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บทคัดย่อ  
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการคา้มนุษย ์มาตรการ
ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายในคดีคา้มนุษยโ์ดยศึกษาจากกฎหมายเปรียบเทียบทั้งกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย เพื่อหามาตรการและหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมาใช้เป็น
แนวทางในการฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ซ่ึงตอ้งทนทุกขท์รมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
จากการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพและ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคลใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคมด้วย ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมอ่ืน 
น ามาใช้ในการฟ้ืนฟูและเยียวยา เพื่อการกลบัคืนสู่ฐานะเดิมก่อนการกระท าความผิดและสามารถกลบัไป
ด ารงชีวติในสังคมตามปกติสุขต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีบทนิยามความหมายผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์ป็นการ
เฉพาะ ท าให้การคุม้ครองเยียวยาผูเ้สียหายซ่ึงได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์อย่าง
เพียงพอ ซ่ึงผลกระทบมิไดเ้กิดต่อตวัผูถู้กกระท าโดยตรงเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว
ดว้ย จึงควรเพิ่มเติมนิยามความหมายผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์ป็นการเฉพาะในลกัษณะของค าวา่ “Victim” 
หมายถึง ผูต้กเป็นเหยื่อ ส าหรับมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาในคดีคา้มนุษย ์แยกออกไดเ้ป็น 2 กรณี กรณีแรก
การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิด เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซ่ึงมีการ
ช่วยเหลือโดยรัฐ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูก้ระท าความผดิ กรณีท่ีสอง การบ าบดัฟ้ืนฟูความ
เสียหายต่อสภาพจิตใจ อนัเกิดจากความทุกขท์รมานท่ีไดรั้บจากการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ลดทอนคุณค่า
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยใช้มาตรการคุ้มครองสวสัดิภาพ มีบุคลากรในหน่วยงานของรัฐเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ให้สามารถกลบัไปด ารงชีวิตกบัครอบครัว ชุมชน
และสังคมตามปกติ และไม่กลบัไปเป็นผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย์บางส่วนปฏิเสธท่ีจะเขา้รับการคุม้ครอง
สวสัดิภาพเพราะกระทบต่อการด ารงชีพเพื่อให้ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยมี์ทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน จึง
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ควรสนบัสนุนให้องค์กรเอกชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ล้วหรือ
อาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองสวสัดิภาพร่วมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ และจากการศึกษาพบว่า
กระบวนการพิจารณาในการรับฟังผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายหรือจิตใจ และขอ้วิตก
กงัวลหรือขอ้คิดเห็นอ่ืนของผูเ้สียหาย ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบดุลพินิจศาลในการ
พิจารณาคดีหรือปล่อยชั่วคราว เพื่อเป็นการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผูเ้สียหาย ควรเพิ่มเติม
บทบญัญติัของกฎหมายให้ผูเ้สียหายสามารถแถลงขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อศาลดว้ยตนเอง เรียกวา่ “ถอ้ยแถลง
อนัมีผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม (Victim Impact Statements)” ซ่ึงศาลควรไดรั้บฟังขอ้เท็จจริงดงักล่าว
จากผูเ้สียหายโดยตรงและเพื่อให้ผูเ้สียหายไดรั้บการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมจากผูก้ระท า
ความผิดควรเพิ่มมาตรการคุม้ครองชัว่คราวเก่ียวกบัการจดัการสินทรัพยข์องผูก้ระท าความผิด เพื่อห้ามการ
จ าหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยห์รือเงินตรา รวมถึงดอกผลของเงินหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากการกระท าความผิด
ฐานคา้มนุษย ์ไม่วา่จะมีการจ าหน่ายจ่ายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปก่ีคร้ังและไม่วา่จะอยูใ่นความครอบครอง
ของบุคคลใดจะได้โอนไปเป็นของบุคคลใดหรือปรากฏหลักฐานว่าเป็นของบุคคลใดก็ให้ถือว่าเป็น
สินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์อยู่ในข่ายของการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาล 
และศาลมีอ านาจสั่งยึดหรืออายดัสินทรัพยไ์วช้ัว่คราว และเม่ือศาลเช่ือวา่สินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์
เก่ียวกบัการกระท าความผิดฐานคา้มนุษยใ์ห้ศาลมีค าสั่งใหย้ดึหรืออายดัสินทรัพยเ์พื่อบงัคบัชดใชค้่าสินไหม
แก่ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยต่์อไปและในขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขา้มาใหค้วาม
ช่วยเหลือผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยไ์ม่ให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิผูเ้สียหาย จึงควรมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลกลางเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
ABSTRACT 

This thesis aims to study the concepts and theories of human trafficking. Restoration and 
remedial measures for victims of human trafficking cases By studying from the comparative law of both 
international law Foreign laws and Thai laws to find appropriate measures and guidelines to be used as 
guidelines for the rehabilitation and remedy of victims in human trafficking cases. Which must suffer both 
physically and mentally from being deprived of rights and freedom Human dignity Such actions affect 
family members. Community and society as well. Therefore, it is necessary to establish other appropriate 
legal measures used in rehabilitation and remediationto return to his previous position before committing 
an offense and can go back to living in normal society and continue to be happy. 

