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A Guideline for Journalists: Promoting Victim-Based Journalistic Reporting for Trafficking in Persons Cases

การึค�ามนษุย ์  (Trafficking in Persons-TIP) ห็มายถิ่ึง การึเป็นธุรึะจดัห็า การึพื่ามาจากห็รึือส่งไปท่ี่�ใด การึให็�ท่ี่�อย้่อาศยั  

การึสง่ติอ่ โอน ห็รึอืรึบััไว�ซึ่ึ�งบัคุคลัโดยใช�ความรุึนแรึง การึข้เ่ขญ็ การึลักัพื่าติวั การึกกัขงั การึฉ�อฉลั การึห็ลัอกลัวง การึใช�อ ำานาจ

ในที่างท่ี่�ผิู้ด ห็รึอืสถิ่านะท่ี่�ออ่นแอ การึขดัห็น่� ห็รึอืการึให็�เงินห็รึอืผู้ลัปรึะโยชนใ์ด ๆ เพืื่�อให็�ได�มาซึ่ึ�งความยินยอมของผู้้�ม่อ ำานาจ

ควบัคมุบัคุคลัอื�น ไมว่า่จะกรึะที่ำาภายในปรึะเที่ศห็รึอืข�ามพื่รึมแดนเพืื่�อแสวงห็าปรึะโยชนห์็รึอืก่อให็�เกิดการึแสวงห็าปรึะโยชน์

จากบัคุคลั

ห็นว่ยงานของภาครึฐัท่ี่�ชว่ยปรึะสานงาน ป�องกนั แลัะจดัการึการึค�ามนษุยใ์นรึะดบััชาติ ิรึะดบััจงัห็วดั รึะดบััเมืองห็ลักัของ

ภมิ้ภาค แลัะรึะดบัักรึะที่รึวง 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ ห็มายถิ่งึ  บัคุคลัท่ี่�ได�รึบััความที่กุขท์ี่รึมานที่าง จิติใจ รึา่งกาย เพื่ศ รึวมที่ั�งความเส่ยห็ายที่างเศรึษฐกิจแลัะ/ห็รึอื

ที่างสงัคมท่ี่�เกิดจากการึกรึะที่ำาความผิู้ดที่างอาญาในการึค�ามนษุย ์(มาติรึา 1 วรึรึค 3 ของกฎห็มายฉบับััท่ี่� 21 ป่ พื่.ศ. 2550)

การึกรึะที่ำาท่ี่�ที่ ำาให็�ผู้้�อื�นติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายฯ

การึกรึะที่ำาติอ่บัคุคลัห็รึอืกลัุม่คนโดยไมเ่ที่า่เท่ี่ยมกนั

การึกรึะที่ำาท่ี่�เอาปรึะโยชนห์็รึอืห็ากำาไรึจากบัคุคลัอื�นที่ั�งที่างวตัิถิ่แุลัะมิใชว่ตัิถิ่ตุิามธรึรึมชาติ ิ เชน่ การึใช�ปรึะสบัการึณห์็รึอื

ที่กัษะของบัคุคลัอื�น ๆ โดยไมใ่ห็�การึติอบัแที่นติามสมควรึ 

การึต่ิติรึาในที่างไมด่่ห็รึอืที่างลับัแก่บัคุคลัใด ๆ ซึ่ึ�งการึต่ิติรึาน่ �ที่ ำาให็�สถิ่านภาพื่ของบัคุคลันั�นด�อยลังห็รึอืม่ปัญห็า 

การึรึายงานขา่วเชิงลักึ ครึอบัคลัมุการึอธิบัายเห็ติกุารึณโ์ดยลักึซึ่ึ �ง รึวมที่ั�งม่การึนำาเสนอแนวที่างแลัะความร้ึ �แก่ผู้้�อา่นเพืื่�อให็�ได�

ที่ ำาความเข�าใจมากขึ �น 

การึรึายงานขา่วท่ี่�ม่ความครึอบัคลัมุท่ี่�ซึ่บััซึ่�อนมากขึ �นเมื�อเท่ี่ยบักบััการึรึายงานเชิงลักึ โดยความครึอบัคลัมุเผู้ยให็�เห็น็ 

แลัะติดิติามปัญห็าเพืื่�อให็�ผู้้�อา่นได�เห็น็ภาพื่เห็ติกุารึณอ์ยา่งเป็นรึะบับั รึวมไปถิ่งึผู้้�ท่ี่�ม่สว่นเก่�ยวข�องแลัะการึรึบััผิู้ดชอบัติอ่

ปัญห็า 

 

ร้ึปแบับัการึเข่ยนบัรึรึยายสถิ่านการึณ ์ในการึเข่ยนเชิงพื่รึรึณา ผู้้�เข่ยนบัรึรึยายรึายลัะเอ่ยดของกรึณ่ท่ี่�เกิดขึ �นวา่เป็นอยา่งไรึ  

โดยม่วตัิถิ่ปุรึะสงคเ์พืื่�อสรึ�างสรึรึคบ์ัรึรึยากาศเสมือนให็�ผู้้�อา่นติกอย้ใ่นเห็ติกุารึณแ์ลัะสถิ่านท่ี่�นั�น ๆ เอง  รึายลัะเอ่ยด 

ของเห็ติกุารึณจ์ะเข่ยนบัรึรึยายเพืื่�อสรึ�างอารึมณร์ึว่มของผู้้�อา่น 

แนวการึเข่ยนอยา่งห็นึ�งท่ี่�ผู้้�เข่ยนบัรึรึยายห็รึอืเลัา่เรึื�องแก่ผู้้�อา่น   การึเลัา่เรึื�องให็�พืื่ �นท่ี่�สรึ �างสรึรึคแ์ก่ผู้้�เข่ยนในการึเสนอข�อมล้ั  

เชน่ นกัเข่ยนบัที่ความ มกัใช�ร้ึปแบับัการึเข่ยน  “การึเลัา่เรึื�อง” ในการึนำาเสนอความครึอบัคลัมุของกรึณ่ติวัอยา่ง

ผู้้�ม่คา่นิยมเก่�ยวกบััมนษุยชาติโิดยกำาห็นดให็�มนษุยเ์ป็นเกณฑ์ใ์นการึที่ำาความเข�าใจบัางสิ�ง

การึปฏิิบัตัิอิยา่งเป็นธรึรึมติอ่ผู้้�อื�น  

การึกรึะที่ำาซึ่ึ�งปกป�องแลัะรึกัษาความลับััของผู้้�อื�น ในบัรึบิัที่ของวารึสารึศาสติรึ ์การึปกป�องความเป็นสว่นติวัเป็นการึเคารึพื่ 

ติอ่บัคุคลั ความชอบัสว่นบัคุคลั ห็รึอืความชอบัของแห็ลัง่ท่ี่�มา

การึค�ามนษุย์

คณะที่ำางานป�องกนัแลัะปรึาบัปรึาม 

การึค�ามนษุย ์

ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย ์

ความรุึนแรึง

การึเลัือกปฏิิบัตัิิ

การึแสวงห็าผู้ลัปรึะโยชนโ์ดยมิชอบั

การึเห็มารึวม

การึรึายงานขา่วเชิงลักึ

การึรึายงานขา่วเชิงสืบัสวน

การึเข่ยนเชิงพื่รึรึณา

การึเลัา่เรึื�อง

นกัมนษุยนิยม

ความเป็นกลัาง

การึปกป�องความเป็นสว่นติวั 

ค้ำ�ศัพท์ ค้ำ�จำ�กัดค้ว�ม

อภิธานำศัพื้ท์

3 แนวปฏิิบัตัิิส ำาห็รึบัันกัข่าว: การึส่งเสรึิมการึนำาเสนอรึายงานด�านวารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์
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พื่นัธมิติรึนกัขา่วอิสรึะ (The Alliance of Independent Journalists)

กรึมสอบัสวนคด่อาญาสำานกังานติำารึวจแห็ง่ชาติอิินโดน่เซ่ึ่ย (Indonesian National Police Criminal Investigation Department)

อนสุญัญาวา่ด�วยการึขจดัการึเลืัอกปฏิิบัตัิติิอ่สติรึใ่นที่กุร้ึปแบับั (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women)

คณะที่ำางานป�องกนัแลัะปรึาบัปรึามการึค�ามนษุย ์ซึ่ึ�งจดัติั�งโดยรึฐับัาลัอินโดน่เซ่ึ่ย

