับดังที่ปรากฏอยู�ในพิธีสารพาร�

เลอโม6 

2. การกําหนดมาตรฐานสําหรับการเก็บข�อมลูเรื่องการค�ามนษุย�และการเคลือ่นย�ายที่คล�ายคลึงกัน 

(เช�น การลกัลอบขนผู�ย�ายถิ่น) ซึ่งอาจมีองค�ประกอบของการค�ามนษุย�อย�ูด�วย  

3. การดําเนนิการให�มกีารจําแนกข�อมูลเกี่ยวกับบคุคลที่ตกเป�นเหยือ่การค�ามนุษย�ตามอายุ เพศ 

ชาติพนัธุ� และลักษณะอืน่ๆ  

4. การดําเนนิการ สนับสนุน และรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกบัการค�ามนุษย� งานวิจัยดังกล�าวควร

ยึดถอืหลกัจริยธรรมอย�างมั่นคง รวมทั้งเข�าใจถึงความจําเป�นที่ไม�ควรทําให�ผู�เสียหายรู�สึก

สะเทือนใจซ้ําอกี ระเบียบวิธกีารวิจัยและเทคนคิการแปลความหมายของผลการวิจัยควรมี

คุณภาพสูงสุด  

5. การติดตามตรวจสอบและประเมนิความสัมพนัธ�ระหว�างเจตนารมณ�ของกฎหมาย นโยบาย และ

มาตรการต�อต�านการค�ามนุษย�และผลกระทบท่ีแท�จริง โดยเฉพาะการทําให�ความแตกต�าง

ระหว�างมาตรการลดการค�ามนุษย�และมาตรการทีอ่าจทําให�ป�ญหาถูกโยกย�ายจากสถานที่หรอื

กลุ�มหนีง่ไปยังอกีสถานที่หรอืกลุ�มหนึ่งมคีวามชัดเจน 

6. การสํานึกถึงความช�วยเหลอืที่มีความหมายซึ่งผู�รอดชีวิตจากการค�ามนษุย�สามารถช�วย

สนับสนุนการพฒันาและดําเนินมาตรการต�อต�านการค�ามนุษย�และประเมินผลกระทบของ

มาตรการเหล�านี้ ทั้งนี้ ควรเป�นการช�วยเหลือด�วยความสมคัรใจเท�านั้น           

7. การสํานึกถึงบทบาทสําคญัขององค�กรพัฒนาเอกชนในการปรับปรุงการตอบสนองต�อการค�า

มนุษย�ของเจ�าหน�าที่ตํารวจให�ดียิ่งขึ้น ด�วยการแจ�งข�อมลูเกีย่วกับเหตุการณ�และรูปแบบการค�า

มนุษย�กับเจ�าพนักงานทีเ่กี่ยวข�อง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความจําเป�นในการรกัษาความเป�นส�วนตัว

ของผู�เสียหาย  

                                                
6 พิธีสารว�าด�วยการป�องกัน ปราบปราม และลงโทษการค�ามนุษย� โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (พิธีสารพาร�เลอโม) ซึ่ง

เพิ่มเติมจากอนุสญัญาแห�งสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านองค�กรอาชญากรรมข�ามชาติ นิยาม "การค�ามนุษย� 

(trafficking in persons)” ว�าหมายถึง “.... การจัดหา นาํส�ง ส�งมอบเปลี่ยนมือ ให�ทีพ่ักพิง หรือรับไว�ซึงบุคคลใด 

โดยข�มขู� ใช�กําลังบังคับหรือขู�เข็ญในลักษณะอื่น ลักพาตัว ฉ�อฉล หลอกลวง ใช�อํานาจโดยมิชอบ หรือใช�

ประโยชน�จากฐานะที่ล�อแหลม หรือโดยให�หรือรบัเงินหรือผลประโยชน� เพื่อให�ผ�ูดูแลยินยอมแก�ผ�ูกระทํา

ความผิดในการแสวงหาประโยชน�จากบุคคลที่ตนดูแล การแสวงหาประโยชน�อย�างน�อยรวมถึงการแสวงหา

ประโยชน�จากการค�าประเวณีจากบุคคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชน�ทางเพศในรปูแบบอืน่ การบังคบัใช�

แรงงานหรือการบริการ การเอาคนลงเป�นทาสหรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส การทําให�บุคคลอยู�ในภาวะจาํยอม หรือ

การตัดอวัยวะ (ข�อ 3 (ก)) นอกจากนั้น พิธสีารยังระบุอีกด�วยว�า การจัดหา นําส�ง ให�ทีพ่ักพิง หรือรบัเด็กเพื่อการ

แสวงหาประโยชน�ถือว�าเป�น “การค�ามนุษย�” แม�ว�าการแสวงหาประโยชน�ดังกล�าวไม�เก่ียวข�องกับวิธีการใดที่กล�าว

ข�างต�น (ข�อ 3 (ค)) 
 



แนวทางปฏิบัติ 4  การดําเนินการเพือ่ให�มกีรอบทางกฎหมายอย�างเพียงพอ  

 

การขาดกฎหมายการค�ามนุษย�โดยเฉพาะและ/หรือทีเ่พียงพอในระดบัชาติได�รับการบ�งช้ีว�าเป�น

อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในการต�อส�ูกบัป�ญหาการค�ามนุษย� มีความจําเป�นเร�งด�วนทีจ่ะต�องปรับ

คํานิยาม ระเบียบ และความร�วมมือทางกฎหมายในระดบัชาติและภูมิภาคให�เป�นแนวทางเดียวกัน

ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การพัฒนากรอบทางกฎหมายที่เหมาะสมซึ่งสอดคล�องกบัเครื่องมือ

และมาตรฐานที่นานาประเทศใช�อย�ูจะมีบทบาทสําคัญในการป�องกันการค�ามนุษย�และการแสวงหา

ประโยชน�ที่เกี่ยวข�องอีกด�วย   

 

รัฐควรคํานึงถึง 

1. การแก�ไขหรอืการตรากฎหมายแห�งชาติที่สอดคล�องกับมาตรฐานสากล เพื่อให�อาชญากรรม

การค�ามนุษย�มคีํานิยามทีช่ดัเจนในกฎหมายแห�งชาตแิละเป�นการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบตัิสําหรับองค�ประกอบต�างๆ ที่มีโทษ การกระทําทุกอย�างที่รวมอยู�ภายใต�คํานยิาม

