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บทคัดย่อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์ มาตรการ
ฟื้ นฟูและเยียวยาผูไ้ ด้รับความเสี ยหายในคดีคา้ มนุษย์โดยศึกษาจากกฎหมายเปรี ยบเทียบทั้งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายต่ า งประเทศและกฎหมายไทย เพื่ อหามาตรการและหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมมาใช้เป็ น
แนวทางในการฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์ ซึ่ งต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ
จากการถูกลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพและ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ การกระทาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อบุคคลใน
ครอบครัว ชุ มชนและสังคมด้วย ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมี การกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมอื่น
นามาใช้ในการฟื้ นฟูและเยียวยา เพื่อการกลับคืนสู่ ฐานะเดิ มก่อนการกระทาความผิดและสามารถกลับไป
ดารงชีวติ ในสังคมตามปกติสุขต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีบทนิ ยามความหมายผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์เป็ นการ
เฉพาะ ทาให้การคุม้ ครองเยียวยาผูเ้ สี ยหายซึ่ ง ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์อย่าง
เพียงพอ ซึ่ งผลกระทบมิได้เกิดต่อตัวผูถ้ ูกกระทาโดยตรงเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว
ด้วย จึงควรเพิ่มเติมนิ ยามความหมายผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์เป็ นการเฉพาะในลักษณะของคาว่า “Victim”
หมายถึง ผูต้ กเป็ นเหยื่อ สาหรับมาตรการฟื้ นฟูและเยียวยาในคดีคา้ มนุ ษย์ แยกออกได้เป็ น 2 กรณี กรณี แรก
การเยียวยาความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากการกระทาความผิด เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นซึ่ งมีการ
ช่วยเหลือโดยรัฐ และการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูก้ ระทาความผิด กรณี ที่สอง การบาบัดฟื้ นฟูความ
เสี ยหายต่อสภาพจิตใจ อันเกิดจากความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากการถูกลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพ ลดทอนคุณค่า
และศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ โดยใช้ม าตรการคุ ้ม ครองสวัส ดิ ภาพ มี บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการบาบัดฟื้ นฟูผเู ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์ ให้สามารถกลับไปดารงชี วิตกับครอบครัว ชุ มชน
และสังคมตามปกติ และไม่กลับไปเป็ นผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์บางส่ วนปฏิ เสธที่จะเข้ารับการคุม้ ครอง
สวัสดิภาพเพราะกระทบต่อการดารงชี พเพื่อให้ผเู ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น จึง
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ควรสนับสนุ นให้องค์กรเอกชนด้านการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรื อ
อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่ วมในการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจากการศึกษาพบว่า
กระบวนการพิจารณาในการรับฟั งผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นต่อร่ างกายหรื อจิตใจ และข้อวิตก
กังวลหรื อข้อคิดเห็นอื่นของผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบดุลพินิจศาลในการ
พิ จ ารณาคดี ห รื อ ปล่ อ ยชั่ว คราว เพื่ อ เป็ นการเคารพสิ ท ธิ ค วามเป็ นส่ ว นตัว ของผู เ้ สี ย หาย ควรเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติของกฎหมายให้ผเู ้ สี ยหายสามารถแถลงข้อเท็จจริ งดังกล่าวต่อศาลด้วยตนเอง เรี ยกว่า “ถ้อยแถลง
อันมีผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรม (Victim Impact Statements)” ซึ่ งศาลควรได้รับฟังข้อเท็จจริ งดังกล่าว
จากผูเ้ สี ยหายโดยตรงและเพื่อให้ผูเ้ สี ยหายได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรมจากผูก้ ระทา
ความผิดควรเพิ่มมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราวเกี่ยวกับการจัดการสิ นทรัพย์ของผูก้ ระทาความผิด เพื่อห้ามการ
จาหน่ ายจ่ายโอนสิ นทรัพย์หรื อเงินตรา รวมถึงดอกผลของเงินหรื อ สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากการกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์ ไม่วา่ จะมีการจาหน่ายจ่ายโอนหรื อเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่วา่ จะอยูใ่ นความครอบครอง
ของบุ ค คลใดจะได้โ อนไปเป็ นของบุ ค คลใดหรื อ ปรากฏหลัก ฐานว่า เป็ นของบุ ค คลใดก็ ใ ห้ ถื อ ว่า เป็ น
สิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์ อยู่ในข่ายของการบังคับคดี ตามคาพิพากษาของศาล
และศาลมีอานาจสั่งยึดหรื ออายัดสิ นทรัพย์ไว้ชวั่ คราว และเมื่อศาลเชื่ อว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ที่
เกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ให้ศาลมีคาสั่งให้ยดึ หรื ออายัดสิ นทรัพย์เพื่อบังคับชดใช้ค่าสิ นไหม
แก่ผเู ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ต่อไปและในขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง ซึ่ งเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ไม่ให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผเู ้ สี ยหาย จึงควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
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.
