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ค�ำนิยม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยยึดหลักให้ผเู้ สียหายเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้เสียหายเป็นส�ำคัญ กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
จิตแพทย์ รวมทัง้ ผูด้ แู ลผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และวิชาชีพอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการร่วมกันในการ
คุม้ ครองสวัสดิภาพ และส่งต่อความรับผิดชอบระหว่างกัน  ในการนี้ “ล่ามแปลภาษา” ถือเป็นอีกวิชาชีพหนึง่ ทีเ่ ป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในการท�ำงานควบคูไ่ ปกับวิชาชีพอืน่ ๆ ในทุกขัน้ ตอนของการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐทัง้ ในด้านการคุม้ ครอง
ช่วยเหลือและด้านกฎหมาย เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกเข้ารับบริการ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการด�ำเนินคดี
ต่อขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งล่ามแปลภาษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทั้งในการปฏิบัติ
งานล่ามและความเข้าใจในวิชาชีพอื่น เพื่อจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นส�ำหรับล่ามฉบับนี้ เป็นคู่มือเล่มแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความพยายามอีกหลาย ๆ ด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการสร้างมาตรฐานการให้บริการล่ามแปลภาษา เพือ่ การคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ นับเป็น
มิตใิ หม่ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมส�ำหรับวิชาชีพล่าม และการท�ำงานคุม้ ครองช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมาย
ในการจัดสวัสดิการสังคม โดยคาดหวังว่าผู้ปฏิบัติงานล่ามและผู้ที่ต้องท�ำงานเกี่ยวข้องกับล่าม สามารถใช้
ประโยชน์จากคูม่ อื นีเ้ ป็นแนวทางในการวางแผนการท�ำงาน ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรล่ามให้
มีความรู้ความเข้าใจต่อการท�ำงานด้านปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้ง หลักการท�ำงานและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของตน เพื่อให้การท�ำงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายไมตรี อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(25 กันยายน 2560)
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ค�ำนิยม
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอ โอ เอ็ม) ได้ให้
ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มาเป็นระยะ
เวลานานนับทศวรรษ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
ด้านการโยกย้ายถิน่ ฐาน ซึง่ ได้ดำ� เนินงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์มาตัง้ แต่
ปี 2537 โดยให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทวั่ โลกมามากกว่า 90,000 คน ทัง้ นีต้ ระหนักดีวา่
ในการที่จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างครอบคลุมแล้วนั้น จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนให้เป็นประเด็นที่อยู่ในวาระแห่งชาติ ในระดับภูมิภาคและประชาคมโลกเสียก่อน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานมาตัง้ แต่
ปี 2529 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า รัฐบาลไทยได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการพัฒนากฎหมายของ
ประเทศและมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อน�ำไปสู่การให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดได้ อย่างไรก็ตาม ในการคัดแยก
และให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด ความสลับซับซ้อนและข้อท้าทายอยู่หลาย
ประการ อันเนือ่ งมาจากการให้คำ� จ�ำกัดความทางด้านกฎหมายต่ออาชญากรรมทีแ่ ตกต่างกัน ปัจจัยต่าง ๆ
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนอุปสรรคทางด้านการสือ่ ภาษาระหว่างผูเ้ สียหายกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วยเหตุนี้ บทบาท
ของล่ามจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ในการให้
ความคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ล่ามจะเป็นสะพานเชือ่ มโยง
เติมเต็มช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ต่อ
กฎระเบียบต่าง ๆ และการรักษาความเป็นกลางในการท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือของล่าม
ล่ามที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนั้น ไม่เพียงแต่อาศัยทักษะทางด้านภาษาเท่านั้น หากยังต้อง
มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหายอีกด้วย คู่มือล่ามเพื่อการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฉบับนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของล่ามในการส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
แนวปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการท�ำงานช่วยเหลือผู้เสียหาย
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องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ขอสนับสนุนให้สถาบันต่าง ๆ ส่งเสริมให้ล่ามได้มี
โอกาสพิจารณาน�ำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในคู่มือแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้ ไปใช้ใน
การจัดบริการให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ นับตัง้ แต่จดุ ทีม่ กี ารพบเห็น
ผูเ้ สียหาย การคัดแยกผูเ้ สียหายไปจนถึงการคืนสูส่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสารัตถะใน
คูม่ อื นี้ จะช่วยเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงหลักการปฏิบตั แิ ละเพิม่ พูนทักษะในการล่าม ในกระบวนการ
คุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ในโอกาสต่อไป

นางเดนา เกร์เบอร์ ลาเด็ก
หัวหน้าส�ำนักงาน
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถิ่นฐานประจ�ำประเทศไทย
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ค�ำน�ำ
รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
เป็ น นโยบายที่ ส� ำ คั ญ ในล� ำ ดั บ ต้ น ด้ ว ยตระหนั ก ว่ า การค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น
อาชญากรรมข้ า มชาติ แ ละเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ร ้ า ยแรง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มภี ารกิจในการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ค�ำนึงถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และยึด
ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้เสียหายชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทยจะได้รบั การช่วยเหลือคุม้ ครองโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการจัดบริการช่วยเหลือผูเ้ สียหายโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติ จ�ำเป็นต้องมีการสือ่ สารในภาษาทีผ่ เู้ สียหายเข้าใจได้ เพือ่ ประโยชน์ในการแจ้งสิทธิและเปิดโอกาสให้
ผูเ้ สียหายมีสว่ นร่วมในกระบวนการคุม้ ครอง อันจะน�ำไปสูก่ ารน�ำผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ ดังนัน้ “ล่ามแปลภาษา”
จึงมีความส�ำคัญยิง่ ในกระบวนการคุม้ ครอง โดยคาดหวังให้ลา่ มท�ำงานแบบมืออาชีพ เข้าใจความละเอียดอ่อน
ต่อความเปราะบางของผูเ้ สียหายในแง่มมุ ต่าง ๆ และปฏิบตั งิ านโดยมีหลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง คือ ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด
ของผู้เสียหายให้ได้รับบริการอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การจัดท�ำคู่มือฉบับนี้คณะท�ำงานได้ศึกษาและรวบรวมเนื้อหาจากทีมวิทยากรในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมล่ามส�ำหรับการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เนือ้ หาประกอบด้วย นิยามความหมาย
การค้ามนุษย์ การคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และความรูเ้ กีย่ วกับการแปลและการล่าม
ทัง้ นี้ ได้มเี วทีในการประชุมร่วมกับล่ามจ�ำนวน 2 ครัง้ เพือ่ ส�ำรวจความต้องการของล่ามซึง่ เป็นผูใ้ ช้งานคูม่ อื เล่มนี้
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ในการนี้ ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรล่าม และคณะท�ำงานในการจัดท�ำคู่มือ
ฉบับนี้ รวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ
และขอขอบคุ ณ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (IOM) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในการด�ำเนินการจัดพิมพ์คู่มือและเผยแพร่แก่บุคลากรล่ามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานล่ามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ประกอบ
การท�ำงานของล่ามส�ำหรับการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นเครือ่ งมือในการฝึกอบรมล่าม
หลักสูตร “ล่ามส�ำหรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ซึ่งช่วยสร้าง
ความเข้าใจทีช่ ดั เจนและระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน และท�ำให้การท�ำงานของล่ามมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อ�ำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ความเป็นมา
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมล่ า มส� ำ หรั บ
การคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ โดยมี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์
กระบวนการคุม้ ครองทางกฎหมายและสังคม ทักษะการท�ำงานล่ามและจัดท�ำจรรยาบรรณในระดับขัน้ พืน้ ฐาน
แต่ไม่ได้มกี ารจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและองค์ความรูด้ งั กล่าวไว้อย่างเป็นระบบ เพือ่ ประกอบการเผยแพร่ขอ้ มูล
หรือใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาล่ามในกระบวนการคุม้ ครองช่วยเหลือ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนัน้ คูม่ อื ฉบับนีจ้ งึ เป็นเอกสารทีร่ วบรวมเนือ้ หาทีล่ า่ มควรรู้ โดยหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ ล่ามทีไ่ ม่ผา่ นการอบรมและก�ำลังปฏิบตั งิ าน หรือล่ามทีผ่ า่ นการอบรมแล้วต้องการทบทวนความ
รูเ้ พิม่ เติม รวมถึงผูท้ จี่ ะมาท�ำงานเป็นล่ามในกระบวนการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อกี ด้วย
กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หากเจ้าหน้าที่และผู้เสียหายไม่สามารถ
สือ่ สารเป็นภาษาเดียวกันได้แล้ว จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีล่ า่ มต้องเป็นตัวกลางในการสือ่ สาร เนือ่ งจากในกระบวนการ
คุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเข้าให้ความช่วยเหลือ การคัดแยกผูเ้ สียหาย
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ในการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดและเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนการส่งกลับคืนสู่
ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่จ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากผู้เสียหายให้ได้
มากที่สุด ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ จะท�ำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในฐานะ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจะได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งจะต้องถูกด�ำเนินคดีและ
ผลักดันกลับ  แทนทีจ่ ะได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาและส่งกลับประเทศภูมลิ ำ� เนาอย่างปลอดภัย ทัง้ นีบ้ ริบท
ของประเทศไทย พบว่า มีผเู้ สียหายเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ป็นชาวต่างชาติและไม่สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้
หรือสือ่ สารภาษาไทยได้อย่างจ�ำกัด ล่ามจึงเป็นผูท้ มี่ บี ทบาททีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการท�ำให้ผเู้ สียหาย
ได้รบั การคุม้ ครองช่วยเหลือตามกฎหมายและสิทธิตา่ ง ๆ ทีพ่ งึ ได้รบั รวมถึงมีสว่ นส�ำคัญต่อการรวบรวมข้อ
เท็จจริงเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีอีกด้วย
การเป็นล่ามนั้นมิใช่ว่าใครที่สื่อสารได้สองภาษาแล้วจะสามารถกระท�ำได้ทุกคน การน�ำบุคคลที่ไม่ได้
ผ่านการฝึกอบรมมาท�ำหน้าที่ล่าม อาจพบปัญหาและข้อท้าทายต่าง ๆ หรืออาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
การสื่อสารในท้ายสุด โดยพบว่าล่ามจ�ำเป็นเหล่านั้นปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็น เช่น
แปลไม่ตรงกับทีผ่ พู้ ดู ต้องการจะสือ่ มีการตัดทอนข้อความหรือแต่งเสริมเติมเกินจากสิง่ ทีผ่ สู้ อื่ สารต้องการจะพูด
ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของล่าม นอกจากนี้ยังพบว่า บุคคลที่ท�ำหน้าที่ล่ามในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์บางราย ไม่มีความละเอียดอ่อนเพียงพอต่อสภาวะความเปราะบางของผู้เสียหาย ไม่เคารพและ
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ละเมิดสิทธิผู้เสียหายทั้งโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น บุคคลที่ท�ำหน้าที่ล่ามจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รบั การอบรมเพิม่ เติมความรู้ เพิม่ พูนทักษะความช�ำนาญและมีเจตคติทเี่ หมาะสม เพือ่ ให้ทราบถึง
บริบทเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะแปล มีมาตรฐานและแนวปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องในการท�ำงาน รวมถึงการพัฒนาความ
เป็นวิชาชีพ ด้วยการส่งเสริมการจัดให้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อให้การแปลได้บรรลุเป้าประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม

2

ส�ำหรับคู่มือการปฏิบัติงานล่ามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของกองต่อต้านการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา
ส�ำหรับการด�ำเนินงานคุ้มครองความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านล่าม ซึง่ ได้ดำ� เนินการจัด
ฝึกอบรมให้กบั ล่ามเพือ่ การคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มาเป็นประจ�ำทุกปีนบั ตัง้ แต่
ปี 2553 เป็นต้นมา รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารพบปะหารือร่วมกับล่ามทีผ่ า่ นการอบรมและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับวิชาชีพต่าง ๆ ในการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหาย เพือ่ ทบทวนแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละข้อ
ท้าทายในการปฏิบตั งิ านอยูเ่ ป็นระยะ จึงได้รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ
น�ำมาหารือร่วมกับภาคีหนุ้ ส่วน แล้วน�ำมาสรุปรวบรวมอยูใ่ นเอกสารฉบับนี้ เพือ่ ให้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
งานเบื้องต้นส�ำหรับผู้เป็นล่ามให้กับกระทรวงและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ให้กบั ผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั งิ านล่ามทีผ่ า่ นการฝึกอบรมจากกระทรวง ได้ทบทวนความรูภ้ ายหลังจากการฝึกอบรม
หรือผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแต่มีเหตุจ�ำเป็นฉุกเฉิน ที่จะต้องปฏิบัติงานล่ามในการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง ได้ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม
และลดผลกระทบทางลบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานของล่าม ทั้งต่อผู้เสียหาย
หน่วยงานที่ใช้ล่าม และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพล่ามเอง

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานล่ามส�ำหรับบุคลากรล่ามที่เข้ามาท�ำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) เพือ่ เป็น แหล่งข้อมูลส�ำหรับการศึกษาด้วยตนเองในการทบทวนและเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักการและทักษะการแปลล่ามในกระบวนการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
2) เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกต้องและเหมาะสมส�ำหรับล่าม
3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้น เพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ส�ำหรับล่ามและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ
สาระส�ำคัญในคูม่ อื ฉบับนีป้ ระกอบด้วยสามส่วนหลักทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วยเนือ้ หาส่วนแรก คือ องค์ความรู้
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ บทที่ 1
บทที่ 2 และบทที่ 3 เป็นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ กลุม่ ผูเ้ สียหายและกลุม่ เสีย่ ง กระบวนการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายและการด�ำเนินคดี บทบาทล่ามในการท�ำงานกับทีมสหวิชาชีพ ข้อพึงระวัง
ในการปฏิบัติงาน เนื้อหาส่วนที่สอง ได้แก่ บทที่ 4 และบทที่ 5 เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการแปล
และการล่าม การเตรียมตัวและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานล่าม การดูแลตนเอง
ของล่ามและการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ และเนื้อหาส่วนที่สามได้แก่ บทที่ 6 หลักการปฏิบัติตน
ในการท�ำงานล่ามและจรรยาบรรณวิชาชีพล่าม ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่
การรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดฝึกอบรมล่าม และการเรียบเรียงจากเอกสารทีม่ กี ารพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว
โดยมีการปรับเนือ้ หาให้เข้ากับบริบทของการปฏิบตั งิ านในประเทศไทย ทีม่ งุ่ เน้นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับล่าม
เป็นหลัก โดยมุง่ หวังทีจ่ ะช่วยให้ลา่ มได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจถึงความแตกต่างในการใช้สองภาษา และเข้าใจว่า
เพราะเหตุใดจึงมีความยุ่งยากในการแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมในการท�ำงานร่วมกับวิชาชีพต่าง ๆ ในการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์

1.4 แนวทางการใช้คู่มือ
เนือ่ งจากวัตถุประสงค์หลักของคูม่ อื ฉบับนี้ ต้องการให้เป็นเอกสารทีอ่ า่ นเข้าใจได้โดยง่าย สามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง แยกความรู้ ทักษะในแต่ละบท โดยผู้ศึกษาสามารถพิจารณาเลือก บทที่ต้องการศึกษาได้
ตามความสนใจตามสารบัญ นอกจากนี้ ยังได้พยายามทีจ่ ะท�ำให้เนือ้ หากระชับ รวบรัด เพือ่ ให้ลา่ มสามารถ
พกพาคู่มือแนวทางปฏิบัติงานนี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก คณะผู้จัดท�ำจึงเลือกน�ำเสนอแต่เพียงสาระส�ำคัญ
โดยสังเขป โดยมิได้ลงรายละเอียดมากจนเกินไป ซึ่งผู้อ่านที่สนใจศึกษาเชิงลึกสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารตามรายการอ้างอิงที่อยู่ข้างท้ายคู่มือฉบับนี้ ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้
เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเท่านั้น มิใช่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ซึ่งผู้น�ำไปใช้จะต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์และบริบทแวดล้อมก่อนน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
ทัง้ นี้ ในส่วนของค�ำศัพท์เฉพาะทางหรือทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์และการปฏิบตั งิ านคุม้ ครอง
ผู้เสียหาย เป็นภาษาเมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม อังกฤษ และไทย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่
แยกออกไปอีกหนึง่ ฉบับ โดยได้รวบรวมค�ำศัพท์จากการจัดฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
และคณะอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการแปลภาษา โดยพยายามรวบรวมค�ำศัพท์ทมี่ คี วามหมายใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ
ด้วยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเป็นการนิยามศัพท์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน
ระหว่ า งล่ า มกั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น องค์ ค วามรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การตรวจทานและพั ฒ นา
ทางด้านภาษาศาสตร์ต่อไป

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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บทที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
2.1 การค้ามนุษย์คืออะไร

4

การค้ามนุษย์ ถือเป็นอาชญากรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานอย่างร้ายแรง
เป็นการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ทลี่ ดคุณค่าและศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการเปรียบ “มนุษย์”
เป็นเสมือน “วัตถุสิ่งของหรือสินค้า” น�ำไปค้าขาย โดยใช้วิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้บุคคลนั้น
ต้องตกอยู่ในสภาพถูกบังคับหรืออยู่ในสภาวะจ�ำยอมต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งประเทศไทยได้
ก�ำหนดค�ำนิยาม “การค้ามนุษย์”ทีส่ อดคล้องตามพิธสี ารเพือ่ ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แนบท้ายอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะ
องค์กร ไว้ในกฎหมายของประเทศ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าการกระท�ำใดอยู่ในข่ายของการค้ามนุษย์
ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านล่ามจ�ำเป็นต้องทราบ เพือ่ ให้เข้าใจแนวทางการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และการคุม้ ครองช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
กล่าวโดยสรุปแล้ว การค้ามนุษย์ หมายความถึง การกระท�ำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากมนุษย์
ด้วยกัน หากการกระท�ำนัน้ เป็นการกระท�ำเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ โดยมีมนุษย์เป็นวัตถุทเี่ ป็นองค์ประกอบหนึง่
ของการถูกกระท�ำ การแสวงหาประโยชน์นนั้ ย่อมเป็นการค้ามนุษย์ ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารทีเ่ กิดจากการบังคับ
ข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ การให้เงินหรือทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมก็ตาม

สถานการณ์ของตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือ “เหยือ่ ” ของอาชญากรรม อาจเกิดขึน้ ได้ใน 3 สถานการณ์
ซึ่งอาจอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปคือ ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง หรือปลายทาง
• เหยื่อตั้งแต่ต้นทาง ผู้เสียหายถูกฉ้อฉล หลอกลวงตั้งแต่ต้นทาง โดยนายหน้า ผู้ชักน�ำ  ผู้ชักชวน
ปกปิดข้อเท็จจริง หรือไม่แจ้งสภาพการท�ำงาน หรือแจ้งสภาพการท�ำงานไม่ตรงกับความจริง
ซึ่งหากผู้เสียหายรู้ว่าสภาพการท�ำงานที่แท้จริงแล้วคงไม่ไปตามค�ำชักชวน
• เหยือ่ ระหว่างทาง ผูเ้ สียหายสมัครใจ เต็มใจ ไปท�ำงานตามค�ำชักชวน แต่ในระหว่างเดินทางผูเ้ สียหาย
เกิดการเปลี่ยนใจ ท�ำให้ถูกข่มขู่ บังคับ หรือท�ำร้ายร่างกาย จ�ำกัดเสรีภาพโดยบุคคลที่พาเดินทาง
• เหยื่อปลายทาง ผู้เสียหายสมัครใจ เต็มใจตั้งแต่เริ่มต้น แต่เมื่อถึงปลายทางผู้เสียหายเกิดการ
เปลี่ยนใจ เนื่องจากไม่ประสงค์ท�ำงานในสถานประกอบการหรือสถานบริการนั้น ๆ อีกต่อไป
แต่ไม่สามารถที่จะลาออกได้ ท�ำให้ถูกข่มขู่ บังคับ หรือท�ำร้ายร่างกาย จ�ำกัดเสรีภาพโดยบุคคลที่
เป็นนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ตัวแทน หรือผู้ควบคุมดูแล
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นโยบายหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (5Ps)
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
โดยรัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และก�ำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีมาตรการการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน 5 Ps ดังนี้
1. นโยบายและการประสานงาน (Policy and Coordinator) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดนโยบาย
มาตรการ แผนการปฏิบตั งิ านและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถ
รองรับและเท่าทันต่อสถานการณ์ปญ
ั หา รูปแบบอาชญากรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยได้
ด�ำเนินการเร่งด่วนในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพอย่างจริงจังแก่บคุ ลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้าใจธรรมชาติของผูถ้ กู กระท�ำและอาชญากร เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
โดยมีการสร้างเครือข่ายและมีทิศทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และ
การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์เพือ่ ให้กฎหมายมีความเป็นปัจจุบนั และ
สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างตรงประเด็น
2. การป้องกัน (Prevention) เป็นการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ รณรงค์สร้างเสริมความตระหนักรูใ้ ห้
กับกลุม่ เสีย่ งต่อการตกเป็นผูเ้ สียหาย ด้วยการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ทักษะอาชีพและคุณภาพชีวติ
เด็ก สตรีและครอบครัว เพื่อการพึ่งตนเองและรู้เท่าทันภัยของขบวนการค้ามนุษย์ การรณรงค์
กับกลุ่มเสี่ยงต่อการกระท�ำผิดและเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยให้ทราบถึงลักษณะ
การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย อัตราโทษ และแนวทางการการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องปรามอาชญากรรม
และการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อให้ตรวจตราสังเกต รายงานแจ้งเหตุและเข้าแทรกแซงให้
ความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายในเบื้องต้น
3. การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การส่งกลับประเทศและการคืนสู่สังคม
(Protection) เป็นการด�ำเนินงานโดยยึดหลักการที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติต่อผู้เสียหายในฐานะที่
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มิใช่อาชญากร การยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ
การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้เสียหาย   และการให้ความช่วยเหลือที่ค�ำนึงถึง
สภาพจิตใจของผูเ้ สียหายในทุกขัน้ ตอนโดยไม่สร้างผลเสียหายทางด้านจิตใจซ�ำ 
้ ทัง้ นี้ มีระบบขัน้ ตอน
การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ การประสานส่งต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมใน
สถานทีพ่ กั พิงทีป่ ลอดภัย การให้บริการฟืน้ ฟูและการฝึกอาชีพ การคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิตามกฎหมาย
และการช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมการส่งกลับภูมิล�ำเนาหรือประเทศต้นทางอย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ซ�้ำ 
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4. การด�ำเนินคดี รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย (Prosecution) เป็นการด�ำเนินงานด้านคดีและ
การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการด�ำเนินงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนสอบสวน การด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิด และองค์กรอาชญากรรม
กระบวนการทางศาล การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน การส่งเสริมขีดความสามารถในการท�ำงานเป็นคณะท�ำงาน
สหวิชาชีพ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อัยการ เจ้าหน้าที่แรงงาน ครู
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น
5. หุน้ ส่วนในการท�ำงาน (Partnership) เนือ่ งจากด้วยการตระหนักว่าไม่มหี น่วยงานใดหรือประเทศ
ใดประเทศหนึง่ สามารถท�ำงานได้โดยล�ำพัง การด�ำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์จงึ ให้ความส�ำคัญกับ
การประสานความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ ป็นภาคีหนุ้ ส่วน โดยก�ำหนดกลไกและโครงสร้างการท�ำงานเป็น
เครือข่ายทัง้ ในระดับแนวราบและแนวดิง่ ทัง้ ในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ ม
ต่อระบบการท�ำงานและการประสานงานระหว่างองค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศต้นทางและปลายทาง ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ
การจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านอั น เป็ น มาตรฐานร่ ว มกั น แนวทาง
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
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ล่ามเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ควรทราบถึงแนวนโยบายของรัฐบาลไทย ภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน 5 P
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยยึดหลักการในการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งหมายรวมถึงทุกวิชาชีพร่วมทั้งล่าม ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือต่อผูเ้ สียหาย ย่อมต้องสร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ สูม่ าตรฐานสากลด้วย
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2.2 สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ล่ามแปลภาษาไม่จ�ำเป็นต้องรู้กฎหมายทุกข้อหรือทั้งหมดเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ ด้วยเป็นบทบาท
หน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือผูพ้ พิ ากษาอยูแ่ ล้ว แต่ลา่ มจ�ำเป็นต้อง
รูแ้ นวทางหลักในการคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ รองรับไว้ในข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพือ่ ให้ทราบแนวทาง
หรือประเด็นการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการด�ำเนินงานตามกระบวนการคุ้มครอง รวมทั้งค�ำศัพท์เฉพาะ
ในกฎหมาย ซึ่งสรุปข้อกฎหมายโดยสังเขป ได้ดังนี้

มาตรา 29 มาตรการคุ้มครองชั่วคราว

เป็นข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้บุคคลที่สงสัยว่าอาจเป็นผู้เสียหาย
เข้ า อยู ่ ใ นความดู แ ลเป็ น การชั่ ว คราว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และเพื่ อ คุ ้ ม ครอง
ความปลอดภัยให้แก่บคุ คล ดังกล่าว ซึง่ ภายหลังการด�ำเนินการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว หากพบว่า
ข้อเท็จจริงที่ได้ในเบื้องต้นไม่ชัดเจน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในการคุ้มครอง
เป็นการชัว่ คราว และแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม เพือ่ ให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่
โดยมีเหตุจ�ำเป็นดังในกรณีดังต่อไปนี้
• มีข้อจ�ำกัดในการสื่อสารทางด้านภาษากับบุคคลที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นผู้เสียหาย
• การไม่ให้ถ้อยค�ำของบุคคลที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นผู้เสียหาย
• บุคคลทีน่ า่ เชือ่ ว่าอาจเป็นผูเ้ สียหายมีความเจ็บป่วยหรือประสบภาวะอืน่ ใด ท�ำให้จำ� เป็นต้องใช้เวลา
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ภายหลังแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาจัดให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่บุคคลนั้น
กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวไม่ใช่ผู้เสียหาย
จากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือเป็นผู้เสียหายแต่ไม่ยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามมาตรา 33 ให้กระบวนการคุ้มครองสิ้นสุดลงและให้ด�ำเนินการดังนี้
• ประสานส่งต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพือ่ รอการส่งกลับประเทศภูมลิ ำ� เนาตามช่องทางของรัฐ
• หากบุคคลนัน้ มีเอกสารหลักฐานและมีสทิ ธิอยูใ่ นราชอาณาจักรให้สง่ คืนถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
• แต่กรณีบุคคลนั้นมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อการท�ำงาน หากไม่สามารถกลับไปอยู่กับ
นายจ้างเดิม และไม่สามารถหานายจ้างใหม่ ได้ถอื ว่าการอนุญาตนัน้ สิน้ สุด ให้นำ� ส่งส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (ตม.)
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มาตรา 33 การคุ้มครองสวัสดิภาพ
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ภายหลังจากขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายแล้วหากพบว่า บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายมีความยินยอมเข้ารับการคุ้มครอง ให้พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานอัยการแจ้งสิทธิทจี่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทน สิทธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้เสียหายที่พึงจะได้รับการคุ้มครองแต่ละขั้นตอน ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังการช่วยเหลือ และขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินการช่วยเหลือ วิธีการปฏิบัติตัว และ สิทธิหน้าที่
ให้ผู้เสียหายทราบ ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่เข้าใจภาษาไทย หรือไม่สามารถพูด ไม่ได้ยิน ไม่สามารถ
สื่อสารได้ให้เจ้าหน้าที่จัดล่ามหรือล่ามภาษามือให้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้
• ที่พักที่เหมาะสม รวมทั้งอาหาร
• รักษาพยาบาล
• การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ โดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
• การให้การศึกษา กรณีผเู้ สียหายคนไทยสามารถศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีผเู้ สียหายต่างชาติ จัดให้มกี ารเรียนการสอนภาษาถิน่ ของผูเ้ สียหาย
โดยอาสาสมัครองค์กรภาคเอกชน
• การฝึกอบรม ฝึกอาชีพแก่ผู้เสียหายตามความถนัดและ ความสนใจ
• การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การด� ำ เนิ น คดี ค ดี อ าญา จะน� ำ ผู ้ เ สี ย หายไปแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ชี้ ที่ เ กิ ด เหตุ ชี้ ตั ว หรื อ ภาพ
สอบปากค�ำในชั้นสอบสวน โดยจะประสานขอสืบพยานล่วงหน้าเพื่อจะเดินทางกลับประเทศภูมิล�ำเนา
คดีแรงงาน จะประสานเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ที่ล่ามได้จากการสอบข้อเท็จจริงหรือจากการให้ความช่วยเหลือผู้เสีย
หายต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

มาตรา 35 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ดำ� เนินการเพือ่ ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน เพือ่ แจ้งให้พนักงานอัยการด�ำเนินการต่อไป
• ส่วนกลาง ให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมพิจารณาเรียกค่าสินไหมทดแทน แล้วรายงานไป
ยังปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• จังหวัดอื่น ๆ ให้ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จัดประชุมพิจารณาเรียกค่าสินไหมทดแทน แล้วรายงานให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเรียกค่าสินไหมทดแทนตามทีร่ บั มอบอ�ำนาจจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
การก�ำหนดค่าสินไหม ให้พิจารณารวมถึงเหตุที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนความเสียหาย
อื่นที่สามารถค�ำนวณเป็นเงินได้

มาตรา 36 การคุ้มครองความปลอดภัย

หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหาย
อาจไม่ได้รบั ความปลอดภัย ให้ประสานไปยังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยาน เพื่อด�ำเนินการคุ้มครองพยาน

มาตรา 37 การพ�ำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ท�ำงานเป็นการชั่วคราว

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าว และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ การรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟืน้ ฟู ตลอดจน
การเรียกร้องสิทธิ ผู้เสียหายจะได้รับสิทธิ ดังนี้
• ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
• หากเจ้าหน้าทีเ่ ห็นสมควร ผูเ้ สียหายจะได้สทิ ธิทำ� งานกับนายจ้างทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
แล้วเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว ทั้งนี้ งานที่อนุญาตให้ท�ำได้
คือ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน
• เมื่อสิ้นสุดการด�ำเนินการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ   การผ่อนผันให้อยู่หรือการอนุญาต
ท�ำงานย่อมสิ้นสุดลง

