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ได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ 
  

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากรายงานการศึกษา ‘กฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที ่เป็นเด็กต่างชาติ’ จัดทำภายใต้มูลนิธิเพื ่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ในปี 
2562 ซึ ่งเน้นพิจารณาหลักการและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ถอดบทเรียนการทำงานของ
หน่วยงานที ่มีหน้าที ่ตามกฎหมาย และประสบการณ์ของ มสพ. ในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 18 ปี ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที ่ควร
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายโดยอ้างอิงแนวปฏิบัติตามมาตรา 29 พระ
ราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 
2562 เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย 
โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นเด็กต่างชาติ กับการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีค้ามนุษย์ โดยการจัดให้
มีระยะเวลาในการฟื้นฟูเยียวยาแก่บุคคลดังกล่าวให้มีความพร้อมก่อนตัดสินใจให้ความร่วมมือ
และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง หรือ Reflection Period เป็นมาตรการด้านมนุษยธรรม ที่มี
เป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ให้สามารถได้รับสิทธิคุ ้มครองและฟื้นฟูให้มีความพร้อมก่อนการให้ความ
ร่วมมือกับรัฐในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา  



การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period)  

มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ  2 
 

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and 
Co-operation in Europe - OSCE) กล่าวไว้ว่า การต่อสู้กับการค้ามนุษย์ต้องได้รับความร่วมมือ
จากผู้เสียหาย ผู้เสียหายจะให้ความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อได้รับคุ้มครองและฟื้นฟู
จนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองในฐานะเหยื่อได้ รวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐจะ
ให้การปกป้องโดยพิจารณาบนฐานความต้องการและความจำเป็นเฉพาะบุคคล  

ต่อประเด็นข้างต้นนี้ รัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด ดังเห็นจากการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นมาศึกษาสภาพปัญหา การเปิดรับฟังข้อเสนอแนะภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จนนำไปสู่จัดทำ ‘แผน
บูรณาการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี 2559’ หนึ่ง
ในสาระสำคัญของแผนบูรณาการฯ ได้ระบุถึงความสำคัญของกระบวนการก่อนการสัมภาษณ์คัด
แยก ดังต่อไปนี้ 

“การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกเหยื่อ ผู ้เสียหาย และ/หรือพยานในคดีค้ามนุษย์มี
ความสำคัญและจำเป็นมาก แต่การดำเนินการในทันที อาจไม่ได้ข้อสรุปท่ีสามารถวินิจฉัย
ได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย พยาน หรืออยู่ในสถานะใดในคดีค้า
มนุษย์ จึงอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ ความรู้สึก และต้องสร้างความ
เชื่อมั่นต่อสหวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ระหว่างรอกระบวนการคัดแยก หรือกรณีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย 
โดยเฉพาะการนำข้อเท็จจริง/พฤติการณ์ที่ตรวจพบไปพิจารณากับองค์ประกอบความผิด
ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานจึงจำเป็นต้องหาที่พักให้กับบุคคลกลุ่มนี้เพื่อสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่การบ่งช้ี
สถานะท่ีชัดเจนว่าเป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย หรือพยาน”  

 
อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย

ก่อนการสัมภาษณ์เพื ่อคัดแยกตามแผนบูรณาการฯ ไม่ได้กำหนดมาตรการดำเนินการใน
กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกท่ีมีอำนาจทางกฎหมายรับรองไว้ชัดเจน ขณะท่ีพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กไ็ม่ได้ระบุถึงกรอบระยะเวลาในการฟื้นฟูไตร่ตรองและการ
สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกไว้ รวมถึงไม่ได้ระบุถึงกรอบการอนุญาตให้บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
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เป็นผู้เสียหายที่มีสัญชาติอื่นอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวในระหว่างการฟื้นฟูไตร่ตรอง มี
เพียงการกำหนดระยะเวลาดำเนินการเมื่อมีเหตุสงสัยเท่านั้น แผนบูรณาการฯ จึงไม่ได้สร้างการ
เปล่ียนแปลงในการปฏิบัติจริง  

ในทางปฏิบัติของกระบวนการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย หน่วยงานผู้ใช้อำนาจตาม
กฎหมายจึงมักจะยึดแนวปฏิบัติเดิมที่อ้างอิงตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นหลัก ซึ ่งมีข้อจำกัดสำคัญคือ กฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้กำหนดแนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์คัดแยกโดยตรง จึง ไม่ได้มีการกำหนดถึง
สิทธิและมาตรการคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายไว้ชัดเจน และหน่วยงาน
ผู้ใช้กฎหมายก็มักเน้นการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็น
หลัก ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกภายใต้กรอบเวลาท่ีส้ันและกระบวนการ
ดำเนินการที่เร่งรีบให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั ่วโมง และขอขยายเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 7 วัน 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นเด็ก โดยเฉพาะกรณีเด็กต่างชาติ การดำเนินการมักจะขาด
การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาใช้คุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด  

การศึกษาของ มสพ. (2562) พบว่า แนวปฏิบัติที ่ขาดมาตรการคุ ้มครองและการ
ดำเนินการภายใต้กรอบเวลาข้างต้นไม่เพียงพอในการช่วยให้บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็น
ผู้เสียหายมีความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์คัดแยก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการ
ใหค้วามร่วมมือกับรัฐ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 จัดทำโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ก็ได้สะท้อนถึงปัญหานี้ และมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับ มสพ. 
ว่า รัฐบาลไทยควรนำหลักปฏิบัติระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองมาใช้ในการคุ้มครองบุคคลกลุ่มดังกล่าว 
โดยเฉพาะเด็กต่างชาติ เพื่อเตรียมให้มคีวามพร้อมก่อนตัดสินใจให้ความร่วมมือกับรัฐ โดยรัฐบาล
ไทยสามารถเริ่มต้นจากโครงการนำร่อง  1 ปี โดยยังไม่แก้ไขกฎหมาย ให้แต่งตั ้งคณะทำงาน
เตรียมความพร้อมใช้มาตรการฟื ้นฟูและไตร่ตรองขึ ้นมาดำเนิน โครงการนำร่อง และให้
คณะทำงานฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำรายงานประเมินผลและสรุปผลการนำร่อง เพื่อ
จัดทำเป็นข้อเสนอแก้ไขระเบียบและกฎหมายต่อไป (ดูหน้า 12-20) 

  



การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period)  

มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ  4 
 

 

2. ประเด็นควรคำนึงถึงภายในระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง  
 

ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง หรือ Reflection Period เป็นมาตรการด้านมนุษยธรรมที ่มี
เป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ปัจจุบันมีหลายประเทศนำมาตรานี้ไปปรับใช้ในการคุ้มครองและฟื้นฟูบุคคล
กลุ่มดังกล่าว ให้มีความพร้อมก่อนการให้ความร่วมมือกับรัฐ ในรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามกรอบ
คิดและแนวปฏิบัติในสหภาพยุโรป 

 กรรมาธิการยุโรปว่าการอพยพย้ายถิ่นและกิจการภายใน (Migration and Home 
Affairs, European Commission) ได้ให้คำนิยามถึง ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง ว่า  

“เป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายภายในแต่ละประเทศในการอนุญาตให้
บุคคลสัญชาติอื่นท่ีได้รับการคัดกรองว่าเป็นผู้เสียหาย หรือสงสัยว่าเป็นผู้เสียหายให้ได้รับ
การฟื้นฟูและหลุดจากอิทธิพลครอบงำของผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้เพื ่อที่จะ
สามารถตัดสินใจอย่างเป็นอิสระท่ีสุดในการให้ความร่วมมือ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ี”  

 
ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื ่อมีมาตรการดำเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ ในเชิงหลักการ บุคคลที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายต้องได้รับการ
คุ้มครอง โดยกำหนดสิทธิให้บุคคลดังกล่าวมีช่วงเวลาในระยะการฟื้นฟูและไตร่ตรองท่ีมีกรอบ
ชัดเจน และพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ควบคู่กันนี้ ต้องจัดให้บริการความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางสังคมสงเคราะห์ กรณีบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติอื่น 
ต้องให้สิทธิอยู่อาศัยในช่วงระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง ให้หลักประกันว่าจะไม่ถูกกักขังและส่งกลับ
ประเทศต้นทาง รวมถึงการพิจารณาคุ้มครองครอบครัวในประเทศต้นทางจากการถูกแทรกแซง 
การนำหลักปฏิบัติในเรื่องระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองไปปรับใช้กับกฎหมายภายในประเทศ ต้อง
พิจารณาประเด็นหลัก ต่อไปนี้ 
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2.1 กฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับการให้สิทธิอยู่อาศัย  

รัฐบาลต้องจัดทำกฎหมาย หรือออกมาตรการอื่นท่ีเหมาะสมในการอนุญาตให้บุคคลท่ีมี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายท่ีมีสัญชาติอื่นสามารถอยู่อาศัยในดินแดนของรัฐได้ ท้ังเป็นการ
ชั่วคราวหรืออย่างถาวรในกรณีที่การส่งกลับภูมิลำเนาในประเทศต้นทางจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้เสียหาย ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานการพิจารณาจากเงื่อนไข
ด้านมนุษยธรรม หรือความจำเป็นอื่นๆ1  

2.2 กรอบเวลาของระยะฟ้ืนฟูและไตร่ตรอง  

ม า ต ร า  33 ข อ ง  The Council of Europe Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings กำหนดกรอบระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองว่าควรไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และสามารถขยายการอนุญาตได้หากจำเป็น ด้านรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ (22 
ธันวาคม 2004) เสนอว่า ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองควรมีไม่ต่ำกว่า 3 เดือน เนื่องจากผู้เสียหาย
ต้องการเวลาในคิดทบทวน ชั่งตวงถึงผลดี และผลเสียอย่างรอบด้าน เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวเองและครอบครัวในประเทศต้นทางจากการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ รายงานฉบับ
เดียวกันกล่าวว่า ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจิตใจจนเกิดเป็นโรคความเครียดหลังจากเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่เลวร้าย (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) มักไม่ให้ข้อมูลในกระบวนการ
สอบปากคำ หรือการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กระบวนการในระยะฟื้นฟูและ
ไตร่ตรองจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างความไว้ใจระหว่างผู้รับบริการและเจ้าท่ีรัฐ 
ทั ้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที ่ได้ร ับข้อมูลที ่อาจสะท้อนออกมาจากผู ้เสียหายในระหว่าง
กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์   

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นกรอบระยะเวลามีข้อเถียงอยู่ว่า การกำหนดกรอบเวลาท่ียาว
เกินไปอาจจะส่งผลต่อการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานหรือไม่ รวมถึงอาจทำให้เสีย
โอกาสขยายผลให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่น เพราะข้อมูลและที่อยู่ติดต่อต่าง ๆ  ที่ได้รับ

 
1 Article 7  of the Protocol obliges States parties to consider adopting legislative or other 
appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in their territory, 
temporarily or permanently, in appropriate cases, and with appropriate consideration being 
given to humanitarian and compassionate factors. Article 7 should be read in conjunction with 
article 6. 
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ภายหลังจากผู้เสียหายพร้อมให้ข้อมูลอาจไม่สามารถใช้งานได้แล้ว โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้เสียหาย
หลบหนีออกมาได้เอง และผู้ค้ามนุษย์ยังคงมีการดำเนินการอยู่ 

กรอบระยะเวลาของประเทศในสหภาพยุโรปพิจารณาบนพื้นฐานแตกต่างกัน 2 
กลุ่มหลัก 

(1) ให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรม  

กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ท่ี 30 วัน เช่นประเทศสวีเดนกำหนดให้มีระยะฟื้นฟูและ
ไตร่ตรองเพื่อให้บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้
พิจารณาตัดสินใจที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม  โดยให้สิทธิการ
อยู่อาศัยช่ัวคราว 30 วัน หลังจากนั้นยังสามารถขอใช้สิทธิการอยู่อาศัยช่ัวคราวตามกฎหมายคน
เข้าเมืองท่ีอนุญาตผู้เสียหายในคดีอาญาได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในประเทศได้อย่างน้อย 6 
เดือน เท่ากับว่า บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายสามารถได้รับสิทธิอยู่อาศัยช่ัวคราว
ภายใต้ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง และกฎหมายคนเข้าเมืองรวมกันได้อย่างน้อย 210 วัน (30 วัน 
บวกกับ 180 วัน) โดยเจ้าหน้าท่ีหัวหน้าชุดสอบสวนจะดำเนินการยื่นขอต่อสำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองสวีเดนเป็นรายกรณี การอนุญาตอยู่อาศัยจะรวมถึงสิทธิในการทำงาน การรักษาพยาบาล 
การช่วยเหลือทางจิตใจ และการช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคคลอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายมากท่ีสุด 