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1.บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมแนวคิดของคนในสังคม การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การ
เคลื่ อนย้า ยแรงงาน จากชนบทสู่ เมื องหลวง เพื่ อแสวงหารายได้ เพื่ อการดารงชี วิตที่ ดีข้ ึ น สภาพสั ง คม
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว การติดต่อสื่ อสารที่ไร้พรมแดน เป็ นตัวเชื่ อมโยงสถานการณ์การค้า
มนุษย์มีความรุ นแรง มีความสลับสับซ้อนมากขึ้น มีผคู ้ นจานวนไม่นอ้ ยถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชน ได้รับความเสี ยหายทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ ต้องทนทุ กข์ทรมานจากถู กกดขี่ ข่มเหง
ลิ ดรอนสิ ท ธิ เสรี ภาพ ลดทอนคุ ณค่ า และศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และความสู ญเสี ย ดังกล่ าวนอกจากตัว
ผูเ้ สี ยหายแล้ว บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งแม้รัฐจะมีมาตรการเยียวยา
ช่วยเหลือความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นโดยเป็ นค่าตอบแทนความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลื อ
ด้านตัวเงิน แต่การเยียวยาความเสี ยหายอาจยังไม่เพียงพอสาหรับการกลับคืนสู่ ฐานะเดิ มก่อนมีการกระทา
ความผิด ซึ่ งก่อนจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมอื่น นามาใช้ในการฟื้ นฟูและเยียวยา ดังนั้น เพื่อให้
การฟื้ นฟูและเยียวยาความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นแก่ผูเ้ สี ยหายหรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดฐาน
ค้ามนุ ษย์อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องและได้รับความเสี ยหายหรื อได้รับผลการกระทบที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง จึงควรมีการนิ ยามความหมายผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์เป็ นการเฉพาะ และกาหนดให้มี
หน่วยงานเข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการฟื้ นฟูและเยียวยาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผูเ้ สี ยหาย
หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบในคดีคา้ มนุษย์ สามารถเข้าถึงและมีทางเลือกที่หลากหลาย ได้รับการฟื้ นฟูและเยียวยา
อย่า งแท้จริ ง เพื่ อการกลับ สู่ ฐานะเดิ ม ก่ อนการกระท าความผิด และสามารถกลับไปดารงชี วิต ในสั ง คม
ตามปกติสุขต่อไป
จาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
มนุ ษย์ทุกคนมีสิทธิ และศักดิ์ศรี ความเสมออย่างเท่าเทียมกัน และสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิ ที่มีมาตั้งแต่กาเนิ ด
ไม่อาจโอนแก่กนั ได้ และใครจะมาล่วงละเมิดมิได้ และหากสิ ทธิ ถูกกระทบกระเทือนย่อมได้รับการรับรอง
และคุ ้ม ครอง โดยสิ ท ธิ ดัง กล่ า วนี้ ไ ด้รับการบัญญัติรับ รองและคุ ม้ ครองไว้ใ นปฏิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ทธิ
มนุ ษยชน และมี การพยายามออกกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรั บรองคุ ม้ ครองสิ ทธิ ดงั กล่าว ร่ วมถึ งการ
บัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิ ในการที่ จะไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ในรู ปแบบของการค้ามนุ ษย์ และให้นิย ามของ
การค้ามนุ ษย์เพื่อที่จะปกป้ องคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายหรื อเหยื่อในความผิดฐานค้ามนุ ษย์ เพราะรู ปแบบของการ
กระทาความผิดดังกล่าว เป็ นการกระทาลดทอนศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ขดั ต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่อป้ องกัน
และปราบปรามและคุม้ ครองผูต้ กเป็ นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ได้มีการตรากฎหมายระหว่างประเทศไม่วา่ จะ
เป็ นอนุ สั ญญาของสหประชาชาติ เพื่ อต่ อต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ จดั ตั้งในลัก ษณะองค์กรพิ ธีส ารเพื่อ
ป้ องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุ ษย์โดยเฉพาะสตรี และเด็ ก เพิ่มเติมอนุ สัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติจดั ตั้งในลักษณะองค์กรปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของ
ผูเ้ สี ยหายหรื อเหยื่ออาชญากรรม และการใช้อานาจโดยมิชอบกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์
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มาตรการในการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ก่อนมี พิธีสารเพื่อป้ องกันและปราบปรามและลงโทษการค้ามนุ ษย์
โดยเฉพาะหญิงและเด็กปี ค.ศ. 2000มาตรการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในปั จจุบนั ตามพิธีสารเพื่อป้ องกันและ
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุ ษย์โดยเฉพาะหญิ งและเด็ ก ค.ศ. 2000 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอนุ สั ญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000เพื่อต่อต้านการกระทา
ความผิดฐานค้ามนุ ษย์และให้ความคุ ม้ ครองและเยียวยาเหยื่อจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์ และ
เพื่อให้ประเทศสมาชิกนาบทบัญญัติดงั กล่าวไปบัญญัติและบังคับใช้ภายในประเทศของตน ประเทศไทยได้
นาเอาหลักกฎหมายดังกล่าวมาบัญญัติเพื่อป้ องกันและปราบรามการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. 2551และเมื่อคดีคา้ มนุษย์ที่มีความสาคัญและ
กระทบสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกระทาเป็ นอันมาก จึงมีการบัญญัติการดาเนินกระบวนพิจารณาในรู ปแบบของการไต่
สวนและมีมาตรการในการดาเนิ นกระบวนพิจารณาแตกต่างจากการดาเนิ นคดีอาญาทัว่ ไป เพื่ออานวยความ
สะดวกและคุ ้ม ครองผูเ้ สี ย หาย จึ ง ตราพระราชบัญญัติวิธี พิ จารณาคดี ค ้า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2559 มาใช้ก ับ การ
พิจารณาคดีคา้ มนุ ษย์ ส่ วนขั้นตอนการฟื้ นฟูเยียวยามีจานวน 3 มาตรการ คือการเยียวยาความเสี ยหายโดยรัฐ
เป็ นสิ ทธิ ผูเ้ สี ยหายที่จะเรี ยกร้ อง คื อการขอรั บการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายและ
ค่าตอบแทนจาเลยในคดี อาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และการขอรับความ
เยียวยาจากกองทุนป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ และการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูก้ ระทา
ความผิด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็ นการช่ วยเหลือในขั้นตอนการพิจารณากาหนดค่าสิ นไหมที่ประสงค์จะ
เรี ยกร้องโดยผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์มีหน้าที่เพียงแจ้งความประสงค์ที่จะเรี ยกร้ องและให้ขอ้ มูลเกี่ ย วกับ
ผลกระทบที่ ได้รับ อันเกิ ดจากการกระท าความผิดฐานค้า มนุ ษย์ก ารพิ จารณากาหนดค่ าสิ นไหมทดแทน
เป็ นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยพนักงานอัยการจะยื่น เรี ยกร้ องค่าสิ นไหม
ทดแทนต่อศาลที่พิจารณาคดี คา้ มนุ ษย์แทนผูเ้ สี ยหาย ส่ วนมาตรการในการบาบัดฟื้ นฟูผูเ้ สี ยหายโดยเฉพาะ
ความเสี ยหายต่อจิตใจ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษย์โดยใช้มาตรการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพ ภายหลังเมื่อได้รับตัวผูเ้ สี ยหายในคดี ค้า
มนุ ษย์แล้วมาตรการคุ ม้ ครองสวัสดิ ภาพ เพื่อการฟื้ นฟู และเยียวยาจะดาเนิ นการไปจนผูเ้ สี ยหายในคดีคา้
มนุษย์มีความพร้อมที่จะกลับคืนสู่ ครอบครัวและชุมชน และก่อนที่จะส่ งตัวผูเ้ สี ยหายกลับสู่ ครอบครัวจะต้อง
มีการประเมินความพร้ อมของครอบครัวก่อน เมื่อครอบครัวมีความพร้ อมจึงจะส่ งผูเ้ สี ยหายกลับไปอยูก่ บั
ครอบครัว และภายหลังส่ งกลับไปแล้วยังมีติดตามผลทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อสอบถาม
ความประสงค์ที่ จ ะยุติ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ ไม่ เมื่ อ ประสงค์ยุ ติ ค วามช่ ว ยเหลื อ ก็ เ ป็ นอัน สิ้ น สุ ด
กระบวนการฟื้ นฟูเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ซ่ ึ งมาตรการการฟื้ นฟูและเยียวยาของไทยเปรี ยบเทียบเมื่อ
เทียบกับกฎหมายต่างประเทศ มี 3 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก กฎหมายต่างประเทศมีการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ อาญากรรม ซึ่งรวมความผิด
ฐานค้ามนุษย์ดว้ ยมีการตรากฎหมายเป็ นการเฉพาะเพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในคดีคา้
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มนุษย์ตลอดจนมาตรการในการฟื้ นฟูและเยียวยา โดยเฉพาะการให้บทนิยามความหมายของผูเ้ สี ยหายเป็ น
การเฉพาะ เพื่อให้การคุ ม้ ครอง ฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์ซ่ ึ งได้รับ
ผลกระทบจากการกระทาความผิดฐานค้า มนุ ษย์อย่างแท้จริ ง และเพียงพอ ซึ่ งสหรัฐอเมริ กาได้ใ ห้นิย าม
ความหมายนอกจากตัวผูเ้ สี ยหายหรื อเหยื่อ ยังรวมถึง คู่สมรสผูพ้ ิทกั ษ์ผปู ้ กครองบุตรสายเลื อดเดียวกันเช่ น
พี่ชายหรื อน้องชายหรื อพี่สาวหรื อน้องสาวเป็ นต้นสมาชิกในครอบครัว บุคคลอื่นซึ่งถูกกาหนดโดยศาล เป็ น
ผูม้ ี สิทธิ ที่จะได้รับการช่ วยเหลื อเยียวยาสาหรับเครื อรัฐออสเตรเลี ยได้บญ
ั ญัติสิทธิ เหยื่ออาชญากรรม 17
ประการส่ วนประเทศแคนาดาได้มีการแก้ไขปรับปรุ งหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมสาหรับผูซ้ ่ ึงตกเป็ น
เหยือ่ ของอาชญากรรมในประเทศแคนาดาขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้ให้นิยามความหมายผูเ้ สี ยหายว่าเป็ นบุคคล
ซึ่ งได้บาดเจ็บรุ นแรงหรื อพิการ และรวมถึงบุคคลในครอบครัวกรณี เหยื่ออาชญากรรมถึงแก่ความตาย ส่ วน
ประเทศไทยการให้ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ ไม่มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงเทียบเคียงได้กบั
นิ ย ามความหมาย “ผูเ้ สี ย หาย” ตามบทบัญญัติใ นประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญาที่ ระบุ ไ ว้ว่า
ผูเ้ สี ยหายหมายความถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ งได้รับความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการกระทาความผิดฐานใดฐานหนึ่ ง
รวมทั้งบุคคลอื่นซึ่ งมีอานาจจัดการแทนเท่านั้น และเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี ผเู ้ สี ยหาย
ในคดีคา้ มนุษย์พิจารณาจากกระบวนการคัดแยกเหยื่อในคดี คา้ มนุษย์ ว่าหากผูใ้ ดตกเป็ นเหยื่อบุคคลนั้นเป็ น
ผูเ้ สี ย หายในคดี ค ้า มนุ ษ ย์ ประเทศไทยจึ ง ควรมี นิ ย ามความหมายของผู เ้ สี ย หายในคดี ค้า มนุ ษ ย์โ ดยให้
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ งได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้ไม่ได้เป็ นผูถ้ ูกกระทา
โดยตรงก็ตาม เพื่อให้ได้รับการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลซึ่ งได้รับผลกระทบอย่าง
แท้จริ ง
ประการที่ 2 มาตรการการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ น กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา เครื อรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ต่างก็มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การช่ วยเหลื อและเยียวยา