According to studies, it has been found that Thailand still does not have a definition of a victim 
in a specific human trafficking case. Making adequate protection for victims who have been affected by 
human trafficking offenses Which the effect is not only directly on the male person But also affects the 
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family Should therefore add to the definition of the victim in the human trafficking case specifically as the 
word "Victim" means the victim For rehabilitation and remedial measures in human trafficking cases Can 
be separated into 2 cases. The first case, remedies for the damage caused by the offense Is a financial aid 
which is supported by the state And claims from the perpetrator. In the second case, treatment for mental 
damage Caused by suffering received from deprivation of freedom Reducing the value and human dignity 
By using safety protection measures There are personnel in the government agency responsible for the 
rehabilitation of victims in human trafficking cases. To be able to go back to life with the family Community 
and society as usual And not returning to be a victim of human trafficking cases Some refused to be 
protected. Because it affects living In order for the victim in the human trafficking case to have a wider 
variety of choices Should encourage private organizations in the prevention and suppression of registered 
human trafficking or volunteers to participate in the protection of welfare together with government officials 
And from the study, it was found that the consideration process for hearing the impact or damage that 
occurred to the body or mind And other concerns or comments of the injured person As well as any other 
related circumstances For the discretion of the court in the trial or temporary release In order to respect the 
rights of the injured person Should increase the provisions of the law so that the victim can declare the said 
facts to the court by himself, called "statements that have an impact on the Victim Impact Statements" in 
which the court should hear the facts directly from the victim And for the victim to receive a fair 
compensation from the offender should increase temporary protection measures regarding the offender's 
asset management To prohibit the sale, transfer of assets or currency Including the effect of money or assets 
resulting from the commission of human trafficking. Whether it is sold How many times have you paid, 
transferred or changed and whether it is in the possession of any person? Will be transferred to any person 
or evidence of being a person It is considered an assets related to human trafficking offenses under the 
jurisdiction of the court's judgment and the court has the power to temporarily seize or freeze assets. And 
when the court believes that such assets are assets related to the commission of human trafficking Let the 
court order to seize or freeze assets. In order to enforce compensation for the victims in the case of human 
trafficking and in the process of performing the duties of relevant officers.Which came to assist the victims 
in the human trafficking case, not to perform the duty as a violation of the rights of victims. Therefore, the 
data should be stored into the central database for use as information in performing the duties of the 
concerned person. 
 
 

530



4 

1.บทน า 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมแนวคิดของคนในสังคม การเคล่ือนยา้ยถ่ินฐาน การ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน จากชนบทสู่เมืองหลวง เพื่อแสวงหารายได้ เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึน สภาพสังคม
เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน เป็นตวัเช่ือมโยงสถานการณ์การคา้
มนุษยมี์ความรุนแรง มีความสลบัสับซอ้นมากข้ึน มีผูค้นจ านวนไม่นอ้ยถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน ได้รับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตอ้งทนทุกข์ทรมานจากถูกกดข่ีข่มเหง 
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ลดทอนคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความสูญเสียดังกล่าวนอกจากตวั
ผูเ้สียหายแลว้ บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนัซ่ึงแมรั้ฐจะมีมาตรการเยียวยา
ช่วยเหลือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นค่าตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีมุ่งเนน้การให้ความช่วยเหลือ
ดา้นตวัเงิน แต่การเยียวยาความเสียหายอาจยงัไม่เพียงพอส าหรับการกลบัคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการกระท า
ความผิด ซ่ึงก่อนจะมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมอ่ืน น ามาใชใ้นการฟ้ืนฟูและเยียวยา ดงันั้น เพื่อให้
การฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้สียหายหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการกระท าความผิดฐาน
คา้มนุษยอ์ยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบับุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งและไดรั้บความเสียหายหรือไดรั้บผลการกระทบท่ี
เกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง จึงควรมีการนิยามความหมายผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์ป็นการเฉพาะ และก าหนดให้มี
หน่วยงานเขา้มาด าเนินการเก่ียวกบัมาตรการในการฟ้ืนฟูและเยยีวยาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผูเ้สียหาย
หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบในคดีคา้มนุษย ์สามารถเขา้ถึงและมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ได้รับการฟ้ืนฟูและเยยีวยา
อย่างแท้จริง เพื่อการกลับสู่ฐานะเดิมก่อนการกระท าความผิดและสามารถกลับไปด ารงชีวิตในสังคม
ตามปกติสุขต่อไป 

จาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 
มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและศกัด์ิศรี ความเสมออยา่งเท่าเทียมกนั และสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิด 
ไม่อาจโอนแก่กนัได ้และใครจะมาล่วงละเมิดมิได ้และหากสิทธิถูกกระทบกระเทือนยอ่มไดรั้บการรับรอง
และคุ้มครอง โดยสิทธิดังกล่าวน้ีได้รับการบญัญติัรับรองและคุม้ครองไวใ้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และมีการพยายามออกกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรับรองคุม้ครองสิทธิดงักล่าว ร่วมถึงการ
บญัญติัคุม้ครองสิทธิในการท่ีจะไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบของการคา้มนุษย ์และให้นิยามของ
การคา้มนุษยเ์พื่อท่ีจะปกป้องคุม้ครองผูเ้สียหายหรือเหยื่อในความผิดฐานคา้มนุษย ์เพราะรูปแบบของการ
กระท าความผิดดงักล่าว เป็นการกระท าลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์ดัต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกนั
และปราบปรามและคุม้ครองผูต้กเป็นเหยื่อจากการคา้มนุษย ์ไดมี้การตรากฎหมายระหวา่งประเทศไม่วา่จะ
เป็นอนุสัญญาของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติจดัตั้ งในลกัษณะองค์กรพิธีสารเพื่อ
ป้องกนัปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติจดัตั้งในลกัษณะองคก์รปฏิญญาสากลวา่ดว้ยหลกัความยติุธรรมขั้นพื้นฐานของ
ผูเ้สียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และการใช้อ านาจโดยมิชอบกฎบตัรสหประชาชาติเก่ียวกบัการคา้มนุษย์
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มาตรการในการต่อตา้นการคา้มนุษยก่์อนมีพิธีสารเพื่อป้องกนัและปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษย์
โดยเฉพาะหญิงและเด็กปี ค.ศ. 2000มาตรการเพื่อต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นปัจจุบนัตามพิธีสารเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษยโ์ดยเฉพาะหญิงและเด็ก ค.ศ. 2000 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000เพื่อต่อตา้นการกระท า
ความผิดฐานคา้มนุษยแ์ละให้ความคุม้ครองและเยียวยาเหยื่อจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์ และ
เพื่อให้ประเทศสมาชิกน าบทบญัญติัดงักล่าวไปบญัญติัและบงัคบัใชภ้ายในประเทศของตน ประเทศไทยได้
น าเอาหลกักฎหมายดงักล่าวมาบญัญติัเพื่อป้องกนัและปราบรามการกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์ดงัปรากฏ
ในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551และเม่ือคดีคา้มนุษยท่ี์มีความส าคญัและ
กระทบสิทธิของผูถู้กกระท าเป็นอนัมาก จึงมีการบญัญติัการด าเนินกระบวนพิจารณาในรูปแบบของการไต่
สวนและมีมาตรการในการด าเนินกระบวนพิจารณาแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทัว่ไป เพื่ออ านวยความ
สะดวกและคุ้มครองผูเ้สียหาย จึงตราพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาใช้กับการ
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์ส่วนขั้นตอนการฟ้ืนฟูเยียวยามีจ านวน 3 มาตรการ คือการเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ 
เป็นสิทธิผูเ้สียหายท่ีจะเรียกร้อง คือการขอรับการเยียวยาตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและ
ค่าตอบแทนจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และการขอรับความ
เยียวยาจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูก้ระท า
ความผิด โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐจะเป็นการช่วยเหลือในขั้นตอนการพิจารณาก าหนดค่าสินไหมท่ีประสงค์จะ
เรียกร้องโดยผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยมี์หน้าท่ีเพียงแจง้ความประสงค์ท่ีจะเรียกร้องและให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีได้รับอนัเกิดจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษยก์ารพิจารณาก าหนดค่าสินไหมทดแทน
เป็นไปตามบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยพนักงานอยัการจะยื่นเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนต่อศาลท่ีพิจารณาคดีคา้มนุษยแ์ทนผูเ้สียหาย ส่วนมาตรการในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สียหายโดยเฉพาะ
ความเสียหายต่อจิตใจ อยูใ่นความรับผิดชอบของสถานคุม้ครองสวสัดิภาพในสังกดักระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยโ์ดยใช้มาตรการคุม้ครองสวสัดิภาพ ภายหลงัเม่ือได้รับตวัผูเ้สียหายในคดีค้า
มนุษยแ์ล้วมาตรการคุม้ครองสวสัดิภาพ เพื่อการฟ้ืนฟูและเยียวยาจะด าเนินการไปจนผูเ้สียหายในคดีคา้
มนุษยมี์ความพร้อมท่ีจะกลบัคืนสู่ครอบครัวและชุมชน และก่อนท่ีจะส่งตวัผูเ้สียหายกลบัสู่ครอบครัวจะตอ้ง
มีการประเมินความพร้อมของครอบครัวก่อน เม่ือครอบครัวมีความพร้อมจึงจะส่งผูเ้สียหายกลบัไปอยูก่บั
ครอบครัว และภายหลงัส่งกลบัไปแลว้ยงัมีติดตามผลทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อสอบถาม
ความประสงค์ท่ีจะยุติการให้ความช่วยเหลือหรือไม่ เม่ือประสงค์ยุติความช่วยเหลือก็เป็นอันส้ินสุด
กระบวนการฟ้ืนฟูเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยซ่ึ์งมาตรการการฟ้ืนฟูและเยยีวยาของไทยเปรียบเทียบเม่ือ
เทียบกบักฎหมายต่างประเทศ มี 3 ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก กฎหมายต่างประเทศมีการคุม้ครองผูเ้สียหายหรือเหยือ่อาญากรรม ซ่ึงรวมความผิด
ฐานคา้มนุษยด์ว้ยมีการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดในคดีคา้
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มนุษยต์ลอดจนมาตรการในการฟ้ืนฟูและเยียวยา โดยเฉพาะการให้บทนิยามความหมายของผูเ้สียหายเป็น
การเฉพาะ เพื่อให้การคุม้ครอง ฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษยซ่ึ์งได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษยอ์ย่างแท้จริงและเพียงพอ ซ่ึงสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยาม
ความหมายนอกจากตวัผูเ้สียหายหรือเหยื่อ ยงัรวมถึง คู่สมรสผูพ้ิทกัษผ์ูป้กครองบุตรสายเลือดเดียวกนัเช่น 
พี่ชายหรือนอ้งชายหรือพี่สาวหรือนอ้งสาวเป็นตน้สมาชิกในครอบครัวบุคคลอ่ืนซ่ึงถูกก าหนดโดยศาล เป็น
ผูมี้สิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาส าหรับเครือรัฐออสเตรเลียได้บญัญติัสิทธิเหยื่ออาชญากรรม 17 
ประการส่วนประเทศแคนาดาไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงหลกัการพื้นฐานของความยุติธรรมส าหรับผูซ่ึ้งตกเป็น
เหยือ่ของอาชญากรรมในประเทศแคนาดาขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นไดใ้หนิ้ยามความหมายผูเ้สียหายวา่เป็นบุคคล
ซ่ึงไดบ้าดเจ็บรุนแรงหรือพิการ และรวมถึงบุคคลในครอบครัวกรณีเหยื่ออาชญากรรมถึงแก่ความตาย ส่วน
ประเทศไทยการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ไม่มีการบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ จึงเทียบเคียงไดก้บั
นิยามความหมาย “ผูเ้สียหาย” ตามบทบญัญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีระบุไว้ว่า
ผูเ้สียหายหมายความถึงบุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหน่ึง
รวมทั้งบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอ านาจจดัการแทนเท่านั้น และเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีผูเ้สียหาย
ในคดีคา้มนุษยพ์ิจารณาจากกระบวนการคดัแยกเหยื่อในคดีคา้มนุษย ์วา่หากผูใ้ดตกเป็นเหยื่อบุคคลนั้นเป็น
ผูเ้สียหายในคดีค้ามนุษย์ ประเทศไทยจึงควรมีนิยามความหมายของผูเ้สียหายในคดีค้ามนุษย์โดยให้
หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์แมไ้ม่ไดเ้ป็นผูถู้กกระท า
โดยตรงก็ตาม เพื่อให้ไดรั้บการฟ้ืนฟูและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลซ่ึงไดรั้บผลกระทบอยา่ง
แทจ้ริง 