(2)  ให้ความสำคัญท้ังกับการคุ้มครองและการดำเนินคดี  

กำหนดกรอบระยะเวลา 45-180 วัน มีหลายประเทศที่ใช้แนวทางนี้  เช่น ประเทศ
นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี  

ประเทศนอร์เวย์ เดิมกำหนดกรอบระยะเวลาไว้เพียง 45 วัน และเป็นการชะลอการ
ส่งกลับเท่านั้น ต่อมาหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ของนอร์เวย์ได้รายงานว่า ระยะเวลา 
45 วันนั้นไม่เพียงพอ และการใช้มาตรการชะลอการส่งกลับไม่ได้ทำให้บุคคลให้ความ
ร่วมมือ จึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการอนุญาตให้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 
180 วัน และกำหนดเงื ่อนไขการขออนุญาตน้อยที ่สุด โดยเจ้าหน้าที ่ตำรวจ หรือ
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นผู้ขออนุญาต เพื่อให้บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็น
ผู้เสียหายและผู้เสียหายมีความมั่นคงด้านจิตใจก่อนการตัดสินใจร่วมกับรัฐ บุคคลคน
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กลุ่มนี้จะถูกส่งให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะพ้นจากอิทธิพลของผู้ถูกกล่าวว่ากระทำ
ความผิด และมีสิทธิขอพบเจ้าหน้าท่ีตำรวจเมื่อตนเองมีความพร้อมและประสงค์ท่ีจะให้
ข้อมูล บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายตัดสินใจให้ความร่วมมือจะได้รับการ
ต่อขยายสิทธิอยู่อาศัยช่ัวคราวออกไปอีก และถ้ามีความเส่ียงในการเดินทางกลับประเทศ
ต้นทางก็อาจได้สิทธิอยู่อาศัยถาวร 

ประเทศอิตาลี มีแนวทางดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 แนวทางท่ีแตกต่างกัน  

กลุ่มแรก บุคคลท่ีตกอยู่ในอันตรายชัดเจน เช่น บุคคลท่ีได้พยายามหลบหนีออกจาก
สถานที่ที่มีส่วนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ จะได้รับสิทธิอยู่
อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 180 วัน และจะถูกส่งต่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนดูแลสูงสุด 18 
เดือน หลังส้ินสุดกระบวนการนี้ สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานหรือเรียนต่อในอิตาลีได้อีก 2 
ปี การดำเนินการสำหรับบุคคลกลุ่มนี้อยู่บนพื้นฐานการได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหาย
อย่างชัดเจน  

กลุ่มที่สอง บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
พิจารณาให้อยู่ได้เป็นการช่ัวคราว 3 – 6 เดือน ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาว่าเข้าข่ายท่ี
จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกหรือไม่ 
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2.3 หน่วยงานท่ีมีอำนาจช้ีว่าใครเป็นบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย  

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้เช่ียวชาญท่ีแต่งต้ังโดยสหภาพยุโรป ยืนยันว่า การอนุญาตให้ผู้ท่ีอาจเป็น
ผู้เสียหายได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองจะต้องมีเงื่อนไขน้อยที่สุด และจากประสบการณ์ใน
หลายประเทศชี้ให้เห็นว่าการมอบหมายให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำให้ผู้ที่อาจเป็น
ผู้เสียหายเข้าถึงสิทธินี้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการจัดการ 3 รูปแบบ 
คือ 

(1)  มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  

(2)  มอบหมายให้หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกับเงื่อนไขในการพิจารณา  

(3)  มอบหมายให้องค์กรพัฒนาเอกชนที ่ได้รับการรับรองจากรัฐมีส่วนร่วมในการเป็นผู้

พิจารณา  

 

2.4 เงื่อนไขการขอขยายระยะเวลาในช่วงระยะฟ้ืนฟูและไตร่ตรอง  

ข้อเสนอแนะจากสหภาพยุโรป2 เสนอไว้ว่า การกำหนดเงื่อนไขในการขอขยายระยะเวลาจะต้อง
มาจากความจำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 2 ข้อ ต่อไปนี้ 

(1)  สถานการณ์ความเปราะบางของบุคคล 

(2)  การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าในกระบวนการยุติธรรม 

  

 
2 Article 14 – Residence permit, the European Convention on Action Against Trafficking in 
Human Beings, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, Guide on Protecting the Rights of 
Child Victims of Trafficking in Europe, and Reference Guide on Protecting the Rights of Child 
victims of Trafficking in Europe 
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2.5 มาตราคุ้มครอง / สิทธิของผู้รับบริการ  

ตามมาตรฐานสภาพยุโรปและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญพอ จำแนกได้เป็น 

(1) ท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม ปลอดภัย และส่ิงของท่ีเพียงพอต่อการการดำรงชีพ  

(2) การแพทย์ฉุกเฉิน และบริการรักษาพยาบาล 

(3) ความช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมตามความเป็นและได้มาตรฐาน 

(4) การแปลภาษา ล่ามส่ือสารเมื่อต้องการ 

(5) การให้คำปรึกษา ข้อมูล โดยเฉพาะสิทธิ กฎหมาย และบริการท่ีควรจะได้ในภาษาท่ีเข้าใจ 

(6) การเงินชดเชย และผลประโยชน์ทดแทน 

(7) การใช้สิทธิ การเข้าถึงผลประโยชน์ และแสดงตนในกระบวนการยุติธรรมเม่ือต้องการ  

(8) การเข้าถึงตลาดแรงงาน การฝึกทักษะอาชีพ การศึกษา เพื่อให้กลับมาพึ่งพาตัวเองได้ 

 

2.6 การพิจารณาทางเลือกท่ีปลอดภัยภายหลังการดำเนินการทางกฎหมาย  

คณะผู้เช่ียวชาญและในหลายประเทศในสหภาพยุโรปตระหนักว่า มีความจำเป็นในการพิจารณา
ให้สิทธิอยู่อาศัยถาวรแก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายด้วยเหตุผลดังนี้ 

(1) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียหายท่ีจะตัดสินใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี 

(2) เป็นความรับผิดชอบของรัฐต่อผู้ท่ีให้ความร่วมมือซึ่งได้รับผลกระทบต่อการกลับไปใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยในภูมิลำเนา 

(3) กลไกความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายท่ีเดินทางกลับไปอาจไม่เกิดขึ้นจริง ผู้เสียหาย
จำนวนมากปฏิเสธความช่วยเหลือจากหน่วยงานในประเทศบ้านเกิด เนื่องจากการถูกตี
ตราว่าเป็นผู้เสียหาย กลัวอันตรายจากการถูกเพ่งเล็ง บางกรณีผู้กระทำความผิดเป็นคนใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิด 
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2.7 กรณีท่ีผูเ้สียหายหรือผู้ท่ีเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายเป็นเด็ก  