ผูเ้ สี ยหายหรื อเหยือ่ เช่นเดียวกันแต่สหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปุ่น และเครื อรัฐออสเตรเลีย ตรากฎหมายออกมา
เพื่อคุ ม้ ครองเหยื่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ ส่ วนประเทศไทยมีพระราชบัญญัติกาหนดสิ ทธิ ของผูเ้ สี ย หาย
โดยทัว่ ไปไม่มีลกั ษณะเฉพาะ ยกเว้นการขอรั บเงิ นช่ วยเหลื อจากกองทุ นป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุ ษ ย์มี ก ารก าหนดไว้เฉพาะผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์เท่ านั้นโดยต้องร้ องขอรั บ ค่า ทดแทนจากกองทุ น
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ ส่ วนในประเทศแคนนาดา การให้ความช่ วยเหลื ออาชญากรรมในรู ป
โครงการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่ งเน้นความร่ วมมือจากชุ มชนเป็ นหลัก มีเจ้าหน้าที่ตารวจเป็ นเจ้าของโครงการ มี
อาสาสมัครที่มีประสบการณ์ เรื่ องเหยื่อเข้ามาช่ วยปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดังนั้น ประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะ
เช่นเดียวกับต่างประเทศ เพื่อการคุม้ ครองช่วยเหลือ ฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายและผูไ้ ด้รับผลกระทบในคดี
ค้ามนุษย์ได้อย่างแท้จริ ง
ประการที่ 3มาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายหรื อเหยื่อสหรัฐอเมริ กามีมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ ยวกับการฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์ท้ งั ในระดับสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลาง)
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และระดับ รั ฐ ได้แก่ ก ารให้สิ ท ธิ แก่ ผูต้ กเป็ นเหยื่อการค้ามนุ ษ ย์ที่ มี ความรุ นแรงมี สิ ทธิ เข้าถึ ง ข้อมู ล ของ
โครงการหรื อความช่ วยเหลื อทุกชนิ ดที่รัฐบาลกลางให้การสนับสนุ น และกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีโครงการนาร่ องเพื่อจัดสร้ างสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อให้ความช่ วยเหลือเหยื่อการค้า
มนุ ษย์ โดยให้อานาจหน่วยงานในการทาสัญญา หรื อให้เงินอุดหนุ นแก่หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดบริ การดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่สาคัญในการจัดหามาตรการให้ความช่วยเหลือคือ U.S. Department
of Health and Human Services การพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ไม่ถาวร (Nonimmigrant Status) กรณี พิเศษให้กบั
เหยือ่ การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองการจัดให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านสาหรับ
เหยื่อการค้ามนุ ษย์ที่เกี่ยวกับความผิดลามกอนาจารเด็กอัยการสู งสุ ด (Attorney General) อเมริ กาได้จดั ให้มี
ฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ ในการให้บริ การแก่เหยื่อการค้ามนุ ษย์ กระทรวงพัฒนาสาธารณสุ ขและ
มนุษย์ (Health and Human Services) เป็ นผูใ้ ห้การรับรององค์กรหรื อหน่วยงานที่ให้การฝึ กอบรมผูป้ ระกอบ
วิชาชี พด้านการดู แลด้านสุ ขภาพของเหยื่อจากการค้ามนุ ษย์ และส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชี พดังกล่าว การจัดตั้งองค์กรหรื อหน่ วยงานที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อแผนงานหรื อ
โครงการให้ค วามช่ วยเหลื อฟื้ นฟู และเยีย วยาเหยื่อจากคดี ค ้า มนุ ษ ย์ เช่ น การจัดตั้ง ศู นย์บ าบัดที่ เรี ย กว่า
“Trauma Recovery Cente” ซึ่ งเป็ นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้สร้างความรู ้และแนวทาง
ปฏิ บตั ิในการดู แลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากคดี คา้ มนุ ษย์3การจัดตั้ง หน่ วยงานที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์หรื อ หน้า ที่
เฉพาะในการให้ความช่วยเหลื อ เยียวยา หรื อป้ องกันเหตุบางประการในส่ วนที่เกี่ยวกับเหยื่อจากคดีการค้า
มนุษย์ เช่น การจัดตั้ง Kawailoa Youth and Family Wellness Center ในรัฐฮาวาย4
ประเทศแคนนาดามีมาตรการการฟื้ นฟูและเยียวยาหรื อบริ การตามความประสงค์ของผูเ้ สี ยหาย
ซึ่ งผูเ้ สี ยหายแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป เช่ นต้องการให้ช่วยซ่ อมแซมบ้านหรื อช่ วยขับรถไปส่ งบุตรที่
โรงเรี ยนและในการดาเนินการโครงการฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายจะมีอาสาสมัครซึ่งเคยมีประสบการณ์การ
เป็ นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่ งสามารถเข้าใจความรู ้สึกและความเจ็บปวดทางด้านจิ ตใจของผูเ้ สี ยหายเป็ นอย่างดี
และมีความเห็นอกเห็นใจและอดทนในการรับฟั งปั ญหาของผูเ้ สี ยหายและมีแนวโน้มจะปฏิบตั ิต่อผูเ้ สี ยหาย
ในฐานะเพื่อนมนุ ษย์ และให้การดู แลผูเ้ สี ยหายและปฏิ บตั ิ งานได้ดีกว่าการปฏิ บตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานของรัฐกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะ (Minister of Public Safety) ได้มีการกาหนดแผนการ
ดาเนินงานและมาตรการต่างๆ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คือ National Action Plan to Combat