สทิี่ธิมนษุยชน (Human Rights)

องคก์ารึรึะห็วา่งปรึะเที่ศเพืื่�อการึโยกย�ายถิิ่�นฐาน (International Organization for Migration)

องคก์ารึแรึงงานรึะห็วา่งปรึะเที่ศ (International Labour Organization)

รึฐัมนติรึก่รึะที่รึวงวฒันธรึรึมแลัะการึพื่ฒันามนษุย ์(Coordinating Ministry for Human Development and Culture Republic 
of Indonesia)

คณะกรึรึมการึคุ�มครึองเดก็แห็ง่อินโดน่เซ่ึ่ย (Indonesian Child Protection Commission)

กรึะที่รึวงการึพื่ฒันาศกัยภาพื่สติรึแ่ลัะการึคุ�มครึองเดก็แห็ง่สาธารึณรึฐั อินโดน่เซ่ึ่ย (The Ministry of Women Empowerment and 
Child Protection of the Republic of Indonesia)

ห็นว่ยงานคุ�มครึองพื่ยานแลัะผู้้�เส่ยห็ายฯ (Witness and Victim Protection Agency)

องคก์ารึพื่ฒันาเอกชน (Non-Government Organization)

แรึงงานย�ายถิิ่�นชาวอินโดน่เซ่ึ่ย (Indonesian Migrant Workers)

ชาติพิื่นัธุ ์ศาสนา เชื �อชาติ ิแลัะความสมัพื่นัธร์ึะห็วา่งกลัุม่ เป็นคำาท่ี่�น ำามาใช�ในรึะเบ่ัยบัให็มเ่พืื่�อรึบััรึองความสามคัค่ในความห็ลัากห็ลัาย
ของกลัุม่  

สห็ภาพื่แรึงงานย�ายถิิ่�นอินโดน่เซ่ึ่ย (Indonesian Migrant Workers) Union)

การึค�ามนษุย ์(Trafficking in Persons)

การึฟอกเงิน (Money Laundering) 

อนสุญัญาสห็ปรึะชาชาติเิพืื่�อติอ่ติ�านอาชญากรึรึมข�ามชาติท่ิี่�จดัติั�งในลักัษณะองคก์รึ (United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime)

องคก์ารึที่นุเพืื่�อเดก็แห็ง่สห็ปรึะชาชาติิ (United Nations Children’s Fund)

กฎห็มายฉบับััท่ี่� 21 วา่ด�วยการึขจดัการึกรึะที่ำาท่ี่�เก่�ยวกบััการึค�ามนษุย ์พื่.ศ. 2550 (Law Number 21 Year 2007 on the Eradication 

of the Criminal Act of Trafficking in Persons)
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การึจดัที่ำาแนวปฏิิบัตัิิส ำาห็รึบัันกัขา่ว: การึสง่เสรึมิการึนำาเสนอรึายงานด�าน

วารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยใ์นกรึณ่ 

การึค�ามนษุย ์ม่เป�าห็มายเพืื่�อสนบััสนนุนกัขา่วแลัะผูุ้�ปฏิิบัตัิอิาช่พื่สื�อ ในการึ 

นำาเสนอขา่วแลัะเนื �อห็าท่ี่�ครึอบัคลัมุกรึณ่การึค�ามนษุย ์(TIP) ห็นงัสือเลัม่น่ � 

ม่แนวปฏิิบัตัิิว่าควรึจะนำาเสนอเก่�ยวกบััผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยใ์นสื�อ 

ติา่ง ๆ ที่างวารึสารึศาสติรึอ์ย่างไรึ ดงันั�นห็นงัสือเลัม่น่ �น่าจะเป็นเครึื�องมือ 

ในที่างปฏิิบัตัิท่ิี่�สามารึถิ่ใช�เป็นแห็ลัง่อ�างอิงสำาห็รึบััผู้้�ปฏิิบัตัิงิานด�านสื�อแลัะ

นกัขา่ว 

แนวคดิท่ี่�จะจดัที่ำาค้มื่อแนวปฏิิบัตัิดิงักลัา่วม่พืื่ �นฐานมาจากการึปรึะเมินของ 

IOM ติอ่เนื �อห็าในสื�อเก่�ยวกบััการึค�ามนษุยใ์นป่ พื่.ศ. 2562 ติามการึปรึะเมิน

เบืั �องติ�นในสื�อท่ี่�พิื่มพื่เ์ผู้ยแพื่รึเ่นื �อห็าเก่�ยวกบััการึค�ามนษุย ์ซึ่ึ�ง IOM พื่บัวา่  

ม่เพ่ื่ยงไม่ก่�สื�อท่ี่�รึายงานเก่�ยวกับั TIP โดยอย้่บันจรึรึยาบัรึรึณของ

วารึสารึศาสติรึแ์ลัะห็ลักัการึคุ�มครึองผู้้�เส่ยห็ายฯ 

นอกจากน่� จากการึปรึะเมินยงัพื่บัว่า สื�อท่ี่�เผู้ยแพื่รึบ่ัางสว่นยงัขาดที่กัษะ 

ในการึบัรึรึยายภาพื่ผู้้�เสย่ห็ายฯ เมื�อนำาเสนอเก่�ยวกบััผู้้�ท่ี่�รึอดช่วิติจากการึค�า

มนษุย ์  สง่ผู้ลัให็�เกิดการึต่ิติรึาห็รึอืแม�แติเ่กิดการึที่ำารึ �ายห็รึอืลัว่งลัะเมิดซึ่ำ�า 

จากปรึะเดน็ข�างติ�น จงึม่การึจดัที่ำาค้มื่อแนวปฏิิบัตัิน่ิ �ขึ �นมา 

ค้่มือแนวปฏิิบััติิส ำาห็รึับันักข่าว:การึส่งเสรึิมการึนำาเสนอรึายงานด�าน

วารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนุษยเ์ลั่มน่ �

ปรึะกอบัด�วยส่�ห็วัข�อห็ลักั เรึิ�มติ�นด�วยการึเกรึิ�นนำาเก่�ยวกบััปรึะเด็นการึค�า

มนษุยท่์ี่�ปรึากฏิในสื�อมวลัชน  ห็วัข�อท่ี่�สอง เป็นการึกลัา่วถิ่ึงภาพื่รึวมของ

สถิ่านการึณก์ารึค�ามนษุยใ์นอินโดน่เซ่ึ่ย 

เนื �อห็าในห็วัข�อท่ี่�สามจะอธิบัายถิ่ึงห็ลักัการึที่ั�วไปในการึถ่ิ่ายที่อดกรึณ่การึ 

ค�ามนษุย ์แลัะจบัเนื �อห็าบัที่สดุที่�ายด�วยการึเสนอแนวปฏิิบัตัิวิา่ควรึจะเติรึย่ม

ห็ลักัการึรึายงานเรึื�องกรึณ่การึค�ามนษุย ์อย่างไรึรึวมถิ่ึงการึนำาเสนอเก่�ยว

กบััผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะการึเลัา่เรึื�องรึาวในด�านวารึสารึศาสติรึเ์ชน่ไรึ 

โดยบัที่แรึกจะให็�ข�อม้ลัที่ั�วไปเก่�ยวกับัวิธ่การึจับัปรึะเด็นปัญห็าในสื�อ 

ปัจจบุันัน่ � ซึ่ึ�งเนื �อห็าสว่นน่�พื่ฒันาขึ �นมาจากการึจดัที่ำาการึปรึะเมินโดย IOM 

ในป่ พื่.ศ. 2562 สำาห็รึบัับัที่ท่ี่�สอง จะถ่ิ่ายที่อดเนื �อห็าให็�นกัขา่วม่ความร้ึ �เก่�ยว

กบััแนวคิดพืื่ �นฐานการึค�ามนษุย ์ ท่ี่�อย้่ในกรึอบักฏิห็มายอินโดน่เซ่ึ่ย แลัะ 

ภาพื่รึวมสถิ่านการึณก์ารึค�ามนษุย ์ในอินโดน่เซ่ึ่ย 

บัที่ท่ี่�สามจะเป็นเนื �อห็าเก่�ยวกับัสารึะสำาคญัของค้่มือเลั่มน่ �  โดยจะเป็น 

การึบัรึรึยายอย่างลัะเอ่ยดเพืื่�อให็�เกิดความเข�าใจลัึกซึ่ึ �งในห็ลักัการึที่ั�วไป 