ประการท่ี 2 มาตรการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย ต่างก็มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยา
ผูเ้สียหายหรือเหยือ่เช่นเดียวกนัแต่สหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น และเครือรัฐออสเตรเลีย ตรากฎหมายออกมา
เพื่อคุม้ครองเหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ ส่วนประเทศไทยมีพระราชบญัญติัก าหนดสิทธิของผูเ้สียหาย
โดยทัว่ไปไม่มีลกัษณะเฉพาะ ยกเวน้การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนุษย์มีการก าหนดไวเ้ฉพาะผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย์เท่านั้นโดยต้องร้องขอรับค่าทดแทนจากกองทุน
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ส่วนในประเทศแคนนาดา การให้ความช่วยเหลืออาชญากรรมในรูป
โครงการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงเนน้ความร่วมมือจากชุมชนเป็นหลกั มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นเจา้ของโครงการ มี
อาสาสมคัรท่ีมีประสบการณ์เร่ืองเหยื่อเขา้มาช่วยปฏิบติัหน้าท่ี ดงันั้น ประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะ
เช่นเดียวกบัต่างประเทศ เพื่อการคุม้ครองช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบในคดี
คา้มนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ประการท่ี 3มาตรการช่วยเหลือเพื่อฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูเ้สียหายหรือเหยื่อสหรัฐอเมริกามีมาตรการ
ทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยท์ั้งในระดบัสหพนัธรัฐ (รัฐบาลกลาง) 
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และระดับรัฐ ได้แก่การให้สิทธิแก่ผูต้กเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ท่ีมีความรุนแรงมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ
โครงการหรือความช่วยเหลือทุกชนิดท่ีรัฐบาลกลางให้การสนบัสนุน และก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จดัให้มีโครงการน าร่องเพื่อจดัสร้างสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อให้ความช่วยเหลือเหยื่อการคา้
มนุษย ์โดยให้อ านาจหน่วยงานในการท าสัญญา หรือให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดับริการดงักล่าว โดยมีหน่วยงานท่ีส าคญัในการจดัหามาตรการใหค้วามช่วยเหลือคือ U.S. Department 
of Health and Human Services การพิจารณาให้ถ่ินท่ีอยู่ไม่ถาวร (Nonimmigrant Status) กรณีพิเศษให้กบั
เหยือ่การคา้มนุษยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองการจดัให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะดา้นส าหรับ
เหยื่อการคา้มนุษยท่ี์เก่ียวกบัความผิดลามกอนาจารเด็กอยัการสูงสุด (Attorney General) อเมริกาไดจ้ดัให้มี
ฐานขอ้มูลเวบ็ไซต์เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เหยื่อการคา้มนุษย ์กระทรวงพฒันาสาธารณสุขและ
มนุษย ์(Health and Human Services) เป็นผูใ้หก้ารรับรององคก์รหรือหน่วยงานท่ีใหก้ารฝึกอบรมผูป้ระกอบ
วิชาชีพดา้นการดูแลดา้นสุขภาพของเหยื่อจากการคา้มนุษย ์และส่งเสริมให้มีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบวิชาชีพดงักล่าว การจดัตั้งองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือแผนงานหรือ
โครงการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูและเยียวยาเหยื่อจากคดีค้ามนุษย์ เช่น การจดัตั้ งศูนย์บ าบดัท่ีเรียกว่า 
“Trauma Recovery Cente” ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการให้สร้างความรู้และแนวทาง
ปฏิบติัในการดูแลผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากคดีคา้มนุษย์3การจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีวตัถุประสงค์หรือหน้าท่ี
เฉพาะในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา หรือป้องกนัเหตุบางประการในส่วนท่ีเก่ียวกบัเหยื่อจากคดีการคา้
มนุษย ์เช่น การจดัตั้ง Kawailoa Youth and Family Wellness Center ในรัฐฮาวาย4 