ของคําว�าการค�ามนุษย� เช�น แรงงานขดัหนี้ (debt bondage) การบังคับใช�แรงงาน และการถกู

บังคับให�ค�าประเวณีควรถกูทําให�มีความผิดตามกฎหมาย  

2. การตรากฎหมายทีก่ําหนดความผิดทางการบริหาร ความผิดทางแพ�ง และในกรณีที่เหมาะสม 

ความผิดทางอาญาสําหรับนติิบุคคลทีก่ระทําความผิดฐานค�ามนุษย� นอกเหนอืจากความผดิของ

บุคคลธรรมดา การทบทวนกฎหมาย การควบคุมและเง่ือนไขทางการบริหารในป�จจุบันในส�วน

ที่เกีย่วกับการออกใบอนุญาตและการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเป�นหน�าฉากของกิจกรรมการค�า

มนุษย� เช�น สํานกังานหาค�ู สํานักงานจัดหางาน บริษัททัวร� โรงแรม และบรกิารเพือ่นเที่ยว  

3. การกําหนดบทบัญญตัิกฎหมายเพือ่ให�มีบทลงโทษทางอาญาที่บังเกิดผลและสมน้ําสมเนือ้ 

(รวมทั้งบทลงโทษแบบควบคุมตัว (custodial penalties) ท่ีนําไปสู�การส�งผู�ร�ายข�ามแดน ในกรณี

บุคคลธรรมดา) ในกรณีทีเ่หมาะสม กฎหมายควรกําหนดบทลงโทษเพิ่มเติมสําหรับบคุคลทีถู่ก

ตัดสนิว�ากระทําความผิดฐานค�ามนษุย�ในกรณแีวดล�อมท่ีมคีวามร�ายแรง ซึ่งประกอบด�วย

ความผิดฐานค�ามนษุย�ที่มผีู�เสียหายเป�นเด็กหรือความผิดท่ีกระทําหรอืสมรู�ร�วมคิดโดยเจ�าหน�าที่

ของรฐั 

4. การกําหนดบทบัญญตัิกฎหมายสําหรับการยึดเครือ่งมือและรายได�จากการค�ามนุษย�และการ

กระทําความผิดทีเ่กี่ยวข�อง ถ�าเป�นไปได� กฎหมายควรเจาะจงให�จําหน�ายรายได�จากการค�า

มนุษย�ที่ยึดได�เพือ่ประโยชน�ของผู�เสียหาย  ควรพิจารณาตั้งกองทุนสินไหมทดแทนสําหรับ

ผู�เสยีหายและใช�ทรัพย�สินที่ยดึได�เป�นแหล�งเงินทุนของกองทุน 



5. การออกกฎหมายที่ปกป�องผู�เสียหายไม�ให�ถูกฟ�องคดี กกัขงั หรือลงโทษฐานเข�าเมอืงหรือมีถิ่น

อย�ูอาศัยผิดกฎหมายหรือมสี�วนร�วมในกิจกรรมผดิกฎหมาย ซึ่งเป�นผลโดยตรงของสถานการณ�

ที่ตนตกเป�นเหย่ือการค�ามนุษย�  

6. การดําเนนิการเพือ่ให�การค�ุมครองผู�เสียหายเป�นส�วนหนึ่งของกฎหมายต�อต�านการค�ามนุษย� ซึ่ง

รวมถึงการค�ุมครองจากการเนรเทศที่รวบรัดหรอืการส�งกลบัในกรณีมเีหตุอันควรที่สรุปว�าการ

เนรเทศหรอืการส�งกลับเช�นนีอ้าจทําให�ผู�เสียหายและ/หรอืครอบครัวต�องเสี่ยงอันตรายอย�าง

ร�ายแรง  

7. การให�ความค�ุมครองทางกฎหมายแก�ผู�เสียหายที่สมคัรใจร�วมมือกับเจ�าหน�าที่ตํารวจ ซึ่งรวมถึง

การค�ุมครองสิทธขิองพวกเขาในการพํานักอย�ูในประเทศปลายทางอย�างถกูกฎหมายจนกว�า

กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายจะสิน้สดุ 

8. การออกบทบัญญตัิท่ีกําหนดให�ผู�เสียหายได�รับข�อมูลและความช�วยเหลอืทางกฎหมายเป�นภาษา

ที่เข�าใจรวมทั้งความช�วยเหลือทางสังคมท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อสนองความต�องการ

ส�วนตัวในขณะนัน้ รัฐควรดําเนินการเพื่อไม�ให�การได�รบัข�อมลู ความช�วยเหลอื และการ

สนับสนุนทีส่มควรได�รับโดยพลนัเช�นนี้ขึน้อยู�กับดุลยพินจิ แต�เป�นสิทธสิําหรับทกุคนที่ได�รับ

การบ�งชี้ว�าเป�นเหย่ือการค�ามนุษย�  

9. การดําเนนิการเพือ่ให�แน�ใจสิทธเิรียกร�องทางแพ�งของผู�เสียหายกับผู�ต�องหาคดคี�ามนษุย�ได�รับ

การค�ุมครองภายใต�กฎหมาย 

10. การรับประกันว�าการคุ�มครองพยานได�รับการบญัญัติไว�ในกฎหมาย  

11. การออกบทบัญญตัิกฎหมายเพือ่ลงโทษการมสี�วนพัวพันหรือการสมรู�ร�วมคิดของภาครัฐใน

การค�ามนุษย�และการแสวงหาประโยชน�ทีเ่กี่ยวข�อง  

 

แนวทางปฏิบัติ 5  การดําเนินการเพือ่ให�มกีารตอบสนองจากหน�วยงานบังคับใช�กฎหมายอย�าง

เพียงพอ  

 

ถึงแม�ว�ามีหลักฐานที่แสดงว�าการค�ามนษุย�กําลังขยายตัวในทุกภูมิภาคของโลก มีผ�ูค�ามนุษย�จํานวน

ไม�    กี่คนที่ถูกจับกุม การบังคับใช�กฎหมายที่มีประสิทธิผลมากขึน้จะทําให�ผ�ูค�ามนุษย�ขาดแรงจูงใจ

และกระทบกับอปุสงค�โดยตรง 

 

การตอบสนองจากหน�วยงานบังคับใช�กฎหมายต�อการค�ามนุษย�อย�างเพียงพอขึ้นอย�ูกับความร�วมมือ