ในการึถ่ิ่ายที่อดกรึณ่การึค�ามนษุย ์แลัะผู้้�เส่ยห็ายฯ ในที่างวารึสารึศาสติรึ์

ด�วยสำาห็รึบัับัที่ท่ี่�ส่�จะเป็นเนื �อห็าเก่�ยวกบััแนวปฏิิบัตัิิวา่ ควรึเรึิ�มติ�นรึายงาน

กรึณ่การึค�ามนษุยแ์ลัะผู้้�เสย่ห็ายฯ อยา่งไรึ  ที่ั�งน่ � ม่การึอธิบัายเป็นลัำาดบััขั�น 

พื่รึ�อมที่ั�งม่แบับัฝึึกห็ดัให็�เข่ยนเก่�ยวกบััเนื �อห็าในสื�อ

บทสื่รุปัสื่ำ�หรับ

ผู้บริห�ร
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A Guideline for Journalists: Promoting Victim-Based Journalistic Reporting for Trafficking in Persons Cases

องคก์ารึรึะห็ว่างปรึะเที่ศเพืื่�อการึโยกย�ายถิิ่�นฐาน (IOM) บันัที่กึไว�ว่า ในแติ่ลัะป่ 
ม่ผู้้�คนถิ่้กค�ามนุษยท์ี่ั�วโลักนับัลั�านรึาย  การึค�ามนุษย ์ (TIP) ไม่ได�เป็นเพ่ื่ยง
อาชญากรึรึมรึ�ายแรึง แติ่ยงัเป็นการึลัะเมิดสิที่ธิมนษุยชนอย่างรึ�ายแรึงอ่กด�วย1  
การึค�ามนษุยส์ง่ผู้ลัติอ่ช่วิติของผู้้�ห็ญิง ผู้้�ชาย แลัะเดก็ที่ั�วโลัก พื่รึรึคการึเมืองติา่ง ๆ   
รึฐับัาลั องคก์ารึพื่ฒันาเอกชน ภาคเอกชน นกัวิชาการึ แลัะผู้้�เช่�ยวชาญด�านสื�อ 
ที่ั�งรึะดบััชาติแิลัะรึะดบัันานาชาติิติ�องที่ำางานรึว่มกนัในการึขจดัการึค�ามนษุย ์

ติามรึายงานปรึะจำาป่ของกองปรึาบัปรึามการึค�ามนุษย์แห็่งชาติิ (ATTF)  
คณะที่ำางานพิื่เศษได�รึบััรึายงานวา่ม่การึค�ามนษุยป์รึะมาณ 94 ถิ่งึ 176 รึายที่กุป่ 
ติั�งแติป่่พื่.ศ. 2554 ถิ่งึ พื่.ศ. 25612  กรึณ่เห็ลัา่น่ �สว่นให็ญ่เป็นการึรึายงานผู้้�เส่ย
ห็ายฯ แลัะสง่ติอ่ไปรึบััความชว่ยเห็ลัือ ผู้า่นองคก์รึพื่ฒันาเอกชน (NGO) แลัะการึ
บังัคบััใช�กฎห็มาย

ในแติล่ัะป่ม่คนมากกวา่รึ �อยคน ปรึะกอบัด�วย ผู้้�ชาย ผู้้�ห็ญิง  เดก็ห็ญิง แลัะเดก็ชาย
ได�รึบััการึช่วยเห็ลัือแลัะรึะบัวุ่าเป็นผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย ์แติ่ห็ากเท่ี่ยบักบัั
การึรึายงานขา่วกรึณ่การึค�ามนษุย ์โดยเฉลั่�ยในแติล่ัะป่ม่เพ่ื่ยง 7-10 กรึณ่เที่า่นั�น
ท่ี่�ม่การึนำาเสนอในสื�อ3 จากจำานวนน่� ส่วนให็ญ่คือจดัเป็นรึายงานอาชญากรึรึม  
ในขณะเด่ยวกนั การึสอบัสวนรึายงานเก่�ยวกบัั การึค�ามนษุย ์ได�รึบััการึรึายงาน
เพ่ื่ยง 3-5 กรึณ่ในรึะยะเวลัาสามป่ท่ี่�ผู้า่นมา (พื่.ศ.2560-2562)4

ในที่างกลับัักนั เนื �อห็าท่ี่�สื�อกลัา่วถิ่ึงอย่างชดัเจนในกรึณ่ การึค�ามนษุย ์มกัจะถิ่ก้
ครึอบังำาโดยขา่วท่ี่�เก่�ยวข�องกบััแรึงงานข�ามชาติชิาวอินโดน่เซ่ึ่ย (IMW) ติวัอยา่งเชน่ 
บัที่ความห็วัข�อ “IMW ถิ่้กขายให็�กบััอิรึกั” “Bareskrim สอบัสวนการึค�ามนษุย ์
ท่ี่�รึว่มมือกบััมาเลัเซ่ึ่ย” ห็รึอื “Erwiana-IMW ท่ี่�ถิ่ก้ค�ามนษุยใ์นฮ่อ่งกง” เป็นติ�น

ในขณะเด่ยวกันข่าวกรึณ่การึค�ามนุษยใ์นปรึะเที่ศเอง ก็มักจะอธิบัายว่าเป็น 

ส่วนห็นึ�งของข่าวการึค�าปรึะเวณ่ห็รึือความผิู้ดที่างเพื่ศ เช่น สื�อพื่าดห็วัข่าวว่า  

“ห็กวยัรุึ่นขายพื่รึห็มจรึรึยผ์ู้่านโซึ่เช่ยลัม่เด่ย”  “การึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศ 

ใน Penjaringan ม่การึบังัคบััให็�เสพื่ยาแลัะให็�บัรึกิารึที่างเพื่ศแก่ชายถิ่ึง 10 คน” 

“เห็ยื�อเดก็ใน Bunyuwangi ถิ่ก้ขายไปในรึาคา 150,000 ร้ึเป่ยห็”์ เป็นติ�น ห็ากมอง 

ผู้่าน ๆ อาจจะไม่พื่บัสิ�งผิู้ดผิู้ดปกติิในถิ่�อยคำาท่ี่�เลืัอกใช�ส ำาห็รึบััห็วัข�อข่าวน่ � แติถ่ิ่�า

เรึาพิื่จารึณาจากมมุการึให็�ความคุ�มครึอง ถิ่�อยคำาเห็ลั่าน่ �อาจนำาไปส้่การึต่ิติรึา 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ 

จากการึปรึะเมินเบืั �องติ�นซึ่ึ�งจัดที่ำาโดย IOM รึ่วมกับัท่ี่�ปรึกึษาอิสรึะเพืื่�อพื่ฒันา 

แนวปฏิิบัตัิิน่ �รึะบัุว่า เห็ติุผู้ลัปรึะการึห็นึ�งท่ี่�ที่ ำาให็�เรึาพื่บัถิ่�อยคำาแลัะพื่าดห็วัข่าว 

ดงักลั่าวในเนื �อห็าสื�อบั่อยครึั�ง เพื่รึาะนกัข่าวขาดข�อมล้ัแลัะความร้ึ �เก่�ยวกบััการึ 

ค�ามนษุย ์ปรึะเด็นรึวมถิ่ึงห็ลักัการึคุ�มครึองผู้้�เส่ยห็ายฯ สถิ่านการึณน่์�ม่อิที่ธิพื่ลั 

ติอ่วิธ่ท่ี่�นกัขา่วถ่ิ่ายที่อดภาพื่กรึณ่การึค�ามนษุย ์ในของพื่วกเขาในงาน นอกจากนั�น 

ผู้ลัการึปรึะเมินยังพื่บัว่า ยังขาดความเข�าใจในการึแยกแยะคด่การึค�ามนุษย ์ 

กับัความผู้ิดที่างอาญาอื�น ๆ เช่น ความรุึนแรึงติ่อเด็ก ข�อพิื่พื่าที่แรึงงาน  

ห็รึอือาชญากรึรึมการึค�าปรึะเวณ่อ่กด�วย 

จากสิ�งท่ี่�กลั่าวมาข�างติ�น เรึาสามารึถิ่สรุึปว่า การึเสรึิมสรึ�างความร้ึ �แลัะ 

ความติรึะห็นกัของผู้้�ปฏิิบัตัิงิานด�านสื�อเป็นสิ�งส ำาคญัยิ�ง โดยเฉพื่าะนกัขา่วท่ี่�ที่ ำางาน