ความต้องการและสิทธิเด็กต้องได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกภายใต้นโยบายและการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ชีวิตส่วนตัวและรายละเอียดของเด็กต้องเป็นความลับ เมื่อ
สิ้นสุดการคุ้มครองหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถส่งกลับหรือไล่เด็กไปได้โดยปราศจากการ
พิจารณาถึงความต้องการและความกังวลของเด็ก3 โดยมีประเด็นเพิ่มเติมต่อไปนี้ 

(1) การเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการทางกฎหมาย 
และการจัดหาบริการต่าง ๆ เช่น การจัดการเป็นรายกรณี (case 
management) การดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมจาก
นักวิชาชีพหรือบุคคลท่ีเด็กไว้วางใจ รวมถึงการจัดหาล่ามแปลภาษาในทุก
ขั้นตอนดำเนินการ  

(2) แนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก เช่น การแต่งต้ัง
ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์เด็กชั่วคราว หรือการระบุแนวทางแก้ไขที ่ถาวร 
(durable solutions) กรณีที่เด็กไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม
หรืออาศัยกับครอบครัวดั้งเดิมได้  

(3) การประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมและ
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ 
การมีงานทำ 

(4) การเปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้ปกครองตัดสินใจว่าจะเข้าสู่กระบวนการ
ช่วยเหลือหรือไม่ หากต้องการเข้าร่วม เด็กและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการวางแผนให้ความช่วยเหลือหรือต่อประเด็น
ใดก็ตามท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก 

 
3Article 11(2) of the European Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, 
Toolkit to Combat Trafficking in Persons, Guide on Protecting the Rights of Child Victims of 
Trafficking in Europe, and Reference Guide on Protecting the Rights of Child victims of 
Trafficking in Europe  
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(5) การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เด็กอาจถูกกระทำซ้ำ หรือได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการที่ไม่เป็นมิตรต่อเด็ก เช่น การคาดค้ันหาข้อเท็จจริง เมื่อ
พิจารณาเรื่องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กควรต้องคำนึง 4 

- การคุ้มครองและการดูแลแก่เด็กท่ีจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก
โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที ่ของบิดามารดาผู ้ปกครองตามกฎหมาย 
พัฒนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ครอบคลุมทั้งทางด้านวัตถุและ
ความต้องการตามปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการทางกาย ทางการศึกษา 
อารมณ์ ความต้องการความรักและความปลอดภัย 

- การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

- ความเห็นของเด็กต่อการบริการ หรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ก็
ตามท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็ก 

- อัตลักษณ์ / ลักษณะประจำตัวของเด็ก รวมถึงเรื่องเพศสภาพ ภูมิลำเนา 
สภาพแวดที่เติบโตมา ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม บุคลิกลักษณะ
นิสัยของเด็ก 

- สถานการณ์ความเปราะบางต่างๆ ที่เด็กต้องเผชิญ การประเมินปัจจัย
เสี่ยง ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็ก เช่น ความเข้มแข็ง
ของเด็ก และการได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้อง 

(6) การตัดสินใจใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กต่อเนื่องตลอด
ท้ังกระบวนการ 

  

 
4 คำแนะนำทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยสิทธิของเด็กที่ประโยชน์

สูงสุดของพวกเขาจะได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณา 



การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period)  

มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ  12 
 

 

3. ข้อเสนอในการนำหลักปฏิบัติเร่ืองระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง
มาใช้กับกฎหมายภายในประเทศไทย 

 

รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) เล็งเห็นมา
ตลอดถึงความจำเป็นต้องให้การคุ้มครองแก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการ
มนุษย์ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู ่กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยก และให้
ความร่วมมือใด ๆ กับรัฐต่อไป ทว่านับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายครั้ง ปัจจุบันออกเป็นพระราช
กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
แต่กลับไม่มีการแก้ไขในมาตราที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองบุคคลกลุ่มดังกล่าวในกระบวนการ
สัมภาษณ์คัดแยก มีเพียงการจัดทำ ‘แผนบูรณาการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้
เสียจากการค้ามนุษย์ ปี 2559’  ที่ซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาและมาตรการคุ้มครองเพื่อ
ฟื้นฟูเยียวยา รวมถึงไม่กำหนดให้มีอำนาจทางกฎหมายรับรองการดำเนินการตามแผนบูรณการฯ 
ไว้ชัดเจน หน่วยงานผู ้ใช้อำนาจตามกฎหมายจึงคงใช้แนวปฏิบัติเดิมที ่อ ้างอิงมาตรา 29 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกซึ่งมัก
เป็นไปอย่างเร่งรีบภายใต้กรอบเวลาที่สั้น และเน้นแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
มากกว่าให้การคุ้มครองบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย  

ดังนั้น เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและการคุ้มครองเพื่อฟื ้นฟู
เยียวยาบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย  โดยเฉพาะที่เป็นเด็กต่างชาติ ให้มีความ
พร้อมก่อนตัดสินใจให้ความร่วมมือกับรัฐต่อไป มสพ. เสนอว่า รัฐบาลไทย โดย ปคม. ควรนำ
ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองมาปรับใช้กับกฎหมายภายใน โดยพิจารณาดำเนินการ 2 แนวทาง ดังนี้ 

  



การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period)  

มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ  13 
 

 

ระยะสั้น 
การดำเนินการโดยยังไม่แก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกำหนด   

 

หลักการระยะสั้น 

1. จัดทำโครงการนำร่องนำมาตรการฟื้นฟูและไตร่ตรองมาปรับใช้กับกฎหมายภายในประเทศ
ไทย กำหนดรอบระยะเวลานำร่อง 1 ปี  

2. จัดตั้ง ‘คณะทำงานเตรียมความพร้อมใช้มาตรการการฟื้นฟูและไตร่ตรอง’ ดำเนินการใน
ลักษณะเป็นคณะทำงานสหวิชาชีพที่สามารถใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติค ุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็น 2 ระดับ  

ระดับพื้นที่ คณะทำงานสหวิชาชีพในระดับพื้นที่มีหน้าประสานงานให้บุคคลที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูและไตร่ตรอง รวบรวมข้อเท็จจริงและ
ประเมินความพร้อมของผู้รับบริการ จัดทำความเห็นเสนอต่อคณะทำงานส่วนกลางในการ
ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกต่อไป 