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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มาตรา 38 การส่งกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่หรือประเทศภูมิล�ำเนา

ผูเ้ สียหายจะได้รบั การส่งกลับประเทศทีเ่ ป็นถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือภูมลิ ำ� เนาอย่างปลอดภัย โดยไม่ชกั ช้า เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือได้รับการผ่อนผันให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกองต่อต้าน
การค้ามนุษย์ จะด�ำเนินการสอบประวัติผู้เสียหายและด�ำเนินการตามกระบวนการเพื่อส่งกลับผู้เสียหาย
ตามภูมิล�ำเนา โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย และมีหน่วยงานรองรับในภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีก ดังนี้
• ผู้เสียหายคนไทย สืบหาและประเมินความพร้อมของครอบครัวก่อนส่งผู้เสียหายกลับ หรือส่งต่อ
ผู้เสียหายเข้ารับการดูแล หรือฝึกอาชีพในหน่วยงานที่เหมาะสม
• ผู้เสียหายคนต่างชาติ ประสานประเทศต้นทางในการสืบหา ประเมินความพร้อมของครอบครัว
และยืนยันสัญชาติ เมื่อกระบวนการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เสร็จสิ้น
และประเทศต้นทางยืนยันการรับกลับ จึงส่งผู้เสียหายนั้นกลับประเทศโดยผ่านกรอบบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ (MOU)
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มาตรา 41 การได้รบั การยกเว้นไม่ถกู ด�ำเนินคดีอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะไม่ถูกด�ำเนินคดีในความผิดต่อไปนี้
• ฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
• ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอม หรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญา
• ฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
• ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคล เพื่อค้าประเวณี และเข้าไปมั่วสุม
ในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี
• และความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของ
คนต่างด้าว

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

มาตรา 44 การช่วยเหลือจากเงินกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู ้ เ สี ย หายจะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเงิ น กองทุ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
• ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
• ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
• ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
• ค่าขาดประโยชน์ทำ� มาหาได้ในระหว่างทีไ่ ม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ เครือ่ งอุปโภคบริโภค
• ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล�ำเนาของผู้เสียหาย
• ค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูเ้ สียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิน่ ทีอ่ ยู่
• ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือตามค�ำสั่งศาล
11

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์

มาตรา 56 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ผู้เสียหายมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งของตัวผู้เสียหายเองและ
ครอบครัวของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรักษาความลับของผู้เสียหาย และห้ามมิให้อนุญาต หรือ
จัดให้ ผู้ใดด�ำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
• ห้ามบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียง หรือสิ่งอื่น ที่สามารถแสดงได้ว่า
บุคคลใด เป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
• ห้ามโฆษณา หรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในทาง
พิจารณาคดีของศาล ที่ท�ำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหาย
• ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือเสียงไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
• ห้ามเปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท�ำงาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
การรักษาความลับเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายและครอบครัว
อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตหากผู้เสียหายให้การเอาผิดต่อผู้ค้ามนุษย์ ดังนั้นล่ามต้องระวังเรื่องการ
รักษาความลับเป็นอย่างยิ่ง
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ในการเข้าท�ำงานที่สถานคุ้มครองฯ ล่ามต้องเคารพกฎระเบียบของสถานที่ และเคารพสิทธิของ
ผู้เสียหายในการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นความลับและรักษาความเป็นส่วนตัว บางครั้งผู้เสียหาย
อาจจะไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่เข้าใจถึงสิทธิของตน ซึ่งเราไม่ควรไปละเมิดสิทธิผู้เสียหาย

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

2.3 เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบความผิดของการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมหรือการกระท�ำใดเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ จะต้องพิจารณาตามนิยาม
ความหมายและองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
มาตรา 6 ซึ่งสามารถจ�ำแนกองค์ประกอบความผิดออกเป็น 3 ส่วน ดังมีถ้อยค�ำที่เป็นค�ำศัพท์ทางด้านกฎ
หมายปรากฎอยู่ในข้อกฎหมาย และในแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ซึ่ ง ความหมายของค� ำ จ� ำ กั ด ความต่ า ง ๆ ในที่ นี้ เป็ น เพี ย งการอธิ บ ายถ้ อ ยค� ำ หรื อ ขยายเพิ่ ม เติ ม
เพื่อให้ล่ามเข้าใจได้ง่ายเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากความหมายตามแบบสัมภาษณ์ไปบ้าง ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การกระท�ำ ได้แก่ เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจาก ส่งไปยัง ที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด

การกระท�ำ เป็นลักษณะการเคลื่อนย้ายบุคคลและลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย
(1) การกระท�ำ

ความหมายการกระท�ำ

เป็นธุระจัดหา

การกระท�ำใดๆ อันเป็นการชักชวน ติดต่อ จัดหาคน การเป็นนายหน้า

ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย

การกระท�ำใดๆ เพื่อให้ได้คนมาโดยการน�ำเงิน ทรัพย์สินหรือสิ่งของ
แลกเปลี่ยนกับคน

พามาจาก ส่งไปยังที่ใด

การน�ำคนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งไม่ว่าจะภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ จักรยานยนต์
เรือ หรือทางเครื่องบิน หรือวิธีการเดินทางอื่นใด

หน่วงเหนี่ยว กักขัง

การกระท�ำที่เป็นการท�ำให้คนขาดอิสรภาพโดยไม่สมัครใจ ไม่ว่าจะเป็น
ขวางไว้ รั้งไว้ การยึดเอกสาร โดยการข่มขู่ให้อยู่ในภาวะจ�ำยอม
การน�ำภาระหนี้สินมาผูกมัด การไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
เพื่อไม่ให้หลบหนี

จัดให้อยู่อาศัย

การกระท�ำในลักษณะของการให้ที่พักพิง ควบคุมดูแล

รับไว้ซึ่งบุคคลใด

การรับบุคคลไว้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเข้ามาเอง หรือมีผู้น�ำพา

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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ส่วนที่ 2 วิธีการ ได้แก่ ข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจมิชอบ
ใช้อ�ำนาจครอบง�ำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อย ทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่น
โดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิด
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล

วิธีการ เป็นการลิดรอนเสรีภาพในการตัดสินใจของบุคคล ท�ำให้บุคคลต้องกระท�ำ
การใดการหนึ่งโดยปราศจากความสมัครใจอย่างแท้จริง
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(2) วิธีการ

ความหมายวิธีการ

ข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ
ลักพาตัว

วิธีการบังคับโดยบุคคลไม่สมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค�ำพูดข่มขู่
ท�ำให้กลัว  ใช้แรงกายบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหรือท�ำให้อยู่ใน
ภาวะจ�ำยอม หรือน�ำตัวบุคคลไปโดยไม่ยินยอม

ฉ้อฉล หลอกลวง

ล่อลวงโดยใช้วิธีการอันแยบคาย ใช้เล่ห์กล เล่ห์เหลี่ยมท�ำให้เข้าใจผิด
หรือปกปิดข้อเท็จจริง

ใช้อ�ำนาจมิชอบ

การใช้อ�ำนาจที่เหนือกว่าบังคับให้ต้องจ�ำยอมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือใช้อิทธิพลของตนโดยผิดท�ำนองคลองธรรม เช่น นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานบริการจงใจไม่จ่ายค่าจ้างหรือ จ่ายล่าช้าเพื่อหน่วงเหนี่ยว
ให้ต้องอยู่ท�ำงานหรือขายบริการหรือมารดาบังคับพาบุตรสาวไป
ขายตัวให้แก่ชายที่โรงแรมโดยพูดเป็นนัยว่าหากไม่ยอมไปจะ
ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู

ให้เงินหรือผลประโยชน์
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
บุคคลนั้น

การให้สิ่งตอบแทนเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อแลกกับ
ความยินยอมให้มีการน�ำบุคคลที่อยู่ในความดูแลไปแสวงหาประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วตั ถุหรือสือ่ ลามก การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่
การเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน�ำคนมาขอทาน ตัดการบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กรณีเด็ก  ซึ่งเป็นบุคคล (อายุต�่ำกว่า 18 ปี) หากมีการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โดยกระท�ำอันเป็น
ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้
ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยให้ถืออายุของเด็กในวันที่มีการน�ำไปแสวงหาประโยชน์
ครั้งแรก ไม่ใช่วันที่มีการช่วยเหลือและการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ย่อมเป็นความผิดเด็ดขาด เว้นแต่กรณีบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

วัตถุประสงค์
รูปแบบของ
วัตถุประสงค์

ลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

แสวงหาประโยชน์โดย
การได้ผลประโยชน์จากการบังคับให้บุคคลอื่นค้าประเวณี หรือ
มิชอบจากการค้าประเวณี ได้ผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี  
การผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุหรือสื่อลามก

การหลอกลวง บังคับบุคคลเพื่อบันทึกภาพ บันทึกเสียง และน�ำไปผลิต
เป็นภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งบันทึกภาพ บันทึกเสียง ที่แสดงให้รู้หรือ
เห็นถึงการกระท�ำทางเพศ  

การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ ในรูปแบบอื่น

การแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยเพศสภาพของบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ

การเอาคนลงเป็นทาสหรือ
ให้มฐี านะคล้ายทาส

บุคคลที่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของบุคคลอื่นโดยสิ้นเชิง ไม่มีอ�ำนาจ
ในการตัดสินใจ หรือก�ำหนดการด�ำรงชีวิตของตนเอง

การนําคนมาขอทาน

การน�ำพาบุคคลให้ไปขอเงินหรือสิ่งของจากบุคคลอื่น

การตัดอวัยวะเพื่อการค้า

การตัดชิ้นส่วนอวัยวะของบุคคลที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตเพื่อการค้าหรือ
แสวงหาก�ำไรจากอวัยวะของคน

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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การบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ

ขู่เข็ญ ประทุษร้าย หรือข่มขืนใจให้บุคคลท�ำงานหรือบริการโดยท�ำให้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
การยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือ
นําภาระหนี้มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือท�ำให้อยู่ในภาวะ
ที่ไม่อาจขัดขืนได้

การขูดรีดบุคคล

การแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นโดยใช้วิธีบีบบังคับเอา

รูปแบบของกระบวนการค้ามนุษย์
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ตามเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบความผิดฐานการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยใน
8 รูปแบบข้างต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบที่อาจคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างกันไป ในลักษณะของผู้ค้ามนุษย์
ผู้เสียหาย วิธีการสรรหาและ วิธีการที่ใช้ในการควบคุมผู้เสียหาย เจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งล่ามควรมีความเข้าใจในรูปแบบและ
ลักษณะของการค้ามนุษย์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ ให้เข้าใจแนวประเด็นของการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูล
และจ�ำแนกรูปแบบของการค้ามนุษย์ อันน�ำไปสูก่ ารวางแผนให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือและการด�ำเนินงาน
คดีตามกฎหมายอย่างเหมาะสมต่อไป
รูปแบบการค้ามนุษย์ทวั่ โลก  ซงึ่ ด�ำเนินการส�ำรวจโดยส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) พบว่า รูปแบบทีพ่ บเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการค้ามนุษย์เพือ่ แสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการบังคับใช้แรงงาน โดยในรูปแบบหลังจะพบมากขึน้ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การบังคับใช้แรงงานใน
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และมีตงั้ แต่แรงงานรับใช้ในบ้าน แรงงานในภาคการเกษตร
ตามฤดูกาล อุตสาหกรรมการประมงและเรือประมง โรงงานขนาดเล็ก  งานก่อสร้าง หรือการผลิตด้านอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น เช่น การบังคับให้ขอทาน การบังคับให้กระท�ำสิ่งที่ผิด
กฎหมาย   การบังคับให้แต่งงานแบบหลอกลวง การให้เป็นทหารเด็ก การขายเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม/
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย การใช้คนในพิธีกรรมบูชายัญ การผลิตสื่อลามกอนาจาร
การตัดอวัยวะ รูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์แบบผสมผสาน และการค้าหญิงตัง้ ครรภ์เพือ่ วัตถุประสงค์
ที่จะขายเด็กทารก  (UNODC,  2016, p. 28 – 33)
รู ป แบบของการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ พ บในประเทศไทย สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย
(2560, หน้า 3 - 8) ได้ร่วมมือกับ UNODC ศึกษาในรายงาน “การค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และสหภาพเมียนมา มายังประเทศไทย พบว่า แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือได้
ด้วยเป็นลักษณะของปัญหาอาชญากรรมที่มีการปกปิดซ่อนเร้น แต่ผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

รูปแบบการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน มักถูกหลอกลวงหรือโดยขูดรีดทั้งในระยะเริ่มต้น
ระหว่างการเดินทางและเมือ่ ได้งานท�ำแล้ว  โดยมีทงั้ แรงงานชายซึง่ จะเดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ตกอยูใ่ นสภาพการท�ำงานทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบ ในอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมสิง่ ทอ การก่อสร้างและ
การเกษตร ในขณะทีแ่ รงงานหญิงมักเป็นผูถ้ กู ค้าเข้ามาเพือ่ อยูใ่ นภาคบริการ ท�ำงานบ้าน และอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ รวมทัง้ พบแรงงานเด็กพบในการท�ำงานภาคการเกษตร ท�ำงานบ้าน ภาคการประมงและอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ซึ่งแรงงานเหล่านี้มักตกอยู่ในภาวะผูกมัดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีภาระหนี้สินจากการกู้ยืม
จากนายหน้า  อยู่ในสภาวะจ�ำยอมที่มีสภาพการท�ำงานที่เสี่ยงอันตราย สกปรก และไม่เหมาะสม การยึด
หนังสือเดินทาง การกักขังหน่วงเหนี่ยว การห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก การไม่จ่ายค่าจ้าง การคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ครอบคลุมทั้งการบังคับค้าประเวณี การถูกใช้เป็นตัวแสดงในสื่อลามกอนาจาร มักถูกหลอกหรือถูก
บังคับให้ทำ� งานบริการทางเพศโดยไม่สมัครใจ ส่วนใหญ่ผเู้ สียหายมักเป็นหญิงและเด็ก รวมถึงเด็กชายทีอ่ ยู่
ในเมืองท่องเที่ยวมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วย สถานที่เกิดการค้าประเวณีพบว่า
มีได้ตั้งแต่ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ โรงแรม รีสอร์ท สถานอาบอบนวด ร้านเสริมสวย ร้านสปา
การเช่าบ้านและใช้วิธีติดต่อลูกค้าโดยตรง ไปจนถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียช่วยในการประชาสัมพันธ์
การขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ ยังพบการค้ามนุษย์ทแี่ อบแฝงมาในรูปแบบของการเป็นนายหน้าจัดหาคู่
โดยให้สญ
ั ญาว่าจะแนะน�ำให้รจู้ กั และได้แต่งงานกับคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในชีวติ ในหน้าทีก่ ารงาน และ
อาจถูกชักจูงให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งตนไม่มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม และกลายเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส จนบางครั้งอาจถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ
หรือการท�ำงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือตกอยูใ่ นสภาพการแต่งงานเยีย่ งทาส การถูกทารุณกรรมทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ และทางเพศ หรือถูกบังคับให้ใช้สารเสพติดเพื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ค้ามนุษย์ เป็นต้น
การค้ามนุษย์เพื่อให้ไปเป็นขอทาน
เป็นการค้ามนุษย์ทเี่ กิดขึน้ ได้ทงั้ ในผูส้ งู อายุ เด็ก และคนพิการ ซึง่ จะถูกจัดหามาจากหมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกล
ในชนบทมาสูเ่ มืองใหญ่ทเี่ ป็นเมืองเศรษฐกิจหรือแหล่งท่องเทีย่ วในต่างประเทศ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ผี่ เู้ สียหายไม่มี
ความเข้าใจในภาษา และไม่รู้เส้นทางต่าง ๆ ท�ำให้ตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ และอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้คุมที่จะมาเก็บรวบรวมเงินที่ได้จากการขอทาน ส่วนใหญ่จะพบในเด็กกัมพูชาหรือพม่า ที่จะถูกซื้อ
หรือให้เช่ามาจากพ่อแม่ผู้ปกครอง จัดให้มาพักรวมกันแล้วส่งออกไปตามแหล่งชุมชนเพื่อตระเวนขอทาน
หรือบางครั้งให้ขายของเล็กๆ น้อยๆ ไปด้วย เช่น ดอกไม้ กระดาษทิชชูหรือลูกอม
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ซึ่งในกรณีของคนไทยมักพบทั้งในการค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงานและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
โดยเฉพาะในกรณีหลังพบว่า ผู้ตกเป็นเหยื่อจะถูกหลอกโดยนายหน้าที่เป็นญาติหรือคนรู้จักให้ไปท�ำงาน
ในต่างประเทศโดยใช้แรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนหรือรายได้ที่สูง มักเลือกพาไปในประเทศที่กฎระเบียบ
ในการเข้าเมืองที่สะดวก ไม่ต้องใช้หนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) โดยมีผู้น�ำพาเดินทางออกจากพื้นที่ต้นทาง
มีผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง นายหน้าหรือนายจ้างในประเทศปลายทางที่ท�ำงาน มักถูก
หลอกลวงว่าจะได้ท�ำงานในโรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านนวด แต่สุดท้ายกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณี
ตามโรงแรม คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นท์ ถูกยึดหนังสือเดินทาง ต้องชดใช้หนีแ้ ก่นายหน้า นอกจากนีแ้ ล้ว
ยังพบรูปแบบการค้ามนุษย์อนื่ ๆ ด้วย การน�ำหญิงต่างชาติมากักขัง อยูใ่ นสภาพบังคับเพือ่ ให้ตงั้ ครรภ์แทน ฯลฯ

ผู้เสียหายประสบเหตุการณ์อะไรมาบ้าง
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การถูกขัง
ผู้เสียหายจ�ำนวนมากระบุว่าถูกขังไว้ในอาคาร หรือในพื้นที่ที่มีคนเฝ้าไว้ตลอดเวลา มีแม้แต่
ถูกขังไว้ในกระโปรงรถ
การถูกเฝ้าหรือคุมไว้
ผู้เสียหายจะมีคนคอยคุมไม่ให้พูดคุยกับคนภายนอก บางครั้งผู้คุมมีอาวุธด้วย
การข่มขู่และใช้ก�ำลัง
มีการท�ำร้าย ทุบตี ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน ทรมาน รวมถึงข่มขู่ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายหวาดกลัวและเชือ่ ฟัง
การท�ำร้ายหรือข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายบุคคลที่เป็นที่รักหรือผู้อื่น
ผู้ค้ามนุษย์ท�ำร้ายหรือข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายลูก พ่อแม่ พี่น้อง หรือเพื่อนของผู้เสียหาย
การผูกมัดด้วยหนี้
ผู้ค้ามนุษย์จะเรียกร้องจ�ำนวนเงินหนี้ที่สูงเกินกว่าที่ผู้เสียหายจะสามารถจ่ายได้ หนี้จ�ำนวนนี้มักจะมี
ดอกเบี้ยทบต้นเพื่อให้ผู้เสียหายไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์จ�ำยอมได้
อุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรม
ความไม่คุ้นเคยหรือความกลัวสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้หนีจากสถานการณ์การค้ามนุษย์
ได้ล�ำบาก อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมท�ำให้ผู้เสียหายรู้สึกยิ่งแย่ลงไปอีก
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ผู้เสียหายรู้สึกอย่างไรบ้าง

ความกลัว
ในสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ผู ้ เ สี ย หายกลั ว หลายอย่ า ง เช่ น กลั ว ถู ก ท� ำ ร้ า ย กลั ว ถู ก ฆ่ า
กลัวถูกต�ำรวจจับ กลัวคนที่ตนรักถูกท�ำร้ายหรือเป็นอันตราย
ความอาย
ผู้เสียหายจากทุกวัฒนธรรมและทั้งในกรณีทางเพศหรือการใช้แรงงานอาจจะละอายในสิ่งที่ตน
ถูกบังคับในท�ำ และอาจต�ำหนิและโทษตัวเองในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จนเกิดการดูถกู และไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง
การโทษตัวเอง
ผูเ้ สียหายอาจต�ำหนิและโทษตัวเองทีต่ อ้ งมาตกอยูใ่ นสถานการณ์ทตี่ นไม่สามารถท�ำอะไรได้ ผูค้ า้ มนุษย์
มักจะย�ำ้ ให้ผเู้ สียหายเกิดความคิดโทษตัวเองเช่นนี้ จนเป็นเหตุให้ผเู้ สียหายไม่ให้การเอาผิดผูค้ า้ มนุษย์
ความรู้สึกผูกพันกับผู้ค้ามนุษย์ที่เกิดจากความรุนแรง
ในหลายกรณีของการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายมีอาการผูกพันกับผู้ค้ามนุษย์จากการถูกใช้ก�ำลังและ
ท�ำร้ายจิตใจ (อาการที่เรียกว่า สตอกโฮล์มซินโดรม Stockholm Syndrome)
ความไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ค้ามนุษย์โน้มน้าวให้ผู้เสียหายไม่ไว้ใจต�ำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรช่วยเหลือ ผู้เสียหายเอง
อาจเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับระบบงานราชการ ซึ่งจะมีผลต่อความไว้ใจเจ้าหน้าที่ด้วย
อาการบอบช�้ำทางใจ/บาดแผลทางใจ
ผู้เสียหายจ�ำนวนมากถูกกระท�ำทารุณจนเกิดบาดแผลในใจ ซึ่งบาดแผลในใจนี้จะท�ำให้เกิดอาการ
เหม่อลอย ซึมเศร้า วิตกกังวล จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันถือเป็นการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์อาจเกิดขึ้นได้ภายในประเทศและข้ามพรมแดน ซึ่งลักษณะการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่
ที่พบในประเทศไทยมักเกิดขึ้นข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในการเดินทางโยกย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
ทัง้ คนไทยและคนต่างชาติ โดยมีนายหน้าน�ำพาเข้าออกประเทศโดยไม่ถกู กฎหมาย ท�ำให้ตกอยูใ่ นสภาวะเสีย่ ง
ที่จะถูกต่อการถูกน�ำพาไปแสวงหาประโยชน์ หรือแม้แต่ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศโดยถูกกฎหมาย
และมีเอกสารเดินทางติดตัว อาจถูกหลอกลวงโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อยึดเอกสารส่วนตัว ท�ำให้ไม่กล้า
ออกนอกทีพ่ กั หรือสถานทีท่ ำ� งาน โดยทีผ่ า่ นมาพบว่ามีการน�ำพาผูห้ ญิง ผูช้ าย หรือเด็ก ไปแสวงหาประโยชน์
ส่วนใหญ่แล้วเป็นการค้ามนุษย์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
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งานประเภทแรก คือ งานที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้น (Labor intensive industry)
โดยเฉพาะแรงงานข้ า มชาติ ที่ ถู ก น� ำ พาเข้ า ประเทศไทย แรงงานชายมั ก ถู ก น� ำ ไปท� ำ งานใน
เรือประมงทะเล เป็นกรรมกรก่อสร้าง งานเกษตรกรรม ส่วนแรงงานหญิงมักถูกน�ำพาไปท�ำงานเป็น
คนรับใช้ในบ้าน งานต่อเนื่องประมง ซึ่งผู้เสียหายต้องเผชิญกับการถูกแสวงหาประโยชน์ ด้วยการบังคับ
ทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศหลากหลายรูปแบบ มักถูกนายจ้างแสวงหาประโยชน์โดยถูกจัด
ให้ท�ำงานเกินเวลา ถูกข่มขู่ ท�ำร้ายร่างกาย บังคับให้ท�ำงานหนักโดยไม่มีเวลาพักผ่อนและแม้เจ็บป่วย
โดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือจ่ายเพียงเล็กน้อย
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การใช้แรงงานหรือบริการอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้น หากปรากฏว่า
1. บุคคลนั้นถูกหลอกลวง กระท�ำการงานดังกล่าวด้วยความยินยอม แต่กระท�ำเพราะถูกหลอกลวง
ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการให้เงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
2. การกระท�ำการงานนัน้ เกิดขึน้ จากการถูกบังคับข่มขืนใจ ท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน เช่น การข่มขู่ว่าถ้าไม่ท�ำงานจะท�ำร้ายร่างกายของผู้เสียหายหรือ
ครอบครัว หรือญาติ หรือการข่มขู่ว่าจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
3. แม้ผู้เสียหายได้กระท�ำการงานแต่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจโดยแท้ หากแต่เป็นการท�ำงาน
โดยจ� ำ ยอม เนื่ อ งจากการไม่ จ ่ า ยค่ า จ้ า งเป็ น ระยะเวลานาน การยึ ด เอกสารประจ� ำ ตั ว
ถูกน�ำภาระหนี้สินมาผูกมัด เป็นต้น
ในการจ้ า งแรงงานนั้ น ไม่ ใช่ ว ่ า นายจ้ า งจะมี สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม ลู ก จ้ า งถึ ง ขนาดจ� ำ กั ด บริ เวณ
จนท�ำให้ลกู จ้างปราศจากเสรีภาพ หรือแม้กระทัง่ กักขัง หากลูกจ้างไปไหนมาไหนต้องมีคนควบคุมติดตาม ไม่วา่
จะเป็นการควบคุมด้วยตนเอง หรือให้บคุ คลอืน่ ควบคุมแทน และนายจ้างไม่มสี ทิ ธิลงโทษ ต่อเนือ้ ตัวร่างกายของ
ลูกจ้างได้ หากนายจ้างกระท�ำการควบคุมถึงขนาดลูกจ้างต้องปราศจากเสรีภาพขาดอิสระ หรือมีการลงโทษต่อ
เนื้อตัวร่างกายแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้แรงงานที่เกินกว่ากรอบที่กฎหมายให้สิทธิไว้ แม้ว่าลูกจ้าง
จะมีสิทธิดูโทรทัศน์หรือได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย หรือการเลือกซื้ออาหารปรุงรับประทานเอง
หรือการได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงาน ไม่ท�ำให้การกักขังหรือควบคุมที่ปฏิบัติต่อผู้เสียหาย อันเป็นผิด
อยู่แล้วกลายเป็นไม่ผิดได้ เพราะตราบใดที่บุคคลไปไหนมาไหนไม่ได้ตามชอบใจ แม้จะอยู่ดีกินดีเพียงใด
ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ ถูกกระท�ำให้ไร้อสิ รภาพหรือปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเสรีภาพในการตัดสินใจแล้ว
หากการกระท�ำดังกล่าวข้างต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการผลประโยชน์จากการได้ใช้แรงงานหรือบริการ
การกระท�ำนัน้ ถือว่าเป็น“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” (สรไกร ศรศรี และคณะ, 2555, หน้า 54 – 55)
หากนายจ้างกระท�ำการควบคุมถึงขนาดลูกจ้าง ต้องปราศจากเสรีภาพ ขาดอิสระ หรือมีการ
ลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกายแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้แรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

งานประเภทที่สอง คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก โดยถูกน�ำพาให้ไปท�ำงานค้าประเวณีตามร้านคาราโอเกะ
โรงแรม สถานอาบอบนวด หรือร้านสปา กรณีบุคคลที่ไม่สมัครใจ อาจถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือถูกบังคับ
ให้ค้าประเวณี
การค้าประเวณี ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีพื้นฐานความสัมพันธ์ต่อกันมาก่อน ฝ่ายที่ให้บริการหรือ
ยอมรับการกระท�ำช�ำเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้สินจ้างหรือสิ่งของจากผู้ซื้อบริการอันเป็น
“ค่าตอบแทน” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ “ผู้ขาย” กับ “ผู้ซื้อ” สินค้าหรือบริการ

การค้ามนุษย์ในรูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับการค้าประเวณี
การค้าประเวณี
• ให้บริการมีเสรีภาพที่จะเลือกงานอย่างเสรี
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยปราศจากการล่อลวง
ขู่เข็ญ หรือบังคับ
• เจ้าของสถานบริการมีอ�ำนาจควบคุมบังคับ
บัญชาโดยมีขอบเขตและระยะเวลาจ�ำกัด
เพียงเท่าที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการท�ำงาน
• ไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการท�ำงาน และ
ไม่ถูกบังคับให้ต้องค้าประเวณีชดใช้หนี้
• ไม่ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ
• จ่ายเงินค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่ง เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ
• การลงโทษไม่ฝ่าฝืนต่อการจ้างงานและไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ไม่มีการลงโทษต่อชีวิต ร่างกาย
และเสรีภาพ
• ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะลาออกหรือยุติการ
ท�ำงานได้อย่างเสรี

การค้ามนุษย์ในรูปแบบค้าประเวณี
• ผู้ให้บริการเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี หรือ
อายุเกิน 18 ปี ถูกหลอกหลวง ปกปิดข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับการท�ำงาน หรืออาจอยู่ในสภาพ
บังคับท�ำให้ต้องท�ำงานโดยไม่สมัครใจ
• ผู้ให้บริการถูกบังคับให้ท�ำงานด้วยวิธีการและ
ความรุนแรง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
• มีภาระหนี้สินจากการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็น
เบิกเงินล่วงหน้า ค่านายหน้า ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่ายประจ�ำวันที่สูงเกิน
จริงต้องท�ำงานชดใช้หนี้ ไม่สามารถที่จะไป
ท�ำงานอื่นได้
• ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ ยึดหนังสือเดินทาง กักขัง
หน่วงเหนี่ยว ห้ามติดต่อครอบครัวหรือบุคคล
ภายนอก
• ยึดเงินค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งหรือจ่าย
เพียงเล็กน้อยไม่เหมาะสม
• การลงโทษขัดต่อกฎหมาย มีการควบคุมและ
ลงโทษ ด้วยการข่มขู่ ประทุษร้ายต่อร่างกาย
จิตใจ หรือถูกควบคุมจ�ำกัดเสรีภาพ
• การลาออกหรือยุติการท�ำงานขึ้นอยู่ที่
ความพอใจของเจ้าของสถานบริการ
หรือผู้ควบคุม ดูแลเพียงฝ่ายเดียว