ของผ�ูเสียหายและพยานคนอื่น ในหลายกรณี บุคคลลังเลใจหรอืไม�สามารถแจ�งเกี่ยวกับผ�ูค�ามนษุย�

หรือทําหน�าที่เป�นพยาน เพราะพวกเขาไม�มั่นใจกบัตํารวจและระบบศาล และ/หรือเนือ่งจากขาด

กลไกค�ุมครองท่ีมีประสิทธผิล ป�ญหาเหล�านี้ร�ายแรงมากขึ้นเมือ่เจ�าหน�าที่ตํารวจมีส�วนพัวพันหรือ



สมรู�ร�วมคิดในการค�ามนุษย� ฉะนั้น จําเป�นต�องมีมาตรการที่รุนแรงเพื่อให�แน�ใจว�าการมีส�วนพัวพัน

เช�นนี้ถูกสบืสวน ฟ�องคดี และลงโทษ นอกจากนี ้ เจ�าหน�าที่ตํารวจต�องตระหนักถึงความจาํเป�นที่

สําคัญมากในการรับรองความปลอดภัยของผ�ูเสียหาย ความรับผิดชอบนี้เป�นหน�าที่ของเจ�าหน�าที่

สืบสวนและไม�สามารถบอกป�ดได�  

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การทําให�หน�วยงานบังคับใช�กฎหมายและเจ�าหน�าที่ตํารวจตระหนักถึงความละเอียดอ�อนของ

ความรับผิดชอบเบือ้งต�นในการรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู�เสียหายโดยทันที 

2. การดําเนนิการเพือ่ให�แน�ใจว�าเจ�าหน�าที่ตํารวจผ�านการอบรมเกีย่วกับการสืบสวนและฟ�องคดีค�า

มนุษย�อย�างเพียงพอ การอบรมนีค้วรเข�าใจความละเอียดอ�อนของความต�องการของผ�ูเสยีหาย 

โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ และรู�ซึ้งถึงคณุค�าในการปฏบิัติงานที่ได�รับจากการให�สิ่งจูงใจกับ

ผู�เสยีหายและบคุคลอื่นเพือ่แจ�งความดําเนนิคดกีับผู�ค�ามนษุย� การมสี�วนร�วมขององค�กรพัฒนา

เอกชนในการอบรมนี้ควรพิจารณาว�าเป�นวิธกีารทําให�เหน็ความ สําคัญของการทํางานร�วมกัน

เพิ่มขึน้และเพิ่มประสิทธผิล  

3. การให�อํานาจและเทคนคิการสืบสวนแก�เจ�าหน�าที่ตํารวจอย�างเพียงพอ เพือ่ช�วยให�การสืบสวน

และฟ�องคดขีองผู�ต�องสงสัยคดีค�ามนุษย�ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิผล รฐัควรส�งเสริมและ

สนับสนุนการพฒันาระเบียบการสืบสวนแบบเชิงรกุที่ไม�ให�น้ําหนักกับคําให�การของผู�เสียหาย

มากเกินไป  

4. การจัดตั้งหน�วยต�อต�านการค�ามนุษย�ที่เป�นทีมผู�เชีย่วชาญ (ประกอบด�วยหญิงและชาย) เพือ่

ส�งเสริมให�บุคลากรมีความรู�ความสามารถและความเป�นมอือาชพี 

5. การรับประกันว�าผู�ค�ามนษุย�เป�นและจะยังคงเป�นจุดสนใจในกลยุทธ�ต�อต�านการค�ามนุษย�ต�อไป 

และเจ�าหน�าที่ตํารวจจะไม�พยายามทําให�ผู�เสียหายเสี่ยงต�อการถูกลงโทษจากการกระทํา

ความผิดท่ีเป�นผลพวงจากสถานการณ�ทีต่นประสบมา 

6. การดําเนนิมาตรการที่ม่ันใจได�ว�าปฏิบัตกิาร “ช�วยให�พ�นภัย” ไม�คกุคามสิทธิและศกัดิศ์รขีอง

ผู�เสยีหาย ปฏิบัติการเช�นนีค้วรเกิดขึ้นเมื่อมคีวามเหมาะสมเท�านัน้ และควรมีระเบียบปฏิบัติที่

เหมาะสมเพือ่ตอบ สนองต�อความต�องการของผู�เสียหายที่ได�รับการปลดปล�อยในลักษณะนี้  

7. การทําให�เจ�าหน�าที่ตํารวจ อัยการ ตํารวจตระเวนชายแดน เจ�าหน�าที่ตรวจคนเข�าเมอืง และผู�

พิพากษารวมทั้งเจ�าหน�าที่สังคมสงเคราะห�และสาธารณสขุเข�าใจความละเอยีดอ�อนของป�ญหา

การค�ามนุษย� และการจัดให�มีการอบรมพเิศษเรือ่งการบ�งชี้คดีค�ามนุษย� ปราบปรามการค�า

มนุษย� และค�ุมครองสิทธขิองผู�เสียหาย 

8. การดําเนนิการเพือ่คุ�มครองผู�เสยีหายในขั้นตอนการสืบสวนและการพิจารณาคดแีละภายหลัง

จากนั้นตามสมควรในกรณีที่การดแูลความปลอดภัยของผู�เสียหายเป�นสิ่งจําเป�น แผนการ



ค�ุมครองผู�เสียหายอาจครอบคลุมประเด็นบางประเดน็หรอืทุกประเด็นดังต�อไปนี้ – การบ�งชิ้

สถานที่ท่ีปลอดภัยในประเทศปลายทาง ช�องทางรับบรกิารที่ปรึกษาทางกฎหมายอสิระ การ

ปกป�ดเอกลักษณ�ระหว�างกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย การบ�งชี้ทางเลอืกว�าจะอยู�ต�อ ตั้ง

รกรากใหม� หรือส�งตัวกลับประเทศ  

9. การสนับสนุนให�เจ�าหน�าที่ตํารวจทํางานร�วมกับองค�กรพัฒนาเอกชนในลกัษณะเป�นห�ุนส�วน 

เพื่อรับรองว�าผู�เสียหายจะได�รับการสนับสนุนและความช�วยเหลอืตามสมควร 

 

แนวทางปฏิบัติ 6  การค�ุมครองและช�วยเหลือเหยื่อการค�ามนุษย�  

 