ในการดำเนินการระยะนำร่อง (pilot project) เสนอให้เริ ่มในจังหวัดที่มีความพร้อม 
รวมถึงพิจารณานำร่องในพื้นท่ีมีลักษณะแตกต่าง เช่น จังหวัดช้ันใน และจังหวัดชายแดน 

ระดับส่วนกลาง เน้นการติดตาม สนับสนุนการดำเนินการในระดับพื้นท่ี เมื่อครบกำหนด
ระยะนำร่อง 1 ปี ให้จัดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำรายงานประเมินผลและสรุปผล
การนำร่อง เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายต่อไป 
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3. กำหนดให้ ‘มีหน่วยงานท่ีมีอำนาจช้ี’ ว่าใครเป็นบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย 
/ กลุ่มท่ียังมีความเห็นแย้ง เข้ารับการคุ้มครองภายใต้ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองภายใน 30 วัน 
ทันทีและมีเงื่อนไขน้อยที่สุด ให้หน่วยงานพิจารณาขยายการคุ้มครองเพิ่มได้เป็นรายกรณี (ดู
แผนผังท่ี 1 หน้า 24) 

4. กรณีบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายเป็นเด็ก ให้คณะทำงานฯ พิจารณากำหนด
ชัดเจนว่า ใหค้ณะทำงานสหวิชาชีพใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 คู่มือแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือเด็กต่างชาติ (คณะกรรมการประสานงานเรื่องเด็กต่างชาติในประเทศ
ไทย Thai-Cord)  คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันเครื่องการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กใน
ภาวะเส่ียงและเป็นผู้เสียหายจากการละเมิด ละเลยทอดท้ิง แสวงประโยชน์และความรุนแรง 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ หาก
พิเคราะห์แล้วเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับ
ผู้เสียหาย/เด็กในความผิดตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2551 ได้แก่ 

- ความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ร ับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

- ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอม หรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทาง
ปลอม ตาม ป.อาญา 

- ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (เฉพาะ
บางกรณี) 

- ความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทำงานของคนต่างด้าว 

5. กำหนดใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ออกแนวทางปฏิบัติใหม่ท่ีมีกฎหมายรอบรับการดำเนินการท่ี
สอดคล้องและมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องกรอบระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง มาตรการ
ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาร่างกายและจิตใจ สิทธิของผู้รับบริการที่ครอบคลุมถึงการตัดสินใจ
เข้ารับการคุ้มครอง การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา และการตัดสินใจให้
ความร่วมมือกับรัฐ ท้ังเพื่อให้การฟื้นฟูเยียวยามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เสียหาย และเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในการดำเนินคดีกับ
ผู้กระทำความผิด 
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หลักการปฏิบตัิระยะสั้น  

1. ให้มีการแต่งต้ังคณะทำงานเตรียมความพร้อมใช้มาตรการการฟื้นฟูและไตร่ตรอง ในลักษณะ
เป็นคณะทำงานสหวิชาชีพที่สามารถใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522   

2. กำหนดให้มีการใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นอันดับแรก ให้พนักงาน
สอบสวน หรือแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ี
รับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาล หรือ ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง หรือบุคคลอื่นใดท่ีให้การดูแลเด็ก 
ส่งตัวให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา 33 เพื่อดำเนินการตรวจ
ร่างกาย อายุ บาดแผลทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือให้เข้าสู่การ
ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ และสร้างความมั่นใจก่อนท่ีจะดำเนินการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พร้อม
กับรายงานให้เจ้าหน้าที่คุ ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 หรือพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตำรวจทราบ หากเป็นท่ีปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

3. บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะต้องสามารถเข้าถึงมาตรการ
พื้นฟูและไตร่ตรองได้ง่าย มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเข้าใจในขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาการฟื้นฟูและและไตร่ตรองของผู้เข้ารับบริการ 

4. การวางแผนคุ้มครองเด็กในทุกกรณี ต้องยึดตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก และ
จะต้องรับฟังความเห็นต่อเด็กด้วยเสมอ (อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณา
การกระทำใดเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อเด็ก พ.ศ.2549) 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองและ
ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามท่ีเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนในการดำรงชีว ิต ท่ี
เพียงพอสำหรับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคมตามอัตลักษณ์ของ
เด็ก 
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6. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการท่ีชัดเจนในการฟื้นฟูและไต่ตรองอย่างน้อย 30 วัน เมื่อยังมี
เหตุสงสัยใหด้ำเนินการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก5 มาตรา 40 เด็กท่ีพึงได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ    

 

รายละเอียดแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้น  

1. การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

(1) จัดทำหนังสือกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับการคุ้มครองเด็กตาม
มาตรา 42 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ว่าด้วยการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก เมื ่อหน่วยงานส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม67 และสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง พบว่า เด็กเป็นบุคคลท่ีมีเหตุเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / กลุ่มกลุ่ม
เด็กที่อยู่ในระหว่างการสืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/กลุ่มเด็กที่จำต้องได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองเด็กทันที 

(2) กำหนดแนวทางการใช้มาตรา 54 ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 2522 ในการส่ง
ตัวบุคคลที่รอการส่งกลับที่เป็นบุคคลมีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / บุคคลที่มี
ความเห็นแย้ง ให้อยู่ในการดูของสถานคุ้มครองฯ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้มาตรการฟื้นฟูและไตร่ตรอง 

 

 

 
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 40 ระบุว่า เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ (1) 
เด็กที่ถูกทารุณกรรม (2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (3) เด็กที่อยู๋ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
6 คำแนะนำทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยสิทธิของเด็กที่ประโยชน์

สูงสุดของพวกเขาจะได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณา) 
7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตำรวจภูธร ภาค 1 – ภาค 9  
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2. การดำเนินการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(1) จัดทำหนังสือกำหนดแนวทางการรับตัวเด็กท่ีเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / กลุ่มท่ียังมี
ความเห็นแย้งให้พนักงานสอบสวน หรือแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาล หรือ ครู 
อาจารย์ หนายจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ให้การดูแลเด็ก ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามมาตรา 42  ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  

(2) การกำหนดแนวทางการส่งต่อ / การช่วยเหลือระหว่างสถานแรกรับ สถานพัฒนา
และฟื้นฟู บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กับสถาน
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักปลัด และสถานดูแลเด็กภายใต้การ
ดูแลของหน่วยงานเอกชน รวมถึงกลไกการติดตามการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง 