Human Trafficking มีสาระสาคัญเป็ นแนวทางบูรณาการการดาเนิ นงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระดับรัฐบาลกลางเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุ ษย์มากยิง่ ขึ้น ประเทศแคนาดามุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผูซ้ ่ ึ งตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมทุกประเภทรวมถึง
2017 Bill Text CA A.B. 1384
HRS § 352D-7.5

3
4

534

8
เหยื่อการค้ามนุ ษย์ โดยประสานงานร่ วมกันหน่ วยงานในระดับท้องถิ่ นเพื่อจัดให้มีความช่ วยเหลื อรู ปแบบ
ต่างที่ตรงกับความต้องการของเหยื่อการค้ามนุ ษย์โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพร่ างกาย จิตใจ และการ
ฟื้ นฟูทางสังคม มาตรการที่สาคัญ เช่ น มีมาตรการการจัดตั้งกองทุนฟื้ นฟูเหยื่อการค้ามนุ ษย์ (The Victims
Fund) เพื่อเป็ นทุนอุดหนุ นโครงการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของเหยื่อค้ามนุ ษย์ เช่น โครงการจัดการฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเกี่ ยวข้อง การสร้ างความตื่นตัวต่อปั ญหาการค้ามนุ ษย์ การจัดการประชุ มเชิ งวิชาการเพื่อเพิ่ม
ทักษะที่จาเป็ นของบุคลากรซึ่ งเกี่ ยวข้อง การจัดฝึ กอบรมอาชี พ เป็ นต้น และการใช้กลไกทางการเงิ นจาก
กองทุนในกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice Victims Fund) เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นหรื อองค์กรที่
ไม่แสวงหากาไรยื่นร้องขอการอุดหนุ นเพื่อปรับปรุ งโครงการหรื อมาตรการความช่วยเหลือที่เหมาะสมและ
ดียงิ่ ขึ้น
ส าหรั บ เครื อรั ฐ ออสเตรเลี ย มี ก ารจัด ตั้ง หน่ ว ยให้ บ ริ การเหยื่ อ อาชญากรรม( Victims of
CrimeService ) หรื อที่ เรี ย กว่า “V.O.C.S.”ซึ่ ง เป็ นหน่ วยอาสาสมัค รขึ้ นมาโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ท้ งั ให้ค วาม
ช่ วยเหลื อเองและชักจูงให้ผูอ้ ื่นช่ วยเหลือเหยื่อแห่ งอาชญากรรมทุกรู ปแบบโดยไม่จากัดและจัดทารายงาน
เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาเกี่ยวกับค้ามนุ ษย์ จนมีการแก้ไขปรับปรุ งระบบศาล วิธีพิจารณาคดีของ
ศาล การริ เริ่ มประสานงานกันเกี่ยวกับเรื่ องเหยื่ออาชญากรรมการปรับปรุ งและขยายขอบเขตการให้บริ การ
แก่ เหยื่ออาชญากรรมเครื อรั ฐออสเตรเลี ยมี มาตรการหลักส าคัญที่ รัฐบาลออสเตรเลี ยกาหนดขึ้ นเพื่ อใช้
แก้ปัญหาการค้ามนุ ษย์ประกอบไปด้วยมาตรการที่เกี่ ยวกับการป้ องกันการยับยั้งการค้ามนุ ษย์ มาตรการที่
เกี่ ย วกับ การสื บ สวนสอบสวน มาตรการการดาเนิ นคดี และการบัง คับ การให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
มาตรการที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองหรื อสนับสนุ นเหยื่อการค้ามนุษย์ และโดยเฉพาะมาตรการในการคุม้ ครอง
หรื อสนับสนุ นเหยื่อการค้ามนุ ษย์ประกอบไปด้วยหลัก การและมาตรการที่สาคัญได้แก่การคุม้ ครองความ
เป็ นส่ วนตัวของเหยื่อการค้ามนุ ษย์จดั หามาตรการเพื่อดู แลเหยื่อทั้งทางร่ างกายจิ ตใจและสังคม เช่ น การ
จัดหาที่อยูอ่ าศัย การให้ความช่ วยเหลื อด้านกฎหมาย การให้ความช่ วยเหลื อด้านการรักษาพยาบาล ความ
ช่วยเหลือด้านจิตใจ การจ้างงาน หรื อโอกาสในการศึกษาหรื อการฝึ กอบรม การร่ วมมือกับองค์กรภาคส่ วนที่
เกี่ ย วข้องทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชน 5การปรั บ ใช้ม าตรการที่ เหมาะสมกับกรณี ท้ งั มาตรการชั่วคราวและ
มาตรการในระยะยาว และการป้ องกันไม่ให้เกิดการเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ซ้ าอีก
ประเทศญี่ ปุ่ น มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ตามกฎหมายการจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เหยื่ อ
อาชญากรรมแล้ว เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูและเยียวยาแก่เหยื่ออาชญากรรม ประเทศญี่ปุ่นยังมีมาตรการกฎหมาย
เสริ มในการให้ความช่ วยเหลื อเหยื่ออาชญากรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง การให้ทุนการศึกษากรณี บุตรของ
Interdepartmental 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-interdepartmentalcommittee-july-2014-june-2015.pdf
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เหยือ่ อาชญากรรมขาดไร้ผอู ้ ุปการะเรี ยกว่า “กองทุนสงเคราะห์ความเสี ยหายจากการกระทาผิดอาญา” มีกลุ่ม
องค์ก รอาสาสมัค รซึ่ ง เครื อข่ ายช่ วยเหลื อผูเ้ สี ย หายทัว่ ประเทศกลุ่ ม เหยื่ออาชญากรรมชมรมทายาทจาก
อุบตั ิเหตุจากการจราจรทัว่ ประเทศชมรมผูเ้ กี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญาของเด็กชมรมวันพรุ่ งนี้ ของ
เหยื่ออาชญากรรมและชมรมเหยื่ออาชญากรรมทัว่ ประเทศกลุ่มทนายความให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายและ
ช่วยเหลือทางคดีแก่เหยือ่ อาชญากรรม
กฎหมายต่างประเทศดังกล่าวได้กาหนดมาตรอื่ นเพื่อการฟื้ นฟู และเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้
มนุ ษ ย์เป็ นการเฉพาะ เพื่ อเป็ นมาตรการฟื้ นฟู และเยีย วยาผูเ้ สี ย หายซึ่ ง ถู ก กระท าความผิดฐานค้า มนุ ษย์
สาหรับประเทศไทย มีมาตรการในการบาบัดฟื้ นฟูผเู ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ มีมาตรการในการคุม้ ครองสวัสดิ
ภาพเป็ นการดาเนินการสถานคุม้ ครองซึ่ งอยูใ่ นสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
เป็ นการดาเนิ นการเพื่อวัตถุ ประสงค์เช่ นเดี ยวกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อดาเนิ นการฟื้ นฟูและเยียวความ
เสี ยหายโดยเฉพาะทางจิตใจ จากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ แต่มีขอ้ จากัดเป็ นการดาเนินการเฉพาะแต่