วงจรการค�ามนุษย�มิอาจถกูทําลายได�หากละเลยสิทธิและความต�องการของเหยื่อการค�ามนุษย� ควร

ให�การค�ุมครองและช�วยเหลือผ�ูเสียหายทุกคนตามสมควรโดยไม�เลือกปฏิบัต ิ

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การดําเนนิการร�วมกับองค�กรพัฒนาเอกชนในการจัดหาสถานที่พักที่ปลอดภัยและเพียงพอซึง่

สนองความต�องการของผู�เสียหาย การจัดหาสถานที่พกัเช�นนี้ไม�ควรดําเนินการเฉพาะกรณี

ผู�เสยีหายยินดีให�ข�อมูลเป�นพยานหลกัฐานในการพิจารณคดีอาญา ผ�ูเสียหายไม�ควรถูกคุมตัวอยู�

ในสถานที่คุมขังของตํารวจตรวจคนเข�าเมอืง ทัณฑสถานอืน่ หรือบ�านพักคนจรจัด  

2. การทํางานร�วมกับองค�กรพฒันาเอกชนในลกัษณะเป�นหุ�นส�วนเป�นเพือ่ดูแลให�ผู�เสียหายได�รับ

การบรกิารด�านสขุภาพเบือ้งต�นและการให�คําปรกึษา ผ�ูเสยีหายไม�ควรถกูกําหนดว�าต�องรับการ

สนับสนุนและความช�วยเหลอืดังกล�าวและไม�ควรถกูบังคบัให�ผ�านการตรวจโรค เช�น เอชไอวี/

เอดส� 

3. การดําเนนิการให�ผู�เสียหายได�รับแจ�งเกี่ยวกับสิทธิในการตดิต�อกับผ�ูแทนทางการทูตและสถาน

กงสลุจากรัฐสัญชาตขิองพวกเขา เจ�าหน�าทีส่ถานทูตและสถานกงสุลควรได�รับการอบรมที่

เหมาะสมเพือ่ตอบสนองต�อการร�องขอข�อมลูและความช�วยเหลอืจากผู�เสียหาย ข�อกําหนด

เหล�านี้ไม�ใช�กับผู�ลี้ภัยทีเ่ป�นเหย่ือการค�ามนุษย�  

4. การดําเนนิการเพือ่ให�กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทีผู่�เสยีหายเกี่ยวข�องปราศจากความ

ลําเอียงทั้งในแง�สิทธิ ศักดิศ์รี หรอืสวัสดิภาพทางกายและจิตใจ  

5. การให�ความช�วยเหลอืทางกฎหมายและความอนเุคราะห�อืน่ๆ แก�ผู�เสียหายในส�วนของการ

ดําเนนิคดีอาญา คดแีพ�ง หรอืการดําเนินการอื่นๆ ต�อผู�ค�ามนุษย�/ผู�แสวงหาประโยชน� ผู�เสียหาย

ควรได�รับข�อมลูเป�นภาษาที่ตนเข�าใจ 

6. การดําเนนิการให�ผู�เสียหายได�รับการค�ุมครองจากอันตราย การข�มขู�หรือคุกคามจากผู�ค�ามนุษย�

และผู�ที่เกี่ยวข�อง ดังนั้น ไม�ควรเป�ดเผยเอกลกัษณ�ของผู�เสยีหายให�สาธารณชนทราบ และความ



เป�นส�วนตัวของผ�ูเสียหายควรได�รับความเคารพและค�ุมครองอย�างดีทีสุ่ดเท�าที่จะทําได� ใน

ขณะเดียวกนั กค็วรคํานึงถึงสิทธขิองผู�ถกูกล�าวหาในการพิจารณาคดอีย�างตรงไปตรงมาด�วย  

ผู�เสยีหายควรได�รับการเตอืนให�ทราบล�วงหน�าอย�างละเอยีดเกี่ยวกับความยากลําบากในการ

ปกป�ดเอกลักษณ� และไม�ควรหลอกให�ผู�เสียหายมคีวามหวังลมๆ แล�งๆ หรือมีความเชือ่ผิดๆ 

เกีย่วกับความสามารถของหน�วยงานบังคับใช�กฎหมายในเรื่องนี้  

7. การดําเนนิการเพือ่ให�ผู�เสียหายสมัครใจเดินทางกลับภูมิลําเนาอย�างปลอดภยั และการพิจารณา

ทางเลือกของการมถีิ่นทีอ่ย�ูในประเทศปลายทางหรอืตั้งรกรากใหม�ในประเทศทีส่ามในบาง

กรณี (เช�น เพือ่ป�องกนัการแก�แค�นหรือกรณีทีผ่�ูเสียหายมโีอกาสกลบัเข�ามาส�ูวงจรค�ามนษุย�ซ้ํา

อีก) 

8. การทํางานร�วมกับองค�กรพฒันาเอกชนในลกัษณะห�ุนส�วนเพื่อดแูลผู�เสียหายที่ไม�ต�องการ

เดินทางกลับประเทศต�นทางให�ได�รับความช�วยเหลอืและการสนับสนนุตามสมควร เพือ่รับรอง

สวัสดิภาพ ช�วยให�กลับไปใช�ชีวิตในภูมลิําเนาโดยสะดวก และป�องกันการกลับเข�ามาสู�วงจรค�า

มนุษย�ซ้ําอีก ควรดําเนินมาตรการเพื่อจัดให�มีบริการรักษาสุขภาพร�างกายและจิตใจ การจัดที่อยู�

อาศัย และบริการด�านการศกึษาและการจัดหางานสําหรับเหย่ือการค�ามนุษย�ทีถู่กส�งกลับ 

 

แนวทางปฏิบัติ 7  การป�องกันการค�ามนุษย�  

 

กลยุทธ�ทีเ่น�นป�องกันการค�ามนษุย�ควรคํานึงถึงอุปสงค�ว�าเป�นมูลเหตุหนึ่งของป�ญหา รัฐและองค�กร

ระหว�างประเทศระดับรัฐบาลควรพนิิจพเิคราะห�ป�จจัยที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงถูกล�อลวงเป�นเหยื่อการค�า

มนุษย� อันได�แก�ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความยากจน และการเลือกปฏิบตัิและการแสดงอคติใน