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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2.4 ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมประเภทอื่น
การค้ามนุษย์กับการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน
อาชญากรรมทั้งสองประเภทมีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ จนบางครั้งได้ก่อให้เกิดความ
สับสนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจ�ำแนกได้ถึงความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมทั้งสองประเภท
จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนและสามารถน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน
ได้ช่วยสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายได้ทันท่วงที แม้ว่าการกระท�ำในการค้ามนุษย์และการลักลอบ
ขนผูย้ า้ ยถิน่ ฐานต่างเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทัง้ สองประเภท แต่บคุ คลทีถ่ กู พาเคลือ่ นย้าย เคลือ่ นทีห่ รือถูก
น�ำพาข้ามแดนจะมีสถานภาพทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน  บุคคลทีถ่ กู น�ำพาโดยกลุม่ หรือขบวนการค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ถี่ กู หลอกหรือถูกบังคับให้มาโดยทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ ไม่เต็มใจ ขณะทีค่ นทีก่ ลุม่ หรือขบวนการ
พาคนข้ามแดนพามานัน้   คือ คนทีย่ นิ ยอมหรือสมัครใจหรือขอให้คนอืน่ ช่วยพามา ซึง่ บุคคลเหล่านีล้ ว้ นรูอ้ ยูแ่ ล้ว
ว่าการเดินทางเข้าประเทศต้องมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร แต่ยังจงใจฝ่าฝืนแสวงหาช่องทางที่ไม่ถูกต้อง
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์กับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ลักษณะ
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1.กฎหมาย

การค้ามนุษย์
(Trafficking in Persons)
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551

การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน
(Smuggling of Migrants)
ไม่มีกฎหมายภายในเกี่ยวกับ
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฯ

2. ลักษณะความผิด ความผิดต่อบุคคล

ความผิดต่อรัฐ

3.ค�ำนิยาม

การจัดให้มีการเข้าประเทศ  
โดยผิดกฎหมายของบุคคล
ซึ่งมิใช่คนในชาติที่ลักลอบเข้าไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน
หรือผลประโยชน์

“การค้ามนุษย์” หมายถึงการจัดหา
การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือ
การรับไว้ ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือ
ด้วยการใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับใน
รูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ�ำนาจ
โดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยง
ภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ
หรือมีการให้ หรือ รับเงินหรือผลประโยชน์
เพื่อให้ได้มา ซึ่งความยินยอมของบุคคล
ผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อ
ความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์
การแสวงหาประโยชน์ อย่างน้อยที่สุด ให้
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการ
ค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
การบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ การเอาคน
ลงเป็นทาส หรือการกระท�ำอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป็นทาส การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ
หรือการตัด อวัยวะออกจากร่างกาย

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

ลักษณะ

การค้ามนุษย์
(Trafficking in Persons)

การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน
(Smuggling of Migrants)

4. ต้นทาง /
ปลายทาง

เกิดขึ้นได้ทั้งภายในประเทศ และใน
ต่างประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
โดยผู้เสียหายไม่สามารถจะเลือกหรือเรียก
ร้องว่าจะไปอยู่หรือท�ำงานในสถานที่ใดได้

เกิดได้ระหว่างประเทศเท่านั้น
วัตถุประสงค์หลักเพียง
อย่างเดียว คือ การพาคน
จากประเทศหนึ่งเข้าไปยังอีก
ประเทศหนึ่งโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเมื่อสามารถพา
ข้ามแดนไปได้แล้ว ผู้รับจ้าง
ถือว่าหมดภารกิจ ผู้ที่ถูกพาข้าม
แดนจะเดินทางไปที่ใดขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของตนเอง

5. การติดต่อ
ชักชวน

ผูก้ ระท�ำความผิดจะเป็นผูอ้ อกไปแสวงหาเอง
และเมื่อพบผู้เสียหาย จะใช้วิธีการต่าง ๆ
เช่น การใช้อุบายหลอกลวง ชักจูง โน้มน้าว
หรือใช้ก�ำลังบังคับเพื่อให้ได้ตัวผู้เสียหายมา

ผู้ประสงค์ข้ามแดนจะไป
ติดต่อขอใช้บริการเอง
หรือผูน้ ำ� พาอาจไปติดต่อชักชวน
ผู้ข้ามแดนก็ได้

6. วัตถุประสงค์

พาผู้เสียหายไปยังจุดหมายปลายทาง
ผู้น�ำพามีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำพา
โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ข้ามแดนตามทีต่ กลงกันไว้เท่านัน้
โดยมิได้มีเจตนาที่จะแสวงหา
ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไป
จากค่าจ้างตอบแทบที่ได้ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า

7. ความยินยอม

ผู้เสียหายไม่ยินยอมที่จะถูกพามาแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ แต่อาจถูกหลอกลวง
ถูกบังคับ หรืออยู่ในภาวะจ�ำยอมไม่สามารถ
ขัดขืนได้ (อย่างไรก็ดี หลักความยินยอมไม่
น�ำมาใช้กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กที่มีอายุต�่ำ
กว่า 18 ปี)

ผู้ที่ถูกน�ำพาข้ามแดนสมัครใจ
ที่จะให้ผู้น�ำพาอ�ำนวยความ
สะดวกพาข้ามแดนไปยัง
ประเทศปลายทาง

8. ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจจะเกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ค้ามนุษย์ด้วยกัน หรือระหว่างผู้ค้ามนุษย์
กับผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหาย
ซึ่งไม่มีโอกาสรับรู้หรือต่อรองราคา หรือค่า
ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจจะ
เกิดขึน้ ระหว่างผูค้ า้ มนุษย์ดว้ ยกัน
หรือระหว่างผู้ค้ามนุษย์กับ
ผู้ที่แสวงหาประโยชน์จาก
ผู้เสียหาย ซึ่งไม่มีโอกาสรับรู้
หรือต่อรองราคา หรือ
ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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ลักษณะ

การค้ามนุษย์
(Trafficking in Persons)

การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน
(Smuggling of Migrants)

9. เสรีภาพทางกาย ความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นการควบคุม
บังคับไม่สามารถที่จะยกเลิกการเดินทางได้
หรือถูกจ�ำกัดเสรีภาพ หน่วงเหนี่ยว กักขัง

ผู้น�ำพาข้ามแดนเป็นผู้รับจ้าง
ผู้ถูกน�ำพาเป็นผู้ ว่าจ้าง
สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้

10. เสรีภาพในการ ผู้เสียหายไม่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเลือก
ตัดสินใจ
หรือต่อรองเกี่ยวกับเรื่องใดทั้งสิ้น อนาคต
และชะตาชีวิตจะขึ้นอยู่กับผู้ค้ามนุษย์หรือ
ขบวนการค้ามนุษย์ที่จะเป็นผู้ก�ำหนด
ผู้เสียหายมักจะถูกควบคุม บังคับ และ
ไร้อ�ำนาจต่อรอง เสรีภาพอาจถูกลิดรอน
ได้ด้วยหนี้ ความกลัว การข่มขู่ว่าจะใช้
ความรุนแรง

ผู้ประสงค์จะเดินทางยังคง
สามารถคิด ตัดสินใจหรือ
สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
อย่างใด ๆ ก็ได้ ผู้น�ำพาไม่มี
อ�ำนาจควบคุมจ�ำกัดเสรีภาพ

11. ผลประโยชน์

ผู้น�ำพามีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำผู้เสียหายหรือ
เหยื่อไปแสวงหาประโยชน์ที่จุดหมายปลาย
ซึ่งอาจมีการส่งต่อเป็นทอดๆ
โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

เมื่อไปถึงจุดหมายผู้น�ำพา
ได้รับค่าตอบแทนเพียง
จ�ำนวนเดียวจากค่าจ้าง
น�ำพาข้ามแดน

12. การใช้ความ
รุนแรง

เมื่อพบว่าตกเป็นเหยื่อ ผู้เสียหายมักต่อสู้
ขัดขืนหรือหาทางหลบหนี วิธีการหนึ่งที่จะ
ควบคุมหรือบังคับให้ผูเสียหายยอมท�ำตาม
คือ การใช้ความรุนแรงต่อผู้เสียหาย

ไม่มีความจ�ำเป็นใด ๆ ที่จะต้อง
ใช้ความรุนแรง เนื่องจาก
ผู้รับจ้างมิได้มีความประสงค์จะ
น�ำผู้ประสงค์ข้ามแดนมาอยู่ภาย
ใต้ความควบคุมดูแลของตน

13. ความเป็นไป
เมื่อเดินทาง
ถึงที่หมาย

เมื่อผู้เสียหายถึงที่หมายปลายทางแล้ว
จะถูกขายหรือถูกบังคับให้ท�ำงานในสถานที่
ที่ก�ำหนดไว้ โดยไม่มีอิสระหรือถูกควบคุม
จากผู้ค้าหรือผู้แสวงหาประโยชน์ เอกสาร
การเดินทางหรือเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวอืน่ ๆ
มักถูกริบหรือยึดไป

เมื่อผู้รับจ้างพาผู้ประสงค์
เดินทางมาถึงที่หมาย
ปลายทางแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่มี
พันธะผูกพันใด ๆ ต่อกัน
อีกต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

2.5 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Department of Health & Human Services, 2016, p.1)
มี ไ ด้ ทั้ ง เด็ ก และผู ้ ใ หญ่ ทั้ ง ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ช าย สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง ที่ ผู ้ เ สี ย หายตกเข้ า มาอยู ่ ใ น
กระบวนการค้ามนุษย์ คือ ความยากจน ต้องการหางานท�ำเพื่อรายได้ที่ดีกว่า การขาดโอกาสทาง
การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ การเข้าไม่ถงึ บริการของรัฐ ช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ปริมาณความต้องการในการใช้บริการทางเพศและแรงงานราคาถูกมีสว่ นส่งเสริมให้เกิดการค้ามนุษย์เช่นกัน
ผูเ้ สียหายชาวต่างชาติจำ� นวนมากสือ่ สารภาษาไทยไม่ได้หรือได้จำ� กัด และไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยผูเ้ สีย
หายมักถูกล่อลวงให้มาประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะได้ทำ� งานมีรายได้ดสี ง่ ให้กบั ครอบครัวและมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้
แต่ผู้เสียหายกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณีหรือบังคับใช้แรงงานอย่างหนัก อยู่ในสภาพการท�ำงานที่เลวร้าย
ถูกท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายผู้เสียหายไปจนถึงสวัสดิภาพของคนในครอบครัว
ผู้เสียหายบางคนถูกข่มขู่ว่าครอบครัวจะได้รับอันตรายหรือถูกท�ำร้ายหากผู้เสียหายไปแจ้งความหรือให้
ข้อมูลกับต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ในบางกรณี ผู้เสียหายไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าตนอยู่ที่เมืองหรือประเทศไหน เนื่องจากถูกย้ายไปหลาย ๆ ที่เพื่อ
หลบหนีการตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและ
ถู ก ทุ บ ตี แต่ ผู ้ เ สี ย หายบางรายอาจรู ้ สึ ก ว่ า สภาพความเป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ดี ก ว่ า บ้ า นเกิ ด ที่ จ ากมา
ผู้เสียหายอาจจะไม่รู้สิทธิของตัวเองเลย หรืออาจได้รับข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับสิทธิของตนในประเทศไทย
ผู้เสียหายชาวต่างชาติมักกลัวหรือไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่รัฐและต�ำรวจ เนื่องจากมีสถานะภาพการเข้าเมือง
มาอย่างผิดกฎหมายและเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ หรืออาจเพราะมาจากประเทศต้นทางทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั
มักทุจริตหรือใช้อำ� นาจในทางมิชอบ บางครัง้ ผูเ้ สียหายรูส้ กึ ว่าเป็นความผิดของตัวเองทีม่ าตกอยูใ่ นสถานการณ์
เช่นนี้ หรือในบางกรณีอาจมีทา่ ทีปกป้องผูค้ า้ มนุษย์จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วย ผูท้ นี่ ำ� พาหรือรับผูเ้ สียหายไว้แสวง
ประโยชน์มักจะสอนผู้เสียหายให้ระแวงคนนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐผู้เสียหายจ�ำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นผู้เสียหาย และไม่ต้องการที่พักหรือการช่วยเหลือคุ้มครอง เพราะมีที่พัก อาหาร สามารถไปหา
แพทย์ได้หากเจ็บป่วย และคิดว่ามีงานท�ำและรายได้อยู่แล้ว
ดังนั้นล่ามจึงควรมีความเข้าใจและตระหนักถึงข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขความเปราะบางต่าง ๆ ของผู้เสีย
หาย ที่อาจส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลระหว่างสัมภาษณ์ ซึ่งจะเป็นบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือผูส้ มั ภาษณ์ ในการจัดให้บรรยายกาศของการสัมภาษณ์นนั้ เอือ้ อ�ำนวยต่อผูเ้ สียหายให้
มีความพร้อมต่อการให้ข้อมูลเสียก่อน โดยล่ามควรเตรียมตัวในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์
กลุม่ เสีย่ ง เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ สี ภาวะความเปราะบางและต้องการได้รบั ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึง่ จ�ำแนก
ไปตามบริบทของสภาพปัญหา และอยูภ่ ายใต้กรอบการคุม้ ครองช่วยเหลือของกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย
หรือพื้นที่ปลายทาง   แม้ว่าในบางกรณีเจ้าหน้าที่ไม่อาจพิจารณาให้การคุ้มครองไปตามสิทธิของผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ แต่อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ฯลฯ ซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีไ่ ปตามกฎหมายนัน้    กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์ มักจะเป็นกลุม่ บุคคลทีด่ อ้ ยโอกาส คนทีย่ ากจน การศึกษาน้อย คนชายขอบ ชนกลุม่ น้อย
คนไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมายังประเทศปลายทางโดยวิธีที่ไม่ปกติ
ข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย อีกทั้งท�ำงานในกิจการที่เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนัก งานที่สกปรก และ
งานที่เสี่ยงต่ออันตราย ท�ำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงาน

ประเภทของกลุ่มเสี่ยง
26

กลุ ่ ม เสี่ ย งเป็ น เพี ย งการแบ่ ง แยกเบื้ อ งต้ น ตามลั ก ษณะทางกายภาพ โดยอาศั ย ขอบเขต และ
องค์ประกอบในกฎหมายค้ามนุษย์ หากจะจ�ำแนกกลุม่ เสีย่ งสามารถแบ่งแยกออกเป็นบุคคลทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งและ
งานที่ มี ค วามเสี่ ย ง อั น เป็ น การแบ่ ง แยกตามลั ก ษณะของบุ ค คลและลั ก ษณะของกิ จ การงาน
โดยจ�ำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ การแบ่งแยกมิได้คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติหรือสัญชาติ
ของบุคคล แต่แบ่งแยกตามลักษณะทางกายภาพของบุคคล โดยกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง ดังนี้
(1) เด็ก เป็นอนาคตของชาติ เป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าในการพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต เด็กเป็นกลุ่มหนึ่งในผู้ถูกกระท�ำในฐานะ
ผูอ้ อ่ นแอในสังคม ด้วยเหตุทยี่ งั ไม่รสู้ ำ� นึกเพียงพอ รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ถูกท�ำให้กลัว หรือถูกบังคับให้
กระท�ำด้วยความจ�ำเป็น จึงท�ำให้เด็กตกเป็นเหยือ่ ของภัยร้ายได้งา่ ย เนือ่ งจากมีผตู้ อ้ งการแสวงหา
ประโยชน์จากเด็กมากขึ้น และใช้ข้อบกพร่องของเด็กในการละเมิดสิทธิของพวกเขา จากปัญหา
ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ จ ากปั ญ หาการค้ า แรงงานเด็ ก ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละปั ญ หาการ
ค้าประเวณีเด็ก อันเป็นการลิดรอนสิทธิในตัวของเด็กทีต่ อ้ งเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย เพือ่ ความ
เป็นธรรมในสังคมเด็กที่ถกู กระท�ำต้องได้รบั การเยียวยาความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิดว้ ย
การใช้แรงงานหรือบริการจากเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานข้ามชาติ สามารถแบ่งแยก
รายละเอียดปลีกย่อยได้ ดังนี้
• เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ห้ามรับเป็นลูกจ้างเข้าท�ำงานโดยเด็ดขาด
• เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ห้ามรับเข้าท�ำงานที่เสี่ยงต่อการขัดขวางพัฒนาการของเด็ก เช่นงานใน
เรือประมงทะเล งานแปรรูปสัตว์น�้ำที่เกี่ยวกับประมงทะเล
• เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการน�ำไปแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
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(2) ผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นคนไทยหรือแรงงานข้ามชาติ กลุม่ บุคคลนีม้ คี วามเสีย่ งต่อการถูกแสวงประโยชน์
จากการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ
ผู้หญิงอาจจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง
มักจะมีความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ความไม่ปลอดภัยในการย้ายถิน่ โดยนายหน้าหรือนายจ้าง
อาจใช้เงื่อนไขการต่อรองต่าง ๆ หากผู้หญิงไม่มีเงินติดตัว หรือไม่ให้ค่าเดินทาง เพื่อน�ำมาท�ำงาน
บางคนถูกละเมิดทางเพศ อนาจาร และถูกข่มขืน ผู้หญิงจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมีความเปราะบาง
ต่อการถูกละเมิดทางเพศ หรือท�ำร้ายร่างกาย  เนื่องจากงานบางประเภทรับเฉพาะผู้หญิง อาทิ
งานรับใช้ในบ้าน งานดูแลผูป้ ว่ ย ผูส้ งู อายุ งานขายของหน้าร้าน งานนวดร้านสปา นวดแผนโบราณ
งานร้านคาราโอเกะ  เป็นต้น
(3) แรงงานข้ามชาติ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากแรงงาน
ข้ามชาติอาจมีสถานะเป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย ท�ำให้ไร้อ�ำนาจต่อรอง ต้องหลบซ่อนตัว
ไม่ออกไปนอกสถานประกอบการหรือทีท่ ำ� งาน ไม่มคี วามมัน่ คงหรือปลอดภัย ถูกจ�ำกัดเสรีภาพใน
การเปลีย่ นย้ายงานหรือเปลีย่ นนายจ้าง หรือถูกข่มขูท่ ำ� ให้กลัวว่าจะแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ ห้จบั กุมด�ำเนิน
คดี จึงต้องท�ำงานในสภาพทีเ่ สีย่ งหลายประการทีจ่ ะตกเป็นแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ไม่วา่
จะเป็นการถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตท�ำงาน การถูกกักขัง และการถูกนายจ้าง
ท�ำร้ายร่างกาย หรือบังคับใช้แรงงาน ปัญหาอืน่ ทีพ่ บในแรงงานกลุม่ นี้ คือ การได้รบั ค่าแรงน้อยกว่า
ค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่ได้รับค่าแรงจากการท�ำงานเลย
(4) คนชายขอบ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
แต่เป็นกลุม่ ชายขอบอยูใ่ นเขตพืน้ ทีช่ ายแดน ท�ำให้ตอ้ งเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติและไม่มบี ตั รประจ�ำตัว
ประชาชน ท�ำให้ขาดโอกาสในการศึกษา ถูกจ�ำกัดสิทธิในการเดินทางออกนอกพืน้ ที่ จ�ำกัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพ ส่งผลให้บคุ คลเหล่านีม้ คี วามเสีย่ งต่อการถูกแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์
(5) ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือบุคคลที่ได้รับอันตรายแก่กาย กลุ่มนี้อาจประสบอันตรายจากการเป็น
แรงงานบังคับ หรือการทารุณกรรมจนร่างกายพิการ หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานทีต่ อ่ เนือ่ งยาวนาน
หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่จ�ำกัด อยู่ในสภาพการท�ำงานบังคับอันเป็นการค้ามนุษย์

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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2) กิจการหรืองานที่มีความเสี่ยง
กิจการหรืองานทีม่ คี วามเสีย่ ง กลุม่ เปราะบางหรือกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกในแสวงหาประโยชน์ มักจะเป็น
งานหรือกิจการทีเ่ สีย่ งสกปรก เสีย่ งอันตราย และแสนล�ำบาก ซึง่ บุคคลทีท่ ำ� งานเหล่านีม้ กั จะเป็นบุคคลทีเ่ ป็น
กลุม่ เสีย่ ง ด้วยฐานะทีอ่ าจจะเป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ท�ำให้การด�ำรงชีวติ ในเมืองไทยของพวกเขา
เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก บางส่วนต้องอยูแ่ บบหลบ ๆ ซ่อน ๆ เนือ่ งจากกลัวถูกจับกุม ท�ำงานทีเ่ ป็น
งานหนัก เสี่ยงอันตราย และสกปรก ได้ค่าจ้างน้อย หรืออาจจะไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับไม่ตรง
ตามทีต่ กลงไว้ แต่ไม่สามารถท�ำอะไรได้เนือ่ งจากไม่มอี ำ� นาจต่อรองใด ๆ กับนายจ้าง นอกจากนัน้ แล้วยัง
ถูกหักค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เช่น ค่าจัดท�ำใบอนุญาตท�ำงาน ค่าอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการท�ำงาน ค่านายหน้าทีพ่ าเข้ามาท�ำงาน
โดยกิจการหรืองานที่มีความเสี่ยง มีดังนี้
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(1) งานประมงทะเล เนื่องจากงานประมงทะเลเป็นงานหนัก ใช้แรงงานเข้มข้น มีเวลาการท�ำงาน
ไม่ แ น่ น อน สภาพความเป็ น อยู ่ ค ่ อ นข้ า งล� ำ บาก ต้ อ งออกทะเลเป็ น เวลานานหลายเดื อ น
บางครั้งอาจจะนานนับปี แรงงานในเรือประมงส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ปั ญ หาที่ พ บในกลุ ่ ม นี้ คื อ ท� ำ งานหนั ก แต่ ไ ด้ รั บ ค่ า แรงต�่ ำ  นายจ้ า งไม่ ย อมจ่ า ยค่ า แรง
ไม่มีสิทธิสวัสดิการ และไม่มีความปลอดภัยในการท�ำงาน การลงโทษรุนแรง หากท�ำงานไม่เป็นที่
พอใจหรือมีปญ
ั หากับหัวหน้างานหรือไต้กง๋ อาจถูกท�ำร้ายร่างกาย บางคนอาจจะถูกโยนทิง้ ลงทะเล
นอกจากนี้ การท�ำประมงในต่างประเทศ มักพบว่ามีการใช้เอกสารปลอม หนังสือคนประจ�ำเรือปลอม
เพื่อน�ำลูกเรือออกไปท�ำประมง
(2) งานเกษตรกรรม งานในภาคเกษตรกรรมเป็นงานที่ต้องใช้ก�ำลังแรงงาน สถานที่ท�ำงานอยู่
ห่างไกลชุมชน สภาพความเป็นอยูแ่ ร้นแค้น ยากล�ำบาก นอกจากนีง้ านเกษตรกรรมทีท่ ำ� ตามฤดูกาล
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�ำหนดความคุ้มครองที่แตกต่างจากการจ้างงานปกติ
ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้ คือได้รับค่าแรงต�่ำ  นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
จากสารเคมี ไม่มีสิทธิสวัสดิการ สภาพความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีความปลอดภัยนายจ้าง
หรือคนควบคุมอาจมีการลงโทษโดยใช้ความรุนแรง
(3) งานรับใช้ในบ้าน ลักษณะงานเป็นงานที่แรงงานต้องกินอยู่กับนายจ้าง การท�ำงานไม่มีระยะเวลา
การท�ำงานที่แน่นอน ต้องท�ำงานตั้งแต่เช้าจนค�่ำมืด อีกทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยังให้การ
คุ้มครองที่แตกต่าง ค่าจ้างค่าแรงให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน แรงงานรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้หญิง หรือเด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้ คือ ได้รับค่าแรงต�่ำ ท�ำงานวันละหลายสิบชั่วโมง นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง
ไม่มสี ทิ ธิสวัสดิการ ถูกห้ามมิให้ตดิ ต่อกับคนภายนอก บางครัง้ อาจจะถูกนายจ้างดุดา่ อย่างรุนแรง
หรือท�ำร้ายร่างกาย
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(4) งานบริการนวดร้านสปา นวดแผนโบราณ งานร้านคาราโอเกะ แม้การค้าประเวณี จะเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ยังพบว่ามีการค้าประเวณีอยู่ทั่วไป การค้าประเวณีไม่ได้มีอยู่ใน
ซ่องโสเภณีอกี แล้ว แต่ได้มกี ารปรับเปลีย่ นสถานทีแ่ ละรูปแบบการค้าประเวณีทหี่ ลากหลายมากขึน้
มีการให้บริการค้าประเวณีแอบแฝงในแหล่งสถานบันเทิง คาเฟ่ โรงแรม ร้านอาหาร นอกจากนี้
ยังมีการให้บริการในร้านนวดร้านสปา นวดแผนโบราณ ร้านคาราโอเกะ โดยเฉพาะร้านคาราโอเกะ
ทีเ่ ป็นร้านเล็กๆ ในเขตแหล่งท่องเทีย่ วกลางคืนในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ ปัจจุบนั มักจะน�ำหญิงสาวและเด็ก
จากประเทศเพื่อนบ้านมาให้บริการค้าประเวณี หญิงสาวและเด็กบางคนต้องการมาค้าประเวณี
ในประเทศไทยครอบครัวเป็นแรงสนับสนุนหลักให้ผู้หญิงและเด็กเดินทางมาท�ำงาน เพราะคิดว่า
การเดินทางมาท�ำงานของลูกสาวจะน�ำมาซึง่ รายได้และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เพือ่ หวังว่าจะสร้างรายได้
ให้ แ ก่ ค รอบครั ว ยิ่ ง ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ การค้ า ประเวณี มี ก ารหลอกลวง ชั ก น� ำ  หญิ ง สาวและเด็ ก
เข้าสู่เส้นทางการค้าประเวณีมากขึ้น
ปัญหาที่พบในกลุ่มนี้ คือ หญิงหรือเด็กที่ท�ำงานขายบริการในธุรกิจทางเพศไม่ตระหนักว่าตนเอง
เป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ เนือ่ งจากความไม่รู้ การด้อยโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ ไม่มที างเลือก
ในการประกอบอาชีพ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของขบวนการค้ามนุษย์ บ่อยครั้งที่พบว่าหญิง
หรือเด็กมักจะรู้สึกส�ำนึกในบุญคุณของเจ้าของสถานบริการที่ให้โอกาสรับเข้าท�ำงานขายบริการ
และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ ให้ยืมเงิน เบิกเงินล่วงหน้า จึงไม่บอกความจริงหรือไม่ยอมรับว่า
ตนเองเป็นเด็ก หรือถูกบังคับ หรือถูกล่อลวงมาค้าประเวณี
(5) โรงงานขนาดเล็ก กิจการประเภทนี้มักจะเป็นการธุรกิจในครอบครัว หรือเป็นกิจการขนาดเล็ก
ที่มีลูกจ้างเพียงไม่กี่คน บางแห่งไม่จดทะเบียนการประกอบกิจการ และไม่ประกอบกิจการ
อย่างเปิดเผย ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติและไม่มีการขออนุญาต มีการควบคุมกักขัง
ให้ท�ำงาน อยู่แต่เฉพาะในโรงงาน และต้องท�ำงานอย่างหนัก มีการลงโทษที่รุนแรง ปัญหาที่พบ
ในกลุ ่ ม นี้ คื อ ได้ รั บ ค่ า แรงต�่ ำ กว่ า อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดต้ อ งท� ำ งานวั น ละ
หลายชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าท�ำงานล่วงเวลา นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง ไม่มีสิทธิสวัสดิการ
ไม่มคี วามปลอดภัย ในการท�ำงาน อาหารไม่เพียงพอ ยึดเอกสารประจ�ำตัวหรือบัตรอนุญาตท�ำงาน
บางรายถูกนายจ้างท�ำร้ายบังคับให้ท�ำงาน  
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2.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์
ล่ามจ�ำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และลักษณะการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่จะต้องเข้าไปท�ำงานด้วย เพื่อ ให้ทราบบริบทของการแปลในการให้ข้อมูลของผู้ให้บริการต่อผู้เสียหาย
เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ล่ามควรเรียนรู้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีความคาดหวังอย่างไร
ต่อการใช้บริการล่าม มีวัฒนธรรมการท�ำงาน ค�ำศัพท์ทางวิชาการ ค�ำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
ค�ำสแลงเป็นอย่างไร และต้องเรียนรู้กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าไปท�ำงานในสถานที่นั้น ๆ
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1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองสวัสดิภาพ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟู ทางร่างกายและจิตใจ ให้การศึกษา
การฝึกอบรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่งกลับไปยังประเทศภูมลิ ำ� เนา โดยมีหน่วยงานภายใต้สงั กัด
ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือในประเด็นค้ามนุษย์ ได้แก่
• กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานประสานงานกลางกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พันธกรณีและโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและหน่วยงาน ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ทัง้ ระบบจนถึงกระบวนการส่งกลับภูมลิ ำ� เนาหรือประเทศต้นทาง ด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันสร้าง
ความตระหนัก การบริหารจัดการกองทุนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
หน่วยงานฝ่ายเลขานุการให้กบั คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการ
ประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับชาติ ซึ่งกองต่อต้าน
การค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานแรกทีจ่ ดั ให้มกี ารพัฒนาระบบการให้บริการล่ามและการแปลภาษา โดยจัด
ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนล่ามแปลภาษาส�ำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตลอดจนประสานงานการให้บริการล่ามส�ำหรับการคุ้มครองช่วยเหลือทั่วประเทศ
• สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ สังกัดกองต่อต้านการค้ามนุษย์ หน่วยงานหลัก
ในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มี 8 แห่ง ซึ่งให้การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็น
(ผู้หญิง) จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก และคุ้มครองผู้เสียหายที่
เป็น (ผู้ชาย) จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี เชียงราย ระนอง และสงขลา รวมถึง สถานแรก
รับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (บ้านภูมิเวท) ให้การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็น (เด็กชาย อายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลซึ่งอาจ
จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว ตามมาตรา 29 และผู้เสียหายจาก