ประเทศแคนนาดามีมาตรการการฟ้ืนฟูและเยียวยาหรือบริการตามความประสงค์ของผูเ้สียหาย 
ซ่ึงผูเ้สียหายแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไป เช่นตอ้งการให้ช่วยซ่อมแซมบา้นหรือช่วยขบัรถไปส่งบุตรท่ี
โรงเรียนและในการด าเนินการโครงการฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูเ้สียหายจะมีอาสาสมคัรซ่ึงเคยมีประสบการณ์การ
เป็นเหยื่ออาชญากรรม ซ่ึงสามารถเขา้ใจความรู้สึกและความเจ็บปวดทางดา้นจิตใจของผูเ้สียหายเป็นอยา่งดี
และมีความเห็นอกเห็นใจและอดทนในการรับฟังปัญหาของผูเ้สียหายและมีแนวโนม้จะปฏิบติัต่อผูเ้สียหาย
ในฐานะเพื่อนมนุษย ์และให้การดูแลผูเ้สียหายและปฏิบติังานไดดี้กว่าการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีใน
หน่วยงานของรัฐกระทรวงความปลอดภยัสาธารณะ (Minister of Public Safety) ไดมี้การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์คือ National Action Plan to Combat 
Human Trafficking มีสาระส าคญัเป็นแนวทางบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดบัรัฐบาลกลางเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายเกิดประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษยม์ากยิ่งข้ึน ประเทศแคนาดามุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผูซ่ึ้งตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทุกประเภทรวมถึง

                                                           
32017 Bill Text CA A.B. 1384 
4HRS § 352D-7.5 
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เหยื่อการคา้มนุษย ์โดยประสานงานร่วมกนัหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินเพื่อจดัให้มีความช่วยเหลือรูปแบบ
ต่างท่ีตรงกบัความตอ้งการของเหยื่อการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพร่างกาย จิตใจ และการ
ฟ้ืนฟูทางสังคม มาตรการท่ีส าคญั เช่น มีมาตรการการจดัตั้งกองทุนฟ้ืนฟูเหยื่อการคา้มนุษย ์(The Victims 
Fund) เพื่อเป็นทุนอุดหนุนโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเหยื่อคา้มนุษย ์เช่น โครงการจดัการฝึกอบรม
เจา้หน้าท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้ง การสร้างความต่ืนตวัต่อปัญหาการคา้มนุษย ์การจดัการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม
ทกัษะท่ีจ าเป็นของบุคลากรซ่ึงเก่ียวขอ้ง การจดัฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น และการใช้กลไกทางการเงินจาก
กองทุนในกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice Victims Fund) เพื่อใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินหรือองค์กรท่ี
ไม่แสวงหาก าไรยื่นร้องขอการอุดหนุนเพื่อปรับปรุงโครงการหรือมาตรการความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและ
ดียิง่ข้ึน 

ส าหรับเครือรัฐออสเตรเลีย มีการจัดตั้ งหน่วยให้บริการเหยื่ออาชญากรรม( Victims of 
CrimeService ) หรือท่ีเรียกว่า“V.O.C.S.”ซ่ึงเป็นหน่วยอาสาสมคัรข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ทั้ งให้ความ
ช่วยเหลือเองและชกัจูงให้ผูอ่ื้นช่วยเหลือเหยื่อแห่งอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยไม่จ  ากดัและจดัท ารายงาน
เสนอแนวทางแกไ้ขปรับปรุงปัญหาเก่ียวกบัคา้มนุษย ์จนมีการแกไ้ขปรับปรุงระบบศาล วิธีพิจารณาคดีของ
ศาล การริเร่ิมประสานงานกนัเก่ียวกบัเร่ืองเหยื่ออาชญากรรมการปรับปรุงและขยายขอบเขตการให้บริการ
แก่เหยื่ออาชญากรรมเครือรัฐออสเตรเลียมีมาตรการหลกัส าคญัท่ีรัฐบาลออสเตรเลียก าหนดข้ึนเพื่อใช้
แกปั้ญหาการคา้มนุษยป์ระกอบไปดว้ยมาตรการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการยบัย ั้งการคา้มนุษย ์มาตรการท่ี
เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน มาตรการการด าเนินคดีและการบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรการท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองหรือสนบัสนุนเหยื่อการคา้มนุษย ์และโดยเฉพาะมาตรการในการคุม้ครอง
หรือสนบัสนุนเหยื่อการคา้มนุษยป์ระกอบไปดว้ยหลกัการและมาตรการท่ีส าคญัไดแ้ก่การคุม้ครองความ
เป็นส่วนตวัของเหยื่อการคา้มนุษยจ์ดัหามาตรการเพื่อดูแลเหยื่อทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม เช่น การ
จดัหาท่ีอยูอ่าศยั การให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ความ
ช่วยเหลือดา้นจิตใจ การจา้งงาน หรือโอกาสในการศึกษาหรือการฝึกอบรม การร่วมมือกบัองคก์รภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน5การปรับใช้มาตรการท่ีเหมาะสมกับกรณีทั้งมาตรการชั่วคราวและ
มาตรการในระยะยาว และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเป็นเหยือ่การคา้มนุษยซ์ ้ าอีก 

ประเทศญ่ีปุ่น มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินตามกฎหมายการจ่ายเงินช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมแลว้ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูและเยียวยาแก่เหยื่ออาชญากรรม ประเทศญ่ีปุ่นยงัมีมาตรการกฎหมาย
เสริมในการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ทุนการศึกษากรณีบุตรของ

                                                           
5Interdepartmental Committee on Human Trafficking and Slavery. (2015 , June). Retrieved from The Department 

of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/report-anti-people-trafficking-interdepartmental-
committee-july-2014-june-2015.pdf 
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เหยือ่อาชญากรรมขาดไร้ผูอุ้ปการะเรียกวา่ “กองทุนสงเคราะห์ความเสียหายจากการกระท าผดิอาญา” มีกลุ่ม
องค์กรอาสาสมคัรซ่ึงเครือข่ายช่วยเหลือผูเ้สียหายทัว่ประเทศกลุ่มเหยื่ออาชญากรรมชมรมทายาทจาก
อุบติัเหตุจากการจราจรทัว่ประเทศชมรมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดอาญาของเด็กชมรมวนัพรุ่งน้ีของ
เหยื่ออาชญากรรมและชมรมเหยื่ออาชญากรรมทัว่ประเทศกลุ่มทนายความให้ค  าปรึกษาดา้นกฎหมายและ
ช่วยเหลือทางคดีแก่เหยือ่อาชญากรรม 