เก่�ยวกับัปัญห็าการึค�ามนุษย ์ เมื�อความร้ึ �แลัะความติรึะห็นักของพื่วกเขาด่ขึ �น  

พื่วกเขาจะสามารึถิ่ปรึบัับัที่บัาที่ของตินให็�เห็มาะสมเพืื่�อให็�ความคุ�มครึองผู้้�เสย่ห็าย

จากการึค�ามนษุย ์แลัะป�องกนักรึณ่เก่�ยวกบััการึค�ามนษุย์

1 แนวคดิของการึลัะเมิด ‘ขั�นติ�น’ (แลัะคำาวา่ ‘ร้ึปแบับัท่ี่�สมำ�าเสมอของการึลัะเมิดสทิี่ธิมนษุยชนอยา่งรึ�ายแรึง’) ได�รึบััการึพื่ฒันาโดยองคก์รึสทิี่ธิมนษุยชนแห็ง่สห็ปรึะชาชาติ ิแลัะปรึากฏิติวัครึั�งแรึกในมติ ิ8 (ม่นาคม พื่.ศ. 2510) ของคณะกรึรึมาธิการึสทิี่ธิมนษุยชนแห็ง่สห็ปรึะชาชาติิ  1967, มติิ 1235 แห็ง่คณะมนติรึ่

เศรึษฐกิจแลัะสงัคมแห็ง่สห็ปรึะชาชาติ ิ(ECOSOC) อนญุาติให็�คณะกรึรึมาธิการึสห็ปรึะชาชาติวิา่ด�วยสทิี่ธิมนษุยชนแลัะคณะอนกุรึรึมการึสห็ปรึะชาชาติวิา่ด�วยการึป�องกนัการึเลัือกปฏิิบัตัิิแลัะการึคุ�มครึองชนกลัุม่น�อย ‘ติรึวจสอบัข�อมล้ัท่ี่�เก่�ยวข�องกบััการึลัะเมิดอยา่งรึ�ายแรึงของมนษุยส์ทิี่ธิแลัะเสรึภ่าพื่ขั�นพืื่ �นฐาน 

ดงัติวัอยา่งนโยบัายการึแบัง่แยกส่ผิู้ว แลัะติดัสนิใจวา่คณะกรึรึมาธิการึสามารึถิ่ศกึษา ‘สถิ่านการึณท่์ี่�เผู้ยให็�เห็น็ร้ึปแบับัการึลัะเมิดสทิี่ธิมนษุยชนอยา่งติอ่เนื�อง” 

2 รึายงานปรึะจำาป่ คณะที่ำางานติอ่ติ�านการึค�ามนษุย ์ปรึะจำาป่ พื่.ศ. 2562 กรึะที่รึวงสง่เสรึมิสติรึแ่ลัะคุ�มครึองเดก็ ปรึะจำาป่ พื่.ศ.2562 ครึั�งท่ี่�  2 

3 การึติรึวจสอบัสื�อ IOM ป่พื่.ศ. 2560-2562 ข�อมล้ัภายใน

4 อ�างแลั�ว

ก�รค้้�มนุำษย์ ์

ท่�เผย์แพร่ในำสื่่�อปััจจุบนัำ 
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บัางสว่นจากเรึื�องรึาวของลันิดา เป็นติวัอยา่งกรึณ่การึค�ามนษุย ์(TIP) เห็ติใุดกรึณ่ของลันิดาจงึจดัเป็นกรึณ่

การึค�ามนุษย ์ แที่นท่ี่�จะเป็นกรึณ่การึใช�ความรุึนแรึงในครึอบัครึัว แลั�วการึจัดกรึณ่ลัินดาเป็นกรึณ่ 

การึค�ามนษุย ์สง่ผู้ลัปรึะโยชนต์ิอ่ลันิดามากขึ �นห็รึอืไม ่

แม�ว่ามันอาจจะไม่ได�ที่ ำาให็�ลัินดาม่ความยุติิธรึรึมมากขึ �นก็ติาม การจัด้ค้ด้ีลิินำด้าให้เป็นำ 

การค้้ามนุำษยนั์ำบเป็นำการส่นัำบส่นุำนำหน่ำวยงานำบังคั้บใช้้กฎหมาย เพื้้�อเริ�ม 

การส่อบส่วนำด้ำาเนิำนำการแลิะร้�อถอนำการจัด้ระเบียบอาช้ญากรรม 

ข้ามพื้รมแด้นำที�เกี�ยวข้องกับการกระทำาค้วามผู้ิด้ทางอาญานีำ�

(แห็ลัง่ท่ี่�มา: เอกสารึเรึื�องการึจดัการึแรึงงานข�ามชาติอิินโดน่เซ่ึ่ยแลัะ IOM, พื่.ศ. 2562)

ลินิดาไม่ไ่ดไ้ปโรงเรยีน แม่ข่องเธอทำำางานเป็นคนรบัใช้ใ้นบา้นเพื่่�อหารายได ้

ในการดำารงช้วีิติ  พื่อ่ของเธอทำอดทำิ�งพื่วิกเขา เพื่่�อนของลินิดาแนะนำาใหเ้ธอร้จ้ักักบัคนทำี�

ลิอ่ลิวิงใหเ้ธอกลิายเป็นเจัา้สาวิตาม่สั�ง ซ่ึ่�งลินิดาเพื่ยีงแคอ่ยากไดเ้งนิ

เพื่่�อจัะไดช้้ว่ิยแม่ป่ลิดหนี �ไดอ้ยา่งรวิดเรว็ิ จัากการสั�งซ่ึ่ �อทำางไปรษณียี์

ลินิดาไดร้บัสนิสอดทำองหม่ั�นทำี�สาม่ารถใช้เ้พื่่�อช้ำาระหนี �ของแม่ข่องเธอได้

อยา่งไรกต็าม่ ในประเทำศของสาม่ขีองเธอซ่ึ่�งคอ่ไตห้วินั ลินิดาไดร้บัม่อบหม่ายใหท้ำำางาน  

แตไ่ม่ไ่ดร้บัอนญุาตใหอ้อกจัากบา้นแลิะไดร้บัอาหารวินัลิะหน่�งม่่ �อเทำา่นั�น ในขณีะทำี�เธอแทำบจัะไม่่

ร้จ้ักัใครในไตห้วินัทำำาใหก้ารหลิบหนเีป็นเร่�องยากม่าก ลินิดาเป็นหน่�งใน

ผู้้เ้สยีหายจัากการคา้ม่นษุย ์สหภาพื่แรงงานขา้ม่ช้าตชิ้าวิอนิโดนเีซีึ่ย (SBMI)

เขา้ช้ว่ิยจัดัการคดขีองเธอ

“

“
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ของการค้้ามนุำษยใ์นำอนิำโด้นีำเซียี 
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2.1
คำาจำากดัความของการึค�ามนษุย ์

ในกรึอบักฎห็มายรึะดบััชาติแิลัะ

รึะดบัันานาชาติิ

การึค�ามนษุย ์ (TIP) บังัคบััใช�ภายใติ�กฎห็มายห็มายเลัข 21 ของป่พื่.ศ. 2550 ว่าด�วยการึกำาจดัการึกรึะที่ำา 

ความผิู้ดที่างอาญาในการึค�ามนษุย ์ภายใติ�มาติรึา 1 การึค�ามนษุย ์ห็มายถิ่งึ:

“การคา้ม่นษุย ์ (TIP) หม่ายถง่ การเป็นธรุะจัดัหา การพื่าม่าจัากหรอ่สง่ไปทำี�ใด การใหท้ำี�อย้อ่าศยั การสง่ตอ่ 

โอน หรอ่รบัไวิซ่้ึ่�งบคุคลิโดยใช้ค้วิาม่รุนแรง การข่้เขญ็ การลิกัพื่าตวัิ การกกัขงั การฉ้อ้ฉ้ลิ การหลิอกลิวิง การ

ใช้อ้ำานาจัในทำางทำี�ผู้ดิหร่อสถานะทำี�อ่อนแอ การขดัหนี � หร่อการใหเ้งนิหร่อผู้ลิประโยช้นใ์ด ๆ เพื่่�อใหไ้ดม้่าซ่ึ่�ง 