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

การค้ามนุษย์ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูเยียวยา การช่วยเหลือด้านกฎหมาย
การส่งกลับภูมิล�ำเนา และติดตามประเมินผลการคืนสู่สังคม โดยประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
นอกจากนี้ ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายพื้นที่ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนและติดตาม
ช่วยเหลือ กลุ่มผู้เสียหายและกลุ่มเสี่ยงชาวไทยที่กลับคืนสู่ครอบครัวชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
• บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ มี 77 แห่งทัว่ ประเทศ ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย มีหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
ที่ให้การคุ้มครองชั่วคราวส�ำหรับบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในกรณีทจี่ งั หวัดนัน้ ๆ ไม่มสี ถานคุม้ ครอง
สวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตงั้ อยู่ หรือมีเหตุจำ� เป็นตามความเหมาะสมเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว
เข้าพักชั่วคราวก่อนส่งต่อเข้ารับการคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ เี วลาในการหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติมในการพิจารณาว่าบุคคลนัน้ เป็นผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือไม่ ซึง่ กฎหมายก�ำหนดไว้ให้อยูใ่ นคุม้ ครองได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง และกรณีทจี่ ำ� เป็น
ต้องขยายเวลา พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่ มีคำ� สัง่ อนุญาต ซึง่ ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน 7 วัน
ภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่ผเู้ สียหายจะถือว่าการคุม้ ครองสิน้ สุดลง
ทัง้ นี้ หากมีกรณีทตี่ อ้ งด�ำเนินงานตามกฎหมายอืน่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจะประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่อไป ในระหว่างที่อยู่ในความคุ้มครองผู้ใช้บริการจะได้รับความช่วย
เหลือในด้านที่พักอาศัย อาหาร บริการดูแลสุขภาพและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
และการให้ค�ำปรึกษาต่าง ๆ ทั้งในการรับตัวบุคคลเข้าให้การคุ้มครองชั่วคราวจะต้องปฏิบัติไปตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนด นอกจากนี้แล้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มีภารกิจหลักในการเป็นสถาน
แรกรับตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กและครอบครัว
และบ้านพักฉุกเฉินรองรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤต เพื่อประสานส่งต่อไปรับบริการ
ตามความเหมาะสมอื่นต่อไปด้วย
• ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) ตัง้ อยูใ่ น 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ มีหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในจังหวัด ซึ่งรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จงั หวัด ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับ
ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตามกฎหมาย จัดระบบงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานร่วมกับคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด ก�ำกับดูแลงานนโยบายและสารสนเทศ
การคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ของที ม ปฏิ บั ติ ก ารของจั ง หวั ด นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยังเป็นหน่วยงานในการประสานรับเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย
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2.กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เป็นหน่วยงานเชีย่ วชาญในการป้องกันและปราบปรามคดี
การค้ามนุษย์ มีหน้าทีในการคัดแยกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย รับแจ้งเหตุ สืบสวนสอบสวนเพื่อ
หามูลเหตุหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์   ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ป้องกันปราบปราม และด�ำเนินคดีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
3. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีบทบาทในการรับแจ้งเหตุทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดตามกฎหมายพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พระราชบัญญัติป้องกันและปรามปราม
การค้ามนุษย์ และกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดทางอาญาในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนประสานงาน
ส่งคนต่างด้าว หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศภูมิล�ำเนา
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4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จะเป็นคดีอาชญากรรม
พิเศษทีม่ คี วามซับซ้อน คดีทอี่ าจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เพิ่มลักษณะการกระท�ำความผิดที่เป็น
คดีพเิ ศษ ในบัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการคดีพเิ ศษ ซึง่ คดีความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เป็นคดีประเภทหนึ่งที่ประกาศก�ำหนดให้เป็นคดีพิเศษ
5. กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจัดหางานและส� ำ นั กงานจั ดหางานจั ง หวั ด มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บการส่ งเสริ ม การมี งานท� ำ
และคุ้มครองคนหางาน ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ  เพื่อให้แรงงานมีงานท�ำ 
ทีเ่ หมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและความถนัด ไม่ถกู หลอกลวง ตลอดจนได้รบั สิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสม
และเป็นธรรม โดยมีอำ� นาจหน้าทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีหน้าที่
จดทะเบียนในการอนุญาตให้ทำ� งานของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการอนุญาต ให้คนต่างด้าว
ท�ำงาน และมีอ�ำนาจด�ำเนินคดีกับคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา ก�ำกับดูแลและด�ำเนินการเชิงรุกด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง
ลูกจ้าง ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างถูกต้องทัว่ ถึง รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เกิดประโยชน์ และเป็นธรรม
แก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง คุม้ ครองแรงงานหญิงและเด็กให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนออกค�ำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
7. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด/ส�ำนักงานอัยการจังหวัด
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี
นโยบายในการพัฒนาการอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา ทัง้ การวินจิ ฉัยสัง่ คดี และการด�ำเนินคดีชนั้ ศาลให้มมี าตรฐาน
ความเป็นกลาง เทีย่ งธรรม เป็นทีย่ อมรับของสังคม และเป็นหน่วยงานหลักอันเป็นทีพ่ งึ่ ส�ำคัญในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา พัฒนาการก�ำกับดูแลการสอบสวน และเพิม่ บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
พัฒนาการด�ำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และการให้ค�ำปรึกษาหารือกฎหมายให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ทันต่อเวลา รวมถึงพัฒนาระบบการบังคับคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นหลักในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มบทบาทการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเน้นการท�ำงานเชิงรุก
8. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการท� ำ การประมงผิ ด กฎหมาย เป็ น ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ขึ้ น กั บ
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม สั่งการ ก�ำกับดูแล และประสานการปฏิบัติการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing : IUU Fishing) เพื่อให้สามารถเร่งด�ำเนินการแก้ปัญหาให้การท�ำประมงสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคุ้มครองแรงงานการค้ามนุษย์ในภาคประมง
โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเลด้วย

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์

33

9. ศาลยุติธรรม
ศาลยุ ติ ธ รรม เป็ น องค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจตามกฎหมายในการพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี ทั้ ง ปวง
เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ ห้อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลอืน่ ศาลยุตธิ รรมมีการพิจารณาคดีในระบบกล่าวหา
โดยมีผู้พิพากษาเป็นคนกลางท�ำหน้าที่ตัดสินคดี โดยมีคู่ความฝ่ายโจทก์เป็นผู้กล่าวหา ฝ่ายจ�ำเลย
เป็นผูถ้ กู กล่าวหา ในกระบวนการด�ำเนินคดีอาญาชัน้ จับกุม ชัน้ สอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา
คดีในชั้นศาล ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี นอกจากนี้ ในคดีอาญา
ที่ผู้ให้ถ้อยค�ำเป็นคนต่างชาติ ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาล จัดหาล่ามเพื่อแปลถ้อยค�ำนั้น
การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ
• ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่เริ่มต้นคดีพิจารณาพิพากษาคดี โดยคู่ความจะมีการน�ำพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ เข้ามาน�ำสืบในศาล โดยคดีอาญาจะต้องมีการพิจารณาคดีต่อหน้าจ�ำเลย
• ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วและคู่ความได้ยื่น
อุทธรณ์มายังศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์จะพิจารณาคดีจากพยานหลักฐานทีน่ ำ� สืบกันในศาลชัน้ ต้น
• ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุด มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความยื่นอุทธรณ์มายังศาลฎีกา โดยเมื่อ
ศาลฎีกาพิพากษาแล้วย่อมเป็นที่สุด  
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10. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต เป็นหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปประจ�ำอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจา น�ำสาระส�ำคัญของรัฐประเทศ หรือเจริญสันถวไมตรีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทางราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในราชการแผ่นดิน โดยขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่นั้นอยู่ภายนอกราชอาณาจักร
สถานกงสุล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์และคนในบังคับ ณ ต่างประเทศ คุ้มครอง
ผลประโยชน์ของคนชาติของตนในต่างประเทศ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้กงสุล
ยังมีหน้าที่ท�ำการแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง คือ เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนต่าง ๆ ทั้งในด้าน
การส�ำมะโนครัว และหนังสือส�ำคัญอื่น ๆ ส�ำหรับคนชาติที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นด้วย
ทัง้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก
ที่เดินทางไปต่างประเทศและประสบปัญหาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ โดยสามารถร้องขอความช่วยเหลือที่
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผล
ประโยชน์และช่วยเหลือในต่างประเทศ และให้บริการรับรองค�ำแปลภาษาส�ำหรับเอกสารเกี่ยวกับบุคคล
ด้านครอบครัว การศึกษาและนิติบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีหน้าที่
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายที่เป็นคนชาติ โดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือทางด้านคดี การส่งกลับคืนสู่ประเทศภูมิล�ำเนา จึงเป็นหน่วยงานที่ล่ามแปลภาษามักต้อง
ไปท�ำงานเกี่ยวข้องโดยตรง
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11. องค์กรภาคเอกชน (NGO)
องค์กรภาคเอกชน (Non-Governmental Organisation) หรือบางครั้งใช้ค�ำเรียกแทนเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคม คือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ที่เป็นกลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินการ
โดยภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการท�ำงาน เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะประชาชน
ผูย้ ากไร้ทปี่ ระสบปัญหาความทุกข์ยาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม รวมทัง้ เป็นองค์กร
ที่ด�ำเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาก�ำไร องค์กรภาคเอกชนโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่อผู้ด้อยโอกาส ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย งานขององค์กรภาคเอกชน
จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ แต่องค์กรเอกชน
ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีบทบาทเพียงให้การส่งเสริม
สนับสนุนต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 3
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การให้ความคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ถือเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีจ่ ะต้อง
ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นคนไทย คนต่างชาติ หรือคนไร้สญั ชาติ กระบวนการ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายเริ่มต้นตั้งแต่การรายงานแจ้งเหตุ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
ลงพื้นที่ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้าย การส่งและรับตัว
ผูเ้ สียหายเข้ารับบริการทีเ่ หมาะสมในทีพ่ กั พิงทีป่ ลอดภัย การบริการด้านการฟืน้ ฟูเยียวยา การฝึกอบรมอาชีพ
การช่วยเหลือเพือ่ ให้เข้าถึงบริการทางกฎหมาย การพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ การช่วยเหลือให้กลับคืนสูค่ รอบครัว
และสังคมได้โดยปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายเหล่านั้นจะไม่กลับเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์อีก

3.1 ขั้นตอนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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การช่ ว ยเหลื อ และคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น คนต่ า งชาติ ส ามารถ
สรุปเป็นขั้นตอนได้โดยสังเขป ดังนี้
1. การรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสการค้ามนุษย์ มีอยู่หลายช่องทาง เช่น หน่วยงานภาครัฐ ต�ำรวจ หน่วย
งานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ ประชาชน
พลเมืองดี ผูป้ กครอง ญาติ หรือผูเ้ สียหายเอง โดยผูร้ บั แจ้งจะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
หลักฐานเบื้องต้น และจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
ให้ความช่วยเหลือหรือด�ำเนินการอื่นใดต่อไป
2. การเข้าช่วยเหลือออกมาจากสถานประกอบการหรือนายจ้าง ก่อนการเข้าช่วยเหลือจะมีการประชุม
เตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ศปคม.) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานบ้านพัก เจ้าหน้าที่องค์กร
ภาคเอกชน และล่าม เป็นต้น
3. การคั ด แยกผู ้ เ สี ย หาย เป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งพนั ก งานสอบสวน พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา ล่าม โดยใช้แบบคัดแยกผู้เสียหายเพื่อประเมินว่าบุคคลที่
ได้รับการช่วยเหลือนั้นถูกกระท�ำต่าง ๆ ตามองค์ประกอบของการค้ามนุษย์หรือไม่ เช่น ถูกหลอกลวง
ข่มขู่ บังคับ ฯลฯ หากบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็จะน�ำส่ง
หน่วยงานที่ดูแลตามสถานะของแต่ละบุคคล หากเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะรับเข้าในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

4. การรั บ ผู ้ เ สี ย หายเข้ า คุ ้ ม ครองที่ ส ถานคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ จะมี
นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา เจ้าหน้าทีเ่ วรประจ�ำวันและผูด้ แู ลผูเ้ สียหายซึง่ ผูร้ บั การสงเคราะห์เป็น
ผูม้ ารับเรือ่ งจากหน่วยงานทีน่ ำ� ส่ง มีการแจ้งสิทธิและระเบียบปฏิบตั ขิ องสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์ และด�ำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินก่อนน�ำฝากเข้าระบบของสถานคุ้มครอง
5. การสอบข้อเท็จจริงผูเ้ สียหาย โดยการสัมภาษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ในบางกรณี
ที่ผู้เสียหายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ต้องจัดให้มีล่ามแปลภาษาเข้าร่วมสอบข้อเท็จจริง
ประเด็นที่สอบถามได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ประวัติครอบครัว การศึกษาพฤติกรรม สภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ ชุมชน รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมถึงประเด็นของการตกเป็น
ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
6. การประชุมทีมสหวิชาชีพ เพือ่ ประเมินความพร้อมและวางแผนการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
7. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายระหว่างการคุ้มครองสวัสดิภาพ ดังนี้
1) ด้านการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ประสานสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพให้ผรู้ บั การคุม้ ครอง
ทุกคน เช่น ตรวจเลือด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชือ้ เอช ไอ วี (HIV) และการถูกทารุณกรรม ฯลฯ
รวมถึงการตรวจหาอายุที่แท้จริงกรณีสงสัยว่าเป็นเด็ก
2) ด้านสังคม นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาจะพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก
ในทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ สียหาย ท�ำให้การช่วยเหลือผูเ้ สียหายเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพ
ของแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมฟืน้ ฟู เช่น การฝึกอาชีพระยะสัน้ และระยะยาว กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ข้อมูลประวัติผู้เสียหาย (Case Report) ภาพถ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายจะจัดส่ง
ให้กับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อประสานประเทศต้นทางในการติดตามสืบหาครอบครัว
และประเมินความพร้อมของครอบครัวเพื่อเตรียมรับผู้เสียหายกลับสู่คืนครอบครัว
3) ด้านกระบวนการยุติธรรม นักสังคมสงเคราะห์หรือนักกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือโดยน�ำ
ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด พร้อมทั้งวางแผนการให้
ความช่วยเหลือในล�ำดับต่อไป เช่น การด�ำเนิน คดีอาญา คดีแรงงาน หรือคดีแพ่ง
กรณีคดีอาญา สามารถน�ำผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ ชี้ที่เกิดเหตุ ชี้ผู้ต้องหา วาดภาพนาย
หน้าหรือผู้ต้องหา แล้วแต่กรณี และการสอบปากค�ำผู้เสียหายในชั้นพนักงานสอบสวน ถ้าผู้เสียหาย
อายุเกิน 18 ปี การสอบปากค�ำจะด�ำเนินการตามปกติ แต่ถา้ ผูเ้ สียหายอายุตำ่� กว่า 18 ปี การสอบปากค�ำ
จะด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ
นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา หรือบุคคลที่เด็กร้องขอร่วมสอบปากค�ำด้วย และกรณีผู้เสียหาย
เป็นชาวต่างชาติ สามารถขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องหรือในชั้นศาลได้ เนื่องจากผู้เสียหายต้อง
เดินทางกลับประเทศภูมิล�ำเนา  ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เสียหายเป็นพยานในคดีอาญาสามารถยื่นค�ำร้องขอรับ
เงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544          
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กรณีคดีแรงงาน ถ้าผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าแรงจากนายจ้างนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักกฎหมายจะติดต่อประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงาน ให้มาสัมภาษณ์ผู้เสียหายเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงในการท�ำงาน และด�ำเนินการเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง โดยพนักงานตรวจแรงงาน
จะออกหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายกับผู้เสียหาย            
8. การเตรียมความพร้อมของผู้เสียหายก่อนการส่งกลับ มีการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เสียหาย เช่น
การเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และนักสังคมสงเคราะห์
แจ้งให้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ทราบว่าผู้เสียหายมีความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศภูมิล�ำเนา
จากนั้นกองต่อต้านการค้ามนุษย์ด�ำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเทศต้นทางเพื่อ
ก�ำหนดวันที่จะส่งผู้เสียหายกลับภูมิล�ำเนา และประสานสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อจัดท�ำเอกสาร
ในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาของผู้เสียหาย
9. การส่งกลับ เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครอง เดินทางไปส่ง
ผู้เสียหายกลับประเทศ ณ ด่านชายแดน ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งนี้ จะมีการ
ประชุม Case Conference เพือ่ ส่งต่อข้อมูลเพือ่ ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง มีการส่งมอบทรัพย์สนิ
และชี้แจงความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและแผนการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลร่วมกัน  
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10. การติดตามผล หน่วยงานให้บริการในพืน้ ทีต่ น้ ทางและปลายทางจะมีการประสานงานกันเพือ่ ขอทราบผล
ในการคืนสูส่ งั คม ในกรณีผเู้ สียหายชาวต่างชาติทเี่ ข้ารับการคุม้ ครองในประเทศไทย จากประเทศเมียนมา
ลาวและกัมพูชา จะใช้โอกาสในการประชุมหารือเพือ่ การจัดการรายกรณี (Case Management Meeting:
CMM) แลกเปลี่ยนข้อมูลในการติดตามผลการคืนสู่สังคม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงานของ
ประเทศต้นทางเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหายภายหลังการส่งกลับ
นอกจากความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ ท� ำ การแปล รวมถึ ง ศั พ ท์ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การค้ามนุษย์และกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์แล้ว การปฏิบัติงานล่ามในกระบวนการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังมีความแตกต่างพิเศษไปจากการเป็นล่ามติดต่อประสานงานแบบอื่น ๆ
คือการท�ำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งล่ามที่เข้าไปช่วยในสื่อสารอาจจะอยู่ในสภาวะที่
กดดัน กลัว หวาดระแวง หรือได้รบั ความกระทบกระเทือนทางร่างกายและ/หรือจิตใจ ดังนัน้ ล่ามจ�ำเป็นต้อง
ตระหนักถึงลักษณะพิเศษนี้ และควรระมัดระวังการกระท�ำและค�ำพูดไม่ให้ละเมิดสิทธิหรือก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือนใจของผู้เสียหาย

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม
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แผนผังแสดงกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(ที่มา: คณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, 2556 , หน้า
229)”

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์

3.2 ล่ามในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ล่ามมีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์
โดยล่ามไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบต่อการเสนอความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์หรือไม่ แต่ถอื ว่าล่ามเป็นผูช้ ว่ ยของพนักงานเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะต้องแปลภาษาเพือ่ การรวบรวมข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ จึงต้องเข้าใจหลักการและวิธีการคัดแยกผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น ซึ่งการคัดแยกเบื้องต้นเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเสี่ยงและผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ ทีจ่ ะสัมภาษณ์เจาะลึกลงไปเพือ่ ทราบลักษณะของการกระท�ำและวิธกี ารทีบ่ คุ คลดังกล่าวถูกกระท�ำ 
รวมทั้งการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ล่ามทีท่ ำ� หน้าในกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหาย อาจเผชิญความยากล�ำบากทีต่ อ้ งท�ำงานในช่วงเวลาทีม่ ี
ความสับสนวุ่นวายภายหลังจากการเข้าช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกซักถามบางคนอาจจะอยู่ในความหวาดกลัว และ
ไม่มคี วามไว้ใจ หรือบางคนทีเ่ ป็นผูท้ สี่ มัครใจก็แสดงความไม่พอใจทีเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจค้นสถานประกอบกิจการ
ล่ามต้องพบเจอบุคคลในสภาวะหลากหลายอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ล่ามจึงต้องมีความอดทนอด
กลั้น เคารพและเข้าใจสภาวะบุคคลที่ความแตกต่างกัน และให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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เมือ่ มีการคัดแยกและมีความเห็นเบือ้ งต้นว่าบุคคลนัน้ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จะเป็นจุดเริม่ ต้น
ของกระบวนการคุ้มครองและแจ้งสิทธิต่อผู้เสียหายที่ผู้เสียหายพึงได้รับตามกฎหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ล่ามจึงควรทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนในการคัดแยกผู้เสียหาย
ภายใต้กฎหมายไทย ตลอดจนมีความรู้เบื้องต้นและเข้าใจถ้อยค�ำในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ คู้ ดั แยกและล่ามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสัมภาณ์เพือ่ หาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ประกอบ
การพิจารณาการคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงสังเกตข้อบ่งชี้ลักษณะของการถูกแสวงหาประโยชน์ เพื่อให้
การคัดแยกผูเ้ สียหายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

หลักปฏิบัติของล่ามในการคัดแยกผู้เสียหาย
การคัดแยกผูเ้ สียหายในคดีคา้ มนุษย์ เป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ สียหายสามารถเข้าถึงมาตรการ
คุ้มครองและป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ ล่ามเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพที่ร่วมกันคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ล่ามต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของทีมสหวิชาชีพและบทบาทของล่าม
อย่างชัดเจน การปฏิบตั งิ านร่วมกันเพือ่ ท�ำให้การคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
ล่ามจะไม่ท�ำเกินบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะท�ำให้การปฏิบัติงานของล่ามส่งผลกระทบกับกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหาย โดยข้อควรค�ำนึงและหลักปฏิบัติของล่ามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีดังต่อไปนี้
1) ล่ามเป็นผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงาน และเป็นส่วนหนึง่ ของทีมสหวิชาชีพโดยท�ำหน้าทีส่ อื่ สารให้เจ้าพนักงานกับ
บุคคลที่ให้ถ้อยค�ำสามารถเข้าใจตรงกัน
2) ล่ามไม่ต้องสาบานตน เพราะไม่ใช้กระบวนการสอบสวน
3) การคัดแยกผูเ้ สียหายเป็นเพียงการคัดกรองและรวบรวมพยานหลักฐานเบือ้ งต้นของเจ้าพนักงาน หาก
บุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ สียหายจะได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายค้ามนุษย์ แต่หากไม่เป็นผูเ้ สียหายก็จะ
ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ข้อมูลต่าง ๆ ในกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหาย ถือว่าเป็นข้อมูลความลับในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่ ล่ามไม่ควรที่จะน�ำไปกล่าวอ้างหรือเผยแพร่ต่อบุคลอื่น
5) ห้ามเผยแพร่ภาพถ่าย ข้อความ เสียงของผูเ้ สียหายในลักษณะจะก่อให้เกิดความเสียหาย เว้นแต่ กระท�ำ
เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการในการคุม้ ครองหรือช่วยเหลือผูเ้ สียหาย ห้ามบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์
รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิง่ อืน่ ทีส่ ามารถแสดงว่าบุคคลใดเป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความ
ผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ
6) ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ ความ ซึง่ ปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณา
คดีของศาล ที่ท�ำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหาย
7) ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียงไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปิดเผยประวัติ
สถานที่อยู่ สถานที่ท�ำงาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์
8) ห้ามมิให้ล่ามเสนอให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหาย เพื่อจูงใจให้ผู้
นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาล เพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความใน
การด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิด
9) ห้ามมิให้ล่ามใช้ก�ำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท�ำการอันมิชอบประการอื่น เพื่อ
ไม่ให้ผู้เสียหายไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อ
เท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ ในการด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิด

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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ข้อควรรู้: การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
• กรณีผเู้ สียหายเป็นกลุม่ ต้องแยกเด็กออกจากผูใ้ หญ่กอ่ นเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพของเด็กและ
เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
• ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติต้องมีล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันและสร้างความ
ไว้วางใจต่อกัน
• แยกนายจ้างหรือคนควบคุมออกจากผูเ้ สียหายเพราะผูเ้ สียหายจะเกิดความหวาดกลัวและไม่
ให้ข้อเท็จจริงได้
• จัดสถานที่คัดแยกผู้เสียหายเป็นสัดส่วน ไม่ให้นายจ้างหรือคนควบคุมมาแทรกแซง
• พนักงานสอบสวนเป็นผูพ้ จิ ารณาว่าบุคคลใดเป็นผูเ้ สียหาย โดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานเป็นส�ำคัญ ตลอดจนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรณี ค วามเห็ น ต่ า งหรื อ แย้ ง กั น ระหว่ า งพนั ก งานสอบสวนกั บ หน่ ว ยงานที ร ่ ว มคั ด แยก
ให้ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจนั้นบันทึกความเห็นพร้อมแนบความเห็นของตนไปยังศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดโดยเร็ว เพื่อขอความเห็นและส่งไปยัง
ผู้บังคับการจังหวัดเพื่อพิจารณาชี้ขาด
42

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

หลักการพิจารณาคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การคัดแยกผูเ้ สียหายเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหาย เพราะหากเป็น
ผู้เสียหายแต่ถูกคัดแยกว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมือง
และท�ำงานไม่ได้รบั อนุญาตอาจจะถูกด�ำเนินคดี ถือว่าผูเ้ สียหายต้องถูกกระท�ำและละเมิดซ�ำ 
้ ดังนัน้ ในการ
คัดแยกผู้เสียหายสิ่งที่ต้องค�ำนึง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เบื้องต้นในกฎหมายค้ามนุษย์
โดยมีหลักการพิจารณาคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีดังนี้
1) อายุ ข องผู ้ เ สี ย หาย เนื่ อ งจากอายุ ข องผู ้ เ สี ย หาย ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของความผิ ด
ฐานค้ามนุษย์ ในกรณีทผี่ เู้ สียหายเป็นเด็กไม่จำ� ต้องพิจารณาว่าเด็กถูกบังคับหรือไม่ แม้เด็กจะยินยอม
ก็ยังถือว่าผู้ค้ามนุษย์มีความผิด เว้นแต่ การบังคับใช้แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส และการบังคับ
ตัดอวัยวะ
2) ชื่อและหลักฐานประจ�ำตัว ชื่อบุคคลเป็นสาระส�ำคัญ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีนามสกุล
หรือไม่มีหลักฐานประจ�ำตัว
3) การติดต่อชักชวน บุคคลที่เป็นนายหน้าหรือติดต่อชักชวน เหตุผลการเดินทาง ลักษณะงานที่จะ
ไปท�ำ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง        
4) การเดิ น ทาง เดิ น ทางข้ า มแดนผ่ า นช่ อ งทางใด เส้ น ทางธรรมชาติ ข้ า มแดนโดยผ่ า นด่ า น
ตรวจคนเข้าเมือง ผู้น�ำพาในการเดินทาง ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง และเส้นทางในการเดินทาง
5) จุดหมายปลายทาง บุคคลที่รับตัวไว้ สถานที่ท�ำงานเป็นงานตามค�ำชักชวนหรือไม่
6) ลักษณะงานทีท่ ำ 
� บุคคลทีเ่ ป็นนายจ้าง ผูค้ วบคุมดูแล สภาพการท�ำงาน ชัว่ โมงการท�ำงาน ค่าตอบแทน
เป็นตามค�ำชักชวนหรือไม่ การลงโทษ
7) ผลประโยชน์ นายจ้าง ผูค้ วบคุมดูแลได้รบั ผลประโยชน์อะไร มีสว่ นแบ่งผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทน
ในการท�ำงานอย่างไร หลักฐานการแบ่งผลประโยชน์
8) การจ�ำกัดเสรีภาพ สภาพบังคับหรือท�ำให้จ�ำยอม การข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล
หลอกลวง ใช้อำ� นาจโดยมิชอบ หรือกระท�ำให้อยูใ่ นสภาพจ�ำยอม ยึดเอกสารประจ�ำตัว ผูกมัดด้วยหนีส้ นิ
9) รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 8 รูปแบบได้แก่ การแสวงหาประโยชน์จากการ  ค้าประเวณี
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคน
ลงเป็นทาส การน�ำคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
หรือการขูดรีดบุคคล
10) ความยินยอม ลาออกได้หรือไม่ เคยหลบหนีหรือไม่ เคยมีบุคคลหลบหนี การลงโทษผู้หลบหนี
กฎเกณฑ์ ก ารลงโทษในการท� ำ งาน ถ้ า ปรากฏว่ า มี ก ารลงโทษต่ อ ชี วิ ต เนื้ อ ตั ว ร่ า งกาย
อาจเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ในกรณีเด็กแม้จะยินยอมก็ยงั ถือว่าผูค้ า้ มนุษย์มคี วามผิด เว้น
แต่ การบังคับใช้แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส หรือ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
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ข้อบ่งชี้สภาพการบังคับและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบการค้ามนุษย์
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สิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ ถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด อันเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่
กฎหมายรับรองคุม้ ครองให้แก่บคุ คลโดยไม่คำ� นึงถึงอายุ เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ซึง่ การบังคับขูเ่ ข็ญ หรือทารุณเด็ก
และสตรีทตี่ กเป็นผูเ้ สียหายเพือ่ แสวงหาประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของ
บุคคลอืน่ หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส
หรือการกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส หรือการตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการกระท�ำอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ย่อมเป็นการละเมิดถึงสิทธิในชีวติ ร่างกาย และเสรีภาพอันเป็นค้ามนุษย์
การพิจารณาเบื้องต้นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์หรือไม่
เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาจากการเฝ้าดู การสังเกต และการรับฟังข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยยังไม่ต้อง
พิจารณาข้อกฎหมาย ในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากการสังเกตและ
พิจารณาข้อบ่งชีส้ ภาพบังคับการแสวงหาประโยชน์ ในบางกรณีมลี กั ษณะทีเ่ ข้าข่ายข้อบ่งชีเ้ พียงประการเดียว
ก็อาจถือว่าเป็นพฤติการณ์ของการค้ามนุษย์ได้ แต่บางกรณีอาจจะต้องพิจารณาข้อบ่งชีห้ ลายข้อประกอบกัน
เพื่อพิจารณาให้ได้ว่ามีการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะการค้ามนุษย์ (กระทรวงแรงงาน, มปป.)
โดยสัญญาณบอกเหตุที่เป็นข้อบ่งชี้สภาพบังคับการแสวงหาประโยชน์แยกออกเป็น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ความรุนแรงทางกาย จิตใจ
• เป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี
• พบร่องรอยถูกท�ำร้ายตามเนื้อตัวร่างกาย
• มีอาการวิตก หวาดกลัว ถูกขู่เข็ญว่าจะท�ำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
2. การจ�ำกัดเสรีภาพทางกาย
• ถูกกักขังหรือจ�ำกัดเสรีภาพให้อยู่ในที่ท�ำงาน
• ถูกจ�ำกัดให้ต้องพักอาศัยในสถานที่ท�ำงานหรือในสถานที่ที่นายจ้างจัดไว้ให้
• ไม่มีอิสระในการออกนอกสถานที่ท�ำงานหรือที่พัก
3. การจ�ำกัดเสรีภาพในการตัดสินใจ
• มีอาการวิตกกังวล
• ถูกบังคับข่มขู่ให้ต้องท�ำงาน หรือต้องฝืนทนท�ำงานที่ไม่ต้องการ
• ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับจ�ำนวนค่าตอบแทนในการท�ำงาน
• เจ้าของหรือผู้ดูแลมีบุคลิกลักษณะรุนแรง
• นายจ้างหรือผู้ดูแลข่มขู่เหยื่อหรือบุคคลในครอบครัว
• บุคคลทีล่ กั ลอบเข้าเมืองถูกข่มขูว่ า่ หากหลบหนีหรือไม่ทำ� งานจะถูกส่งให้แก่ตำ� รวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
• พบสภาพความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานหรือบริเวณใกล้เคียง
• ถูกจ�ำกัดไม่ให้ลาออกจากงาน