กฎหมายต่างประเทศดงักล่าวได้ก าหนดมาตรอ่ืนเพื่อการฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีคา้
มนุษย์เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นมาตรการฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายซ่ึงถูกกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
ส าหรับประเทศไทย มีมาตรการในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์มีมาตรการในการคุม้ครองสวสัดิ
ภาพเป็นการด าเนินการสถานคุม้ครองซ่ึงอยูใ่นสังกดัของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เป็นการด าเนินการเพื่อวตัถุประสงค์เช่นเดียวกบักฎหมายต่างประเทศ เพื่อด าเนินการฟ้ืนฟูและเยียวความ
เสียหายโดยเฉพาะทางจิตใจ จากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์แต่มีขอ้จ ากดัเป็นการด าเนินการเฉพาะแต่
หน่วยงานของรัฐ และด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณคดีคา้มนุษยท่ี์
เกิดข้ึนประเทศไทยซ่ึงมีองคก์รเอกชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เพื่อด าเนินนโยบายใน
การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์แต่รัฐไม่ได้สนับสนุนให้องค์กรเอกชนมีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมกบัรัฐในการฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ 

ประการท่ี 4 ถอ้ยแถลงอนัมีผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมเป็นกรณีท่ีกฎหมายระหวา่งประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ ต่างก็มีบทบญัญติัให้เจา้หน้าท่ีของรัฐจะตอ้งรับฟังเก่ียวกบัความเสียหายหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าความผดิฐานคา้มนุษยจ์ากผูเ้สียหาย และน าเอาผลกระทบดงักล่าวมาประกอบ
ดุลพินิจในการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป เช่น เครือรัฐออสเตรเลียผูเ้สียหายมีสิทธิท่ีจะใหถ้อ้ยแถลงท่ีมี
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์ประเทศไทย ใหอ้ านาจศาลสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท า
ขอ้มูลประวติัผูเ้สียหายจากการท่ีไดรั้บผลกระทบทางร่างกายและจิต ตลอดจนขอ้กงัวลอยา่งใดต่อศาลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวหรือการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายไทยควรมีมาตรการใน
การรับฟังผลกระทบของผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ในรูปแบบท่ีกวา้งขวางเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การ
น าเสนอข้อมูลผลกระทบดังกล่าวของผูเ้สียหายต่อศาล ไม่จ  ากัดเฉพาะวิธีใดวิธีหน่ึงศาลควรได้รับฟัง
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจากผูเ้สียหายโดยตรงซ่ึงผลกระทบ ความทุกขท์รมานท่ีไดรั้บจากการตกเป็นผูเ้สียหายใน
คดีคา้มนุษย ์

ประการท่ี 5 เก่ียวกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบใหค้วามช่วยเหลือผูเ้สียหาย ของต่างประเทศท่ีศึกษา
จะมีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวเป็นหลกัในการให้การฟ้ืนฟูและเยียวยา ส าหรับประเทศไทยเน่ืองจาก
มุ่งหวงัในการความช่วยเหลือ จึงมีหน่วยงานท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งจ านวนหลายหน่วยงาน ดงันั้น การปฏิบติั
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู ้เ ก่ียวข้องต้องระมัดระว ังในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู ้เสียหายไม่ให้ ถูก
กระทบกระเทือนสิทธิ จึงควรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและจดัเก็บ
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ขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูลกลางเพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการปฏิบติัหน้าท่ี6 ซ่ึงแต่ละหน่วยงานใช้ร่วมกนั และ
ควรเพิ่มศกัยภาพเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อให้การ
ด าเนินการฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยป์ระสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

ประเด็นท่ี 6 การไดรั้บชดใชเ้ยยีวยาจากผูก้ระท าความผิดเป็นวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการท่ีจะให้
ผูก้ระท าความผิดชดใชเ้ยียวยาความเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท าความผิด และให้ตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบในการกระท าของตนท่ีไดก้ระท าต่อผูเ้สียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม หรือสังคมส่วนรวม การ
ชดใช้ค่าเสียหายโดยความสมคัรใจของผูก้ระท าผิดเพื่อผลในการประกอบดุลพินิจของศาลในการก าหนด
โทษ ซ่ึงในเครือรัฐออสเตรเลียตามพระราชบญัญติัเหยื่ออาชญากรรม ( Victims of Crime Act )7ให้สิทธิแก่
เหยื่ออาชญากรรมท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนความเสียหายและไดรั้บการชดใช้โดยผูก้ระท าผิดส าหรับประเทศ
ไทยตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีคา้มนุษยพ์.ศ. 2559มีบทบญัญติัในกรณีท่ีผูเ้สียหายจากคดีคา้มนุษย์
ในคดีท่ีพนักงานอยัการเป็นโจทก์ ประสงค์ท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูก้ระท าความผิดให้
เจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการหรือส านกังานพฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
ด าเนินการเพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทน เพื่อแจง้ใหพ้นกังานอยัการด าเนินการยืน่ค  าร้องต่อศาลเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายต่อศาลแต่ดว้ยการบงัคบัคดีท่ีไม่เป็นผลเน่ืองจากผูก้ระท าความผิดไดย้กัยา้ย 
ถ่ายโอนสินทรัพย์ เพื่อหลีกเยี่ยงการบงัคบัคดี ควรเพิ่มมาตรการในการพิจารณาเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของ
ผูก้ระท าความผิด จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาให้มีกระบวนการคุม้ครองชั่วคราวเก่ียวกบัการจดัการ
สินทรัพยข์องผูก้ระท าความผิด เพื่อห้ามการจ าหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยข์องผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์
โดยน ารูปแบบของมาตรการการด าเนินการตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ท่ีก าหนดวา่ ทรัพยสิ์นหรือเงินตรา รวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการกระท าความผิดฐานคา้
มนุษย ์ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายจ่ายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปก่ีคร้ังและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลใดจะไดโ้อนไปเป็นของบุคคลใดหรือปรากฏหลกัฐานวา่เป็นของบุคคลใดก็ให้ถือวา่เป็นสินทรัพยท่ี์
เก่ียวกบัการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์อยู่ในข่ายของการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาล และควรมี
มาตรการให้มีอ านาจสั่งยึดหรืออายดัสินทรัพยไ์วช้ัว่คราวไม่เกิน 90 วนั เช่นเดียวกบับทบญัญติัในมาตรา48
แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเม่ือศาลเช่ือว่าสินทรัพยต์ามดงักล่าว
เป็นสินทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดและค าร้องของผูซ่ึ้งเก่ียวข้อง หรือผูซ่ึ้งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
                                                           