ควิาม่ยนิยอม่ของผู้้ม้่ีอำานาจัควิบคมุ่บคุคลิอ่�น ไม่่วิ่าจัะกระทำำาภายในประเทำศหร่อขา้ม่พื่รม่แดนเพื่่�อแสวิงหา

ประโยช้นห์รอ่ก่อใหเ้กดิการแสวิงหาประโยช้นจ์ัากบคุคลิ”

ในรึะดบััสากลัการึค�ามนษุย ์ได�รึบััการึควบัคมุภายใติ�พิื่ธ่สารึเพืื่�อป�องกนั ปรึาบัปรึาม แลัะลังโที่ษการึค�ามนษุย ์

โดยเฉพื่าะสติรึแ่ลัะเดก็ เสรึมิด�วยอนสุญัญาสห็ปรึะชาชาติเิพืื่�อติอ่ติ�านอาชญากรึรึมข�ามชาติท่ิี่�จดัติั�งในลักัษณะ 

องคก์รึ ห็รึือท่ี่�เรึ่ยกว่าพิื่ธ่สารึพื่าเลัอรึโ์มแห็่งสห็ปรึะชาชาติิ (Palermo Protocol) ในขณะเด่ยวกนั ในรึะดบัั

ภมิ้ภาคการึค�ามนษุย ์ได�รึบััการึควบัคมุภายใติ�อนสุญัญาอาเซ่ึ่ยนวา่ด�วยการึติอ่ติ�านการึค�ามนษุย ์โดยเฉพื่าะ

สติรึแ่ลัะเดก็ (ACTIP) เครึื�องมือที่ั�งสองกำาห็นดวา่การึค�ามนษุย ์เป็นชดุของกรึะบัวนการึของการึกรึะที่ำาเพืื่�อการึ

แสวงห็าปรึะโยชนอ์ยา่งไมถ่ิ่ก้ติ�อง

“การึค�ามนษุย ์ห็มายถิ่งึ การึจดัห็า การึขนสง่ การึสง่ติอ่ การึจดัให็�ท่ี่�อย้อ่าศยั ห็รึอืการึรึบััไว�ซึ่ึ�งบัคุคลัโดยการึ

ข้เ่ข็ญ การึใช�กำาลังั การึใช�อ ำานาจโดยมิชอบั การึใช�สถิ่านะความเส่�ยงภยัจากการึค�ามนษุยโ์ดยมิชอบั ห็รึอืการึ

ให็�ห็รึอืรึบััเงินห็รึอืผู้ลัปรึะโยชน ์ เพืื่�อให็�ได�มาซึ่ึ�งความยินยอมของบัคุคลัผู้้�ม่อ ำานาจควบัคมุบัคุคลัอื�น เพืื่�อความ

มุ่งปรึะสงคใ์นการึแสวงห็าปรึะโยชน ์การึแสวงห็าปรึะโยชนอ์ย่างน�อยท่ี่�สดุให็�รึวมถิ่ึงการึแสวงห็าปรึะโยชน ์

เพืื่�อการึค�าปรึะเวณ่ ห็รึือการึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศในร้ึปแบับัอื�น การึบังัคบััให็�ใช�แรึงงานห็รึือบัรึิการึ  

การึเอาคนลังเป็นที่าส ห็รึอืการึกรึะที่ำาอื�นเสมือนการึเอาคนลังเป็นที่าส การึที่ำาให็�ติกอย้่ในบังัคบัั ห็รึอืการึติดั

อวยัวะออกจากรึา่งกาย” (มาติรึา 3 (ก) พิื่ธ่สารึพื่าเลัอรึโ์มแห็ง่สห็ปรึะชาชาติ)ิ

นอกจากน่� ที่ั�งพิื่ธ่สารึพื่าเลัอรึโ์มแห็่งสห็ปรึะชาชาติิ แลัะ ACTIP ได�เน�นยำ�าวา่ การึยินยอมของผู้้�เส่ยห็ายจาก 

การึค�ามนษุยต์ิอ่การึแสวงห็าผู้ลัปรึะโยชนโ์ดยเจตินาจะเป็นเรึื�องนอกปรึะเดน็ห็รึอืไมส่ามารึถิ่นำามาเป็นข�ออ�าง

ในกรึณ่ท่ี่�ม่การึดำาเนินการึค�ามนษุยด์�วยวิธ่การึใด ๆ

ภ�พรวมของก�รค้้�มนำุษย์์ในำอินำโดนำ่เซ่ย์
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นอกจากเครึื�องมือห็ลักัสามปรึะการึข�างติ�นแลั�ว ยงัม่เครึื�องมืออื�น ๆ อ่กห็ลัายอยา่ง เชน่:

อนสุญัญา ILO วา่ด�วยติอ่ติ�านการึเป็นที่าส (ค.ศ.1962)

อนสุญัญา ILO วา่ด�วยแรึงงานบังัคบัั (ค.ศ. 1930)

ปฏิิญญาสากลัวา่ด�วยสทิี่ธิมนษุยชน (ค.ศ. 1948)

อนสุญัญาวา่ด�วยการึปรึาบัปรึามการึค�ามนษุยแ์ลัะเอารึดัเอาเปรึย่บัจากการึค�าปรึะเวณ่ของผู้้�อื�น (ค.ศ. 1949)

สว่นเสรึมิอนสุญัญาวา่ด�วยการึเลักิที่าส การึค�าที่าสแลัะองคก์รึแลัะการึปฏิิบัตัิท่ิี่�คลั�ายการึค�าที่าส (ค.ศ.1956)

อนสุญัญา ILO วา่ด�วยการึยกเลักิแรึงงานบังัคบัั (ค.ศ.1957)

กติกิารึะห็วา่งปรึะเที่ศวา่ด�วยสทิี่ธิที่างเศรึษฐกิจ สงัคม แลัะวฒันธรึรึม (ค.ศ. 1966)

กติกิารึะห็วา่งปรึะเที่ศวา่ด�วยสทิี่ธิพื่ลัเมืองแลัะสทิี่ธิที่างการึเมือง (ค.ศ.1979)

อนสุญัญาวา่ด�วยการึขจดัการึเลัือกปฏิิบัตัิติิอ่สติรึใ่นที่กุร้ึปแบับั CEDAW (ค.ศ. 1984)

อนสุญัญาสห็ปรึะชาชาติวิา่ด�วยสทิี่ธิเดก็ (ค.ศ. 1989)

อนสุญัญาวา่ด�วยการึติอ่ติ�านการึที่รึมาน แลัะการึกรึะที่ำาอื�น ๆ ท่ี่�โห็ดรึ�าย ไรึ �มนษุยธรึรึม ห็รึอืท่ี่�ย ำ�าย่ศกัดิ�ศรึ ่(ค.ศ. 1987)

อนสุญัญารึะห็วา่งปรึะเที่ศวา่ด�วยการึคุ�มครึองสทิี่ธิแรึงงานข�ามชาติแิลัะสมาชิกในครึอบัครึวั (CRMW) (ค.ศ. 1990)

อนสุญัญา ILO วา่ด�วยร้ึปแบับัท่ี่�เลัวรึ�ายของการึใช�แรึงงานเดก็ (ค.ศ. 1999)

มติสิมชัชาให็ญ่แห็ง่สห็ปรึะชาชาติ ิ60/147 ค.ศ. 2006 ห็ลักัการึพืื่ �นฐานแลัะแนวที่างเก่�ยวกบััสทิี่ธิในการึเย่ยวยา
แลัะการึชดใช�ส ำาห็รึบััผู้้�เส่ยห็ายจากการึลัะเมิดกฎห็มายสทิี่ธิมนษุยชนรึะห็วา่งปรึะเที่ศแลัะการึลัะเมิดกฎห็มายมนษุยธรึรึมรึะห็วา่งปรึะเที่ศอยา่งรึ�ายแรึง

องคป์รึะกอบัของการึกรึะที่ำาปรึะกอบัด�วยข�อบัง่ช่ �ของการึจดัห็า การึขนสง่ การึโอนย�าย การึให็�ท่ี่�อย้อ่าศยัแลัะห็รึอืการึรึบััไว�ซึ่ึ�งบัคุคลั โดยสามารึถิ่ใช�ข�อบัง่ช่ �เพ่ื่ยงติวัเด่ยว

ท่ี่�ม่การึพิื่สจ้นเ์พืื่�อรึะบัวุา่เป็นองคป์รึะกอบัของการึกรึะที่ำาการึค�ามนษุย์