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

4. แรงงานขัดหนี้
• ต้องจ่ายเงินค่าเดินทาง ค่านายหน้า ค่าจัดท�ำเอกสารเป็นจ�ำนวนที่สูงเกินจริง
• ต้องจ่ายค่าที่พักอาศัย อาหาร หรือเครื่องมือในการท�ำงานที่สูงเกินสมควร
• มีการกู้ยืมเงินจากนายจ้างหรือผู้ดูแล
• มีการให้เบิกเงินค่าตอบแทนล่วงหน้า ท�ำให้มีภาระหนี้สินต้องท�ำงานใช้หนี้  
• มีการหักค่าตอบแทนในการท�ำงานเพื่อช�ำระหนี้เกินกว่าที่ตกลงไว้
• มีภาระหนี้สินจ�ำนวนมากจนไม่สามารถหลุดพ้นได้
5. ยึดค่าตอบแทนหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนในการท�ำงาน
• ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงาน
• ไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นประจ�ำ หรือโดยปกติ
• ได้รับค่าตอบแทนเป็นสิ่งของ
• ไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน
6. การยึดเอกสารประจ�ำตัว
• นายจ้างหรือผู้ดูแลเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารประจ�ำตัว
• ไม่สามารถเรียกคืนหรือเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้
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3.3 ล่ามในกระบวนการยุติธรรม
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ล่ามในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่แปลถ้อยค�ำหรือสื่อสารท�ำความเข้าใจ
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย หากการท�ำหน้าที่ของล่ามบกพร่อง อาจท�ำให้กระบวนการด�ำเนินคดีด�ำ
เนินไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ และค�ำให้การหรือค�ำเบิกความของพยานไม่อาจรับฟังได้ โดยล่ามจะมีสว่ นร่วม
ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงทั้งในชั้นเจ้าพนักงานและในชั้นศาล นับตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งความเพื่อด�ำเนินคดี การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ตลอดจนการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งล่ามเป็นบุคคลอีกวิชาชีพหนึ่งใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่รองรับไว้ในกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559,
หน้า 10) ระบุไว้ว่า “การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจ�ำเป็นต้อง
แปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องแปลภาษาไทย
เป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล” “ในกรณีที่ผูเสียหาย
ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษา
ไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นและไม่มีล่าม ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลามให
โดยมิชักชา” “เมื่อมีล่ามแปลค�ำให้การ ค�ำพยานหรืออื่น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณตนว่าจะท�ำหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล” “ให้ล่ามลงลายมือชื่อในค�ำ
แปลนั้น” และ “ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล สั่งจายคาปวยการแกลามที่จัดหาใหตาม
มาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การแปลล่ามในกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีการค้ามนุษย์ อาจเกิดขึน้ ได้ในหลายสถานการณ์
และสถานที่ ตั้งแต่สถานที่ที่มีการคัดแยกผู้เสียหายการค้ามนุษย์ การแจ้งความร้องทุกข์ สอบสวนในสถานี
ต�ำรวจ การให้ขอ้ มูลต่อพนักงานอัยการ และการเป็นพยานในชัน้ ศาล ซึง่ มีบริบทในการท�ำงานที่ แตกต่างไป
จากการแปลล่ามในการคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหาย โดยล่ามต้องแปลอย่างตรงไปตรงมา มีความเป็นกลาง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสัมภาษณ์หรือสอบปากค�ำ  อยู่ในบรรยากาศที่เป็นทางการ เคร่งครัดและ
ตึงเครียด ซึ่งมีทั้งบรรยากาศของการต่อสู้ของคู่ความเพื่อตัดสินแพ้ชนะ หรือบรรยากาศของการไกล่เกลี่ย
รอมชอมประนีประนอม คู่ความอาจใช้ค�ำถามที่ก�ำกวมและใช้ศัพท์ทางกฎหมายที่ยากต่อการแปล
และล่ามเองอาจมีข้อจ�ำกัดในการถามกลับเพื่อขอให้อธิบายเพิ่มเติมเมื่อพบว่าไม่เข้าใจ ซึ่งจะมีความเป็น
อิสระน้อยกว่าการแปลล่ามในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ดังนั้น ล่ามจึงควรศึกษาท�ำความเข้าใจ
ในค�ำศัพท์ทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้การแปลมีความแม่นย�ำและครบถ้วน
การแปลล่ามในชัน้ ศาล อาจเผชิญกับคูค่ วามและทีป่ รึกษาทางกฎหมายของคูค่ วาม ทีต่ อ้ งการข่มขูห่ รือ
คุกคามผู้เสียหาย ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงล่ามด้วย บางครั้ง อาจเผชิญกับสถานการณ์
ที่คู่ความที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบพยายามกดดันล่าม ชักจูงให้ล่ามสับสน เพื่ออาศัยเหตุในความผิดพลาดของ
ล่ามเป็นข้อได้เปรียบของตน ดังนัน้ ล่ามควรตระหนักและเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการเผชิญต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ หากพบว่ามีสถานการณ์ทไี่ ม่นา่ ปลอดภัย ให้จดั เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้กอ่ นล่วงหน้า

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

และหากพบว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ใ ด ๆ ให้ รี บ รายงานและขอความช่ ว ยเหลื อ จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ อัยการ หรือศาล นอกจากนี้ ล่ามมักถูกคาดหวังจากผูเ้ สียหาย ทีอ่ าจไม่ได้มองว่าล่ามมีหน้าทีเ่ พียง
การแปลภาษา แต่มองว่าล่ามเป็นที่พึ่งที่สามารถช่วยเหลือให้พ้นจากความเดือดร้อนได้ ในการนี้ ล่ามพึง
ตระหนักว่าบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็นผูท้ ำ� หน้าทีใ่ นการแปลภาษาเท่านัน้   ซึง่ มิได้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ทั้งสิ้น ล่ามจึงพึงรักษาความเป็นกลางและท�ำงานภายในขอบเขตหน้าที่
ของล่ามตามปกติโดยไม่มีอคติ โดยไม่ควรน�ำอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับคดี
ขั้นตอนด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง
ล่ามอาจได้รบั การร้องขอให้บริการการแปลภาษาได้ในขัน้ ตอนการด�ำเนินคดีไปตามกระบวนการยุตธิ รรม
ในหลายขัน้ ตอน ซึง่ ล่ามควรท�ำความเข้าใจต่อค�ำศัพท์และสถานการณ์ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและบทบาทหน้าที่
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของล่ามเอง โดยสรุปขั้นตอนการด�ำเนินคดีมีดังนี้
ชั้นสอบสวน
(ต�ำรวจ)
ชั้นอัยการ
ชั้นศาล

(แจ้งความ)
ผู้เสียหายให้ปากค�ำ (ตรวจอายุ/ ตรวจร่างกาย/ ชี้ที่เกิดเหตุ/ สเก็ตภาพผู้ต้องหา)
(สืบพยานล่วงหน้า)
(ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม)
(สืบพยานล่วงหน้า)
ผู้เสียหายเบิกความต่อศาลในฐานะพยาน

ชั้นพนักงานสอบสวน (ต�ำรวจ)
• การเริม่ ต้นคดี น�ำผูเ้ สียหายหรือรับมอบอ�ำนาจจากผูเ้ สียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยท�ำเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาต่อพนักงานสอบสวน (ตาม ป.วิ.อ. ม. 120)
* ข้อสังเกต ควรแนบบันทึกการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไปด้วย เพื่อความสะดวกในการแจ้งความ
ร้องทุกข์กล่าวโทษ
• ผู้มีสิทธิร้องทุกข์/กล่าวโทษ ผู้เสียหายหรือบุคคลซึ่งพบเห็นการกระท�ำความผิด (ตาม ป.วิ.อ. ม. 2
(4), (7), (8))
• อายุความด�ำเนินคดี ภายในระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในความผิดประเภทต่างๆ (ตาม ป.อ. ม. 95)
• ร้องทุกข์/กล่าวโทษที่ - สถานีต�ำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
ตาม ป.วิ.อ. ม. 17-19) - กรณีความผิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายท้องที่ สถานีต�ำรวจท้องที่ที่เกี่ยวข้อง
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
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• การสอบสวน - น�ำผู้เสียหายไปให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวน
• ตรวจร่างกาย - น�ำผู้เสียหายตรวจร่างกาย กรณีผู้เสียหายถูกท�ำร้ายร่างกาย/ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ เพื่อเป็นพยานหลักฐานทางคดี
• ตรวจอายุ - น�ำผู้เสียหายตรวจหาอายุโดยการตรวจกระดูก กรณีไม่มีหลักฐานพิสูจน์อายุ หรือไม่
ทราบอายุที่แท้จริง
• ชี้ที่เกิดเหตุ - น�ำผู้เสียหายชี้สถานที่เกิดเหตุ และจัดท�ำแผนที่เกิดเหตุกระท�ำความผิด เพื่อทราบ
สถานที่เกิดเหตุ/ตัวนายจ้าง/ตัวผู้กระท�ำความผิด/หรือเป็นการขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้ตกเป็น
ผู้เสียหายของการค้ามนุษย์
• ชี้ตัวหรือสเก็ตภาพผู้ต้องหา - น�ำผู้เสียหายไปชี้ตัวผู้ต้องหา ชี้รูปผู้ต้องหา หรือสเก็ตภาพผู้ต้องหา
เพื่อยืนยันตัวผู้กระท�ำผิด
• ขอสืบพยานล่วงหน้า - ประสานเรื่องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องต่อพนักงานสอบสวนหรือให้
ผู้เสียหาย ท�ำค�ำร้องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องเนื่องจากผู้เสียหาย เป็นบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล
จากศาลทีพ่ จิ ารณาคดี และมีความจ�ำเป็นต้องส่งผูเ้ สียหายกลับคืนสูภ่ มู ลิ ำ� เนาต้นทางต่อไป (ตาม ป.วิ.อ.
ม. 237 ทวิ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ม. 31)
• เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี - กรณีผู้เสียหาย มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี การถามปากค�ำเด็ก การชี้ตัวบุคคลใด หรือ
ผูต้ อ้ งหา ต้องกระท�ำเป็นส่วนสัดในสถานทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับเด็ก และต้องมีนกั สังคมสงเคราะห์ หรือ
นักจิตวิทยา บุคคลที่เด็กร้องขอให้เข้าร่วม และพนักงานอัยการเข้า ร่วมด้วย (ตามป.วิ.อ. ม. 133 ทวิ
และ ม. 133 ตรี)
• ติดตามผลคดี - หากการท�ำส�ำนวนการสอบสวนมีความล่าช้าหรือไม่มีความคืบหน้าทางการสอบสวน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีหนังสือขอทราบความคืบหน้า หรือหนังสือเร่งรัดการด�ำเนินคดีต่อ
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ผู้เสียหายในการกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาต้นทาง
* ข้อสังเกต การท�ำส�ำนวนการสอบสวนในเชิงปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนโดยปกติใช้ระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับความยุ่งซับซ้อนของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ชั้นพนักงานอัยการ
• เริ่มต้นคดี เมื่อพนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
ผู้กระท�ำความผิดต่อพนักงานอัยการ
• การสอบสวนและการสัง่ คดี - น�ำผูเ้ สียหาย ไปให้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติมต่อพนักงานสอบสวน หากพนักงาน
อัยการเห็นว่า ควรมีการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือท�ำการสอบสวนใหม่ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
มาในชั้นสอบสวน
• น�ำผู้เสียหายให้ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพิ่มเติม หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวใน
ชั้นสอบสวน

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

• ขอสืบพยานล่วงหน้า - ประสานเรื่องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องต่อพนักงานอัยการหรือให้
ผูเ้ สียหายท�ำการร้องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้อง เนือ่ งจากผูเ้ สียหายเป็นบุคคลซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
จากศาลที่พิจารณาคดี และมีความจ�ำเป็นต้องส่งคืนผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาต้นทางต่อไป
(ตาม ป.วิ.อ. ม. 237 ทวิ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ม. 31)
• สั่งไม่ฟ้องคดี - ประสานขอหนังสือความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเพื่อเป็นหลักฐานและ
แนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
• ติดตามผลคดี - หากพนักงานอัยการไม่ยนื่ ฟ้อง หรือไม่ยนื่ ค�ำร้องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องต่อศาล
โดยไม่มีความเห็นควรไม่สั่งฟ้อง หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีหนังสือขอทราบความคืบหน้า หรือ
หนังสือเร่งรัดการด�ำเนินคดีตอ่ หน่วยงานดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์แก่ผเู้ สียหาย ในการกลับคืนสูภ่ มู ลิ ำ� เนา
ต้นทาง
* ข้อสังเกต หากไม่มกี ารสอบสวนเพิม่ เติม หรือมีคำ� สัง่ ไม่ฟอ้ งคดี พนักงานอัยการน่าจะท�ำการยืน่ ฟ้อง
หรือยื่นค�ำร้องขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องต่อศาลได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับส�ำนวนการสอบสวน

ชั้นศาล
• เริ่มต้นคดี - เมื่อพนักงานอัยการได้เสนอค�ำฟ้องเพื่อลงโทษผู้กระท�ำความผิดต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
• การพิจารณาคดี - เตรียมความพร้อม และซักซ้อมทบทวนข้อเท็จจริงตามที่ได้ให้ปากค�ำไว้ให้
แก่ผู้เสียหาย ก่อนขึ้นเบิกความเป็นพยานต่อศาล - น�ำผู้เสียหาย ไปเบิกความเป็นพยานต่อศาล
• เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี - กรณีผู้เสียหายมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี การสืบพยานต้องจัดให้พยานอยู่ในสถานที่
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเด็ก และนอกจากศาลแล้ว คูค่ วามจะถามความพยาน (ผูเ้ สียหาย) ได้แต่โดยวิธถี าม
ผ่านนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยาเท่านั้น (ตาม ป.วิ.อ. 172 ตรี)
• ติดตามผลคดี
- เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้ว ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ประสานขอคัดถ่ายค�ำพิพากษา
ของศาล เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
- กรณีศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้อง ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา หากพนักงานอัยการมี
ความเห็นไม่ยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาแล้ว ให้ประสานขอหนังสือความ
เห็นไม่อุทธรณ์ หรือฎีกาของพนักงานอัยการ เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
* ข้อสังเกต การพิจารณาของศาล ไม่อาจก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ เนื่องจากการพิจารณา
คดีอาญา โดยหลักต้องกระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย การพิจารณาพิพากษาลงโทษ ต้องปราศจาก
ข้อสงสัยในการกระท�ำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น การก�ำหนดระยะเวลาในด�ำเนิน
คดี จึงต้องมีวันว่างของศาลและคู่ความทั้งสองฝ่ายตรงกัน และหากมีพยานหลักฐานจ�ำนวนมาก
ใช้ในการพิจารณาคดี ย่อมท�ำให้คดีเกิดความล่าช้า

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์

49

ข้อพึงปฏิบัติในการแปลในกระบวนการยุติธรรม
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• ล่ามต้องสาบานตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ และลงชื่อในค�ำแปลทุกครั้ง หากล่ามไม่สาบานตนหรือไม่ลงชื่อ
ค�ำแปลนั้นจะถือว่ารับฟังไม่ได้
• การท�ำหน้าที่ล่ามศาลแต่งตั้ง ถือว่าล่ามท�ำหน้าที่ในนามของศาล ล่ามจะต้องวางตัวเป็นกลาง
ไม่แสดงความสนิทสนมกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
• ล่ า มไม่ ค วรมี อ คติ เ อนเอี ย งไปทางใดทางหนึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น ธรรมและเป็ น กลาง
ไม่ควรแสดงความรู้สึกผูกพันส่วนตัวใด ๆ กับคู่กรณี หรือผู้ที่ตนท�ำหน้าที่ล่ามให้
• การท�ำหน้าที่ล่ามศาล ล่ามจะต้องไม่เรียก รับผลประโยชน์จากคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
• กรณีทำ� หน้าทีล่ า่ มศาล ล่ามจะต้องไม่ให้จำ� เลยหรือทนายจ�ำเลยติดต่อกับตนเป็นการส่วนตัว หากมีการ
ขอหมายเลขโทรศัพท์ของล่าม ให้ ปฏิเสธที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์ได้เพราะเป็นหมายเลขโทรศัพท์
ส่วนตัว
• กรณีเป็นคดีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ล่ามจ�ำนวนมาก และศาลมีการแต่งตั้งล่ามหลายคน ล่ามไม่ควร
โต้แย้งคัดค้านการแปลถ้อยค�ำของล่ามฝ่ายเดียวกัน เนื่องจากอาจท�ำให้กระบวนพิจารณาคดีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
• ล่ามอาจถูกคัดค้านการท�ำหน้าที่จากคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ ซึ่งอาจเป็นวิธีการหนึ่งในการข่มขู่ล่าม
ในทางอ้อม ฉะนั้นล่ามจะต้องนิ่ง ไม่แสดงท่าทีหวาดกลัว

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

3.4 การท�ำงานร่วมกับคณะท�ำงานสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หัวใจส�ำคัญของการท�ำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ คือ การคุม้ ครองผูเ้ สียหายให้ปลอดภัยจากสถานการณ์
ทีเ่ ลวร้าย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟืน้ ฟู และน�ำไปสูก่ ารให้ความร่วมมือในการด�ำเนินคดีลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำบุคคลทั้งสองกลุ่มเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ ดังนั้น ในกระบวนการนี้
จึงมีบคุ ลากรจากหลายวิชาชีพมาท�ำงานร่วมกัน ตัง้ แต่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์
นักจิตวิทยา จิตแพทย์ รวมทั้งผู้ดูแลเด็ก และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการร่วมกันในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งต่อความรับผิดชอบระหว่างกัน
ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้หรือ
ได้แต่จำ� กัด ล่ามถือเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญและจะต้องท�ำงานควบคูไ่ ปกับวิชาชีพอืน่ ๆ ในทุกขัน้ ตอนของ
การคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหาย โดยล่ามจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างผูเ้ สียหายกับทีมสหวิชาชีพ เพือ่ ให้
ผู้เสียหายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงบริการจากรัฐทั้งในด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและ
ด้านกฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพได้ข้อมูลเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างดีที่สุด
ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีล่ า่ มจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการค้ามนุษย์และกระบวนการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย
รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานล่าม เพื่อจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองผูเ้ สียหายในคดีคา้ มนุษย์จะมีบคุ ลากรจากหลากหลายสาขา
วิชาชีพที่มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแตกต่างกัน บุคลากรดังกล่าวเป็นความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีความช�ำนาญในการท�ำงานตามวิชาชีพที่แตกต่างกัน มาร่วมกันท�ำงานมีวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพของตน อันเป็นการท�ำงาน
ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่เปิดให้มีการท�ำงาน
เครือข่ายแบบทีมสหวิชาชีพ เพือ่ ให้ชว่ ยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อยู่ในสังกัดมีอ�ำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน โดยการสืบสวนมีทงั้ สืบสวนก่อนเกิดเหตุ และสืบสวนหลังเกิดเหตุ อันเป็นการแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรับแจ้งเหตุ ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง
และร่วมคัดแยกผู้เสียหาย สืบสวนให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและมีอ�ำนาจสอบสวน
ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
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2) พนักงานฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีอ�ำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยพนักงานฝ่ายปกครองมีอ�ำนาจสอบสวนความผิดอาญา ซึ่งเรียกว่า พนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ และปลัดอ�ำเภอ โดยพนักงานสอบสว
นฝ่ายปกครองมีอ�ำนาจสอบสวนความผิดอาญาในเขตพื้นที่ จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
มีบทบาทในการรับแจ้งเหตุ และให้ความช่วยเหลือเมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ หรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติ]สถานบริการ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และความผิด
ทางอาญาที่เกี่ยวเนื่อง
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3) พนักงานอัยการ มีบทบาทในการอ�ำนวยความยุติธรรมในสังคม และรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
โดยในคดีอาญามีฐานะเป็นโจทก์แทนแผ่นดินมีอ�ำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีอ�ำนาจหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการรับแก้ต่างให้เจ้าพนักงานผู้ถูกฟ้องทั้ง
ในคดีแพ่งและคดีอาญาในเรื่องการที่ได้กระท�ำไปตามหน้าที่ หรือรับแก้ต่างให้แก่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใด
ในเรื่องการที่ได้กระท�ำตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายในคดีค้ามนุษย์
อันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร เมือ่ ได้รบั การมอบหมายจากอัยการสูงสุด พนักงานอัยการมีอำ� นาจ
สอบสวนและด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ โดยร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในคดี ทีเ่ ป็นความผิดนอกราชอาณาจักร
ด�ำเนินการแจ้งผู้เสียหายถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน ร่วมประชุมก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล
4) ทนายความ นักกฎหมาย ท�ำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่มีความส�ำคัญ โดยมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย เช่น สอบข้อเท็จจริง
ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย แนะน�ำสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ทนายความก็เป็นบุคคลที่
ผู ้ เ สี ย หายให้ ค วามไว้ ว างใจและร้ อ งขอให้ เข้ า ร่ ว มในการสอบสวน ตลอดจนร่ ว มเป็ น โจทก์ กั บ
พนักงานอัยการ หรือท�ำหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างในการด�ำเนินคดีในชั้นศาล
5) นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา มีบทบาทหน้าที่ในการบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
จัดท�ำประวัติ วินิจฉัยปัญหาส่วนตัวและครอบครัว วัดระดับเชาวน์ปัญหา ให้ค�ำปรึกษาด้วยวิธีการ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย สังคมสงเคราะห์กลุม่ พัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพของผูเ้ สียหายให้ผอ่ นคลาย
จากความวิตกกังวล เสริมสร้างความเคารพและเชื่อมั่นในตนเอง การปรับตัวให้เขากับสังคม และ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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6) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ เรียกบุคคล
มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสาร ตรวจตัวบุคคล หรือตรวจค้นสถานที่ หรือยื่นค�ำขอฝ่ายเดียวต่อศาลที่มี
เขตอ�ำนาจเพื่อมีค�ำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสารอันเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 3 ซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง
7) ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะขอความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลใกล้ เ คี ย งเพื่ อ ประโยชน์ แ ละเพื่ อ ด� ำ เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้
8) แพทย์และพยาบาล มีบทบาทในการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์
เพือ่ หาอายุ ประเมินสุขภาพ วินจิ ฉัยโรค วิเคราะห์ความรุนแรงของโรค รักษาโรค ติดตามผลการรักษา
และประเมินผลอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
เพื่อค�ำนวณค่าเสียไหมทดแทน
โดยทั่วไปแล้ว วิชาชีพต่าง ๆ ที่ล่ามจะต้องไปท�ำงานด้วย ต่างมีความคาดหวังจากล่ามและมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องล่ามทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านร่วมกัน เช่น ล่ามสามารถพูดภาษาตามทีต่ อ้ งการได้หรือไม่
รวมถึงภาษาถิ่น มีความรู้ในเรื่องการค้ามนุษย์และความละเอียดอ่อนต่อการท�ำงานคุ้มครองผู้เสียหาย
เคยมีประสบการณ์การแปลในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายและกลุ่มเสี่ยง มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมี
ส่วนได้สว่ นเสีย รูจ้ กั กับผูเ้ สียหาย กลุม่ เสีย่ งหรือผูค้ า้ มนุษย์หรือรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์การค้ามนุษย์นน้ั
มาก่อนหรือไม่ สามารถท�ำงานโดยมีความระมัดระวังในความแตกต่างทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์ เพศหรือ
สถานะทางสังคมเศรษฐกิจได้ มีเวลาให้สำ� หรับงานแปลมากน้อยเพียงใด และมีคา่ จ้างแปลเป็นอัตราเท่าใด
ซึ่งก่อนเริ่มปฏิบัติงานร่วมกัน จะต้องมีการตกลงชี้แจงท�ำความเข้าใจ ขั้นตอนการท�ำงานและการยอมรับ
เงื่อนไขในการท�ำงานร่วมกันเสียก่อน
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพอื่น ล่ามเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพทาง
วิชาชีพและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ วิชาชีพอื่นซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ อาจสร้างแรงกดดัน
ต่อล่ามที่มีภูมิหลังเป็นชาวต่างชาติ มีพื้นเพ เพศ วัย ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกัน
หรือมีการสร้างความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ สนิทสนมมากจนเกินไป จนอาจท�ำให้เกิดความล�ำบากใจในการแปลอย่าง
ตรงไปตรงมา หรืออาจมีอทิ ธิพลให้เกิดการแปลในลักษณะทีต่ อ้ งการให้เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูส้ มั ภาษณ์ ย่อมต้อง
ส่งผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของการแปลได้
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ข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงานกับผู้เสียหาย
ในการปฏิบัติงานล่ามเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย จ�ำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในระหว่างการแปลในกระบวนการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ ด้วยผู้เสียหายหรือแม้แต่บุคคลกลุ่มเสี่ยง
เป็นผูท้ เี่ ผชิญกับเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ได้รบั ผลกระทบและมีความบอบช�ำ้ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่ การแปลภาษา
ไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายซ�้ำจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กและบุคคลทีถ่ กู ละเมิดทางเพศ ซึง่ ตามกฎหมายของประเทศไทย ได้กำ� หนดให้ใช้กระบวน
การสอบปากค�ำ สอบสวนหรือให้การเป็นพยานที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมถึงสามารถใช้พนักงานสอบสวนเป็น
เพศเดียวกันใน เพื่อลดภาวะความเสียหายและผลกระทบต่อจิตใจจากการถูกถามซ�้ำได้

ข้อพึงพิจารณาพิเศษส�ำหรับการสัมภาษณ์เด็ก
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แนวทางต่อไปนี้เป็นข้อควรปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์เด็ก (บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี)
และผู้ท�ำหน้าที่ล่ามควรทราบด้วยเพื่อให้เข้าใจวิธีการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติและ
ใช้ค�ำพูดได้อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่
• เจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับความต้องการและสิทธิพเิ ศษของเด็กมาแล้วเท่านัน้ จึงจะสามารถ
ถามค�ำถามเด็กไดั หากเป็นไปไดัเจ้าหน้าที่นั้นควรเป็นเพศเดียวกับเด็กด้วย
• ต้องมีการหาข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับกรณีของเด็กนั้นก่อนที่จะสัมภาษณ์เด็ก และมีการแนะน�ำ
ตัวเองอย่างชัดเจนและเป็นมิตร (การพูดคุยในบางเรื่องที่เด็กคุ้นเคยอาจช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดี)
• ในการสัมภาษณ์และมีการบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ดว้ ยอุปกรณ์สอื่ เจ้าหน้าทีอ่ าจเริม่ ต้นด้วยค�ำถาม
ที่ต้องการตรวจสอบความเข้าใจของเด็กผู้เสียหายต่อการรับรู้ถึงวัน เวลาและสถานที่ การบรรยาย
ถึงลักษณะต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมในขณะสัมภาษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กในการ
อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
• สร้างบรรยากาศของการสนทนาแบบสบายๆ และปลอดภัย (รวมถึงการมีของเล่น หนังสือ เครื่องเล่น
เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างไมตรีจิต)
• สร้างสัมพันธภาพเบื้องต้น ด้วยการเล่าหรือท�ำบางสิ่งบางอย่างไม่เกี่ยวกับประสบการณ์การค้ามนุษย์
(เป็นการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กคุ้นเคย หรือเล่นเกมด้วย)
• ให้เวลาเต็มที่ในการสนทนา ไม่ต้องเร่งรัด
• รักษาบรรยากาศการสนทนาในลักษณะเรียบง่ายและไม่เป็นทางการ (ตัวอย่างเช่นไม่ควรสร้างให้เกิด
ความรู้สึกว่ามีการถามตอบปัญหาหรือกดดันใหัโต้ตอบ)
• ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับเด็ก (ใช้ถ้อยค�ำที่เด็กๆ ชอบใช้)
• อธิบายสิ่งต่างๆ ในลักษณะที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ (อาจใช้อุปกรณ์หรือรูปภาพประกอบได้)
• ค�ำถามควรประยุกต์ให้เหมาะกับอายุเเละจิตใจของเด็ก
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• ควรเริ่มการสนทนาด้วยค�ำถามแบบเปิด ให้เด็กเล่าเรื่องราวของตนเอง หลีกเลี่ยงลักษณะค�ำถามน�ำ 
เช่น “มีคนท�ำร้ายหนูหรือไม่?” และใช้ค�ำถามแบบเปิดมากกว่า เช่น “ใครท�ำอะไรหนูหรือ?”
• ไม่รุกหรือกดดันเด็กให้บอกข้อมูลเพิ่มเติม หากรู้สึกว่าเด็กได้พูดไปแล้วหรือรู้แล้ว อย่างไรก็ตาม
พึงจดจ�ำไว้ว่าเด็กจะไมให้ข้อมูลหากไม่มีการถามค�ำถามที่เหมาะสม และจะให้ค�ำตอบเมื่อเด็กมั่นใจ
ว่าผู้ถามต้องการฟัง
• การสัมภาษณ์เด็กควรมีพ่อหรือแม่อยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถกระท�ำได้เนื่องจากพ่อหรือแม่ไม่อยู่
หรือในกรณีสงสัยหรือรูว้ า่ ครอบครัวมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคัามนุษย์ ควรมีผปู้ กครอง นักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการอบรมมาอยู่ร่วมด้วย
• จบการสัมภาษณ์ดว้ ยการสร้างความมัน่ ใจให้เด็กอีกครัง้ ว่าเด็กท�ำได้ดมี าก และผูส้ มั ภาษณ์พร้อมเสมอ
หากเด็กด้องการที่จะคุยด้วยอีก
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บทที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม
การพูดภาษาสองภาษาได้ดีไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถแปลและปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้ดีเสมอไป
เพราะนอกจากล่ามจะต้องพูดภาษาได้ดแี ล้ว ยังจ�ำเป็นต้องสามารถถ่ายทอดความให้ได้ครบถ้วนและตรงกับที่
ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในเรื่องความเข้าใจความหมายในภาษาและ
การเลือกใช้ค�ำ รวมถึงทักษะในการจับประเด็นและวิธีในการแปลล่ามในแบบต่าง ๆ อีกด้วย