6ศิริพร สโครบาเนค. การคา้มนุษย ์แนวคิด กลไก และประเดน็ทา้ทาย.(กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิผูห้ญิง.2548).น.145-
147 

7 Act No.58 of 2001 อา้งอิงใน สุภทัรา สุปาณี (2555. การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมขา้มชาติท่ีไดรั้บผลกระทบตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะองคก์รค.ศ. 2000 : ศึกษากรณีการพฒันา
กฎหมายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมขา้มชาติของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต ปริญญา
โท คณะนิติศาสตร์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.103 
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สินทรัพยห์รือผูรั้บโอนสินทรัพยไ์ม่มีเหตุผลท่ีสามารถจะรับฟังไดศ้าลจะก็มีค  าสั่งให้ยดึหรืออายดัสินทรัพย์
เพื่อบงัคบัชดใช้ค่าสินไหมแก่ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยต่์อไป เพื่อให้ผูเ้สียหายได้รับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเป็นเป็นธรรม 

 

2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
มาตรการในการฟ้ืนฟูและเยยีวยา ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์เพื่อให้การฟ้ืนฟูและเยยีวยาท่ีเกิดข้ึน

จากการกระท าความผิดและส่งผลการทบต่อบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง เพราะการกระท าความผิดดงักล่าว ไม่เฉพาะ
แต่ผูเ้สียหายเท่านั้นท่ีไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากครอบครัว บุคคลรอบขา้ง และชุมชน บางกรณีอาจไดรั้บผล
กระทบกระเทือนสิทธิด้วย ดงันั้น จึงควรมีนิยามความหมายจากการใช้ค  าว่า “Injured Person” หมายถึง 
ผูเ้สียหาย มาเป็นการเฉพาะในลกัษะของค าวา่ “Victim” หมายถึง ผูต้กเป็นเหยือ่กบัผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์

นอกจากมาตรการการเยยีวยาท่ีเป็นตวัเงินแลว้ มาตรการเพื่อการฟ้ืนฟูและเยยีวยาความเสียหายท่ี
กระทบต่อสภาพจิตใจก็เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป เน่ืองจากผูถู้กกระท าในคดีคา้
มนุษยไ์ดรั้บการทุกข์ทรมานจากการกระท าของนกัคา้มนุษย ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการถูกลิดรอน
สิทธิเสรีภาพ ลดทอนคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ยอ่มเกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นและจะละเลยเสียไม่ได ้และเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้ผูเ้สียหายไม่ตกเป็นผูถู้กกระท าซ ้ า จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะด าเนินการด้านการคุ้มครองสวสัดิการ ในประเทศไทยพบผูซ่ึ้งให้การคุ้มครองสวสัดิการ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ในกฎหมายต่างประเทศนอกจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว มีการน า
อาสาสมคัรซ่ึงเคยมีประสบการณ์เป็นเหยื่ออาชญากรรม ซ่ึงสามารถเขา้ใจความรู้สึกและความเจ็บปวด
ทางดา้นจิตใจของผูเ้สียหายไดดี้กวา่มีความเห็นอกเห็นใจและอดทนในการรับฟังปัญหาของผูเ้สียหายและมี
แนวโน้มจะปฏิบัติต่อผูเ้สียหายในฐานะเพื่อนมนุษย์ ซ่ึงท าหน้าท่ีได้ดีกว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จึงควรมี
สนับสนุนให้องค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซ่ึงจดทะเบียนไว้แล้วและ
อาสาสมคัร เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสวสัดิภาพร่วมกับรัฐหรือหรืองานของรัฐ เพื่อให้มีความ
หลากหลายเป็นทางเลือกแก่ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ในอนัท่ีจะอ านวยความสะดวกในการท่ีจะเขา้รับการ
ฟ้ืนฟูและเยียวยาต่อไปกระบวนการพิจารณาคดีของศาลควรให้ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์ป็นศูนย์กลางใน
การพิจารณาด าเนินการ เช่นการรับขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บผลกระทบหรือความเสียหายท่ีไดรั้บ ตลอดจนขอ้กงัวล 
เพื่อประกอบการด าเนินการบวนพิจารณาคดีของศาล ในรูปแบบท่ีอ านวยความสะดวกแก่การน าเสนอต่อ
ศาล เช่น การน าเสนอดว้ยวิธีแถลงถอ้ยค าดว้ยตนเองเม่ือผูเ้สียหายมีความประสงค์ท่ีจะแถลงความเสียหาย
หรือผลกระทบซ่ึงไดรั้บจากการกระท าความผดิ หรือการท าบนัทึกภาพเคล่ือนไว (วีดีโอ) เสนอต่อศาลแทน
การจดัท าบนัทึกหรือการแถลงถอ้ยค าต่อศาล และเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐผูป้ฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครอง 
ฟ้ืนฟูและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์ควรเพิ่มพูนความรู้และศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ เน่ืองจากการให้
ความช่วยเหลือผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยซ่ึ์งถูกกระทบกระเทือนต่อสภาวะทางจิตใจอยา่งรุนแรง ตอ้งอาศยั
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ความเช่ียวชาญและช านาญในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิ หนา้ท่ีและความรู้สึกของผูเ้สียหายเป็นส าคญั 
  จากการศึกษากฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับมาตรการในการเยียวยาผู ้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ 
มาตรการในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ คุม้ครอง ฟ้ืนฟูและเยียวยายงัไม่มีเพียงพอเท่าท่ีควรและ
ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานของรัฐอาจมีไม่เพียงพอจึงเสนอใหแ้กไ้ขกฎหมาย ดงัน้ี 