นอกจากน่� จะเห็น็ได�วา่องคป์รึะกอบัของวธ่ิการึสามารึถิ่ได�มาจากข�อบัง่ช่ �ดงัติอ่ไปน่� การึคกุคามห็รึอืการึใช�กำาลังั การึบังัคบััข้เ่ขญ็ การึลักัพื่าติวั การึฉ�อโกง การึห็ลัอกลัวง 

การึใช�อ ำานาจในที่างท่ี่�ผิู้ดห็รึอืสภาวะท่ี่�ออ่นแอ แลัะการึจา่ยเงินห็รึอืผู้ลัปรึะโยชน ์ ข�อบัง่ช่ �น่ �คลั�ายกบััองคป์รึะกอบัก่อนห็น�า ท่ี่�ใช�ข�อบัง่ช่ �เพ่ื่ยงติวัเด่ยวในการึพิื่สจ้นว์า่ 

ม่คณุสมบัตัิคิรึบัถิ่�วนของการึค�ามนษุย์

ติามเครึื�องมือที่างกฎห็มาย ที่ั�งกรึอบัรึะดบััชาติแิลัะรึะดบััสากลั อาชญากรึรึมในการึค�ามนษุยป์รึะกอบัด�วย

สามองคป์รึะกอบั ได�แก่ การึกรึะที่ำา วิธ่การึ แลัะวตัิถิ่ปุรึะสงค ์ด�านลัา่งเป็นองคป์รึะกอบัการึค�ามนษุย ์ท่ี่�ถืิ่อวา่

เป็นการึการึก่ออาชญากรึรึมการึค�ามนษุย์2.2
ข�อบัง่ช่ �แลัะ

องคป์รึะกอบัของการึค�ามนษุย์

การึจดัห็า การึขนสง่ การึโอนย�าย การึจดัห็าท่ี่�พื่กั ห็รึอืการึรึบััไว�ซึ่ึ�งบัคุคลั

การึกรึะที่ำา

การึขม่ข้ห่็รึอืใช�กำาลังั การึบังัคบัั การึลักัพื่าติวั การึฉ�อโกง การึห็ลัอกลัวง การึใช�อ ำานาจในที่างท่ี่�ผิู้ด ห็รึอืใช�

สถิ่านะความออ่นแอ การึจา่ยเงิน ห็รึอืผู้ลัปรึะโยชน์

การึเอารึดัเอาเปรึย่บัห็รึอืสง่ผู้ลัให็�ผู้้�คนถิ่ก้เอารึดัเอาเปรึย่บั รึวมที่ั�ง

การึใช�แรึงงานบังัคบัั การึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศ การึเป็นที่าส ห็รึอืการึปฏิิบัตัิท่ิี่�คลั�ายคลังึกนั 

การึติดัอวยัวะ การึรึบััเลั่ �ยงบัตุิรึบัญุธรึรึมท่ี่�ผิู้ดกฎห็มาย แลัะการึแสวงห็าปรึะโยชนป์รึะเภที่อื�น

วิธ่การึ

วัติถิุ่ปรึะสงค์
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อินโดน่เซ่ึ่ยม่ปรึะวตัิขิองการึค�ามนษุยม์าอยา่งยาวนาน ซึ่ึ�งสามารึถิ่ย�อนรึอยกลับััไปส้ก่ารึใช�แรึงงานที่าสในสมยั 

อาณานิคม ปรึะชาชนได�รึบััความเดือดรึ�อนจากการึถิ่ก้บังัคบััใช�แรึงงานในชว่งยคุการึเพื่าะปลัก้แบับับังัคบััแลัะ

การึก่อสรึ�างถิ่นนสายสำาคญัติั�งแติ่ป่ พื่.ศ. 2351 จนถิ่ึง พื่.ศ. 2485  ซึ่ึ�งขณะนั�น อินโดน่เซ่ึ่ยยงัอย้่ภายใติ�ยคุ

อาณานิคม

อย่างไรึก็ติาม การึค�ามนษุย ์ยงัคงเกิดขึ �นมาจนถิ่ึงที่กุวนัน่ � ในช่วงติ�นป่ พื่.ศ. 2523 แลัะ พื่.ศ. 2533 กรึณ่ 

การึค�ามนษุย ์สว่นให็ญ่ในอินโดน่เซ่ึ่ยเก่�ยวข�องกบัักรึะบัวนการึการึย�ายถิิ่�นของแรึงงาน อินโดน่เซ่ึ่ยเป็นท่ี่�ร้ึ �จกั 

ในฐานะแห็ลัง่แรึงงานข�ามชาติ ิในชว่งติ�นป่ พื่.ศ. 2543 การึค�ามนษุยเ์พืื่�อแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศยงัพื่บัเห็น็

ได�ในบัางจงัห็วดัของอินโดน่เซ่ึ่ย ซึ่ึ�งม่ผู้้�ห็ญิงแลัะเดก็ผู้้�ห็ญิงถิ่ก้เอารึดัเอาเปรึย่บัจากการึบังัคบััค�าปรึะเวณ่แลัะ

ติกอย้ใ่นอตุิสาห็กรึรึมการึที่อ่งเท่ี่�ยวที่างเพื่ศ

ปัจจยัท่ี่�เอื �อติอ่การึค�ามนษุย์

ในป่ พื่.ศ. 2561 คณะที่ำางานป�องกนัแลัะปรึาบัปรึามการึค�ามนษุย ์(ATTF) ได�บันัที่กึวา่ ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�า

มนษุยจ์ ำานวน 297 รึายได�รึบััความชว่ยเห็ลัือที่างกฎห็มาย โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในคด่ฟ�องรึ�องท่ี่�เรึย่กคา่เส่ยห็าย

จากเครึอืขา่ยการึค�ามนษุย ์จากจำานวนน่� รึ �อยลัะ 79 เป็นผู้้�ห็ญิง แลัะรึ�อยลัะ 30 เป็นผู้้�ชาย

ในป่เด่ยวกนันั�น กรึะที่รึวงการึติา่งปรึะเที่ศรึายงานวา่ ม่พื่ลัเมืองชาวอินโดน่เซ่ึ่ย 162 รึาย ท่ี่�ติกเป็นผู้้�เส่ยห็าย 

ของการึค�ามนุษย ์ ในติ่างปรึะเที่ศ รึวมถิ่ึง 74 คนท่ี่�ถิ่้กค�ามนุษยใ์นภ้มิภาคติะวันออกกลัาง พื่ลัเมืองชาว

อินโดน่เซ่ึ่ยจำานวน 47 รึายถิ่้กส่งไปค�ามนุษยใ์นภ้มิภาคเอเช่ยติะวันออกแลัะเอเช่ยติะวันออกเฉ่ยงใติ�   

ในขณะท่ี่�อ่ก 39 คนถิ่ก้ค�ามนษุยไ์ปยงัที่ว่ปแอฟรึกิา แลัะบัคุคลัท่ี่�เห็ลัือถิ่ก้ค�ามนษุยไ์ปยงัภมิ้ภาคเอเช่ยใติ�แลัะ

เอเช่ยกลัาง รึวมที่ั�งที่ว่ปอเมรึกิาเห็นือแลัะอเมรึกิากลัาง

ปัญหาแลิะวิธีด้ำาเนำินำการ

สดุที่�ายน่ � ส ำาห็รึบััการึเอารึดัเอาเปรึย่บั ดไ้ด�จากลักัษณะงาน สภาพื่การึที่ำางาน การึม่อย้ข่องการึติดัอวยัวะ แลัะการึแสวงห็าปรึะโยชนป์รึะเภที่อื�น

ในปรึะเที่ศอินโดน่เซ่ึ่ย คด่การึค�ามนษุยม่์ลักัษณะเป็นการึกรึะที่ำาแลัะวิธ่การึท่ี่�ห็ลัากห็ลัาย โดยม่วตัิถิ่ปุรึะสงคใ์นการึแสวงห็าปรึะโยชนห์็รึอืติั�งใจท่ี่�จะแสวงห็าปรึะโยชน ์

ข�อบัง่ช่ �อื�น ๆ สามารึถิ่พื่บัได�ในห็ลัายร้ึปแบับั เชน่ การึบังัคบััใช�แรึงงาน แรึงงานเดก็ ห็น่ �ผู้ก้พื่นั แลัะการึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศ ด�านลัา่งน่ � คือข�อแนะนำา 