หน่ วยงานของรัฐ และดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ของรั ฐเท่านั้น ซึ่ งอาจไม่เพียงพอต่อปริ มาณคดี คา้ มนุ ษย์ที่
เกิดขึ้นประเทศไทยซึ่ งมีองค์กรเอกชนด้านการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ เพื่อดาเนิ นนโยบายใน
การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ แต่รัฐไม่ได้สนับสนุ นให้องค์กรเอกชนมีบทบาทในการมีส่วน
ร่ วมกับรัฐในการฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์
ประการที่ 4 ถ้อยแถลงอันมีผลกระทบต่อเหยื่ออาชญากรรมเป็ นกรณี ที่กฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศ ต่างก็มีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐจะต้องรั บฟั งเกี่ ยวกับความเสี ยหายหรื อ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์จากผูเ้ สี ยหาย และนาเอาผลกระทบดังกล่าวมาประกอบ
ดุลพินิจในการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป เช่น เครื อรัฐออสเตรเลียผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ที่จะให้ถอ้ ยแถลงที่มี
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ประเทศไทย ให้อานาจศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่จดั ทา
ข้อมูลประวัติผูเ้ สี ยหายจากการที่ได้รับผลกระทบทางร่ างกายและจิต ตลอดจนข้อกังวลอย่างใดต่อศาลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาคาร้องขอปล่อยชัว่ คราวหรื อการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายไทยควรมีมาตรการใน
การรับฟั งผลกระทบของผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ ในรู ปแบบที่กว้างขวางเพื่ออานวยความสะดวกแก่ การ
นาเสนอข้อมู ล ผลกระทบดัง กล่ า วของผูเ้ สี ย หายต่ อศาล ไม่ จากัดเฉพาะวิธี ใ ดวิธี หนึ่ ง ศาลควรได้รับ ฟั ง
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวจากผูเ้ สี ยหายโดยตรงซึ่งผลกระทบ ความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากการตกเป็ นผูเ้ สี ยหายใน
คดีคา้ มนุษย์
ประการที่ 5 เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย ของต่างประเทศที่ศึกษา
จะมีหน่ วยงานเพียงหน่ วยงานเดี ยวเป็ นหลักในการให้การฟื้ นฟูและเยียวยา สาหรับประเทศไทยเนื่ องจาก
มุ่งหวังในการความช่ วยเหลื อ จึงมีหน่ วยงานที่ เข้าไปเกี่ ยวข้องจานวนหลายหน่ วยงาน ดังนั้น การปฏิ บตั ิ
หน้ า ที่ ข องเจ้า หน้ า ที่ ผู ้เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งระมัด ระวัง ในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ งจากผู ้เ สี ย หายไม่ ใ ห้ ถู ก
กระทบกระเทือนสิ ทธิ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บ
536

10
ข้อมูลลงบนฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการปฏิบตั ิหน้าที่6 ซึ่ งแต่ละหน่ วยงานใช้ร่วมกัน และ
ควรเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การ
ดาเนินการฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ประสบผลสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นที่ 6 การได้รับชดใช้เยียวยาจากผูก้ ระทาความผิดเป็ นวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการที่จะให้
ผูก้ ระทาความผิดชดใช้เยียวยาความเสี ยหายเพื่อเป็ นการลงโทษผูก้ ระทาความผิด และให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการกระทาของตนที่ได้กระทาต่อผูเ้ สี ยหาย หรื อเหยื่ออาชญากรรม หรื อสังคมส่ วนรวม การ
ชดใช้ค่าเสี ยหายโดยความสมัครใจของผูก้ ระทาผิดเพื่อผลในการประกอบดุ ลพินิจของศาลในการกาหนด
โทษ ซึ่ งในเครื อรัฐออสเตรเลีย ตามพระราชบัญญัติเหยื่ออาชญากรรม ( Victims of Crime Act )7ให้สิทธิ แก่
เหยื่ออาชญากรรมที่จะได้รับค่าตอบแทนความเสี ยหายและได้รับการชดใช้โดยผูก้ ระทาผิด สาหรับประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์พ.ศ. 2559มีบทบัญญัติในกรณี ที่ผูเ้ สี ยหายจากคดีคา้ มนุ ษย์
ในคดี ที่ พ นัก งานอัย การเป็ นโจทก์ ประสงค์ที่ จะเรี ย กร้ อ งค่ า สิ นไหมทดแทนจากผูก้ ระท าความผิด ให้
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรื อสานักงานพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ดาเนินการเพื่อกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อแจ้งให้พนักงานอัยการดาเนินการยืน่ คาร้องต่อศาลเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนแทนผูเ้ สี ยหายต่อศาลแต่ดว้ ยการบังคับคดีที่ไม่เป็ นผลเนื่ องจากผูก้ ระทาความผิดได้ยกั ย้าย
ถ่ า ยโอนสิ น ทรั พย์ เพื่ อหลี ก เยี่ย งการบังคับคดี ควรเพิ่ ม มาตรการในการพิ จารณาเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์สินของ
ผูก้ ระทาความผิด จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการพิจารณาให้มีกระบวนการคุ ม้ ครองชั่วคราวเกี่ ยวกับการจัดการ
สิ นทรัพย์ของผูก้ ระทาความผิด เพื่อห้ามการจาหน่ ายจ่ายโอนสิ นทรัพย์ของผูก้ ระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
โดยนารู ปแบบของมาตรการการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ที่กาหนดว่า ทรัพย์สินหรื อเงินตรา รวมถึงดอกผลของเงินหรื อทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาความผิดฐานค้า
มนุ ษย์ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ ายจ่ายโอนหรื อเปลี่ ยนสภาพไปกี่ ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลใดจะได้โอนไปเป็ นของบุคคลใดหรื อปรากฏหลักฐานว่าเป็ นของบุคคลใดก็ให้ถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่