ทุกรูปแบบ กลยุทธ�ป�องกันที่มีประสิทธิผลควรพัฒนามาจากประสบการณ�ที่มีอยู�และข�อมูลที่

ถูกต�อง  

 

รัฐและ ในบางกรณี ควรทํางานร�วมกับองค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนา

เอกชนในลกัษณะเป�นห�ุนส�วนผ�านนโยบายและแผนงานที่เน�นความร�วมมือเพือ่การพัฒนา ควร

คํานึงถึง 

1. การวิเคราะห�ป�จจัยที่ทําให�เกิดความต�องการการบริการทางเพศเชิงพาณชิย�และแรงงานที่มุ�ง

แสวงหาประโยชน�จากผ�ูเสียหาย และการดําเนินมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และมาตรการ

อื่นที่รุนแรงเพื่อจัดการกับประเด็นเหล�านี้  

2. การพัฒนาแผนงานทีเ่สนอทางเลอืกที่จําเป�นต�อการดํารงชวิีต ได�แก� การศึกษาขัน้พื้นฐาน การ

ฝ�กอบรมทกัษะ และการรู�หนังสอื โดยเฉพาะสําหรับสตรีและกลุ�มผู�ด�อยโอกาสอืน่ๆ ในสังคม 



3. การปรับปรุงการเข�าถึงโอกาสทางการศกึษาของเด็กและการเพิ่มระดับการเข�าเรียน โดยเฉพาะ

เดก็หญิง 

4. การดําเนนิการเพือ่ให�กลุ�มที่มีแนวโน�มเป�นผ�ูย�ายถิ่น โดยเฉพาะสตรี ได�รับข�อมลูทีถู่กต�อง

เกีย่วกับความเสี่ยงจากการย�ายถิ่น (เช�น การถกูแสวงหาประโยชน� แรงงานขัดหนี้ (debt 

bondage) และประเด็นเรือ่งสุขภาพและความปลอดภยั รวมท้ังความเสีย่งต�อการติดเชือ้เอชไอวี/

โรคเอดส�) และช�องทางสําหรับการย�ายถิ่นทีถู่กกฎหมายและปราศจากการแสวงหาประโยชน�  

5. การจัดทําแผนการรณรงค�เผยแพร�ข�อมลูในหมู�ประชาชนซึง่มีจุดมุ�งหมายเพื่อเพิ่มความ

ตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการค�ามนุษย� แผนการรณรงค�นี้ควรให�ข�อมลูที่ทําให�

กลุ�มเป�าหมายเข�าใจความสลับซับซ�อนของกระบวนการค�ามนุษย�และเหตผุลว�าทําไมจึงมีคน

ตัดสนิใจเกี่ยวกับการย�ายถิ่นที่มีอันตรายแฝงอย�ู 

6. การทบทวนและการปรับปรุงแก�ไขนโยบายที่อาจบีบบังคบัให�ประชาชนตดัสนิใจเลอืกการย�าย

ถิ่นทีผ่ิดปกตแิละเสี่ยงอนัตราย กระบวนการนี้ควรครอบคลุมการตรวจสอบผลกระทบต�อสตรี

ถือสัญชาติที่มักถูกกดขีแ่ละ/หรอืเลือกปฏิบัติ ทรัพย�สนิ การย�ายถิน่เข�าประเทศ การย�ายถิ่นออก

นอกประเทศ และกฎหมายแรงงานต�างด�าว 

7. การพิจารณาหนทางเพิ่มโอกาสสําหรับการย�ายถิ่นเพือ่ขายแรงงานทีถ่กูกฎหมาย ได�ประโยชน� 

และไม�ถกูเอารัดเอาเปรียบ การส�งเสริมการย�ายถิน่แรงงานโดยรัฐควรคุ�มครองสิทธิของแรงงาน

ย�ายถิ่นโดยอาศัยกลไกควบคุมและกํากับดูแลที่มอียู� 

8. การเพิ่มความเข�มแข็งให�กับหน�วยงานตํารวจในการดําเนินการจับกุมและฟ�องคดผี�ูเกีย่วข�องกับ

การค�ามนุษย�เพือ่เป�นมาตรการเชิงป�องกัน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเพื่อให�หน�วยงานตํารวจ

ปฏิบัติตามภาระหน�าที่ทีก่ําหนดไว�ในกฎหมาย 

9. การดําเนนิมาตรการเพือ่ลดความเสี่ยงจากการถูกล�อลวงด�วยการจัดทําเอกสารทะเบียนการเกดิ 

บัตรประชาชน และทะเบียนสมรสทีถู่กต�องตามกฎหมายสาํหรับทุกคน  

 

แนวทางปฏิบัติ 8  มาตรการพิเศษสําหรับการค�ุมครองและช�วยเหลือเดก็ที่ตกเป�นเหยื่อการค�า

มนุษย� 

 

ผลกระทบทางร�างกาย จิตใจ และจิตสังคมที่เหย่ือการค�ามนุษย�ที่เป�นเด็กได�รบัและความเสี่ยงท่ี

เพิ่มข้ึนจากการถกูแสวงหาประโยชน�เป�นป�จจัยที่ทําให�ผ�ูเสยีหายเหล�านี้ต�องได�รับการปฏิบัตทิี่แยก

ออกจากเหยื่อการค�ามนุษย�ที่เป�นผ�ูใหญ�ทั้งในส�วนของกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และมาตรการ 

ประโยชน�สูงสุดของเดก็ต�องเป�นสิ่งสําคัญลําดบัแรกที่พิจารณาในการดําเนนิการใดๆ กบัผ�ูเสียหายที่

เป�นเดก็ ไม�ว�าจะเป�นการดําเนนิการของสถาบันสังคมสงเคราะห�ของรัฐหรือเอกชน ศาล หน�วยงาน

ฝ�ายปกครอง หรือหน�วยงานฝ�ายนิติบัญญัติ เด็กทีต่กเป�นเหย่ือการค�ามนุษย�ควรได�รับความ



ช�วยเหลือและคุ�มครองอย�างเหมาะสม และสิทธิและความต�องการพิเศษต�างๆ ของผ�ูเสียหายควร

ได�รับการตอบสนองอย�างไม�ขาดตกบกพร�อง   

 

นอกเหนอืจากมาตรการที่ระบใุนแนวทางปฏิบตัิ 6 รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศ

ระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง  

1. การดําเนนิการเพือ่ให�การนิยามคําว�าการค�ามนษุย�ที่มีเดก็เป�นผู�เสียหายในกฎหมายและนโยบาย

สะท�อนถึงความจําเป�นต�องได�รับการค�ุมครองและความเอาใจใส�เป�นพิเศษ ซึ่งรวมถึงการ

ค�ุมครองทางกฎหมายที่เหมาะสม ทัง้นี้ ตามข�อกําหนดในพิธีสารพาร�เลอ โดยเฉพาะหลกัฐาน

การถกูล�อลวง ใช�กําลังบังคับ ข�มข�ู ฯลฯ ไม�ควรเป�นส�วนหนึ่งของการนิยามคําว�าการค�ามนษุย�ที่

มีเดก็เป�นผ�ูเสียหาย  

2. การดําเนนิการเพือ่ให�แน�ใจว�ามีระเบียบสําหรับการบ�งชีผ้�ูเสียหายทีเ่ป�นเดก็อย�างรวดเร็ว 

3. การดําเนนิการเพือ่ไม�ให�เด็กทีเ่ป�นเหยือ่การค�ามนุษย�ต�องปฏิบัติตามข้ันตอนการพิจารณา

คดอีาญาหรอืต�องโทษสําหรับความผิดทีเ่กี่ยวพันกับสถานการณ�ที่ตนเป�นเหยือ่การค�ามนษุย�  

4. ในกรณีทีเ่ดก็ไม�มีญาติพี่น�องหรือผ�ูปกครองอยู�ด�วย ควรดําเนินการเพือ่บ�งชีแ้ละสืบหาบุคคลใน

ครอบครัว หลงัจากประเมินความเสี่ยงและให�คําปรึกษากบัเดก็แล�ว ควรดําเนินมาตรการเพือ่ส�ง

เดก็ทีเ่หย่ือการค�ามนุษย�กลับไปยังครอบครัว ซึ่งเป�นประโยชน�สูงสุดสําหรับเด็ก 

5. ในสถานการณ�ที่ไม�สามารถส�งตัวเดก็กลับไปยังครอบครัวอย�างปลอดภัยได�หรือการส�งตัวกลับ

เช�นนีไ้ม�ใช�ประโยชน�สูงสุดของเดก็ ควรกําหนดวิธกีารดูแลเดก็ทีเ่ป�นเหยือ่การค�ามนษุย�ที่

เคารพสิทธแิละศักดิศ์รีของเดก็ 

6. ในสถานการณ�ที่กล�าวถึงในท้ังสองข�อข�างต�น ควรดําเนนิการเพือ่ให�เดก็ทีส่ามารถแสดงความ

คิดเห็นของตนเองมสีิทธิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกับตนเอง โดยเฉพาะ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการส�งตัวกลับไปอยู�กับครอบครัว ความเห็นของเด็กจะได�รับน้ําหนกัตาม

สมควร ทั้งนี้ ขึ้นอยู�กับอายแุละความเป�นผ�ูใหญ�ของแต�ละคน  

7. การใช�นโยบายและแผนงานพิเศษเพือ่ค�ุมครองและช�วยเหลือเด็กทีเ่ป�นเหยือ่การค�ามนุษย� เดก็

ควรได�รับความช�วยเหลอืทางด�านร�างกาย จิตสังคม กฎหมาย การศกึษา ที่พกัอาศัย และบริการ

สุขภาพตามสมควร 

8. การดําเนนิมาตรการที่จําเป�นเพือ่คุ�มครองสิทธแิละประโยชน�ของเด็กทีเ่ป�นเหย่ือการค�ามนุษย�

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาคดอีาญากับผู�กระทําความผิดและขณะดําเนนิการตาม

ระเบียบเพือ่ให�ผู�เสียหายได�รับค�าสินไหมทดแทน  

9. การค�ุมครองความเป�นส�วนตัวและการปกป�ดเอกลกัษณ�ของผู�เสยีหายที่เป�นเด็ก และการดําเนิน

มาตรการเพือ่ป�องกนัการเผยแพร�ข�อมูลทีอ่าจนําไปสู�การเป�ดเผยเอกลกัษณ�ของผู�เสียหาย  



10. การดําเนนิมาตรการเพือ่ให�มีการจัดอบรมพิเศษด�านกฎหมายและจิตวิทยาสําหรับผู�ที่ทํางานกับ

เดก็ทีเ่ป�นเหยื่อการค�ามนษุย� 

 

แนวทางปฏิบัติ 9  การเข�าถึงการเยียวยา  

 

ในฐานะผ�ูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหยื่อการค�ามนุษย�มีสิทธทิางกฎหมายระหว�าง

ประเทศในการได�รับการเยียวยาอย�างเพียงพอและเหมาะสม ผ�ูเสียหายมักไม�ได�รับสิทธินีเ้นื่องจาก

โดยมากพวกเขาไม�ได�รับข�อมูลเกี่ยวกับโอกาสและกระบวนการในการรับการเยียวยา ซึ่งรวมถึงค�า

สินไหมทดแทนสําหรับการค�ามนุษย�และการแสวงหาประโยชน�ที่เกี่ยวข�อง เพือ่แก�ไขป�ญหานี ้

ผ�ูเสียหายควรได�รับความช�วยเหลือด�านเอกสารทางกฎหมายและวัสดุอื่น เพื่อช�วยให�พวกเขา

สามารถใช�สิทธิเพือ่เรียกร�องการเยียวยาที่เพียงพอตามสมควร 

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง  

1. การดําเนนิการเพือ่ให�ผู�เสียหายมสีิทธไิด�รับการเยียวยาที่ยุตธิรรมและเพียงพอ ซึ่งรวมท้ังวิธีการ

ที่ผ�ูเสยีหายได�รับการบําบัดฟ��นฟอูย�างเต็มท่ี การเยียวยาเหล�านี้อาจมีลักษณะทางอาญา แพ�ง และ

การปกครอง 

2. การให�ข�อมูลและความช�วยเหลือทางกฎหมายและความอนเุคราะห�อย�างอื่นทีช่�วยให�ผู�เสียหาย

สามารถเข�าถึงการเยียวยา ผ�ูเสียหายควรได�รับคําอธิบายเกี่ยวกับระเบียบสําหรับการขอรับการ