(3) ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดจัดทำประวัติเด็กและครอบครัว 
แล้วให้ดำเนินการมาตรการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายการ
คุ้มครองเด็ก โดยประเมินความเส่ียง ความต้องการ การช่วยเหลือฟื้นฟู การสร้าง
ความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจต่อการให้ข้อมูล รวมถึงการจัดให้มล่ีามแปลภาษา
ท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญ 

(4) หากมีความจำเป็น หรือเพื่อความปลอดภัยให้ส่งต่อไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

(5) แต่งต้ังผู้จัดการรายกรณี (case manager) ท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับเด็กตลอด
กระบวนการคุ้มครองและการส่งกลับสู่สังคม 

(6) แต่งตั ้งคณะทำงานสหวิชาชีพสำหรับการตัดสินใจใด ๆ โดยต้องคำน ึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังกระบวนการ 

(7) แต่งตั ้งผู ้ปกครองหรือผู้พิทักษ์เด็กชั่วคราวที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร หรือการระบุแนวทางแก้ไขที่ถาวร 
(durable solutions) กรณีท่ีเด็กไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมหรืออาศัย
กับครอบครัวดั้งเดิมได้  
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(8) ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็ก เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การมีงานทำ 

(9) เปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้ปกครองตัดสินใจว่าจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือหรือไม่ 
หากต้องการเข้าร่วม เด็กและผู ้ปกครองต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที ่ตลอด
กระบวนการวางแผนให้ความช่วยเหลือหรือต่อประเด็นใดก็ตามท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตเด็ก 

(10)  พิจารณาให้ใช้บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด และสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำหรับการพักอาศัย และจัดสิ่งของท่ี
จำเป็นต่อการการดำรงชีพ รวมถึงความช่วยเหลือทางกาย จิต สังคมท่ีจำเป็นและ
ได้มาตรฐาน  

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรดำเนินการเพิ่มเติมให้มี
การจัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวฉุกเฉิน (ส่วนหน้า) ในพื้นที่ชายแดน
สำคัญ เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดทำบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนในแต่ละพื้นท่ี ในการ
จัดการให้ความช่วยเหลือ ต่อไปนี้ 

(11)  การรับและการส่งตัวเด็กท่ีมีเหตุเชื ่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย /  กลุ่มเด็กที่อยู ่ใน
ระหว่างการสืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติม/กลุ่มเด็กที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ 

(12)  ให้เด็กมีทางเลือกในการรับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง หรือสถานรองรับ
เอกชน 

(13)  การแปลภาษา ล่ามส่ือสาร  

(14)  การให้คำปรึกษา ใหข้้อมูล ช้ีแจงสิทธิกฎหมายท่ีอิสระจากรัฐ  
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3. การดำเนินการของคณะทำงานสหวิชาชีพ 

(1) ภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน หลังจากเข้าสู ่การคุ ้มครองในระยะฟื ้นฟูและ
ไตร่ตรอง หากเด็กซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย หรือเจ้าหน้าที่มีความเห็น
แย้ง มีความพร้อม หรือประสงค์จะพบเจ้าหน้าที่สอบสวน ให้คณะทำงานสห
วิชาชีพเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบให้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย   

(2) ในกรณีท่ีครบระยะเวลา 30 วันแล้วเด็กยังไม่มีความพร้อมหรือไม่ประสงค์พบ
เจ้าหน้าที่สอบสวน ให้คณะทำงานสหวิชาชีพประเมินและทำสรุปผลการวินิจฉัย
รายกรณีเพื่อพิจารณาดำเนินตามขอขยายระยะเวลาระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง
ออกไปได้อีก ไม่เกิน 180 วัน ก่อนท่ีจะดำเนินกระบวนการอื่นตามกฎหมายต่อไป 

(3) การดำเนินการเมื่อมีหลักฐานเพียงพอ/เด็กมีความพร้อม/ครบระยะฟื้นฟูและ
ไตร่ตรอง   

- กรณีพบว่าเด็กเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ดำเนินการส่งตัวเข้าสู่การ
คุ้มครองตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติป้องกันและการค้ามนุษย์  

- ให้สำนักงานอัยการเป็นผู้แทนพิจารณาสิทธิ การเข้าถึงผลประโยชน์ทดแทน 
และแสดงตนในกระบวนการยุติธรรม การร้องขอต่อศาลตามที่กฎหมาย
กำหนด ตามคำแนะนำของสหวิชาชีพ ท้ังนี้ ต้องคำนึงถึงผลปประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสำคัญ 

(4) กรณีเด็กไม่ใช่ผู้เสียหาย / ไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือ  

- ให้พิจารณาดำเนินการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ในระหว่างดำเนินการตามกฎหมายอื ่น ๆ เกี ่ยวข้อง และพิจารณาถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กก่อนท่ีจะดำเนินการส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในลำดับต่อไป 

- เมื่อสิ้นสุดการคุ้มครองแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถส่งเด็กกลับไป
ได้โดยปราศจากการพิจารณาถึงความต้องการและความกังวลของเด็ก 
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ระยะยาว  
การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551  

 
การดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูและไตร่ตรอง และเข้าถึงการคุ้มครองของบุคคลที่มี

เหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในระยะยาว อาจมีความจำเป็นที่ต้องเสนอแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป8 ในการแก้ไขกฎหมาย สามารถพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้จากผลการประเมินและสรุปบทเรียนการนำร่องของคณะทำงานเตรียมความพร้อมใช้
มาตรการการฟื้นฟูและไตร่ตรอง แต่เบื้องต้นระหว่างรอผลการประเมินและสรุปบทเรียนการนำ
ร่อง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการ ปคม. ควรเริ่มการศึกษาเพื่อพิจารณาความไปได้ต่าง ๆ ในการเสนอแก้ไขพระราช
กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนี้   

มาตรา 29  

- กำหนดให้มีช่วงกรอบระยะเวลา สิทธิและมาตรการคุ้มครองในระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองท่ีมี
รายละเอียดชัดเจน  

- ให้หน่วยงานที่มีอำนาจชี้ขาด พิจารณาส่งตัวบุคคลที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายเข้ารับ
การคุ้มครองในระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง   

- พิจารณาออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยในการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
ไทยชั่วคราวแก่บุคคลที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในระยะฟื้นฟูและ
ไตร่ตรอง และสามารถขอขยายการผ่อนผันได้เป็นรายกรณี 

 
8 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551  
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
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มาตรา 33  