เกี่ ยวกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์ อยู่ในข่ายของการบังคับคดี ตามคาพิพากษาของศาล และควรมี
มาตรการให้มีอานาจสั่งยึดหรื ออายัดสิ นทรัพย์ไว้ชวั่ คราวไม่เกิน 90 วัน เช่นเดียวกับบทบัญญัติในมาตรา48
แห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และเมื่อศาลเชื่ อว่าสิ นทรัพย์ตามดังกล่าว
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วกับ การกระท าความผิด และค าร้ องของผูซ้ ่ ึ ง เกี่ ย วข้อ ง หรื อผูซ้ ่ ึ ง อ้า งว่า เป็ นเจ้า ของ
ศิริพร สโครบาเนค. การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย.(กรุ งเทพมหานคร:มูลนิธิผหู ้ ญิง.2548).น.145-
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Act No.58 of 2001 อ้างอิงใน สุ ภทั รา สุ ปาณี (2555. การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตาม
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กรค.ศ. 2000 : ศึกษากรณี การพัฒนา
กฎหมายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต ปริ ญญา
โท คณะนิติศาสตร์. กรุ งเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.103
7
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สิ นทรัพย์หรื อผูร้ ับโอนสิ นทรัพย์ไม่มีเหตุผลที่สามารถจะรับฟังได้ศาลจะก็มีคาสั่งให้ยดึ หรื ออายัดสิ นทรัพย์
เพื่อบังคับชดใช้ค่าสิ นไหมแก่ผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์ต่อไป เพื่อให้ผูเ้ สี ยหายได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนเป็ นเป็ นธรรม

2. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
มาตรการในการฟื้ นฟูและเยียวยา ผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ เพื่อให้การฟื้ นฟูและเยียวยาที่เกิดขึ้น
จากการกระทาความผิดและส่ งผลการทบต่อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง เพราะการกระทาความผิดดังกล่าว ไม่เฉพาะ
แต่ผเู ้ สี ยหายเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ เนื่ องจากครอบครัว บุคคลรอบข้าง และชุมชน บางกรณี อาจได้รับผล
กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ด้วย ดังนั้น จึงควรมีนิยามความหมายจากการใช้คาว่า “Injured Person” หมายถึ ง
ผูเ้ สี ยหาย มาเป็ นการเฉพาะในลักษะของคาว่า “Victim” หมายถึง ผูต้ กเป็ นเหยือ่ กับผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์
นอกจากมาตรการการเยียวยาที่เป็ นตัวเงินแล้ว มาตรการเพื่อการฟื้ นฟูและเยียวยาความเสี ยหายที่
กระทบต่อสภาพจิตใจก็เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นการควบคู่กนั ไป เนื่ องจากผูถ้ ูกกระทาในคดี คา้
มนุ ษย์ได้รับการทุกข์ทรมานจากการกระทาของนักค้ามนุ ษย์ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ จากการถูกลิดรอน
สิ ทธิ เสรี ภาพ ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ย่อมเกิดผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจจึงเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นและจะละเลยเสี ยไม่ได้ และเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้ผูเ้ สี ยหายไม่ตกเป็ นผูถ้ ูกกระทาซ้ า จึงมีความ
จ าเป็ นที่ จ ะด าเนิ น การด้า นการคุ ้ม ครองสวัส ดิ ก าร ในประเทศไทยพบผู ซ้ ่ ึ ง ให้ก ารคุ ้มครองสวัส ดิ ก าร
ด าเนิ น การโดยเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ แต่ ใ นกฎหมายต่ า งประเทศนอกจากเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ แล้ว มี ก ารน า
อาสาสมัครซึ่ งเคยมีประสบการณ์ เป็ นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่ งสามารถเข้าใจความรู ้ สึกและความเจ็บปวด
ทางด้านจิตใจของผูเ้ สี ยหายได้ดีกว่ามีความเห็นอกเห็นใจและอดทนในการรับฟังปั ญหาของผูเ้ สี ยหายและมี
แนวโน้ม จะปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู เ้ สี ย หายในฐานะเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ซึ่ งท าหน้า ที่ ไ ด้ดี ก ว่า เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ จึ ง ควรมี
สนับ สนุ น ให้ อ งค์ก รเอกชนด้า นการป้ อ งกัน และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ซ่ ึ งจดทะเบี ย นไว้แ ล้ว และ
อาสาสมัค ร เข้า มามี ส่ วนร่ วมในการคุ ้ม ครองสวัส ดิ ภาพร่ วมกับ รั ฐหรื อหรื องานของรั ฐ เพื่ อให้มี ความ
หลากหลายเป็ นทางเลื อกแก่ผเู ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ ในอันที่จะอานวยความสะดวกในการที่จะเข้ารั บการ
ฟื้ นฟูและเยียวยาต่อไปกระบวนการพิจารณาคดีของศาลควรให้ผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์เป็ นศูนย์ กลางใน
การพิจารณาดาเนินการ เช่นการรับข้อเท็จจริ งที่ได้รับผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่ได้รับ ตลอดจนข้อกังวล
เพื่อประกอบการดาเนิ นการบวนพิจารณาคดีของศาล ในรู ปแบบที่อานวยความสะดวกแก่การนาเสนอต่อ
ศาล เช่น การนาเสนอด้วยวิธีแถลงถ้อยคาด้วยตนเองเมื่อผูเ้ สี ยหายมีความประสงค์ที่จะแถลงความเสี ย หาย
หรื อผลกระทบซึ่ งได้รับจากการกระทาความผิด หรื อการทาบันทึกภาพเคลื่อนไว (วีดีโอ) เสนอต่อศาลแทน
การจัดทาบันทึกหรื อการแถลงถ้อยคาต่อศาล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผูป้ ฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ฟื้ นฟูและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ ควรเพิ่มพูนความรู ้และศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากการให้