เยียวยาอย�างชัดเจนและเป�นภาษาทีเ่ข�าใจ 

3. การดําเนนิการเพือ่ให�ผู�เสียหายยังคงอย�ูในประเทศได�อย�างปลอดภัยตลอดช�วงระยะเวลาที่มีการ

ดําเนนิกระบวนการพิจารณาคดอีาญา คดแีพ�ง หรอืการปกครอง 

 

แนวทางปฏิบัติ 10  ภาระหน�าที่ของเจ�าหน�าที่รักษาสันตภิาพ เจ�าหน�าที่ตํารวจ และบุคลากร

ด�านมนษุยธรรมและการทูต 

 

การมีส�วนพัวพันในการค�ามนุษย�ทั้งทางตรงและทางอ�อมของเจ�าหน�าที่รักษาสันติภาพ เจ�าหน�าที่

ตํารวจ และบุคลากรด�านมนษุยธรรมและการทูตทําให�เกดิข�อห�วงใยเป�นพเิศษ รัฐ องค�กรระหว�าง

ประเทศระดับรัฐบาล และองค�กรพัฒนาเอกชนล�วนรับผดิชอบต�อการปฏิบัติงานของผู�ได�รับ

มอบหมายให�ปฏิบตัิหน�าที ่ ดังนั้น จึงมีภาระหน�าที่ทีจ่ะดําเนินมาตรการต�าง  ๆ เพื่อป�องกนัไม�ให�คน

ในสัญชาติและบุคลากรของตนเข�าไปพัวพนักบัการค�ามนษุย�และการแสวงหาประโยชน�ที่เกี่ยวข�อง 

นอกจากนี้ ต�องสืบสวนข�อกล�าวหาทั้งปวงเกี่ยวกบัการค�ามนุษย�และการแสวงหาประโยชน�ที่



เกี่ยวข�องและบัญญัติบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อลงโทษบุคลากรที่พบว�ามีส�วนพัวพันกบัการค�า

มนุษย� 

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การดําเนนิการเพือ่ให�โปรแกรมการอบรมทั้งก�อนและหลังการส�งไปประจําการสําหรับ

เจ�าหน�าที่รักษาสันติภาพ ตํารวจ เจ�าหน�าที่ด�านมนุษยธรรม และเจ�าหน�าที่การทูตมเีนือ้หาที่

กล�าวถึงเร่ืองการค�ามนุษย�อย�างเพียงพอและกําหนดมาตรฐานความประพฤติที่คาดหวังอย�าง

ชัดเจน การอบรมนีค้วรได�รับการพัฒนาภายใต�กรอบสิทธิมนษุยชนและบรรยายโดยวิทยากรที่

มีประสบการณ�เฉพาะด�าน 

2. การตรวจสอบให�แน�ใจว�าระเบียบการสรรหา การมอบหมายงาน และการโอนย�าย (รวมทั้ง

ระเบียบของผ�ูรับเหมาเอกชนและผ�ูรับเหมาช�วง) มคีวามเข�มงวดและโปร�งใส 

3. การดําเนนิการเพือ่รับรองว�าเจ�าหน�าที่รักษาสันติภาพ เจ�าหน�าที่สร�างสันติภาพ ตํารวจ เจ�าหน�าที่

ด�านมนษุยธรรม และเจ�าหน�าที่การทูตจะไม�ยุ�งเกี่ยวกับการค�ามนษุย�และการแสวงหาประโยชน�

ที่เกีย่วข�อง หรือการใช�บริการกับบุคคลที่มเีหตอุันควรเชือ่ได�ว�าพวกเขาอาจเป�นเหยือ่การค�า

มนุษย� พันธะนี้รวมถึงการสมรู�ร�วมคดิในการค�ามนษุย�ด�วยการคอร�รัปชนัหรอืการคบหาสมาคม

กับบุคคลหรอืกลุ�มบคุคลที่มีเชือ่ได�ว�าเป�นผู�ต�องสงสัยในการค�ามนษุย�และการแสวงหา

ประโยชน�ทีเ่กีย่วข�อง 

4. การพัฒนาและใช�กฎระเบียบและประมวลจริยธรรมที่เจาะจงเพื่อกําหนดมาตรฐานความ

ประพฤตแิละผลที่เกิดขึ้นหากไม�ปฏิบตัิตามมาตรฐานเหล�านี้ 

5. การกําหนดให�บุคลากรทกุคนที่ปฏิบัติงานเป�นเจ�าหน�าที่รักษาสนัติภาพ สร�างสนัติภาพ ตํารวจ 

เจ�าหน�าที่ด�านมนษุยธรรม และเจ�าหน�าที่การทูตรายงานเหตุการณ�การค�ามนษุย�และการแสวงหา

ประโยชน�ทีเ่กีย่วข�องเมือ่ประสบกับเหตุการณ�เหล�านี้  

6. การกําหนดกลไกสําหรับการสืบสวนทุกข�อกล�าวหาเกีย่วกบัการค�ามนุษย�และการแสวงหา

ประโยชน�ทีเ่กีย่วข�อง ซึ่งพัวพันกับบุคลากรที่ปฏิบตัิหน�าที่เป�นเจ�าหน�าที่รักษาสันตภิาพ สร�าง

สันตภิาพ ตํารวจ เจ�าหน�าที่ด�านมนษุยธรรม และเจ�าหน�าที่การทูต 

7. การใช�บทลงโทษทางอาญา แพ�ง และการปกครองกับบุคลากรที่พัวพันหรอืสมรู�ร�วมคิดใน

การค�ามนุษย�และการแสวงหาประโยชน�ทีเ่กี่ยวข�อง ในกรณีที่เหมาะสม องค�กรระหว�างประเทศ

ระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรใช�มาตรการลงโทษทางวินัยกับเจ�าหน�าที่ที่พบว�า

พัวพันกับการค�ามนษุย�และการแสวงหาประโยชน�ทีเ่กี่ยวข�อง นอกเหนอืจากบทลงโทษทาง

อาญาหรอืบทลงโทษอื่นทีต่ัดสินโดยรฐั ต�องยกเว�นการใช�สิทธิพเิศษและความค�ุมกันตาม

สถานภาพของเจ�าหน�าทีเ่พื่อคุ�มครองบคุคลนัน้จากการลงโทษสําหรับอาชญากรรมร�ายแรง เช�น 