ในการึปรึะเมินข�อบัง่ช่ �การึค�ามนษุย ์

2.3
ปัจจยัท่ี่�เอื �อติอ่การึค�ามนษุย์

ม่สญัญา/ข�อติกลังในการึที่ำางานห็รึอืไม่

บัคุคลันั�นเข�าใจข�อกำาห็นดแลัะเงื�อนไขท่ี่�รึะบัไุว�ในข�อติกลังการึที่ำางานห็รึอืไม่

ขั�นติอนการึเซึ่น็สญัญาจ�างงานเป็นอยา่งไรึ เป็นติ�น

-
-
-

สัญญาจ�างงาน

ได�เงินเดือนเที่า่ไรึ

ม่ปรึะโยชนอื์�นใดท่ี่�มอบัให็�กบััผู้้�เส่ยห็ายห็รึอืไม่

ได�รึบััเงินเดือนจรึงิเที่า่ไรึ

-
-
-

เงินเดือน

พื่วกเขาถิ่ก้จดัให็�อย้ใ่นปรึะเภที่งานท่ี่�เลัวรึ�ายท่ี่�สดุส ำาห็รึบััเดก็

ติามมาติรึฐาน ILO ห็รึอืไม่

-

การึใช�แรึงงานเด็ก

ม่สญัญาที่วงห็น่�ห็รึอืความยินยอมในการึชำารึะห็น่�จากบัคุคลัไปยงั
บัรึษัิที่จดัห็างานห็รึอืไม ่

ถิ่�าเป็นเชน่นั�นบัคุคลันั�นได�รึบััแลัะชำารึะห็น่�เที่า่ไรึ

วิธ่การึชำารึะเงินคืออะไรึ

รึะยะเวลัาชำารึะห็น่�นานเที่า่ไรึ

-

-
-
-

ห็น่�สนิ

ม่สญัญาณของการึลัว่งลัะเมิดที่างรึา่งกายห็รึอืไม่

ม่สญัญาณของการึลัว่งลัะเมิดที่างจิติใจห็รึอืไม่

-
-

การึลั่วงลัะเมิด

ม่เอกสารึท่ี่�เป็นการึปลัอมแปลังห็รึอืไม่-

ห็นงัสือเดนิที่างแลัะบัตัิรึปรึะจำาติวัอื�น ๆ
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อาชญากรึรึมการึค�ามนษุยไ์ด�รึบััการึพิื่สจ้นแ์ลั�วว่าก่อให็�เกิดผู้ลักรึะที่บัติ่อการึชดเชยความเส่ยห็ายท่ี่�เก่�ยวกบัั

ที่รึพัื่ยส์นิแลัะ/ห็รึอืความเส่ยห็ายท่ี่�ไมเ่ป็นติวัเงินสำาห็รึบััผู้้�เส่ยห็าย เงินเดือนท่ี่�ค�างชำารึะแลัะสภาพื่ความเป็นอย้ ่

ท่ี่�ไม่เห็มาะสมเป็นห็นึ�งในติวัอย่างอื�น ๆ ของการึชดเชยความเส่ยห็ายท่ี่�เก่�ยวกบััที่รึพัื่ยส์ิน ในขณะเด่ยวกนั  

ความเส่ยห็ายท่ี่�ไม่สามารึถิ่ปรึะเมินเป็นติวัเงินสามารึถิ่รึะบัุได�จากการึต่ิติรึาติ่อผู้้�เส่ยห็าย ปัญห็าสุขภาพื่  

ความพิื่การึที่างรึา่งกาย การึบัาดเจ็บัสาห็สั แลัะแม�กรึะที่ั�งความติาย

การึค�ามนษุยไ์ม่เพ่ื่ยงแติ่ที่ำารึ �ายผู้้�เส่ยห็ายในฐานะปัจเจกชน แติ่ยงัส่งผู้ลักรึะที่บัติ่อครึอบัครึวัแลัะสงัคมด�วย  

การึเลัือกปฏิิบััติิติ่อผู้้�เส่ยห็ายแลัะครึอบัครึัวอาจเกิดขึ �นจากผู้ลักรึะที่บัของการึค�ามนุษย ์ ในบัางชุมชน  

การึดำารึงอย้ข่องความไมเ่ที่า่เท่ี่ยมกนัที่างเพื่ศแลัะการึเลืัอกปฏิิบัตัิินำาไปส้ก่ารึก่ดกนัจากครึอบัครึวัแลัะสงัคม

นอกจากน่� IOM อินโดน่เซ่ึ่ยยงับันัที่กึวา่ ผู้้�เส่ยห็ายการึค�ามนษุยจ์ ำานวน 130 รึายได�รึบััการึรึะบัตุิวัแลัะให็�ความชว่ยเห็ลัือด�วยวิธ่การึติา่ง ๆ ในการึให็�ความชว่ยเห็ลัือในป่ 

พื่.ศ. 2562 ข�อมล้ั IOM ยงัแสดงให็�เห็็นว่า ผู้้�ท่ี่�ติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายไม่ได�เป็นเพ่ื่ยงพื่ลัเมืองชาวอินโดน่เซ่ึ่ยเที่่านั�น แติ่ยงัเป็นพื่ลัเมืองติ่างชาติิท่ี่�ถิ่ก้ค�ามนษุยใ์นปรึะเที่ศ

อินโดน่เซ่ึ่ยด�วย

รึายงานปรึะจำาป่ของคณะที่ำางานด�านการึป�องกนัแลัะจดัการึการึติดิติามอาชญากรึรึมการึค�ามนษุย ์(ATFT)ในป่ พื่.ศ.2561 รึะบัวุา่ ความยากจนเป็นปัจจยัห็ลักัในกลัุม่

ปัจจยัท่ี่�เอื �อติ่อการึค�ามนษุย ์ ปัจจยัอื�น ๆ ท่ี่�ส่งผู้ลัติ่อสถิ่านการึณก์ารึค�ามนษุย ์ได�แก่ การึศกึษา การึว่างงานภายในปรึะเที่ศ แลัะอิที่ธิพื่ลัของบัรึรึที่ดัฐานที่างสงัคม 

ในบัางพืื่ �นท่ี่�ในอินโดน่เซ่ึ่ย ในกรึณ่ของลัินดาข�างติ�น ปัจจยัติา่ง ๆ เช่น ความยากลัำาบัากในการึเข�าถิ่ึงงาน สถิ่านการึณท์ี่างเศรึษฐกิจของครึอบัครึวั แลัะความรุึนแรึง 

ในครึอบัครึวัท่ี่�ลันิดาปรึะสบันั�นม่ความสมัพื่นัธซ์ึ่ึ�งกนัแลัะกนั

การึบังัคบััใช�กฎห็มายในรึะดบััติำ�าแลัะการึขาดความติรึะห็นกัในชมุชนเก่�ยวกบััการึย�ายถิิ่�นอย่างปลัอดภยัแลัะสมำ�าเสมอก็ม่ส่วนที่ำาให็�เกิดสถิ่านการึณก์ารึค�ามนษุย ์ 

ในอินโดน่เซ่ึ่ย ติามท่ี่�รึฐับัาลัสห็รึฐัฯ รึายงานใน รึายงานการึค�ามนษุย ์พื่.ศ. 2562 อตัิรึาการึดำาเนินคด่แลัะการึบังัคบััใช�กฎห็มายของการึค�ามนษุย ์ในอินโดน่เซ่ึ่ยถืิ่อวา่

ไมม่่ความคืบัห็น�าแลัะจำาเป็นติ�องปรึบััปรุึง

ความรุึนแรึงของการึค�ามนุษย ์ในอินโดน่เซ่ึ่ยยงัได�รึบััอิที่ธิพื่ลัจากวฒันธรึรึมแลัะความรุึนแรึงบันฐานของเพื่ศสภาพื่แลัะการึเลัือกปฏิิบัตัิิท่ี่�ยงัคงม่อย้่ในอินโดน่เซ่ึ่ย  

ปรึะเพื่ณ่การึแติ่งงานก่อนวัยอันควรึ การึบัังคับัแติ่งงาน แลัะการึแติ่งงานติามสัญญาในห็ลัายภ้มิภาคยังที่ำาให็�การึค�ามนุษยเ์ป็นไปอย่างติ่อเนื�อง นอกจากน่�  