4.1 ความหมายของการแปลและการล่าม
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การแปล คือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยเรียบเรียงให้ถูกต้องเหมาะ
สมตามหลักภาษาเพื่อให้ได้ความหมายเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ การแปล (translation) และ
การล่าม (interpretation) มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก แต่มีความแตกต่างอันส�ำคัญหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะเฉพาะด้านทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน เราอาจถือได้วา่ การล่ามคือการแปลลักษณะหนึง่
แต่ว่ามีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นการแปลแบบปากเปล่า

4.2 ประเภทของการล่าม
(1) ล่ามพูดตาม (Consecutive interpreting) คือ การล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับ
ออกมาเป็นภาษาปลายทางหลังจากที่ผู้พูดพูดจบและหยุดให้ล่ามแปล โดยสิ่งที่พูดนั้นอาจกินเวลา
เพียงไม่กี่วินาที (กรณีผู้พูดพูดสั้นๆ ประมาณ 10 กว่าค�ำ) หรือ กินเวลาหลายนาที (กรณีผู้พูดพูดยาว
ซึ่งอาจจะถึงหลายพันค�ำ) กรณีที่ผู้พูดพูดยาวมาก ๆ ล่ามอาจจะต้องอาศัยการจดบันทึกเพื่อช่วยจ�ำ 
(2) ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous interpreting) คือ การล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับ
ออกมาเป็นภาษาปลายทางเกือบจะพร้อมไปกับที่ผู้พูดก�ำลังพูดอยู่ สิ่งที่ล่ามพูดจะช้ากว่าที่ผู้พูด
พูดเพียงไม่กวี่ นิ าที ทัง้ นี้ ในการล่ามแบบพูดพร้อมนัน้ มักจะมีการใช้อปุ กรณ์เฉพาะ เช่น หูฟงั ไมโครโฟน
ตู้ล่าม ฯลฯ
ล่ามกระซิบ (Whisper interpreting) คือ การล่ามในลักษณะเดียวกับล่ามพูดพร้อม แต่ไม่มอี ปุ กรณ์
เครื่องเสียงประกอบ ล่ามจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ฟัง และแปลความหมายโดยกระซิบให้ผู้ฟังฟังแทน
ในขณะที่ผู้พูดก�ำลังพูดอย่างต่อเนื่อง
(3) ล่ามจากเอกสาร (Sight translation) คือ การอ่านเอกสารในภาษาหนึ่งในใจ แล้วแปลออกมา
เป็นอีกภาษาหนึ่งโดยการพูดในทันที
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ล่ามในกระบวนการช่วยเหลือและคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จะใช้วธิ กี ารล่ามแบบพูดตามเป็น
ส่วนใหญ่ ใช้ในการสนทนาโดยตรงระหว่างผู้ใช้ล่ามทั้งสองฝ่าย เช่น ในการสัมภาษณ์สอบถามข้อเท็จจริง
ให้การกับต�ำรวจ เบิกความในศาล สนทนาทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ และอาจจ�ำเป็นต้องท�ำล่ามกระซิบบ้าง
ในกรณีที่ผู้เสียหายเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่บุคคลรอบข้างไม่ได้พูดกับผู้เสียหายโดยตรง เช่น นั่งรอ
ขึ้นเบิกความในศาล การที่ล่ามแปลสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างให้ผู้เสียหายฟัง จะช่วยให้ผู้เสียหายเข้าใจว่า
เกิดอะไรขึ้นบ้างรอบตัว และลดความระแวงลงได้ ส่วนการล่ามเอกสารจะใช้ในกรณี เช่น ผู้เสียหายต้อง
ลงชื่อในเอกสาร ล่ามจะอ่านเอกสารให้ฟังทุกตัวอักษร เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายระแวงในเนื้อหาของเอกสาร
ที่ตนต้องลงนาม
การแปลแบบล่ามพูดตามเป็นทีน่ ยิ มส่วนใหญ่ในการคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหาย เนือ่ งจากเป็นวิธกี ารที่
ท�ำให้เห็นถึงมิตขิ องความเป็นมนุษย์ระหว่างคูส่ นทนา ทีจ่ ะมีโอกาสได้สบตามองหน้ากันและกัน พูดคุยต่อกัน
และให้ความสนใจระหว่างกันมากกว่าที่จะมาให้ความสนใจต่อล่าม นอกจากนี้ การแปลแบบพูดพร้อม
ต่อเนือ่ งอาจจบด้วยการถูกขัดจังหวะ แทนทีจ่ ะเป็นการเอือ้ อ�ำนวยให้คสู่ นทนาได้เกิดการสือ่ สารระหว่างกัน

4.3 ความเข้าใจในถ้อยค�ำ รูปแบบและระดับของการใช้ภาษา
ล่ า มมี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะของถ้ อ ยค� ำ และระดั บ การใข้ ภ าษา โดยอาจ
จ�ำแนกประเภทได้ 3 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบมาตรฐาน บางภาษาอาจไม่มีรูปแบบมาตรฐานในการใช้ภาษา ในขณะที่บางภาษาอาจมีได้
มากกว่าหนึง่ รูปแบบ โดยปกติแล้วหน่วยงานรัฐจะเป็นผูก้ ำ� หนดตัดสินใจว่าควรใช้รปู แบบมาตรฐานใด
2. รูปแบบภาษาพูด ซึ่งมีตัวแปรไปตามพื้นที่ทางกายภาพ ความเป็นเมืองกับชนบท กลุ่มชนชั้น
3. รูปแบบเฉพาะของชุมชน โดยผู้พูดจะใช้ภาษาที่เป็นของชุมชนหรือกลุ่ม บางครั้งอาจสัมพันธ์กับสถาน
ที่ที่อาศัย หรือประสบการณ์ชีวิต

การใช้ถ้อยค�ำ

ถ้อยค�ำหนึง่ ๆ สามารถแปลได้หลายค�ำ โดยทีอ่ าจมีระดับของความหมายทีแ่ ตกต่างไปตามประสบการณ์
และพืน้ เพของคูส่ นทนาและผูแ้ ปล ซึง่ หากเปรียบเทียบดูในพจนานุกรมแล้วจะพบว่าทุกถ้อยค�ำมีความหมาย
ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างหรืออาจใช้แทนกันได้โดยหมายความถึงสิ่งเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ล่ามควรรู้ว่า สิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่แปลออกไปนั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่ล่ามแปลจากความเข้าใจของตนเอง
หากล่ามเข้าใจถ้อยค�ำแตกต่างไปจากความหมายทีแ่ ท้จริงนัน้ แล้ว การแปลของนัน้ ย่อมเกิดความผิดพลาดขึน้ ได้
ซึ่ ง วิ ธี ก ารแปลที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การแปลและใช้ ถ ้ อ ยค� ำ อย่ า งเป็ น กลาง ในสถานการณ์ ที่ ถ ้ อ ยค� ำ หนึ่ ง ๆ

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์
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สามารถเลือกใช้ภาษาได้หลายค�ำ โดยพิจารณาถึงระดับของความหมายที่ใช้ 3 ประการ ได้แก่
1. ความหมายพื้นฐาน ซึ่งได้มาด้วยการลดถ้อยค�ำนั้นให้อยู่ในรูปแบบธรรมดา
2. ความหมายที่ถ้อยค�ำหนึ่งๆ สามารถกระตุ้นความรู้สึก อารมณ์หรือจิตใจของคนฟัง ซึ่งอาจแตกต่าง
ไปจากความหมายพื้นฐานแต่เดิม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของภาษาท้องถิ่นในภาษาเดียวกัน
3. ความหมายของถ้อยค�ำที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ข้อที่ควรพึงระมัดระวังในการแปลของล่ามที่มีพื้นเพและประสบการณ์คล้ายคลึงกับผู้เสียหาย
อาจมีอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อแปลโดยปราศจากอคติหรือ
ความล�ำเอียง โดยเฉพาะการผ่านประสบการณ์ทเี่ ลวร้าย ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ร่วม การเข้าข้างผูเ้ สียหายมากจนเกินไป
การแปลของล่ามผู้นั้น อาจเป็นไปในทิศทางที่อธิบายความ ขยายความจนเกินจริง หรืออาจตัดสินชี้น�ำ
ให้ผู้ฟังคล้อยไปตามอารมณ์และความรู้สึกของล่ามมากกว่าที่จะเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง
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ทั้งนี้ ถ้อยค�ำต่างๆ เมื่อน�ำมาประกอบเป็นรูปประโยคร่วมกัน มีการใช้ค�ำเชื่อม ค�ำบุพบท ค�ำวิเศษณ์ที่
ขยายค�ำนามหรือสรรพนาม เมือ่ วางต�ำแหน่งแตกต่างกัน อาจมีความหมายแตกต่างกันไปด้วย ล่ามจึงควรมี
ความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นอย่างดี เพื่อให้รู้โครงสร้างของประโยคและสามารถเรียบเรียงถ่ายทอดมา
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในบางกรณี ล่ามอาจไม่สามารถหาถ้อยค�ำที่แปลความได้อย่างตรงตัวได้
อาจจ�ำเป็นต้องหาถ้อยค�ำเทียบเคียง ทีใ่ ห้ความหมายได้ใกล้เคียงทีส่ ดุ กับความหมายทีค่ สู่ นทนาต้องการถ่ายทอด
หรือบางถ้อยค�ำอาจมีมิติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนพฤติกรรม
อันมีลักษณะเฉพาะ ของภาษาที่ใช้พูดในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องให้กรอบความคิด
เพือ่ ใช้เรียกชือ่ ส�ำหรับถ้อยความนัน้ ๆ หรือบางครัง้ เป็นเรือ่ งของการใช้สำ� นวน ซึง่ มีลกั ษณะของการใช้ภาษา
และน�้ำเสียงบ่งบอกถึงการให้ความหมายของถ้อยค�ำนั้นๆ

ระดับของการใช้ภาษา

ล่ามจ�ำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนต่อระดับของภาษาทีผ่ พู้ ดู ใช้ เพือ่ สามารถเข้าใจความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง และถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม โดยหลักการแล้ว ล่ามจะแปลโดยใช้ภาษาระดับเดียว
กับที่ผู้พูดใช้ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงพื้นเพของผู้พูด โดยระดับภาษาอาจแบ่งได้เป็นภาษาทางการและ
ภาษาทีไ่ ม่เป็นทางการ โดยภาษาทีใ่ ช้นนั้ สะท้อนถึงระดับการศึกษา พืน้ เพทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
การเมืองของผู้พูดอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว สามารถจ�ำแนกระดับการใช้ภาษาได้ดังนี้
ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการกับภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น หรือภาษาพื้นเมือง
ภาษาทางวิชาการกับภาษาพูด โดยภาษาพูดยังแบ่งออกได้เป็นภาษาทางการกับไม่เป็นทางการ
การใช้ภาษาแสลง
ภาษาที่สะท้อนถึงระดับการศึกษา พื้นเพทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

4.4 ความแตกต่างระหว่างระหว่างการแปลในสถานการณ์ต่าง ๆ
การแปลในการคุ้มครองช่วยเหลือกับการแปลในการด�ำเนินคดี
การเป็ น ล่ า มแปลเพื่ อ การคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ จะมุ ่ ง เน้ น การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
มากกว่าข้อเท็จจริง และในขั้นตอนการเยียวยาจะมีการใช้ทักษะการให้ค�ำปรึกษา ซึ่งมีเทคนิคต่าง ๆ
เพือ่ มุง่ สะท้อนอารมณ์และจิตใจ เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การเงียบ การทวนความ
การสะท้อนความรูส้ กึ การฟังอย่างตัง้ ใจซึง่ ประกอบกับท่าทาง ดังนัน้ ล่ามจึงควรเรียนรูแ้ ละปรับใช้นำ�้ เสียง
ท่าทางไปในทางทีส่ อดคล้องกับผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาหรือผูส้ มั ภาษณ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาและผูด้ แู ล การแปลเพือ่ การคุม้ ครองช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเกิดในสถานการณ์ของการปฏิบตั หิ น้าที่
ทัง้ ในการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การรับบริการจากสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์ หรือบริการทางการแพทย์ในสถานรักษาพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบรรยากาศของความอบอุ่น
และปลอดภั ย มี ลั ก ษณะการท� ำ งานที่ ยื ด หยุ ่ น ในการแปล แต่ ใ นบางสถานการณ์ ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด
ทางด้านบุคลากรในการคุม้ ครองช่วยเหลือ บางครัง้ ล่ามจะได้รบั การคาดหวังให้ชว่ ยสือ่ สารหรือแจ้งข้อมูล หากพบว่า
มีแนวโน้มทีผ่ เู้ สียหายจะได้รบั ผลกระทบจากการสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับบุคลากร หรือได้รบั การร้องขอให้
ท�ำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายด้วย
ในขณะทีก่ ารแปลในการด�ำเนินคดี จะเป็นไปในการมุง่ สืบเสาะข้อเท็จจริง ล่ามจะต้องระมัดระวังในการแปล
ให้ใกล้เคียงสิ่งที่ผู้พูดพูดมากที่สุดโดยไม่เพิ่มเติม ตัดทอน หรือตีความข้อมูลใด ๆ การท�ำหน้าที่เป็น
ล่ า มแปลในการด�ำ เนิ น คดี แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรม อาจเริ่ ม ต้ น ได้ ตั้ ง แต่ ส ถานที่ พ บเจอผู ้ เ สี ย หาย
การคัดแยกผู้เสียหายในสถานที่ต่าง ๆ การช่วยเหลือในการแปลในสถานีต�ำรวจ ห้องกักของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง ส� ำ นั ก งานของอั ย การและศาล และรวมถึ ง ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมายต่าง ๆ อีกด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของล่ามจึงต้องมีความเป็นกลาง ไม่แสดงท่าทีในการโน้มเอียง
เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และในหลายสถานการณ์ที่ล่ามต้องท�ำหน้าที่ในการแปล ท่ามกลางความสับสน
วุน่ วาย ซึง่ ล่ามจะต้องพิจารณาความเสีย่ งต่าง ๆ มีความระมัดระวัง และหาวิธกี ารในการรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง หากพบว่าไม่สามารถร้องขอหรือได้รับการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้
บรรยากาศในการท�ำงานในการแปลในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นทางการ อาจดูห่างเหินหรือเย็นชา
บางครั้ง ล่ามอาจรู้สึกคับข้องใจหรือสับสนที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายได้เท่าที่ควร
จากกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการด�ำเนินคดี ซึ่งล่ามจ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติตนและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในระหว่างที่ท�ำหน้าที่แปลในกระบวนการยุติธรรม

การแปลแบบรายกลุ่มกับรายบุคคล

ในการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลจากผูเ้ สียหายส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล และใช้การ
แปลเป็นรายบุคคล ซึง่ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ซึง่ ล่ามควรมีทกั ษะในการเลือกใช้
ภาษาที่เหมาะสมต่อผู้เสียหายที่อาจได้รับบาดแผลทางด้านจิตใจหรือในกรณีที่เป็นเด็ก โดยระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อจิตใจของผู้เสียหายซ�้ำอีก ทั้งนี้ มีหลายสถานการณ์ที่ล่ามอาจพบว่า
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ต้องท�ำหน้าทีแ่ ปลเป็นแบบรายกลุม่ เช่น การชีแ้ จงบริการหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร การท�ำกิจกรรมเยียวยาฟืน้ ฟู  
หรือในการจัดประชุมหารือทีม่ ผี เู้ สียหายร่วมรับฟังหลายคน ในสถานการณ์ดงั กล่าว อาจมีผเู้ สียหายบางคนทีม่ ี
อิทธิพลต่อผูเ้ สียหายคนอืน่ ทีจ่ ะให้ขอ้ มูลหรือไม่ให้ขอ้ มูลต่อเจ้าหน้าที่ หรือบางครัง้ ล่ามอาจได้รบั ทราบข้อมูลทีม่ ี
การกระซิบปรึกษาหารือระหว่างผูเ้ สียหาย ซึง่ ล่ามอาจใช้โอกาสในการประชุมสรุปงานร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ น
การรายงานเหตุการณ์หรือข้อสังเกตดังกล่าวให้ทราบ
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คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

บทที่ 5
ทักษะการท�ำล่ามเบื้องต้น
ในเรื่องทักษะในการปฏิบัติงานล่ามนั้น ทักษะที่ส�ำคัญที่จะขาดไม่ได้คือทักษะด้านภาษา ล่ามจะต้อง
สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีพอที่จะสามารถปฏิบัติงานล่ามได้
กล่าวคือสามารถเข้าใจผู้พูดได้โดยไม่ต้องถามซ�้ำบ่อย ๆ และสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน
โดยไม่ใช้เวลาคิดหรือเรียบเรียงประโยคนานจนท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัด
• อย่าติดอยู่ที่ “ค�ำ” ให้ความส�ำคัญกับ “ความ” และ “เจตนา” ของผู้พูด
• ใช้ภาษาที่กระชับ สื่อความได้ เข้าใจง่าย พยายามเลี่ยงรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อน
• ไม่เพิ่มเติมข้อความโดยอาศัยความรู้หรือความเห็นของตัวเอง
การแปลและการล่ามเป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นได้โดยการฝึกฝนขัดเขลาให้ดีได้ยิ่งขึ้น การฝึกฝนหรือ
ปฏิบตั บิ อ่ ย ๆ จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี คู่ ำ� หรือส�ำนวนทีเ่ หมาะจะใช้ในบริบทต่าง ๆ และพร้อมจะดึงมาใช้ได้อย่างทันที
หลั ก ส� ำ คั ญ ในการแปลแบบล่ า มคื อ การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความหมายและเจตนาในการสื่ อ สาร
ไม่ใช่ค�ำที่ใช้ เพราะหากล่ามพยายามจะจดจ�ำค�ำที่ใช้ จะท�ำให้ลืมสิ่งที่ได้ยินมาได้ง่าย แต่หากล่ามตั้งใจ
ฟังความหมายหรือเรื่องราวที่ผู้พูดเล่าแล้ว พยายามจินตนาการภาพตามไป จะสามารถติดตามเรื่องและ
จ�ำสิ่งที่ผู้พูดพูดได้อย่างไม่ล�ำบาก

5.1 เรียนรู้หลักการแปลที่ดี
การแปลอย่างไรจึงจะเรียกว่าแปลดี ทั้งนี้ หลักในการแปลที่ดีมีง่ายๆ สามข้อ ได้แก่
1. แปลไม่ผิด – รักษาความหมายตรงตามต้นฉบับทุกประการ ไม่จ�ำเป็นต้องค�ำตรงกันเสมอไป
เพราะวิธใี นค�ำในแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน เช่น หากภาษาไทยถามว่า พยานรูจ้ กั กับจ�ำเลยมาก่อนหรือ
ไม่ แต่เวลาแปลเป็นอีกภาษาหนึง่ แทนทีจ่ ะใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายว่า “พยาน” ล่ามเลือกใช้สรรพนามว่า
คุณรู้จักกับจ�ำเลยมาก่อนหรือไม่ จะไม่ถือว่าแปลผิด
ในการที่จะหลีกเลี่ยงการแปลผิดนั้น อันดับแรก ล่ามจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งสองภาษาใน
ระดับดีมาก และมีความเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวที่จะแปล มีความละเอียดอ่อนในด้านความหมาย
เข้าใจเจตนาและเป้าหมายการสื่อสารของผู้พูด
2. แปลไม่ขาด - ไม่ละทิ้งเนื้อความที่ผู้พูดพูดให้หายไป ในที่นี้ กล่าวถึงความหมายเช่นกัน หากเป็นการ
แปลโดยขาดค�ำบางค�ำไป เช่น นาย ก. มีีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น หากแปลว่า นาย ก. ชอบช่วย
เหลือผู้อื่น ไม่ถือว่า แปลขาด เพราะข้อมูลที่ผู้พูดต้องการสื่อยังอยู่ครบทุกประการ
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หลายครั้งที่การแปลขาดหรือตกหล่นเกิดจากการที่ล่ามจ�ำข้อมูลไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในการหลีกเลี่ยง
การแปลตก แปลขาดนั้น หากล่ามมีเทคนิคการจดบันทึกที่ดี พยายามท�ำความเข้าใจความหมายและ
ติดตามเรื่องราว จะช่วยท�ำให้ล่ามสามารถจ�ำข้อมูลได้มาก นอกจากนี้การระลึกถึงบทบาทหน้าที่และ
จริยธรรมของล่ามว่าไม่ควรละเลยไม่แปลค�ำพูดของผู้ใช้ล่าม จะท�ำให้ล่ามใส่ใจและระมัดระวังให้ตัว
เองแปลอย่างไม่ตกหล่น
3. แปลไม่เกิน – ไม่ต่อเติม ขยายความ หรือเสริมความคิดเห็นของตัวเองลงไปในการแปลของตน
ล่ามสามารถแปลแบบอธิบายหรือขยายความได้เฉพาะในกรณีทใี่ นภาษาปลายทางนัน้ ไม่มคี ำ� ทีส่ ามารถ
สื่อความหมายในภาษาต้นทางได้ทั้งหมด หรือเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่หากไม่เพิ่มเติมข้อมูลแล้ว
จะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่พูด เช่น หากผู้พูดพูดว่าเขาด่าผมว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน หากแปลออก
ไปเพียงเท่านี้ ในบางวัฒนธรรมอาจไม่เข้าใจว่าการพูดไปถึงบุพการีถือเป็นสิ่งไม่สมควร และจะท�ำให้
ผูฟ้ งั รูส้ กึ โกรธมาก ดังนัน้ อาจจ�ำเป็นต้องขยายความต่อว่าในภาษาไทยค�ำพูดดังกล่าวถือว่าเป็นค�ำดูถกู
ที่รุนแรงมาก
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ล่ามควรระลึกถึงบทบาทและจริยธรรมในการท�ำงานล่ามไว้ตลอดเวลาว่าไม่ควรเพิ่มค�ำอธิบายขยาย
เว้นในกรณีที่จ�ำเป็นจริง ๆ ต่อการท�ำความเข้าใจความหมาย และควรงดเว้นการเสริมความคิดเห็นส่วนตัว
ของล่ามไปในถ้อยค�ำที่แปลโดยเด็ดขาด
เทคนิคทีด่ ที สี่ ดุ ในการแปลความหมาย คือ การใช้ทกั ษะ “การทวนความ (paraphrasing)” เพือ่ ช่วยให้
การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องได้มากที่สุด การทวนความ ณ ที่นี้ หมายถึง ความสามารถที่จะแสดงให้เห็น
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้มีการกล่าวหรือเขียนถึงไปแล้ว ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้โดยงานและไม่เปลี่ยน
ความหมายเดิม

ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)

บ่อยครัง้ ทีค่ นเราสนทนากันโดยไม่ได้มกี ารฟังกันอย่างแท้จริง เพราะบางครัง้ คูส่ นทนาอาจก�ำลังคิดถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ คิดถึงปัญหา อารมณ์ ความรู้สึกในขณะนั้น หรือบางครั้งก�ำลังคิดว่าควรจะพูดอย่างไร
ให้ ต นดู ดี ซึ่ ง สถานการณ์ แ บบนี้ มั ก เกิ ด ในการอภิ ป รายโต้ แ ย้ ง กั น ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ มี ข ้ อ ถกเถี ย ง
เกิดขึ้นอยู่ หรือในบางกรณีล่ามอาจมีข้อสันนิษฐานว่าตนเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านีม้ าหลายครั้งต่อครั้งแล้ว
จึงมีการสรุปข้อมูลแบบคิดเอาเอง และท�ำให้เกิดการฟังอย่างไม่ตั้งใจ ไม่มีความระมัดระวัง หรืออาจคิดถึง
เรื่องราวอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นั้นๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ล่ามควรรู้ว่าอะไร
เป็นเหตุปัจจัยที่จะท�ำให้ล่ามไม่สามารถฟังคู่สนทนาได้อย่างตั้งอกตั้งใจ หากเกิดกรณีที่ล่ามรู้สึกว่าตน
ไม่มีสมาธิกับการฟังแล้ว ให้หยุดชั่วครู่และตัดสินใจว่าควรจะด�ำเนินการแปลต่อไปหรือไม่ หากมั่นใจว่า
สามารถแปลต่อไปได้ให้พยายามเพ่งความสนใจไปที่ถ้อยค�ำต่างๆ ของผู้พูด
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ทักษะการจับประเด็นใจความส�ำคัญหลักกับใจความรอง

ในการจับประเด็นส�ำคัญของค�ำถามหรือค�ำตอบนั้น หากล่ามรู้หรือคาดเดาวัตถุประสงค์ในการ
ถามหรือตอบได้ จะท�ำให้ล่ามสามารถจับประเด็นได้ง่ายขึ้น เช่น ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
ผูถ้ ามย่อมต้องการทราบข้อมูลเกีย่ วข้องกับการกระท�ำทีเ่ ป็นองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ และเมือ่ ทราบ
ประเด็นของค�ำถามแล้ว ก็ถอื ว่านัน่ คือสิง่ ทีน่ า่ จะเป็นประเด็นหลักของค�ำตอบเช่นกันหากผูต้ อบตอบตรงค�ำถาม
การจับประเด็นจะเน้นระบุว่า ใคร ท�ำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด เมื่อมีประเด็นหลายประเด็น
มารวมกัน ล่ามจะต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นเหล่านั้น เช่น ส่วนใดเป็นเหตุ ส่วนใดเป็นผล
หรือส่วนใดเกิดก่อน ส่วนใดเกิดหลัง โดยทั่วไป “สาร” หรือสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อจะประกอบด้วย
“ใจความหลัก” และ “ใจความรองหรือใจความสนับสนุน” โดย “ใจความหลัก” คือ ส่วนของเนื้อหาที่มี
สาระคลุมข้อความอื่นๆ ทั้งหมด เนื้อหาที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนขยายใจความหลัก
ต�ำแหน่งที่มักพบใจความหลักอาจจะอยู่ตอนต้นของการพูด โดยผู้พูดจะบอกประเด็นส�ำคัญไว้ก่อน
แล้วจึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน หรือบางครั้งใจความหลักจะอยู่ในประโยคตอนท้ายของการพูด
โดยผูพ้ ดู จะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อย หรือเท้าความในสิง่ ทีผ่ ฟู้ งั รูจ้ กั ก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยค
ที่เป็นประเด็นไว้ภายหลัง
การจับประเด็นส�ำคัญช่วยการจดบันทึก เตือนความจ�ำของล่าม ท�ำให้ไม่พลาดทีจ่ ะกล่าวถึงสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ล่ามจะถ่ายทอดแต่ประเด็นหลักไม่ได้ จ�ำเป็นจะต้องถ่ายทอด
ประเด็นรองและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด

ทักษะการผสมถ้อยค�ำกับการเรียงล�ำดับเหตุการณ์

ในการแปลนัน้ ล่ามจะต้องเรียงถ้อยค�ำให้สละสลวย ตามรูปแบบของภาษาปลายทาง เพือ่ ให้เป็นทีเ่ ข้าใจ
ของผูฟ้ งั ส่วนล�ำดับเหตุการณ์นนั้ ให้เรียงตามล�ำดับทีผ่ พู้ ดู พูด ในกรณีทผี่ พู้ ดู พูดล�ำดับเรือ่ งราววกวน สับสน
ล่ามควรแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์รับทราบ เนื่องจากลักษณะการใช้คำ� พูดที่วกวนสับสนอาจสะท้อนสภาวะจิตใจ
ของผู้พูด ผู้สัมภาษณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือนักสังคมสงเคราะห์ควรจะเป็นผู้เตือนหรือก�ำกับวิธีการ
ให้ข้อมูลของผู้เสียหายมากกว่าปล่อยให้เป็นดุลพินิจของล่ามในการรวบรัดตัดความ
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ทักษะการจดบันทึกย่อเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจ

ในกรณี ที่ ผู ้ พู ด พู ด ยาวโดยไม่ ห ยุ ด ให้ ล ่ า มแปล ล่ า มจ� ำ เป็ น ต้ อ งจดบั น ทึ ก เพื่ อ เตื อ นความจ� ำ ให้
แปลให้ได้ครบถ้วนตามที่ผู้พูดพูด โดยหลักการของการจดบันทึกมีดังนี้
• ไม่จดทุกอย่างที่ได้ยิน แต่ให้ฟังและจับประเด็นให้ได้ก่อนจึงค่อยจด
• บันทึกประเด็นว่า ใคร ท�ำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด
• ล�ำดับความคิด และ ความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ในใจความต้นฉบับ
• จดสิ่งที่ยากจะจ�ำได้ เช่น ตัวเลข ตัวย่อ มาตรวัด ขนาด ลักษณะ และชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล
ชื่อสถานที่ ฯลฯ
• อาจจะจดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ ภาพวาด ค�ำย่อ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ล่ามรู้ได้ทันทีว่าสัญลักษณ์
ภาพวาด หรือค�ำย่อนั้น ล่ามหมายถึงอะไร
• จดด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านได้ง่าย
• กระดาษหรือสมุดที่ใช้บันทึกควรมีขนาดพอดีมือ ให้ล่ามสามารถถือในมือข้างเดียวได้ โดยมือ
อีกข้างหนึ่งใช้ถือปากกา
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5.2 ทักษะการเตรียมตัวแปลในการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย
ในการแปลในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย จะต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ และจะถูกแสวงหาประโยชน์หรือ
ถูกทารุณกรรมมาหรือไม่ ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในเตรียมการตรวจสอบ
ความพร้อมในการสัมภาษณ์ดังนี้
สภาพแวดล้อม
• หากเป็นไปได้ควรจัดการสัมภาษณ์ในห้องที่เป็นส่วนตัวและมิดชิด ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถแอบได้ยินหรือ
รบกวนได้
• การจัดผังที่นั่งแปลของล่าม การจัดต�ำแหน่งที่นั่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่แปล ในการนี้ แม้ว่า
จะไม่มีกฎตายตัวในการจัดผังที่นั่งส�ำหรับผู้แปล อย่างไรก็ตาม ล่ามควรนั่งข้าง ๆ ทั้งผู้สัมภาษณ์และ
ผู้เสียหาย โดยแยกที่นั่งออกห่างเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ล่ามไม่ควรนั่งระหว่างผู้ถามกับผู้ถูกถาม
หากมีขอ้ จ�ำกัดทางด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์เฟอร์นเิ จอร์ ควรจัดทีน่ งั่ ทีอ่ ยูใ่ นระยะทีส่ ามารถสังเกตและ
สบสายตาได้ทั้งผู้สัมภาษณ์ ผู้เสียหายและล่ามผู้แปล
• ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้คือ ผู้เสียหาย ผู้สัมภาษณ์ (อาจมีได้มากกว่า 1 คน) ล่าม
(ในกรณีที่จ�ำเป็น) และบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ผู้ปกครองของเด็ก ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายหรือด้านจิตวิทยา) โดยพิจารณาตามความจ�ำเป็น
• ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ให้สัมภาษณ์อาจมีปัญหาความไม่เข้าใจในภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ให้พยายาม
หาทางที่จะท�ำให้การสัมภาษณ์ด�ำเนินต่อไปได้โดยอาศัยล่าม
• ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้ง
• พยายามสร้ า งความไว้ ว างใจและไมตรี จิ ต เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ รู ้ สึ ก ว่ า ตนได้ รั บ การให้ เ กี ย รติ
ตลอดจนรู้สึกว่ามีตัวตนและมุมมองที่ผู้อื่นควรเชื่อถือ
การแนะน�ำตัว
• ควรแนะน�ำตัวเองให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้จัก และเล่าบทบาทหน้าที่ของตนในการท�ำงานในองค์กรนั้น ๆ
• ส�ำรวจดูว่าผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกสงบ ปลอดภัยและสบายใจแล้วหรือยัง
• สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเข้าห้องน�้ำหรือดื่มน�้ำก่อนหรือไม่
• ส�ำรวจดูว่าผู้ให้สัมภาษณ์ก�ำลังเป็นทุกข์กับความเจ็บปวดใดๆ หรือรู้สึกไม่สะดวกใจหรือมีปัญหา
ที่มาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนหรือไม่
• หากผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนผู้สัมภาษณ์
ควรระงับการสัมภาษณ์ไว้ก่อนจนกว่าจะมีแพทย์เข้ามาตรวจดูอาการ
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• การใช้นำ�้ เสียงทีเ่ หมาะสมโดยสังเกตและใช้นำ�้ เสียงลักษณะเดียวกับผูพ้ ดู โดยมากแล้วนักสังคมสงเคราะห์
มักพูดทอดเสียงหรือใช้น�้ำเสียงอ่อนโยน อบอุ่น นุ่มนวล เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจและ
ผ่อนคลาย ในกรณีนี้ล่ามก็ต้องไม่ใช้เสียงเย็นชา ห้วน หรือกระด้าง
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การอธิบายข้อมูลเบื้องต้น
• อธิ บ ายโดยสรุ ป เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข ององค์ ก รในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ที่ก�ำลังจะเริ่มขึ้น
• อธิบายว่าจะมีการน�ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้อย่างไร
• อธิบายให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่า ในการสัมภาษณ์นั้นอาจมีค�ำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ให้
สัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งค�ำถามบางข้ออาจท�ำให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกล�ำบากใจและเจ็บปวด
เมื่อต้องย้อนกลับไปยังอดีตและน�ำความทรงจ�ำที่ไม่ดีกลับมา
• แจ้งให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ทราบว่าเขาสามารถใช้เวลานานเท่าใดก็ไดัในการตอบค�ำถามและสามารถหยุดพัก
เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
• ต้ อ งแน่ ใจว่ า ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เข้ า ใจว่ า การสั ม ภาษณ์ นั้ น เป็ น ไปโดยสมั ค รใจและไม่ ไ ด้ ถู ก บั ง คั บ
ให้ ต อบค� ำ ถามใดๆ อย่ า งไรก็ ต าม ต้ อ งอธิ บ ายให้ ผู ้ สั ม ภาษณ์ ท ราบว่ า ยิ่ ง ให้ ข ้ อ มู ล มากเท่ า ใด
หน่วยงานของเราก็จะยิ่งช่วยได้มากเท่านั้น รวมทั้งอธิบายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือที่หน่วยงาน
ของเราสามารถท�ำได้ (เช่น อาจให้ความช่วยเหลือได้เฉพาะผูท้ เี่ ป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูท้ ยี่ า้ ยถิน่
แบบไม่ปกติ และเด็ก เป็นต้น)
• แจ้งให้ผใู้ ห้สัมภาษณ์ทราบว่าหากหน่วยงานของเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางตรงได้ เนือ่ งจาก
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อาจต้องการความช่วยเหลือนอกเหนือขอบเขตการด�ำเนินงานของเรา หน่วยงานของเรา
จะพยายามให้ความช่วยเหลือและหาข้อมูลว่าคนกลุ่มใดหรือผู้ใดบ้างที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ประเด็นสุดท้ายก่อนเริ่มการสัมภาษณ์
• แจ้งให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ทราบว่าค�ำตอบทัง้ หมดเป็นข้อมูลทีเ่ ราจะเก็บไว้เป็นความลับทีส่ ดุ บอกให้ชดั เจน
ว่าข้อมูลที่ได้จะเอาไปท�ำอะไร อย่างไร และใครบ้างทีจะได้รับข้อมูลนี้
• อธิบายให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่าผู้ให้สัมภาษณ์สามารถถามค�ำถาม หรือขอความกระจ่างเพิ่มเดิม
หรือขอให้พูดซ�้ำในสิ่งที่ได้อธิบายหรือแจ้งให้ทราบแล้วได้ตลอดการสัมภาษณ์
• ส�ำรวจดูอีกครั้งว่าผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจในสิ่งที่ได้อธิบายไปแล้วทั้งหมดอย่างชัดเจน
• ถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่ามีค�ำถามหรือข้อสงสัยใดๆ อีกหรือไม่ในขั้นนี้
• ถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่ายินยอมเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้หรือไม่
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5.3 ปัญหาด้านการแปลของล่ามที่พบบ่อย
การสื่อความไม่ตรงต้นฉบับ

ล่ามทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกอบรมอาจไม่แปลสิง่ ทีต่ วั เองไม่เข้าใจหรือเปลีย่ นข้อความไปเนือ่ งจากไม่มคี วามรู้
เพียงพอ เช่น ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ฯลฯ หรืออาจไม่กล้าบอกว่า
ตัวเองไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกเนื่องจากกลัวเสียหน้า ส่วนล่ามที่ได้รับการอบรมแล้วควรจะถามทันที
ถ้าไม่แน่ใจความหมายหรือค�ำที่ควรใช้ (เช่น เมื่อผู้ใช้ล่ามพูดว่า “เดี๋ยวจะส่งส�ำนวนไปให้ศาล” ล่ามอาจ
ถามว่า “ส�ำนวนแปลว่าอะไรคะ จะได้แปลเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งได้ถูก”)

การไม่แปลให้ครบ

ล่ามทีย่ งั ไม่ได้รบั การอบรมอาจจะไม่แปลค�ำต�ำหนิหรืออาจเป็นค�ำด่าว่าหยาบคาย เนือ่ งจากเกรงว่าจะท�ำให้
ผูฟ้ งั รูส้ กึ ไม่พอใจ แต่จริง ๆ แล้ว การรับรูค้ วามรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจเป็นสิง่ ส�ำคัญในการแก้ไขความเข้าใจผิด
ของอีกฝ่าย หรือการด�ำเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคต บางครัง้ ล่ามอาจไม่แปลเพราะมีความรูส้ กึ ว่าไร้สาระ
หรือไม่ใช่หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีค่ นดังกล่าว แต่สงิ่ ทีล่ า่ มควรจะท�ำคือแปลให้เจ้าหน้าทีฟ่ งั แล้วให้เจ้าหน้าทีบ่ อก
เองว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ล่ามไม่ควรเอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินถูกผิด ควรไม่ควร นอกจากนี้การละเลยไม่แปล
หรือพูดให้ผู้ใช้ล่ามอาจท�ำให้ผู้ใช้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่ได้รับการใส่ใจ ให้ความส�ำคัญ หรือเกิดความไม่พอใจ
ไม่ไว้ใจล่ามและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในล�ำดับต่อไปก็ได้ วิธีการแก้ไขการที่ผู้ใช้ล่ามขอให้ล่าม
หรือเจ้าหน้าทีท่ ำ� การในสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนืออ�ำนาจหน้าทีอ่ าจแก้ได้โดยการให้ขอ้ มูลเรือ่ งบทบาทและขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และล่ามตั้งแต่เริ่มต้นแนะน�ำตัว ในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่มพิจารณา
คดีศาลจะอ่านขอบเขตหน้าที่ของล่ามให้จ�ำเลย/พยานฟัง เช่น ล่ามไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ช่วยเหลือจ�ำเลย/
พยาน ล่ามไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างที่จะให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายกับจ�ำเลยพยานได้ ฯลฯ

การแปลค�ำหยาบคายรุนแรง

ล่ามไม่ควรจงใจงดเว้นไม่แปลข้อความอย่างใดอย่างหนึง่ หรือลดระดับความแรงของภาษาโดยไม่แจ้งให้
ผูฟ้ งั ทราบ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องระวังทีจ่ ะแปลค�ำหยาบคายรุนแรงอย่างตรงตัวเป็นอีกภาษาหนึง่
สาเหตุส�ำคัญคือค�ำด่ามักมีน�้ำหนักไม่เท่ากันในแต่ละภาษา เช่น หมู ในวัฒนธรรมตะวันตกมีความหมาย
เป็นค�ำด่า แต่ในภาษาไทยไม่เป็นเช่นนั้น การแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยโดยเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่น
ก็ไม่ใช่เรือ่ งควรท�ำ เพราะอาจจะยิง่ มีความหมายร้ายแรงไปกว่าภาษาต้นฉบับ แม้แต่คำ� ทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน
มีสถานะเป็นค�ำหยาบเหมือนกัน ก็มนี ำ�้ หนักความแรงไม่เท่ากัน เช่น ค�ำหยาบทีห่ มายถึงอวัยวะเพศหญิงใน
ภาษาสเปนเป็นค�ำอุทานแสดงความไม่พอใจซึ่งคนหลายคนใช้ และสามารถออกทีวีได้ แต่ค�ำหยาบที่หมาย
ถึงอวัยวะเพศหญิงในภาษาไทยไม่ได้ใช้เพือ่ แสดงความไม่พอใจ และฟังดูหยาบมากจนไม่สามารถออกทีวไี ด้
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ค�ำต�ำหนิไม่มีค�ำหยาบคาย แต่บางครั้งล่ามก็ไม่กล้าแปลเพราะไม่อยากให้เสีย
ความรูส้ กึ การงดเว้นไม่แปลนี้ ท�ำให้คสู่ นทนาไม่ได้รบั รูถ้ งึ ปฏิกริ ยิ าของฝ่ายตรงข้ามและไม่สามารถพูดหรือ
ท�ำการแก้ไขสถานการณ์ได้ แนวทางในการแก้ปญ
ั หานีค้ อื ล่ามอาจปรับให้เป็นค�ำธรรมดา แต่แจ้งความรุนแรง
ของภาษาและภาพสะท้อนความไม่พอใจ/มารยาทของผู้พูด เช่น “โอ๊ยควายอย่างนี้มาท�ำงานได้ไงเนี่ย” –
“เขาต�ำหนิคณ
ุ อย่างแรงว่าไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนี้ แต่ใช้คำ� ไม่คอ่ ยสุภาพ” (หากเป็นค�ำหยาบก็ระบุวา่ เป็นค�ำหยาบ)
โดยจรรยาบรรณของล่ามแล้ว ล่ามต้องไม่ละเลยไม่แปล แปลเฉไฉเป็นเรื่องอื่น หรือลดความแรงของภาษา
โดยไม่บอกให้อีกฝ่ายทราบเป็นอันขาด
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5.4 การเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท�ำงานล่าม
การเตรียมตัว

การเตรียมตัวก่อนท�ำหน้าทีล่ า่ มจะท�ำให้ลา่ มท�ำงานได้งา่ ยขึน้ และแปลได้อย่างมีคณ
ุ ภาพขึน้ วัตถุประสงค์
ของการเตรียมตัวคือเพื่อให้ล่ามรู้เนื้อหางานคร่าว ๆ และวัตถุประสงค์ของการสนทนา นอกจากนี้
ล่ามยังสามารถเตรียมศัพท์เฉพาะทางที่น่าจะได้เจอระหว่างการสนทนา ขั้นตอนของการเตรียมตัวมีดังนี้
• การสอบถามเกี่ยวกับ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาเอกสารที่ได้รับ
• ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนั้น ๆ ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
• ศึกษาตัวอักษรย่อ/ ชื่อเฉพาะ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
• เตรียมแปลข้อความที่ผู้พูดจะอ่าน (หากมี)
• จัดระเบียบข้อมูล
• พกสมุดจด ปากกา และพจนานุกรมติดไว้
68

การแนะน�ำตัว

ก่อนเริ่มการแปล ล่ามต้องแนะน�ำตัวกับผู้เสียหายเสมอ วัตถุประสงค์ของการแนะน�ำตัวมีดังนี้
• สร้ า งความไว้ ว างใจ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู ้ เ สี ย หายเกิ ด ความรู ้ สึ ก ระแวง ล่ า มจะบอกหน้ า ที่ ข องตน
รวมถึงจรรยาบรรณของล่ามที่จะเก็บข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ
• ช่ ว ยก� ำ หนดบทบาท ให้ ผู ้ เ สี ย หายเข้ า ใจว่ า ล่ า มมี ห น้ า ที่ แ ปลเท่ า นั้ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของล่าม แนะซักซ้อมวิธีการพูด เช่น ล่ามอาจจะบอกว่า
เพื่อให้ล่ามสามารถถ่ายทอดสิ่งที่พูดได้ครบถ้วนที่สุด ล่ามอาจขอให้ผู้พูดหยุดพูดเป็นระยะ ๆ

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

การรับมือกับสถานการณ์ยุ่งยาก
• เมื่อล่ามถูกขอให้แปลค�ำต่อค�ำ  หากมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ก�ำหนดให้ใช้วิธีการแปล
ค�ำต่อค�ำ  ล่ามสามารถแนะน�ำได้ว่าวิธีการนี้เหมาะส�ำหรับการแปลความที่อธิบายประโยคง่าย ๆ
เช่น ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อความทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง หากต้องมีการแปลโดยมีการใช้สำ� นวน
ในการสือ่ ภาษาแล้ว อาจจ�ำเป็นต้องละเว้นไว้ เนือ่ งจากอาจไม่สามารถแปลได้ตามค�ำต่อค�ำ ซึง่ ไม่ทำ� ให้
ทราบถึงความหมายที่แท้จริงได้ ล่ามจึงควรใช้วิธีการแปลค�ำต่อค�ำอย่างระมัดระวัง แม้ว่าวิธีการนี้
นิยมใช้ในบริบททางกฎหมาย เช่น ในห้องพิจารณาคดีของศาล หรือการสัมภาษณ์เพือ่ พิจารณาตัดสินใจ
ในการชี้ว่าผู้ได้รับการสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ การแปลแบบค�ำต่อค�ำ
อาจน�ำไปสู่การเข้าใจความหมายที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คู่สนทนาไม่รู้เกี่ยวกับ
การใช้ส�ำนวนภาษาของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่บางครั้งล่ามไม่อาจสามารถแปลตรงตัวได้
• การแปลส�ำนวนภาษา ควรแปลอย่างไร การแปลส�ำนวนต่าง ๆ หากในอีกภาษาหนึง่ มีสำ� นวนใกล้เคียง
ทีม่ คี วามหมายเดียวกัน ก็ให้แปลส�ำนวนด้วยส�ำนวน แต่หากไม่มี หรือมีแต่มคี วามหมายหรือบริบทการ
ใช้ทแี่ ตกต่างออกไป ก็ไม่ควรแปลด้วยส�ำนวนนัน้ แต่ให้ใช้คำ� อธิบายธรรมดาแทน เช่น เขาหลบหนีจาก
นายจ้างไปแต่กเ็ หมือนหนีเสือปะจระเข้ไปเจอนายหน้าอีกคน ก็อาจแปลว่า เขาหลบหนีจากนายจ้างไป
แต่ก็ไปเจอนายหน้าอีกคนซึ่งก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกัน
• การสร้างและสะสมค�ำศัพท์ใหม่ๆ ล่ามควรท�ำคลังค�ำศัพท์ของตนเอง โดยการสร้างถ้อยค�ำขึ้นใหม่
ในกรณีที่ไม่สามารถหาค�ำศัพท์นั้นได้ในพจนานุกรมในภาษาที่ตนใช้ ซึ่งการจดบันทึกถ้อยค�ำใหม่ที่ได้
อาจไม่จ�ำเป็นต้องเรียงไปตามตัวอักษรในการจัดเก็บ แต่ควรรวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นของ
ความหมาย พร้อมกันนี้ จะต้องบันทึกถ้อยค�ำที่เทียบเคียงเป็นภาษาที่ต้องการแปล ลักษณะการ
ทวนความ และมีตวั อย่างการใช้ถอ้ ยค�ำในรูปประโยค การสร้างคลังศัพท์ของตนเองเป็นวิธกี ารเพิม่ พูน
ความรู้ในค�ำศัพท์ ท�ำให้มีทักษะในการแปลที่มีความละเอียดมากขึ้น ท�ำให้รู้ว่าจะใช้ภาษาที่พูดนั้นได้
อย่างไรในสถานการณ์ตา่ ง ๆ การสร้างบัญชีคำ� ศัพท์เฉพาะขึน้ มา เช่น ถ้อยค�ำหรือวลีทางด้านกฎหมาย
การแพทย์และการเมือง จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ล่ามสามารถพกพาติดตัวไปด้วยและหยิบฉวย
ใช้ได้เมื่อยามต้องการ
• หากล่ามได้รบั การร้องขอจากผูเ้ สียหายให้บอกผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือผลของคดี และ
สอบถามความคิดเห็นของล่ามต่อผลของคดีหรือการช่วยเหลือนัน้ ๆ ให้ลา่ มแจ้งต่อผูเ้ สียหายถึงบทบาท
หน้าที่ และจรรยาบรรณของล่าม ซึ่งจะมีหน้าที่เพียงอ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ไม่มีหน้าที่
ให้การช่วยเหลือหรือให้คำ� ปรึกษา แต่ผเู้ สียหายสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอความเห็นและค�ำแนะน�ำ
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ โดยล่ามจะท�ำหน้าที่เป็นผู้แปลค�ำถามของผู้เสียหายและค�ำตอบของ
เจ้าหน้าที่ให้ ทั้งนี้ ล่ามควรแจ้งขอบเขตบทบาทหน้าที่ของตนต่อผู้เสียหายตั้งแต่แรกแนะน�ำตัว
• กรณีทลี่ า่ มได้รบั การข่มขูค่ กุ คามว่าจะท�ำร้าย หรือขูฆ่ า่ เอาชีวติ จากผูเ้ สียหาย ผูค้ า้ มนุษย์หรือเจ้าหน้าที่
ที่ทุจริต ให้ล่ามแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หากล่ามรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้ได้ ล่ามสามารถพิจารณาถอนตัวจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
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• หากล่ามพบว่าการแปลและการสัมภาษณ์นั้น ๆ ผู้สัมภาษณ์และล่ามมีความเหน็ดเหนื่อยจากการ
แปลก่อนนี้ที่เกินก�ำลังแล้ว ล่ามมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติงานได้ หากเกินกว่าจ�ำนวนชั่วโมงท�ำงาน
ที่ตกลงกันไว้ (โดยปกติแล้วไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) และแจ้งว่าการท�ำงานในสภาวะร่างกาย
เกินขีดจ�ำกัดเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความเสียหายที่จะตามมาได้
• กรณีผู้เสียหายพยายามสร้างความกดดันให้กับล่ามด้วยการตัดสินบน หรือข่มขู่เรียกร้องให้ล่าม
ไม่พูดความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายในระหว่างการสัมภาษณ์หรือปฏิบัติงาน แต่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ ในการนี้ ล่ามพึงยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ปฏิเสธต่อผู้เสียหายด้วยค�ำพูดและท่าทีที่สุภาพ ชี้แจงยืนยันขอบเขตการท�ำหน้าที่การให้บริการ
ของล่ามและให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านของล่าม นักสังคมสงเคราะห์ ผูด้ แู ลผูเ้ สียหาย
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ
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คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

ปัญหาด้านเทคนิคในการท�ำล่ามและแนวทางแก้ไข
ปัญหา

แนวทางแก้ไข

จ�ำได้ไม่หมด • จดบันทึก โดยเฉพาะ ชื่อเฉพาะ ตัวเลข และประเด็นข้อย่อย
• หากมีเวลาเตรียมพร้อมกับฝ่ายต่าง ๆ อาจขอให้ผู้พูดหยุดให้แปลทุก ๆ
3-4 ประโยค
• อย่าเดา แต่งเอง หรือข้ามไป ให้ขอให้ผู้พูดพูดใหม่
• ค�ำนึงความหมายและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือเจตนาของผู้พูด
อย่าพยายามจ�ำเป็นค�ำ ๆ อาจใช้วิธีนึกภาพตาม และจับประเด็นส�ำคัญว่า
ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร
ไม่เข้าใจความ • เตรียมตัวล่วงหน้า
หมายของศัพท์/ • ถามผู้พูดว่าสิ่งที่พูดนั้นหมายความว่าอะไร อย่าเดา
ผู้พูด
• พกพจนานุกรม เพื่อใช้เปิดในเวลาที่พัก
ไม่รู้ว่าจะแปลค�ำ • ให้ความส�ำคัญกับ “ความหมาย” มากกว่าค�ำ 
นั้นเป็นอีกภาษา • พยายามสื่อสิ่งเดียวกันโดยใช้ค�ำพูดต่างกัน เช่น ลองแปลไทยเป็นไทย
อย่างไร
แล้วหาค�ำแปลของค�ำใหม่นั้นในอีกภาษาแทน
• แปลแบบอธิบาย
• เตรียมตัวล่วงหน้า
• พกพจนานุกรม
ข้อพึงระวัง - การระหว่างการสนทนาหรือสัมภาษณ์ ล่ามพึงระวังไม่พูดหรือสนทนากลับไปกลับมา
กั บ ฝ่ า ยหนึ่ ง และปล่ อ ยให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง รอค� ำ แปลโดยที่ ไ ม่ ท ราบว่ า ล่ า มกั บ อี ก ฝ่ า ยคุ ย อะไรกั น อยู ่
เนือ่ งจากอาจสร้างความระแวงสงสัยได้ เช่น หากผูเ้ สียหายชวนล่ามสนทนานอกประเด็นล่ามก็ตอ้ งแปลค�ำพูด
โต้ตอบระหว่างล่ามและผูเ้ สียหายให้เจ้าหน้าทีฟ่ งั ด้วย หรือเมือ่ ล่ามฟังผูเ้ สียหายไม่เข้าใจ จ�ำเป็นต้องถามเพือ่ ให้
ผูเ้ สียหายอธิบายความหมายของค�ำหรือเรือ่ งราวเพิม่ เติม ก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ รอฟังค�ำแปลอยูก่ อ่ น
ว่าล่ามยังไม่สามารถแปลได้ จ�ำเป็นต้องถามผู้เสียหายกลับก่อน เป็นต้น
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5.5 แนวทางการดูแลตนเองจากการปฏิบัติงานล่าม
การแปลภาษาในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย ล่ามอาจได้รับผลกระทบทางลบอันเกิดจากความ
บอบช�ำ้ ทางด้านจิตใจจากการท�ำงานโดยไม่รตู้ วั หรือเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าจากการท�ำงาน และยังต้องรับมือกับ
ความเครียดในระหว่างการแปลจากปัจจัยสาเหตุตา่ งๆ รวมถึง ความคาดหวังของผูเ้ สียหาย ทีอ่ าจมองเป็น
เห็นล่ามเป็นเสมือนผูม้ าช่วยชีวติ หรือเป็นเพือ่ นทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ สียหายหลุดพ้นจากสถานการณ์ทตี่ งึ เครียดนัน้
ได้ ทีล่ า่ มไม่อาจตอบสนองได้ ซึง่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีล่ า่ มและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการสัมภาษณ์จะ
ต้องตระหนักถึงความเสีย่ งต่างๆ มีความเข้าใจถึงสาเหตุและอาการทีเ่ ป็นผลจากการได้รบั ความบอบช�ำ้ ทาง
จิตใจและภาวะเหนือ่ ยล้านัน้ ๆ และหาทางป้องกันหรือเยียวยารักษาได้อย่างทันการณ์ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
ประสบการณ์เดิมทีล่ า่ มอาจมีคล้ายคลึงกับผูเ้ สียหาย ย่อมเป็นผลให้ลา่ มได้รบั ผลกระทบทางด้านจิตใจไปด้วย
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สาเหตุที่ล่ามอาจได้รับผลกระทบจนเกิดความบอบช�้ำทางด้านจิตใจ เนื่องมาจากการที่ล่ามจะต้อง
แปลถ้อยค�ำหรือข้อความทีส่ ะเทือนจิตใจ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ฟังจาก
ผู้เสียหายถึง 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1) การฟังอย่างตั้งใจเพื่อดูความถูกต้องส�ำหรับการแปล 2) การค้นหา
ความหมายซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุให้ผล 3) การเลือกสรรเอาความคิดรวบ
ยอดเพื่อที่จะสามารถให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันระหว่างภาษาที่หนึ่งกับภาษาที่สอง ไปจดถึง 4) การ
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่สองในระดับภาษา น�้ำเสียง ท่าทีที่ใกล้เคียงกับถ้อยค�ำต้นฉบับ ดังนั้น ล่ามจึง
ถือผูท้ ตี่ อ้ งเผชิญกับถ้อยค�ำหรือข้อความทีส่ ะเทือนใจถึงสีค่ รัง้ หรือมากกว่านัน้ ส�ำหรับการแปลในแต่ละครัง้
ดังนั้น จึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความรู้สึกและจิตใจของล่ามได้ อาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับล่าม
และวิธีการรับมือกับสภาวการณ์นั้น มีดังนี้
อาการหลอน
(Flashbacks)
เป็นความทรงจ�ำทีเ่ กิดภาพอยูใ่ นใจและเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้ แล้วในอดีต ซึง่ ล่ามบางคน
อาจไม่สามารถด�ำเนินการแปลต่อไปได้หากได้ยินเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังเป็นประจ�ำ แล้วดึงเอาความทรงจ�ำ
ในอดีตย้อนมาตอกย�้ำถึงความทุกข์ทรมานจากประสบการณ์ที่เคยได้รับ หรือล่ามอาจเกิดความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจผู้เสียหายมากจนเกินไป ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะแต่งเติมเรื่องราวที่แปลไปโดยไม่รู้ตัว กลายเป็น
การแปลไปตามความรู ้ สึ ก ส่ ว นตั ว มากกว่ า การแปลไปตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความเป็ น จริ ง
ส่งผลให้ล่ามรู้สึกเก็บกด ร�ำคาญใจ วิตกกังวลและตึงเครียด
หากล่ามมีความรู้สึกไปตามอาการต่างๆ เหล่านี้ ให้พยายามค้นหาว่าเหตุการณ์ใดในเรื่องราวที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านั้น และเกิดอาการขึ้นในตอนไหน ในระหว่างการท�ำงานหรือภายหลังจาก
เสร็จงานแปล ทั้งนี้ ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไปนัก เนื่องจากการแปลให้กับผู้เสียหายที่ผ่านประสบการณ์
อันทุกข์ทรมาน ย่อมอาจท�ำให้ล่ามเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบทางอารมณ์ที่รุนแรงไปกับผู้เสียหาย คนอื่นหรือ
ต่อตัวล่ามเองได้ แต่สิ่งส�ำคัญคือ ล่ามจะต้องรู้จักและเริ่มส�ำรวจอารมณ์ต่างๆ ของตนเองที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