- กำหนดให้สิทธิคุ้มครองบุคคลที่ตัดสินใจให้ความร่วมมือกับรัฐ ดังเช่นเดียวกับบุคคลที่มี
หลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหาย  

มาตรา 44  

- กำหนดให้สามารถใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อกิจการตามมาตรา 29   

 

ในการแก้ไขกฎหมายข้างต้น สามารถพิจารณานำกรอบคิดและแนวปฏิบัติตาม
ข้อเสนอคณะผู้เช่ียวชาญของสหภาพยุโรปมาปรับใช้ (ดูแผงผังท่ี 2 หน้า 25) ดังนี้ 

1. กำหนดระยะเวลาในระยะฟื้นฟูและไตร่ตรองให้ชัดเจน อนุญาตให้บุคคลท่ีมีเหตุเช่ือได้ว่าเป็น
ผู้เสียหายอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้ภายใน 30 วัน ให้หน่วยงานท่ีอำนาจพิจารณาขอขยาย
การคุ้มครองเพิ่มเติมได้เป็นรายกรณีไม่เกิน 180 วัน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ดำเนินการออกประกาศผ่อนผันให้บุคคลที่อาจ
เป็นผู้เสียหายอยู่อาศัยในประเทศเป็นการช่ัวคราว 

2. กำหนดใหค้ณะทำงานสหวิชาชีพมีอำนาจพิจารณาว่า ใครเป็นบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า
เป็นผู้เสียหายท่ีได้รับการคุ้มครอง การพิจารณาต้องมีเงื่อนไขน้อยท่ีสุด และให้มีตัวแทนของ
องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมในทีมสหวิชาชีพด้วย กรณีทีมสหวิชาชีพมีความเห็นแย้ง ให้เจ้า
พนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นผู้มีอำนาจช้ีขาดร่วมกัน 

3. กำหนดให้บุคคลที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายแสดงเจตจำนงรับการคุ้มครองภายใต้ระยะ
ฟื้นฟูและไตร่ตรอง โดยเลือกได้ว่าจะรับการคุ้มครองภายใต้การดูแลของรัฐหรือเอกชนที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐ 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรดำเนินการเพิ่มเติมให้มีการ
จัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวฉุกเฉิน (ส่วนหน้า) ในพื้นที่ชายแดนสำคัญ เช่น 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดทำบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของกับองค์กรพัฒนาเอกชนในแต่ละพื้นท่ี ในการจัดการให้ความ
ช่วยเหลือในการรับตัว-การส่งตัวเด็กที่มีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / กลุ่มที่ยังมี
ความเห็นแย้ง การให้บริการพัก การแปลภาษา ล่ามสื่อสาร และการให้คำปรึกษา 
ใหข้้อมูล และช้ีแจงสิทธิทางกฎหมายท่ีอิสระจากรัฐ 

4. กำหนดมาตราการคุ้มครอง แนวทางฟื้นฟูเยียวร่างกายและจิตใจ โดยคำนึงถึงความต้องการ
และความจำเป็นของผู้รับบริการและครอบครัวในภูมิลำเนา  

- หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพ ต้องมีการให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้รับการ
คุ้มครองเกี่ยวกับกระบวนคุ้มครอง กระบวนการทางกฎหมายและการดำเนินคดีกับ
ผู้ถูกกล่าวหา สิทธิของผู้เสียหาย/พยานในคดีค้ามนุษย์ 

- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการโดยคำนึงถึงความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะทำงานสหวิชาชีพ กรณีที่เป็นเด็กยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและความ
ต้องการของเด็ก 

5. กำหนดให้บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย สามารถพบบุคคลที่ตนเองไว้วางใจ
และเจ้าหน้าที่ทางสังคม เพื่อพิจารณาทางเลือกและตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เมื่อมีความ
พร้อม 

6. ต้องจัดหาล่ามแก่บุคคลสัญชาติอื่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียหานที่เป็นเด็กมีความสำคัญมาก 
นับต้ังแต่เข้าให้ความช่วยเหลือ หรือ การคัดแยกจนส้ินสุดกระบวนการดำเนินการ โดยล่ามท่ี
จัดให้นี้ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน
กับกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

7. กรณีท่ีมีข้อสงสัยว่าบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหายอาจเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
หรือไม่ ควรกำหนดให้ดำเนินคุ้มครองตามกระบวนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็น
ลำดับแรกโดยทันที ก่อนจะได้รับผลการพิจารณาพยานหลักฐานและผลตรวจทางการแพทย์ 
พร้อมกับการดำเนินการอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับแก้ไข ปี ....... 



การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period)  

มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ  23 
 

- การดำเนินการใด ๆ ในกรณีเป็นเด็กอายุต่ำว่า 18 ปี ให้บังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กเป็นอันดับแรก การวางแผนคุ้มครองเด็กภายใต้ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง 
ต้องยึดตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดแนว
ทางการพิจารณาการกระทำใดเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ.2549) 

8. เมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงระยะระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง 30 วัน ให้ทีมสห
วิชาชีพประเมินบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย 

• กลุ่มที่หนึ่ง บุคคลเข้าเงื่อนไขการเป็นผู้เสียหาย และประสงค์ให้ความร่วมมือกับรัฐ ให้
ดำเนินการคุ้มครองตามมาตรา 33  

• กลุ่มที่สอง บุคคลที่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้เสียหาย ยังไม่มีความประสงค์ / ความพร้อม
ให้ความร่วมมือกับรัฐ ให้เจ้าพนักงานที่อำนาจพิจารณาขอขยายระยะฟื ้นฟูและ
ไตร่ตรองเป็นรายกรณี แต่ไม่เกิน 180 วัน  

• กลุ่มที่สาม บุคคลที่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้เสียหาย แต่ไม่ประสงค์ให้ความร่วมมือกับรัฐ
ในการดำเนินคดีฐานความผิดค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้เสียหายทางอาญาอื่น ๆ ให้ดำเนินการ
ขยายระยะเวลาการอยู่อาศัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาญานั้น ๆ  

• กลุ่มที่สี ่บุคคลท่ีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้เสียหาย ไม่เป็นผู้เสียหายทางอาญาอื่น รวมถึง
บุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองครบ 180 วัน ให้ดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง 

กรณีที่เป็นเด็กในกลุ่มที่ 1 - 4 ให้พิจารณาดำเนินการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กเป็นลำดับแรกและตลอดกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การดำเนินการส่งตัวเด็กให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กก่อน 