1.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยเ์พื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความว่า
บุคคลใดอยู่ในบงัคบัท่ีจะให้การรับรองและคุ้มครอง จึงควรเปล่ียนนิยามความหมายจากการใช้ค  าว่า 
“Injured Person” หมายถึง ผูเ้สียหาย มาเป็นการเฉพาะในลกัษะค าว่า “Victim” หมายถึง ผูต้กเป็นเหยื่อกบั
ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษย ์จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทนิยามในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบกรามการคา้มนุษย ์
2551 และพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

2. กรณีการการท่ีผูเ้สียหายได้รับอนัตรายอนัเกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ และขอ้วิตกกงัวลหรือ
ขอ้คิดเห็นอยา่งอ่ืนของผูเ้สียหาย ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงศาลเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วินิจฉยัค าร้องขอปล่อยชัว่คราวหรือการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เม่ือศาลประสงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีจดัท าขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณาคดี พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2559 มาตรา 10 กรณีเม่ือผูเ้สียหายประสงคท่ี์ให ้“ถอ้ยแถลงอนัมีผลกระทบต่อเหยือ่อาชญากรรม 
(Victim Impact Statements)” ต่อศาลดว้ยตนเอง ซ่ึงศาลควรไดรั้บฟังขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจากผูเ้สียหาย จึงเห็น
ควรเพิ่มเติมดงักล่าวในบทบญัญติับญัญติัมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

3. การบงัคบัคดีตามผลค าพิพากษากบัสินทรัพย์ของผูก้ระท าความผิด ไม่อาจกระท าไดเ้พราะมี
ยกัยา้ย ถ่ายโอนสินทรัพย ์เพื่อหลีกเยี่ยงการบงัคบัคดี มาตรการในการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งจึงยงัไม่เพียงพอ จึงควรมีมาตรการคุม้ครองชัว่คราวเก่ียวกบัการจดัการสินทรัพยห์รือ
เงินตรา รวมถึงดอกผลของเงินหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย ์ไม่ว่าจะมีการ
จ าหน่ายจ่ายโอนหรือเปล่ียนสภาพไปก่ีคร้ังและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดจะไดโ้อนไป
เป็นของบุคคลใดหรือปรากฏหลกัฐานว่าเป็นของบุคคลใดก็ให้ถือว่าเป็นสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระท า
ความผิดฐานคา้มนุษย ์อยูใ่นข่ายของการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาของศาล และควรมีมาตรการให้มีอ านาจ
สั่งยดึหรืออายดัสินทรัพยไ์วช้ัว่คราวมีก าหนดไวไ้ม่เกิน 90 วนั และเม่ือศาลเช่ือวา่สินทรัพยต์ามดงักล่าวเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดและค าร้องของผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูซ่ึ้งอา้งวา่เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บ
โอนทรัพยสิ์นไม่มีเหตุผลท่ีสามารถจะรับฟังไดศ้าลจะก็มีค  าสั่งให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นเพื่อบงัคบัชดใชค้่า

                                                           
สินทรัพย ์(assets) หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมทั้งสิทธิเรียกร้องท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี950/2546 และ
5610/2548) 
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สินไหมแก่ผู ้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ต่อไป จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติบัญญัติในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

4. ผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยบ์างส่วน ปฏิเสธท่ีจะเขา้รับการคุม้ครองสวสัดิภาพในสถานคุม้ครอง 
เพราะกระทบต่อการด ารงชีพประเทศไทยควรสนบัสนุนให้องคก์รเอกชนดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยซ่ึ์งไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้หรืออาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการคุม้ครองสวสัดิภาพร่วมกบัรัฐ
เพื่อผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยมี์ทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึนจึงเห็นควรเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 

5. การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผูเ้สียหายในคดีคา้มนุษยมี์หลายหน่วยงานท่ีเขา้มาให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อไม่ใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเป็นการผูเ้สียหายละเมิดสิทธิผูเ้สียหาย จึงควรมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลกลาง โดยก าหนดชั้นของการเขา้ตรวจสอบขอ้มูลของแต่ละหน่วยเพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี จึงเห็นควรเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
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