การค�ามนุษย�และการกระทําความผิดทีเ่กี่ยวข�อง  



แนวทางปฏิบัติ 11  ความร�วมมือและการประสานงานระหว�างรัฐและภูมิภาค 

 

การค�ามนุษย�เป�นปรากฏการณ�ระดับภูมิภาคและทั่วโลกที่ไม�สามารถจดัการในระดับชาติได�อย�างมี

ประสิทธิผล การตอบโต�อย�างรุนแรงในระดับชาติมักส�งผลให�ปฏิบัตกิารของพวกค�ามนุษย�โยกย�าย

ไปที่อื่น ความร�วมมือระหว�างประเทศ ระดับพหภุาคี และทวิภาคีมีบทบาทสําคัญในการปราบปราม

กิจกรรมการค�ามนุษย� ความร�วมมือเช�นนี้สําคัญมากโดยเฉพาะระหว�างประเทศที่เกี่ยวข�องในระยะ

ต�างๆ ของวงจรการค�ามนุษย� 

 

รัฐและ ในบางกรณี องค�กรระหว�างประเทศระดับรัฐบาลและองค�กรพัฒนาเอกชนควรคํานึงถึง 

1. การรับรองข�อตกลงทวิภาคีที่มีจุดม�ุงหมายเพื่อป�องกันการค�ามนุษย� ค�ุมครองสิทธแิละศักดิศ์รี

ของผู�เสียหาย รวมทั้งส�งเสริมสวสัดิภาพของพวกเขา 

2. การมอบความช�วยเหลือทางวิชาการและการเงินผ�านองค�กรท่ีจัดตั้งตามข�อตกลงทวิภาคีหรือพหุ

ภาคแีก�รัฐและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข�อง เพือ่ส�งเสริมการพัฒนาและดําเนินกลยุทธ�ต�อต�าน

การค�ามนุษย�ที่ให�ความสําคัญกับสิทธิมนษุยชน  

3. การใช�ความซับซ�อนของสนธิสญัญาการค�ามนุษย�ระดับภูมภิาคและอนุภูมิภาค การใช�พธิีสาร

พาร�เลอโมและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว�างประเทศเป�นข�อมูลฐาน (baseline) และกรอบ

การดําเนนิงาน  

4. การรับรองข�อตกลงแรงงานย�ายถิ่นทีอ่าจมีข�อกําหนดมาตรฐานการทํางานขั้นต่ํา ต�นแบบของ

สัญญา วิธกีารส�งตัวกลับประเทศ ฯลฯ ซึ่งสอดคล�องกับมาตรฐานสากลที่ใช�อยู�ในป�จจุบัน ขอ

สนับสนุนให�รฐับังคับใช�ข�อตกลงทั้งหมดเหล�านี้เพื่อช�วยขจัดการค�ามนษุย�และการแสวงหา

ประโยชน�ทีเ่กีย่วข�อง  

5. การพัฒนาความร�วมมือเพื่อช�วยเร�งการบ�งชีเ้หยื่อการค�ามนษุย�โดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการ

แบ�งป�นและแลกเปลี่ยนข�อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิการอย�ูอาศัยของผู�เสยีหาย 

6. การสร�างกลไกเพื่อสนับสนนุการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับกลุ�มผู�ค�ามนุษย�และวิธกีาร

ดําเนนิงาน 

7. การจัดทําขั้นตอนและระเบียบสําหรับการสืบสวนเชิงรกุร�วมกันระหว�างเจ�าหน�าที่ตํารวจในรัฐ

ที่เกีย่วข�อง เพือ่เป�นการแสดงความตระหนกัถึงคณุค�าของการตดิต�อกนัโดยตรง ควรมี

ข�อกําหนดทีร่ะบุให�เจ�าหน�าที่ที่มีอํานาจหน�าที่ในท�องถิ่นสามารถร�องขอความช�วยเหลอื

ระหว�างกันโดยตรงได� เพือ่มั่นใจได�ว�าคําร�องขอดังกล�าวจะได�รับการตอบสนองอย�างฉับไว 

และเพื่อส�งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ�และความร�วมมือกันในระดับปฏิบตัิการ 

8. การดําเนนิการเพือ่ให�มีความร�วมมือระดบัศาลระหว�างรัฐในกระบวนการสืบสวนและทางศาล

ที่เกีย่วข�องกับการค�ามนษุย�และการกระทําความผดิท่ีเกี่ยวข�อง โดยเฉพาะการใช�หลกัการและ



วิธีการฟ�องคดีท่ีเหมือนกันและการสืบสวนร�วมกัน ความร�วมมือดังกล�าวควรครอบคลุมการ

บ�งชีแ้ละการสอบ ปากคําพยานโดยคํานึงถึงความปลอดภยั การบ�งชี ้ การได�มาซึ่งและรกัษา

พยานหลกัฐาน การจัดทําและใช�เอกสารทางกฎหมายที่จําเป�นเพื่อให�ได�พยานหลกัฐานและ

พยานที่แน�นหนา และการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล 

9. การดําเนนิการเพือ่ให�คําขอส�งผู�ร�ายข�ามแดนสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค�ามนุษย�

ได�รับการตอบสนองจากหน�วยงานของรัฐท่ีได�รับคําขอโดยไม�ชกัช�า  

10. การสร�างกลไกความร�วมมือสําหรับการยึดรายได�จากการค�ามนุษย� ความร�วมมือนี้ควร

ครอบคลุมการให�ความช�วยเหลือในการบ�งชี ้ ติดตาม อายัด และยึดทรัพย�สนิที่เชือ่มโยงกับ

การค�ามนุษย�และการแสวงหาประโยชน�ทีเ่กี่ยวข�อง  

11. การแลกเปลีย่นข�อมลูและประสบการณ�เกี่ยวกับการดําเนินโครงการช�วยเหลือ ส�งกลับ และ

บูรณาการโดยมเีป�าหมายเพือ่ทําให�เกดิผลกระทบและประสิทธผิลสูงสุด 

12. การสนับสนุนและประสานความร�วมมือระหว�างองค�กรพฒันาเอกชนและองค�กรประชาสังคม

อื่นใน ประเทศต�นทาง ทางผ�าน และปลายทาง การดําเนินการดงักล�าวมีความสําคัญมาก

ในการสนับสนุนและช�วยเหลือผู�เสียหายทีถู่กส�งกลับภูมิลําเนา 

 

 

 

 

 

 