โรคเครียดที่เกิดจากการประสบกับเหตุการณ์สะเทือนใจโดยทางอ้อม
(Secondary Traumatic Stress Disorder)
เป็นปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ตา่ ง ๆ ของอาการเครียด เมือ่ รูส้ กึ กดดัน รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวก�ำลังส่งผลร้าย
ต่อตนเอง บางครั้ง อาจเป็นความรู้สึกของการแบกรับภาระที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ามที่รู้สึกว่า
ผู้เสียหายและเหตุการณ์ที่ล่ามเผชิญอยู่นั้นมีความต้องการหรือเรียกร้องจากล่ามมากเกินไป โดยล่ามอาจ
รู้สึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ให้ลุล่วง แต่ในขณะเดียวกัน การแปลนั้น
อาจน�ำไปสูก่ ารขาดความข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง เป็นการแปลจากความรูส้ กึ ส่วนตัว ยิง่ ท�ำให้ลา่ ม
รู้สึกแย่ลง เก็บกดและวิตกกังวลอันเนื่องมาจากเกิดความทรงจ�ำที่หลอกหลอนอยู่ซ�้ำๆ
ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงานมากเกินไป
(burn-out)
ล่ามอาจเกิดสภาวะเหน็ดเหนือ่ ยจากการท�ำงาน ท�ำให้สญ
ู เสียความสนใจในการท�ำงาน ไม่ตอ้ งการรับรู้
รั บ ฟั ง สิ่ ง ที่ ผู ้ เ สี ย หายจะพู ด หรื อ บอกเล่ า ให้ ฟ ั ง ท� ำ ตั ว ห่ า งเหิ น ไปจนถึ ง เกิ ด สภาวะปฏิ เ สธผู ้ เ สี ย หาย
เสมือนผูเ้ สียหายไม่มตี วั ตน อาจรูส้ กึ โกรธเกลียดหรือเห็นผูเ้ สียหายเป็นศัตรู หากล่ามรูส้ กึ ตัวว่า ตนเองเหนือ่ ย
ล้าจากการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง มีปญ
ั หานอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เบือ่ อาหาร มีคนอืน่ เห็นว่าก้าวร้าว เก็บกด
มองโลกในแง่ร้าย หรือชอบประชดประชัน ดื่มหรือสูบบุหรี่มากเกินไป เริ่มมาท�ำงานสาย ไม่สนใจงานที่ท�ำ 
อาจเป็นไปได้ว่าเกิดสภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน หากรู้สึกดังกล่าวหรือมีผู้มาบอกว่าล่ามมีพฤติการณ์
ดังกล่าวแล้ว ให้ล่ามร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ว่าจ้างในการขอรับค�ำปรึกษา เนื่องจากอาจพัฒนาไปสู่ 73
การได้สภาวะบอบช�ำ้ ทางจิตใจอันเนือ่ งมาจากการท�ำงานโดยไม่รตู้ วั ได้ หากไม่ได้รบั การเยียวยาอย่างเหมาะสม
ภาวะบอบช�้ำทางด้านจิตใจอันเนื่องมาจากการท�ำงานโดยไม่รู้สึกตัว
(Vicarious Trauma)
ล่ามที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากสภาวะบอบช�้ำทางจิตใจอันเนื่องมาจากการท�ำงานโดยไม่รู้ตัว
มักจะแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือสมาชิกครอบครัว ชอบอยู่โดดเดี่ยวตามล�ำพัง มีความละเอียดอ่อน
ต่ อ ความรุ น แรงอย่ า งสุ ด โต่ ง และเต็ ม ไปด้ ว ยความรู ้ สึ ก สิ้ น หวั ง มี สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลรอบข้ า ง
ความรู้สึกนึกคิดหรือทักษะทางอารมณ์ที่เลวร้ายลง
อาการเครียดภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
(PTSD)
โรค PTSD เป็นอาการที่บุคคลประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
สถานที่หรือวัตถุสิ่งของใด ที่เตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญนั้น อาจมีอาการหลอนหรือฝันร้าย
ย่อมท�ำให้บุคคลผู้นั้นพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่หรือแยกตัวออกมาจากสิ่งใด ๆ ที่จะท�ำให้เตือนถึง
เหตุการณ์นั้น เป็นผลให้ผู้นั้นอาจเห็นว่า หรือกล่าวถึงสถานการณ์ที่ตนถูกกระท�ำความรุนแรง อย่างเฉยชา
ไม่มีการตอบสนองทางด้านอารมณ์ใด ๆ
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แนวทางการรับมือหากพบว่าตนเองก�ำลังกับเผชิญกับอาการต่าง ๆ เหล่านี้

หากล่ามพบว่า ตนก�ำลังเผชิญหรือตกอยู่ในสถานการณ์ใดตามข้างต้นนี้ ในระหว่างการแปลภาษา
ให้กับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ควรส่งต่องานแปลให้ล่ามคนอื่นเป็นการชั่วคราว และขอรับค�ำ
ปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา หรือบุคคลทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลา่ มได้ เพือ่ คอยตรวจสอบ
ว่าล่ามได้รับผลกระทบและเอาความรู้สึกของตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับฟังจากงานแปลเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ การได้รับค�ำปรึกษาอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยลดภาวะเครียด และท�ำให้ล่ามได้ตระหนักถึงสภาวะ
ทางด้านสุขภาพจิตของตนเอง ซึ่งการตระหนักรู้สภาวะของตนนี้ จะช่วยท�ำให้ล่ามสามารถแปลได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ล่าม ป้องกันสภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน
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นอกจากนี้ ล่ามสามารถเตรียมการและจัดการวางแผนการดูแลตนเอง ทั้งในระยะก่อนหน้า ระหว่าง
และภายหลังที่เผชิญกับความเครียดและความกดดันในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการเตรียมความพร้อม
ทั้งในการปฏิบัติงานและด้านอารมณ์จิตใจ และการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ในการท�ำงาน (boundaries)
ในการท�ำงานซึ่งแบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับการท�ำงาน นอกจากนี้ การรู้ข้อมูลของผู้เสียหายและ
สถานการณ์ทจี่ ะท�ำหน้าทีแ่ ปล จะช่วยให้ลา่ มได้มกี ารเตรียมตัวเตรียมใจในการแปลทีด่ ขี นึ้ ลดภาวะเครียด
จากการแปล รวมทั้ง รู้ว่าจะสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้บ้าง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ในระหว่างสถานการณ์เผชิญความเครียด ด้วยการเรียนรู้และ
ใช้เทคนิคในการจัดการและควบคุมอารมณ์ ตั้งสติ การผ่อนลมหายใจเพื่อคลายความตึงเครียด การเปลี่ยน
จุดสนใจหรือการขอพักการแปลชั่วคราวสามารถน�ำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม
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5.6 การพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองถือเป็นจรรยาบรรณข้อหนึ่งของล่าม เพื่อให้ล่ามสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด แนวทางการพัฒนาตนเองอาจแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

ทักษะด้านภาษา
• ล่ามทีด่ คี วรจะสามารถฟังภาษาทัง้ สองภาษาได้เข้าใจทัง้ หมด หากล่ามรูส้ กึ ว่าทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ
ของเรายังไม่ดีพอ ควรพัฒนาโดยการฝึกฟังจากรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือวีดีโอใน YouTube
• หากล่ามยังอ่านเขียนภาษาต่างประเทศไม่ได้ ควรเรียนการอ่านเขียน เพราะทักษะการอ่านจะเป็นช่องทาง
ในการหาความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มวงศัพท์จากการอ่านทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
• หากล่ามยังพูดภาษาต่างประเทศได้ไม่ชัด ก็ควรหัดออกเสียงให้ชัด โดยเน้นการออกอักขระทั้งสระ
และพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักของภาษานั้น ๆ รวมถึงการลงเสียงหนักและท�ำนองเสียงด้วย
โดยอาจขอให้เจ้าของภาษาช่วยฟังและแก้ไขวิธีการออกเสียงของล่ามให้ถูกต้อง
• การจัดท�ำคลังค�ำศัพท์ของตนเองหรือร่วมกันใช้ดว้ ยกันในระหว่างกลุม่ นักแปลและล่าม จากการได้เจอ
ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ทีอ่ าจยากต่อการหาค�ำทีใ่ กล้เคียงกันในภาษาทีส่ อง หรืออาจต้องบัญญัตคิ ำ� แปลขึน้ มาใหม่
การเรียนรู้ค�ำศัพท์ที่เฉพาะทาง จะท�ำให้ล่ามมีความมั่นใจในตนเองและเชื่อมั่นในการควบคุมก�ำกับ
การแปล ลดความกังวลและความเครียดอันอาจเกิดจากการท�ำงานแปล มีสมาธิและสามารถ
แปลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น

ทักษะการล่าม
• ล่ามสามารถฝึกฝนทักษะการล่ามได้โดยลองฟังคลิปวีดโี อ แล้วอัดเสียงต้นฉบับและการแปลของตัวเองไว้
เพื่อเปรียบเทียบว่าสามารถถ่ายทอดออกมาได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
• ระหว่างดูละครโทรทัศน์/ข่าว/วิทยุแล้วแปลตามในใจ เพื่อฝึกฝนทักษะการแปลได้ทุกเวลา
• ฝึกการท�ำล่ามจากเอกสาร โดยอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ แล้วแปลปากเปล่าเป็นอีกภาษาหนึ่งทันที
การฝึกฝนจะช่วยท�ำให้แปลได้รวดเร็วมากขึ้น
• ควรบั น ทึ ก เสี ย งไว้ เ พื่ อ ฟั ง และตรวจสอบการแปลของตนเอง โดยอาจให้ ผู ้ อื่ น ช่ ว ยวิ จ ารณ์ แ ละ
ให้ ค วามเห็ น ทั้ ง ในเรื่ อ งการออกอั ก ขระว่ า ชั ด เจนหรื อ ไม่ การพู ด ฉะฉานชั ด เจนหรื อ ไม่
น�้ำเสียงน่าฟังหรือไม่ รวมถึงเนื้อหาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
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ตัวอย่างแบบฝึกหัดทดสอบการแปลด้วยตนเอง
• พูดในหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เรื่องเกี่ยวกับตัวเอง สภาพแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นภาษาแม่
(เช่น ภาษาไทย) เป็นเวลา 10-15 นาที บันทึกเสียงไว้
• ฟังที่บันทึกเสียงไว้และสรุปประเด็นส�ำคัญจากที่ฟังเป็นภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ)
• จากนัน้ ฟังทีบ่ นั ทึกเสียงไว้อกี ครัง้ แล้วแปลทีละประโยคเป็นภาษาต่างประเทศ โดยกดหยุดเป็นระยะ ๆ
เพื่ อ แปล หากมี ป ั ญ หาในการแปลช่ ว งใดหรื อ ค� ำ ใด ให้ จ ดบั น ทึ ก ไว้ เช่ น จดศั พ ท์ ที่ แ ปลไม่ ไ ด้
หรือช่วงที่แปลติดขัด
• ท�ำซ�้ำอีกครั้ง โดยครั้งที่สองนี้ ให้เริ่มบันทึกเสียงพูดเป็นภาษาต่างประเทศในหัวข้อที่คุ้นเคย จากนั้น
ฟังและสรุปประเด็นเป็นภาษาแม่ เสร็จแล้วให้แปลเนื้อหาที่พูดเป็นภาษาแม่ทีละสองประโยค
โดยจดช่วงที่แปลไม่ได้หรือมีปัญหาด้วย
• พยายามฝึกใช้ความจ�ำให้มาก หากมีเพื่อนช่วยฟังและให้ความเห็นจะดีมาก

ความรู้เฉพาะด้านและความรู้รอบตัว
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• เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส
• อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังข่าว อ่านหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวงศัพท์

การสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา
• เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส เพื่อหาเครือข่าย
• ตั้งกลุ่มทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค
• เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 6
หลักการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมาตรฐาน
การปฏิบัติตนส�ำหรับล่าม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นหลักปฏิบตั ทิ ผี่ ปู้ ระกอบวิชาชีพนัน้ ๆ พึงปฏิบตั ิ เนือ่ งจากเป็นทีต่ กลงกันว่า
การปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร และการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไปจากมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ และเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับไม่ได้ เนือ่ งจากมักก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ช้ลา่ มไม่ทางใดก็ทางหนึง่
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพล่าม

6.1 หลักการส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านล่ามเพือ่ คุม้ ครองและช่วยเหลือ
หลักการนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยพืน้ ฐานแล้วการแสดงออกอย่างมีจริยธรรมหมายถึงการพิจารณาถึงสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุดต่อแต่ละบุคคล
ตามสภาวะของบุคคลนั้นๆ เหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งหลักการพื้นฐานดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ไม่ท�ำร้าย (ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ทั้งโดยค�ำพูดและการกระท�ำ)
2. ท�ำให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือรู้สึกปลอดภัย สงบ มั่นใจ และสบายใจ
3. รักษาความเป็นส่วนตัว
4. รักษาทุกอย่างไว้เป็นความลับ
5. ให้ข้อมูล
6. ขอความยินยอมโดยบอกกล่าว (หมายถึงจะท�ำอะไรให้ถามความยินยอมของผู้เสียหาย
โดยอธิบายถึงความส�ำคัญ วัตถุประสงค์และกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง)
7. ถามค�ำถามด้วยความใส่ใจถึงความอ่อนไหวและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
8. รับฟังอย่างตั้งใจและมีทีท่าที่แสดงการตอบรับตลอดเวลา
9. สังเกตปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับความช่วยเหลือที่บ่งบอกถึงความต้องการจะหยุดพักในระหว่าง
การสัมภาษณ์หรือการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
10. พิจารณาแนวคิด ความเชื่อและอคติของตนเอง
11. เชื่อ อย่าตัดสิน
12. รักษาความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติและความเห็นอกเห็นใจ
13. ปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในลักษณะที่ท�ำให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ
ร่างกายและสามารถควบคุมการสื่อสารได้
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14. ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์วางใจว่าจะไม่มีใครต�ำหนิเขาในสิ่งที่เกิดขึ้น
15. แจ้งให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการตรวจสอบทางด้านนิติเวชเละรับ
ทราบรายงานผลการตรวจ
16. แจ้งให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบถึงสิทธิในการขอรับส�ำเนาบันทึกสุขภาพและบันทึก
ทางการแพทย์
17. เน้นย�้ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระลึกถึงขีดความสามารถและความแข็งแกร่งของตน
นอกจากนีแ้ ล้ว ในการปฏิบตั งิ านล่ามยังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงวัย วุฒภิ าวะและเพศสภาพของผูเ้ สียหาย
และเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องมีความอ่อนไหวต่อความเป็นเด็กและเพศสภาพ (Gender) ของผู้เสียหาย
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้เสียหายจากการสัมภาษณ์และการแปล
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ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ (Gender sensitivity) ในบางกรณี ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงอาจ
รู้สึกสบายใจในการพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์และล่ามที่เป็นเพศเดียวกันมากกว่า โดยเฉพาะการบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการถูกละเมิดทางเพศ ซึง่ ในกฎหมายไทยได้ระบุการรับรองให้พนักงานสอบสวน
เพศเดียวกันเป็นผูด้ ำ� เนินการสอบสวน ณ ทีน่ ี้ ล่ามจึงควรเป็นเพศเดียวกัน เพือ่ เอือ้ ให้บรรยากาศในการพูดคุย
สัมภาษณ์เป็นไปอย่างไว้เนื้อเชื้อใจ นอกจากนี้ มายาคติที่มีภาพเหมารวมต่อความเป็นหญิงชายอันเป็นผล
เนื่องมาจากสังคมและวัฒนธรรม อาจส่งผลต่อการตัดสินให้คุณค่าต่อเรื่องราวที่แปล เช่น ผู้หญิงไม่น่าจะมี
ความรู้เรื่องการเมือง ผู้ชายไม่ควรแสดงความอ่อนแอด้วยการร้องไห้
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6.2 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่าม
ล่ามเป็นบุคคลทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีอยูใ่ นกระบวนการ หากทุกคนพูดภาษากลางเดียวกันได้ แต่ลา่ มก็เป็น
บุคคลทีข่ าดเสียไม่ได้ หากเจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ สียหายพูดกันคนละภาษา ล่ามพึงระลึกไว้อยูเ่ สมอว่าวัตถุประสงค์
ของการมีอยูข่ องล่ามคือเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการสือ่ สารระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ สียหาย ให้เหมือนว่า
คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายพูดภาษาเดียวกัน ดังนั้น ล่ามจะต้องแปลทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายต้องการจะสื่อออกไป
ในการสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ควบคุมทิศทางของการสนทนา ล่ามเป็นเพียงตัวกลาง
ในการสื่อสาร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ บทบาทของล่ามคือการแปล และต้องเอื้อให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันโดยตรง
มากที่สุด จรรยาบรรณล่ามจะสะท้อนลักษณะงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปจรรยาบรรณล่าม
แปลอย่างซื่อตรงต่อต้นฉบับ

• ไม่ผิด
• ไม่ขาด ไม่แปลแบบสรุปย่อ แต่แปลทุกอย่างที่ผู้พูดพูด

รักษาความลับ

• ไม่เกิน ไม่แต่งเติมข้อความ หรือใส่ความเห็นหรือค�ำอธิบายเพิ่ม

เป็นกลาง

• รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน

ให้เกียรติผู้อื่น

• ไม่รับงานเกินความสามารถ
• เมื่อรับงานแล้ว ต้องท�ำให้ดีที่สุด

เป็นมืออาชีพ

• ต้องเตรียมตัว
• ตรงต่อเวลา
• แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
• พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณล่ามแปลจาก National Standard Guide for Community Interpreting Services.
Healthcare Interpretation Network HIN Toronto, Canada. First Edition. November 2007.
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วัตถุประสงค์ : รักษาความหมายเดิมของสารที่ต้องการสื่อ
1. ล่ามแปลค�ำพูดและข้อความเขียนทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์ ฟังดูสละสลวยและเป็นธรรมชาติในภาษา
ปลายทาง และไม่มีการบิดเบือนต้นฉบับโดยการตัด เติม หรืออธิบายขยายความ ยกเว้นแต่ในกรณี
แปลตรงตัวแล้วไม่สื่อให้เกิดความเข้าใจ ให้รักษาลักษณะภาษาและระดับภาษาของต้นฉบับไว้
2. ล่ามเตือนทุกฝ่ายว่าทุกอย่างที่พูดคุยกันจะต้องแปลให้อีกฝ่ายทราบ หากฝ่ายหนึ่งขอให้ล่ามไม่
แปลข้อความใดข้อความหนึ่ง ล่ามจ�ำเป็นต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งถึงการขอร้องดังกล่าวและถามว่าจะ
ให้ด�ำเนินการอย่างไร
3. ล่ามสามารถจะใช้ค�ำทับศัพท์ได้ หากไม่มีค�ำแปลที่ตรงในภาษาปลายทาง แต่ให้มีค�ำอธิบายที่จะท�ำให้
ผู้ฟังพอจะเข้าใจค�ำทับศัพท์นั้นได้เช่นกัน
4. ล่ามจะขอให้พูดซ�้ำ  พูดใหม่ หรือขยายความเพิ่มเติม หากสิ่งที่พูดมานั้นไม่ชัดเจนพอที่จะแปลได้
เมื่อล่ามรู้ตัวว่าตัวเองเข้าใจผิด/แปลผิด ให้แจ้งให้คู่สนทนาทราบทันที
5. ล่ามใช้รูปแบบการท�ำล่ามที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์จะใช้การท�ำล่าม
แบบพูดตาม
6. ล่ามจะแปลสรุป (หมายถึง ไม่แปลเนือ้ ความบางส่วน) ก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่านั้น ล่ามจะต้องพยายามแปลข้อความทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับเดิม
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ตัด บิดเบือน เสริม หรือท�ำให้ภาษาสวยขึ้น

การรักษาความลับ

วัตถุประสงค์ : รักษาความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรักษาความลับของข้อมูล
1. ล่ามแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบว่าจะรักษาข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปล
ของล่ามมั่นใจได้ว่าล่ามจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้เป็นความลับ
2. ล่ามจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้ยนิ ได้เห็น ได้อา่ นนอกเหนือจากการแปลในทีน่ นั้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
อย่างชัดเจนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายจะบังคับไว้
3. เจ้าหน้าที่ควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยให้กับล่ามล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวหาข้อมูลค�ำศัพท์
ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่อง ให้พึงระลึกไว้ว่าล่ามมีหน้าที่ต้องรักษาความลับ
เพื่อที่จะได้สื่อสารให้ข้อมูลกับล่ามได้เต็มที่

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

ความเป็นกลาง

วัตถุประสงค์ : การสือ่ สารทีต่ รงตามเจตนาของผูส้ อื่ ไม่ถกู บิดเบือนด้วยอคติหรือความเห็นส่วนตัวของล่าม
และเพื่อให้ทุกฝ่ายไว้วางใจล่าม ไม่เห็นว่าล่ามเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1. ล่ามต้องวางตัวเป็นกลางในทุกสถานการณ์และแจ้งให้ทุกฝ่ายถึงหน้าที่ที่จะต้องเป็นกลางนี้
2. ล่ามควรปฏิเสธทีจ่ ะรับท�ำงานทีต่ วั เองมีผลประโยชน์เข้าไปเกีย่ วข้อง หรือกรณีทฝี่ า่ ยหนึง่ ฝ่ายใดมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับล่ามจนอาจกระทบต่อภาพความเป็นกลางของล่ามได้
3. ล่ามควรแจ้งให้ทกุ ฝ่ายทราบหากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือมีความสัมพันธ์สว่ นตัวทางใดทางหนึง่ กับ
ผู้ใช้ล่าม

การให้เกียรติผู้อื่น

วัตถุประสงค์ : แสดงให้เห็นถึงความตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีความรู้สึกและความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีเหมือนกัน
1. ล่ามควรให้เกียรติและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย
2. ล่ามควรส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารโดยตรงผ่านการแปลของล่ามระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ล่ามควรปฏิบัติงานในลักษณะที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีอ�ำนาจตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติเอง

การรู้จักบทบาทของตัวเอง

วัตถุประสงค์ : รักษาสถานะความเป็นนักวิชาชีพของล่าม ลดความเสี่ยงในการถูกกล่าวโทษ รักษาสภาพ
จิตใจและความปลอดภัยในร่างกายของล่าม
1. บทบาทของล่ามคือการท�ำให้เกิดการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งพูดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
2. ล่ามไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายใด
3. ล่ามไม่ได้เป็นคู่สนทนา ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  หรือให้ความเห็นส่วนตัวต่อเรื่องหรือกรณีที่ตัวเองแปล
และไม่มีปฏิกิริยาต่อฝ่ายใด
4. ล่ามไม่ใช่ผู้กลั่นกรอง ไกล่เกลี่ย หรือพูดแทนให้ฝ่ายใด
5. ล่ามจะหลีกเลีย่ งการติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่จำ� เป็น ก่อนการสัมภาษณ์ ล่ามอาจติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสื่อสารเข้าใจภาษาหรือภาษาถิ่นของแต่ละฝ่ายได้ เพื่อยืนยันราย
ละเอียดการนัดพบ หรือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดพบแก่ผู้รับบริการ
6. ล่ามจะไม่ท�ำหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากการแปลให้แต่ละฝ่าย
7. ล่ามจะท�ำการแปลโดยแทรกแซงการสนทนาน้อยที่สุด
8. ล่ามจะปกป้องความเป็นส่วนตัว สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของตัวเอง
9. ล่ามจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพภายใต้บทบาทของล่ามและหลีกเลี่ยงการน�ำตัวเองเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ
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วัตถุประสงค์ : รับผิดชอบต่อคุณภาพของการแปลของตัวเอง ต่อบทบาทและมาตรฐานการท�ำงานของล่าม
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�ำงาน
1. ล่ามพยายามศึกษาข้อผิดพลาดในการแปล และแก้ไขทันทีเมื่อพบ
2. ล่ามจะปฏิเสธงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกินกว่าความสามารถตัวเอง
3. เมือ่ ล่ามพบว่างานนัน้ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถเกินกว่าทีล่ า่ มมี ล่ามจะแจ้งให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทราบทันที
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไรต่อไป
4. ล่ามจะรักษาบทบาท ขอบเขตหน้าทีข่ องตัวเองและด�ำเนินการตามควรเพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทราบถึงบทบาท
และขอบเขตหน้าที่ของล่าม
5. ล่ามจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�ำงานของวิชาชีพล่าม
6. ล่ามจะแจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบถึงสภาพการณ์หรือเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐาน
ข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารนี้ เช่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความเหนื่อยล้าจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถได้ยินการสนทนาได้อย่างชัดเจน หรือการไม่มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์
เฉพาะทีใ่ ช้ และปฏิเสธทีจ่ ะปฏิบตั งิ านต่อภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว ล่ามเป็นผูท้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบต่อคุณภาพ
บทแปลของตัวเอง

ความเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ : ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
1. ล่ามจะปฏิบัติตามมาตรฐานการท�ำงานของวิชาชีพและระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่ว่าจ้าง
2. ล่ามจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซง ก้าวก่ายการสื่อสารเท่าที่จะเป็นไปได้
3. ล่ามจะปฏิบัติงานที่รับมาให้แล้วเสร็จโดยตลอด
4. ล่ามต้องตรงต่อเวลา
5. ล่ามจะอยู่ในสถานที่นัดหมายให้ ป ฏิ บั ติง านจนกว่ าการสั มภาษณ์ พู ด คุ ย จะแล้ ว เสร็ จ หรื อ ได้ รั บ
การบอกกล่าวให้กลับได้
6. ล่ามจะแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ
7. ล่ามจะไม่ปฏิบัติธุระส่วนตัวหรือธุระอื่นใดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ล่าม
8. ล่ามจะปฏิบัติตนด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมอยู่เสมอ

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

การพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ลา่ มมีทกั ษะความสามารถสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นถึงการได้รบั การรับรอง
ฝึกอบรม และประสบการณ์ รักษาระดับและพัฒนาทักษะ
1. ล่ามจะเข้ารับการอบรมและสอบรับการรับรองที่มี
2. ล่ามจะรักษาระดับและเพิ่มพูนทักษะและความรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการศึกษาต่อเนื่องใน
ระบบและนอกระบบ
3. ล่ามจะขอรับความเห็นต่อการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของตัวเอง
4. ล่ามพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ล่ามจะเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพล่ามทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรมของสมาคมนัน้
6. ล่ามมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะภาษา บุคคล และบริการต่าง ๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ล่ามที่ดีจะต้องมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ
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ท�ำเนียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองต่อต้านการค้ามนุษย์

อาคารซีพี 3 ชั้น 7 ตึก A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-202-9074-6

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดนนทบุรี
(บ้านเกร็ดตระการ)

เลขที่ 34/1 หมู่ 2 ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-584-5115
โทรสาร: 02-584-5116

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดนครราชสีมา
(บ้านนารีสวัสดิ์)

เลขที่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044-922-668
โทรสาร: 044-922-792

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก
(บ้านสองแคว)

เลขที่ 492/4 หมู่ที่ 17 ต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ 
จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์: 055-981-240
โทรสาร: 055-981-241

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(บ้านศรีสุราษฎร์)

เลขที่ 39/1 ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์ - นาสาร ต�ำบลขุนทะเล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์: 077-355-540
โทรสาร: 077-355-541

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลรังสิต อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12110
โทรศัพท์: 02-577-3826
โทรสาร: 02-577-3827

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดสงขลา

เลขที่ 217 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์: 074-584-316
โทรสาร: 074-584-317

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดระนอง

เลขที่ 989 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางริ้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง
85000
โทรศัพท์: 077-810-375
โทรสาร: 077-810-376

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงราย

เลขที่ 126 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย ต�ำบลเวียงเหนือ
อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์: 053-602-689
โทรสาร: 053-602-690

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
(บ้านภูมิเวท)

เลขที่ 2/2 ม.1 ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-583-8345
โทรสาร: 02 583 3500 ต่อ 200

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 1599
เว็บไซต์: www.royalthaipolice.go.th

กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 1191
เว็บไซต์: www.atpd.go.th

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เลขที่ 507 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2287-3101, 1178
โทรสาร: 0-2287-1516, 0-2287-1310
เว็บไซต์: www.immigration.go.th/index
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ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่มักเป็นผู้แนะน�ำตัวล่ามต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ และชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของการสนทนา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของล่ามและวิธีการสนทนาผ่านล่าม หากเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ด�ำเนินการดังกล่าว ล่ามควรเตือนให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ได้กล่าวแนะน�ำทุกคนก่อน หรือหาวิธี
แนะน�ำตนเองและการท�ำหน้าที่ล่ามต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ก่อน โดยสามารถด�ำเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้
1. กล่าวทักทาย แนะน�ำชื่อ หน่วยงาน (ถ้ามี) และชี้แจงการท�ำหน้าที่ล่ามในการสนทนาครั้งนี้
2. อธิบายการท�ำงานหน้าที่แปลว่า ล่ามจะพยายามแปลทุกอย่างที่ได้ยินจากคู่สนทนาได้กล่าวให้ถูกต้อง
3. หากไม่เข้าใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ท�ำให้ไม่สามารถแปลได้ ล่ามอาจขอให้คู่สนทนากล่าวซ�้ำอีก
4. ล่ามไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงข้อคิดเห็นต่อข้อความใด ๆ ที่แปลของคู่สนทนา และไม่ได้รับอนุญาตให้
ข้อมูลหรืออธิบายแทนคู่สนทนา
5. ขอให้คู่สนทนาได้พูดคุยต่อกันและกัน ไม่ใช่พูดกับล่าม และเป็นการพูดคุยผ่านล่าม ซึ่งตลอดการ
สัมภาษณ์ ล่ามจะใช้ค�ำสรรพนามเหมือนผู้พูด และจะเรียกแทนตัวล่ามเองว่า “ล่าม”
6. ขอให้ถามค�ำถามอย่างตรงไปตรงมา และเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่สนทนา ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวล่าม
7. ถ้าคูส่ นทนาไม่เข้าใจล่าม หรือรูส้ กึ ไม่สะดวกใจทีจ่ ะให้ลา่ มแปลให้ผเู้ สียหายขอให้แจ้งให้ทราบโดยทันที
8. ชี้แจงว่าในการสนทนาและการแปลทุกเรื่องราวจะเก็บไว้เป็นความลับ
9. ก่อนจบการแนะน�ำตัว ให้สอบถามคู่สนทนา

ตัวอย่าง

สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม ชื่อ < ชื่อ-นามสกุลล่าม> หน่วยงาน < ชื่อหน่วยงาน> (ถ้ามี) วันนี้ จะ
มาท�ำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ ชื่อ < ชื่อ-นามสกุลล่าม> ต�ำแหน่ง < ชื่อต�ำแหน่ง> จาก
หน่วยงาน < ชื่อหน่วยงาน> (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การท�ำหน้าที่ของล่ามจะต้องแปลทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดต่อกัน ดังนั้น จะขอความร่วมมือให้
ท่านช่วยหยุดเป็นระยะ ใช้ค�ำพูดแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้ล่ามได้สามารถแปลได้อย่างถูกต้องและครบ
ถ้วนใจความ ซึ่งล่ามจะไม่แต่งเติม เปลี่ยนหรือตัดข้อความใด ๆ ออก หากมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ ขอให้บอกหรือ
ขอให้พดู ซ�ำ้ อีกได้ ซึง่ ล่ามจะท�ำหน้าทีเ่ พียงช่วยแปลในการสือ่ สารระหว่างท่านเท่านัน้ และไม่ได้รบั อนุญาต
ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ หรืออธิบายแทน ดังนั้น จึงขอแนะน�ำว่าให้ท่านพูดต่อกันโดยตรง
ไม่ใช่พูดกับล่าม แต่เป็นการพูดคุยผ่านล่าม โดยล่ามจะใช้ค�ำสรรพนามหรือการเรียกชื่อตามผู้พูด และใช้
แทนตัวล่ามว่า “ล่าม”
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการพูดคุยในครั้งนี้ คือ <ชี้แจงวัตถุประสงค์> ซึ่งเราหวังว่าจะได้ผล <ผลที่คาด
ว่าจะได้จากการพูดคุยและน�ำไปท�ำอะไร> ในท้ายสุด และเรื่องราวที่พูดคุยในวันนี้จะเป็นความลับซึ่งล่าม
ต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของล่าม ท่านมีค�ำถามใด ๆ ก่อนที่เราจะเริ่มหรือไม่

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์

คู่มือการปฏิบัติงานล่าม