9. เมื่อการคุ้มครองและกระบวนการยุติธรรมส้ินสุด ให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจดำเนินการโดยคำนึงถึง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานสหวิชาชีพ ต้องไม่ส่งบุคคลกลับคืนสู่สังคม หรือ
ประเทศต้นทาง โดยปราศจากการพิจารณาถึงความต้องการ ความจำเป็น และความกังวล
ของผู้เสียหาย โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นเด็ก 



   
 

 
 

แผนผังที่ 1  
ข้อเสนอระยะส้ัน – แนวปฏิบัติในการคุ้มครองภายใต้ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง สำหรับเด็กท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / มีความเห็นแย้ง 

*โดยยังไม่แก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด 
 
 

  

การดำเนินการใด ๆ ต้องยึดประโยชน์สูงสดุ ความต้องการ และความกังวงของเด็กและครอบครัวในภูมิลำเนา 

เด็กท่ีมีเหตุอัน

ควรเช่ือได้ว่าเป็น

ผู้เสียหาย  

หรือมีความเห็น

แย้ง 

มาตรา 33 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 

(อยู่ในการคุ้มครองภายใน 30 วัน) 

ทีมสหวิชาชีพประเมินความ

พร้อมเม่ือครบ 30 วัน 

กรณีเด็กแสดงความประสงค์จะให้ข้อมูลก่อน

สิ้นสุดระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง  

ให้ทีมสหวิชาชีพประเมินความพร้อมเด็กก่อน

จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าพนักงานของรัฐ 

ทีมสหวิชาชีพประเมินเป็นรายกรณีว่า

ควรขยายการคุ้มครองในระยะฟื้นฟูและ

ไตร่ตรองหรือไม่ 

สิ้นสุดการคุ้มครองภายใต้

ระยะฟื้นฟูและไตร่ตรอง 

คุ้มครองตามมาตรา 33 

พรบ.ค้ามนุษย์ 

คุ้มครองเด็กต่อเน่ืองตลอด

กระบวนการคัดกรองและ

ส่งกลับ 

การส่งกลับภูมิลำเนาต้อง

คำถึงผลประโยชน์และ

ความกังวลของเด็ก 

ไม่เป็นผู้เสียหาย /  
ไม่ประสงค์ให้ความ

ร่วมมือ 

เป็นผู้เสียหาย /  

ประสงค์ให้ความร่วมมือ 
อายุมากกว่า 15 ปี สถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ฯ 

หรือบ้านพักเด็กและครอบครัว 

อายุต่ำกว่า 15 ปี บ้านพักเด็ก

และครอบครัว 

บ้านพักเอกชนที่มีความตกลง

ความร่วมมือกับรัฐ 



 
 

แผนผังที่ 2 
ระยะยาว - แนวปฏิบัติในการคุ้มครองในระยะฟืน้ฟูและไตร่ตรองสำหรับบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นผู้เสียหาย / มีความเห็นแย้ง 

*แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

อำนาจพิจารณา / ช้ีขาด 
บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าเป็นผู้เสียหาย หรือ มี

ความเห็นแย้ง  
ตามมาตรา....

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ฉบับแก้ไขปี........ 

คุ้มครองในระยะ

ฟื้นฟแูละไตร่ตรอง

ไม่เกิน 30 วัน 

* กรณีเป็นเด็ก ให้พิจารณา
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

และใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็น

ลำดับแรกและตลอด
กระบวนการดำเนินการตาม

กฎหมายต่าง 

** เมื่อการคุ้มครองและ
กระบวนการยุติธรรมส้ินสุด 
ต้องไม่ส่งตัวกลับคืนสู่สังคม 
หรือประเทศต้นทางโดย
ปราศจากการพิจารณาถึง
ความต้องการ ความกังวล

ของผู้รับบริการ และ
ครอบครัวในภูมิลำเนา 

คุ้มครองตาม 
มาตรา 33 

ขยายระยะฟื้นฟูและ

ไตร่ตรองเป็นรายกรณี 

ไม่เกิน 180 วัน 

ดำเนินการส่งกลับ

ประเทศต้นทาง 

ขยายเวลาอยู่อาศัย

เพื่อดำเนินการตาม

กฎหมายอาญานั้น ๆ 

ไม่ให้ความร่วมกับรัฐ 
และ/หรือไม่สามารถ
ดำเนินการเอาผิดได้ 

ยังไม่พร้อมให้ความ
ร่วมกับรัฐ 

ให้ความร่วมกับรัฐ 

เป็นผู้เสียหายทาง
อาญาอื่น ๆ 

ครบ 30 วัน 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

มาตรา 29 ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามหมวด 3 และหมวด 4 จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีfท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม มาตรา 24 โดยมิชักช้า 

 แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลเด็กท่ีเป็นศิษย์หรือลูกจ้างจะต้องรายงานให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 หรือพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจทราบโดยมิชักช้า หากเป็นที่ปรากฎชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปว
ยเนื่องจากการเล้ียงดูโดยมิชอบ 

 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระทําโดยสุจริตย์อมได้รับความคุ้มครองและไม่
ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา 33 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29 หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ให้
พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธีการท่ีเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก
เพื่อให้สามารถอุปการะเล้ียงดูเด็กได้ตามมาตรา 23 

(2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลท่ีเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเล้ียง
ดูตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการตาม (1) ได้ 

(3) ดําเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม 

(4) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและ
ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ 

(5) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

(6) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

(7) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพศึกษา หรือฝึกหัด
อาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือส่งเด็กศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานท่ี
ทางศาสนาอื่น ท่ียินยอมรับเด็กไว 



 
 

มาตรา 41 ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือว่ามีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กให้
รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24  

 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา 24 ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือว่ามี
การกระทําทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอํานาจเข้าตรวจค้นและมีอํานาจแยกตัวเด็กจาก
ครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุดการแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้เมื่อได้
กระทําโดยสุจริตยอมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

 มาตรา 42 การดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 41 วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มี
การตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันทีถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจ
เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไป
สถานแรกรับก่อนได้หรือถ้าจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 
และถ้าจําเป็นต้องให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

 การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟูหรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึ่ง ระหว่าง
การสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทําได้ไม่ เกินเจ็ดวัน แต่ใน
กรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานอัยการจะยื่น
คําร้องขอต่อศาลตามมาตรา 5 เพื่อมีคําส่ังขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้ 

 มาตรา 24 ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอำนาจและหน้าท่ีดูแล
และตรวจสอบสถานรับเลี ้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถาน
พัฒนาและฟื้นฟูและสถานพินิจท่ีต้ังอยู่ในเขตอำนาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อ
ทราบ และให้มีอำนาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



 
 

 