ความช่วยเหลื อผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์ซ่ ึ งถูกกระทบกระเทือนต่อสภาวะทางจิตใจอย่างรุ นแรง ต้องอาศัย
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ความเชี่ ยวชาญและชานาญในการปฏิบตั ิหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
สิ ทธิ หน้าที่และความรู ้สึกของผูเ้ สี ยหายเป็ นสาคัญ
จากการศึ ก ษากฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ มาตรการในการเยี ย วยาผู ้เ สี ย หายในคดี ค ้า มนุ ษ ย์
มาตรการในการดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลื อ คุ ม้ ครอง ฟื้ นฟู และเยียวยายังไม่มี เพีย งพอเท่ าที่ ควรและ
ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานของรัฐอาจมีไม่เพียงพอจึงเสนอให้แก้ไขกฎหมาย ดังนี้
1.การพิจารณาให้ความช่วยเหลื อผูเ้ สี ยหายในคดี คา้ มนุ ษย์เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการตีความว่า
บุ ค คลใดอยู่ใ นบัง คับ ที่ จะให้ก ารรั บ รองและคุ ้ม ครอง จึ ง ควรเปลี่ ย นนิ ย ามความหมายจากการใช้ค าว่า
“Injured Person” หมายถึง ผูเ้ สี ยหาย มาเป็ นการเฉพาะในลักษะคาว่า “Victim” หมายถึง ผูต้ กเป็ นเหยื่อกับ
ผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทนิยามในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบกรามการค้ามนุ ษย์
2551 และพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559
2. กรณี การการที่ ผูเ้ สี ยหายได้รับอันตรายอันเกิ ดต่อร่ างกายหรื อจิ ตใจ และข้อวิตกกังวลหรื อ
ข้อคิดเห็นอย่างอื่นของผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งศาลเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
วินิจฉัยคาร้องขอปล่อยชัว่ คราวหรื อการพิจารณาพิพากษาคดี น้ นั เมื่อศาลประสงค์ให้เจ้าหน้าที่จดั ทาข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อศาลเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณาคดี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคา้
มนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 10 กรณี เมื่อผูเ้ สี ยหายประสงค์ที่ให้ “ถ้อยแถลงอันมีผลกระทบต่อเหยือ่ อาชญากรรม
(Victim Impact Statements)” ต่อศาลด้วยตนเอง ซึ่งศาลควรได้รับฟังข้อเท็จจริ งดังกล่าวจากผูเ้ สี ยหาย จึงเห็น
ควรเพิ่มเติมดังกล่าวในบทบัญญัติบญั ญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559
3. การบังคับคดีตามผลคาพิพากษากับสิ นทรัพย์ของผูก้ ระทาความผิด ไม่อาจกระทาได้เพราะมี
ยักย้าย ถ่ายโอนสิ นทรัพย์ เพื่อหลีกเยี่ยงการบังคับคดี มาตรการในการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งจึงยังไม่เพียงพอ จึงควรมีมาตรการคุ ม้ ครองชัว่ คราวเกี่ ยวกับการจัดการสิ นทรัพย์หรื อ
เงิ นตรา รวมถึ งดอกผลของเงิ นหรื อ สิ นทรั พย์ที่ เกิ ดจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุ ษย์ ไม่ว่าจะมี ก าร
จาหน่ ายจ่ายโอนหรื อเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดจะได้โอนไป
เป็ นของบุ คคลใดหรื อปรากฏหลักฐานว่าเป็ นของบุคคลใดก็ให้ถือว่าเป็ นสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวกับการกระทา
ความผิดฐานค้ามนุ ษย์ อยูใ่ นข่ายของการบังคับคดี ตามคาพิพากษาของศาล และควรมีมาตรการให้มีอานาจ
สั่งยึดหรื ออายัดสิ นทรัพย์ไว้ชวั่ คราวมีกาหนดไว้ไม่เกิน 90 วัน และเมื่อศาลเชื่ อว่าสิ นทรัพย์ตามดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดและคาร้องของผูท้ ี่เกี่ยวข้องผูซ้ ่ ึ งอ้างว่าเป็ นเจ้าของทรัพย์สินหรื อผูร้ ับ
โอนทรัพย์สินไม่มีเหตุผลที่สามารถจะรับฟั งได้ศาลจะก็มีคาสัง่ ให้ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินเพื่อบังคับชดใช้ค่า



สิ นทรัพย์ (assets) หมายถึง ทรัพย์สินรวมทั้งสิ ทธิเรี ยกร้องที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่950/2546 และ
5610/2548)
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สิ น ไหมแก่ ผู ้เ สี ย หายในคดี ค ้า มนุ ษ ย์ต่ อ ไป จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ บ ัญ ญัติ ใ นมาตรา 10 แห่ ง
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559
4. ผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์บางส่ วน ปฏิเสธที่จะเข้ารับการคุม้ ครองสวัสดิภาพในสถานคุม้ ครอง
เพราะกระทบต่อการดารงชี พประเทศไทยควรสนับสนุนให้องค์กรเอกชนด้านการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ซ่ ึ งได้จดทะเบียนไว้แล้วหรื ออาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองสวัสดิภาพร่ วมกับรัฐ
เพื่อผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นจึงเห็นควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
5. การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผูเ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุ ษย์มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อไม่ให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็ นการผูเ้ สี ยหายละเมิดสิ ทธิผเู ้ สี ยหาย จึงควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลกลาง โดยกาหนดชั้นของการเข้าตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหน่วยเพื่อใช้เป็ นฐานในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ จึงเห็นควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
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