ความติ�องการึแรึงงานจากชนบัที่ส้เ่ขติเมืองแลัะจากอินโดน่เซ่ึ่ยไปยงัติา่งปรึะเที่ศยงัเอื �อให็�เครึอืขา่ยการึค�ามนษุยส์ามารึถิ่ดำาเนินการึได�ในอินโดน่เซ่ึ่ย

ติั�งแติป่่ พื่.ศ. 2551 รึฐับัาลัอินโดน่เซ่ึ่ยได�จดัติั�งคณะที่ำางานด�านการึป�องกนัแลัะจดัการึการึติดิติามอาชญากรึรึม

การึค�ามนษุย ์(ATFT) คณะที่ำางานน่� ม่ห็น�าท่ี่�ปรึะสานงานด�านติา่ง ๆ  เก่�ยวกบััโปรึแกรึมการึป�องกนัการึค�ามนษุย ์

แลัะการึช่วยเห็ลัือผู้้�เส่ยห็าย กรึะที่รึวง/สถิ่าบันัท่ี่�เก่�ยวข�อง ที่ั�ง 18 แห็่ง แลัะอย้่ภายใติ�การึปรึะสานงานของ

กรึะที่รึวงปรึะสานงานเพืื่�อการึพื่ฒันามนษุยแ์ลัะวฒันธรึรึม คณะที่ำางานด�านการึป�องกนัแลัะจดัการึการึติดิติาม

อาชญากรึรึมการึค�ามนษุย ์(ATFT)ก่อติั�งขึ �นติามข�อบังัคบััปรึะธานาธิบัด่ห็มายเลัข 69/2008 

คณะที่ำางานด�านการึป�องกนัแลัะจดัการึการึติดิติามอาชญากรึรึมการึค�ามนษุย ์(ATFT) ได�รึบััการึสนบััสนนุจาก

แผู้นปฏิิบัตัิิการึแห็่งชาติิ (PoA) เก่�ยวกับัการึกำาจดัการึค�ามนุษยซ์ึ่ึ�งติ่ออายุทีุ่ก ๆ 5 ป่ การึดำาเนินงานผู้่าน 

แผู้นปฏิิบัตัิกิารึแห็ง่ชาติ ิ(PoA) น่ � รึฐับัาลัมุง่มั�นท่ี่�จะสง่เสรึมิกิจกรึรึมการึป�องกนั เสรึมิสรึ�างนโยบัายแลัะรึะเบ่ัยบั

ข�อบังัคบัั ปรึบััปรุึงการึให็�ความช่วยเห็ลืัอผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนุษยแ์ลัะปรึะกันการึปฏิิบัตัิิติามสิที่ธิของ 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ ติามท่ี่�กำาห็นดไว�ในกฎห็มายฉบับััท่ี่� 21/2007 นอกจากน่� PoA แผู้นปฏิิบัตัิิการึแห็่งชาติิ (PoA) 

ยงัม่จุดมุ่งห็มายเพืื่�อส่งเสรึิมการึปรึะสานงานแลัะความเป็นห็ุ�นส่วนรึะห็ว่างห็น่วยงานติ่าง ๆ แลัะปรึบััปรุึง 

ความรึว่มมือรึะดบััที่วิภาค่แลัะพื่ห็ภุาค่เพืื่�อป�องกนัแลัะดำาเนินคด่กบัักรึณ่การึค�ามนษุย์

2.4
ผู้ลักรึะที่บัจากการึค�ามนุษย์

2.5
ความพื่ยายามของรึัฐบัาลั

อินโดน่เซึ่่ยในการึป�องกัน 

แลัะการึติ่อติ�านการึค�ามนุษย์                                          
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ผู้้�เสย่ห็าย ห็มายถิ่งึ บัคุคลัท่ี่�ถิ่ก้ที่รึมานจากบัาดแผู้ลัที่างจิติใจ  รึา่งกาย เพื่ศ เศรึษฐกิจ แลัะ/ห็รึอืสงัคม ซึ่ึ�งเกิดจากการึกรึะที่ำาความผิู้ดที่างอาญาของการึค�ามนษุย ์

(มาติรึา 1 วรึรึค 3 ของกฎห็มายฉบับััท่ี่� 21 ป่ พื่.ศ. 2550 (2007))

ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย ์แลัะครึอบัครึวัได�รึบััการึปรึะกนัโดยม่สทิี่ธิห็ลัายปรึะการึดงัน่ �:

สทิี่ธิในการึปกป�องอตัิลักัษณข์องตินอยา่งเป็นความลับัั (มาติรึา 44) นอกจากน่� ยงัมอบัสทิี่ธิ�ให็�กบััครึอบัครึวัของผู้้�เส่ยห็ายแลัะ/ห็รึอืพื่ยานเป็นลัำาดบััท่ี่�สอง

สทิี่ธิคุ�มครึอง ซึ่ึ�งห็มายความวา่ ผู้้�เส่ยห็ายแลัะครึอบัครึวัจะได�รึบััการึคุ�มครึองจากภยัคกุคามท่ี่�เป็นอนัติรึายติอ่สวสัดภิาพื่ ช่วิติแลัะ/ห็รึอืที่รึพัื่ยส์นิ (มาติรึา 47)

สทิี่ธิในการึรึบัับัรึกิารึเวชศาสติรึฟื์�นฟ ้การึฟื�นฟท้ี่างจิติสงัคม การึสง่กลับััปรึะเที่ศ แลัะการึกลับััคืนส้ส่งัคม

สทิี่ธิในการึดำาเนินการึเรึย่กรึ�องคา่สนิไห็มที่ดแที่น (มาติรึา 48) การึชดใช�คา่เส่ยห็ายน่�จะติ�องชำารึะโดยผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ด ในการึติดัสนิของศาลัท่ี่�ม่ผู้ลัผู้ก้พื่นัติาม

กฎห็มายเป็นการึชดเชยความเส่ยห็ายท่ี่�เก่�ยวกบััที่รึพัื่ยส์นิ แลัะ/ห็รึอืความเส่ยห็ายท่ี่�ไมเ่ป็นติวัเงินของผู้้�เส่ยห็ายแลัะครึอบัครึวั (มาติรึา 1 วรึรึค 13 ของกฎห็มาย

ฉบับััท่ี่� 21 ป่ พื่.ศ. 2550 (2007) ) 

การึชดใช�เป็นการึชดเชยการึสญ้เส่ยความมั�งคั�ง/รึายได� คา่รึกัษาพื่ยาบัาลั  คา่รึกัษาที่างจิติใจ แลัะความสญ้เส่ยอื�น ๆ ท่ี่�เกิดจากการึค�ามนษุย์

นอกจากน่� กฎห็มายกำาห็นดให็�ผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดห็รึอืผู้้�ค�ามนษุยเ์ป็นเครึอืขา่ยท่ี่�ม่การึบัรึหิ็ารึจดัการึ ติั�งแติผู่้้�กรึะที่ำาผิู้ดรึายบัคุคลั ห็นว่ยงานรึาชการึ ผู้้�บังัคบััใช�กฎห็มาย 

บัคุคลัในบัรึษัิที่ แลัะแม�แติต่ิวับัรึษัิที่เอง การึลังโที่ษขั�นติำ�าส ำาห็รึบััผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ดแติล่ัะรึายคือจำาคกุสามป่แลัะจำาคกุสง้สดุ 15 ป่ ปรึบััเป็นจำานวนขั�นติำ�า 150 ลั�าน

ร้ึเป่ยห็ ์(10,234 เห็รึย่ญสห็รึฐั) แลัะสง้สดุ 600 ลั�านร้ึเป่ยห็ ์(40,937 เห็รึย่ญสห็รึฐั) ในขณะเด่ยวกนั บัรึษัิที่ท่ี่�เก่�ยวข�องกบััการึค�ามนษุย ์จะถิ่ก้ติั�งข�อห็าแลัะได�รึบัั

โที่ษจำาคกุขั�นติำ�า 9 ป่แลัะสง้สดุ 45 ป่ แลัะปรึบััขั�นติำ�า 360 ลั�านร้ึเป่ยห็ ์แลัะสง้สดุ 1.8 พื่นัลั�านร้ึเป่ยห็์

กฎห็มายฉบับััท่ี่� 18 ป่ พื่.ศ. 2560 (2017) วา่ด�วยการึคุ�มครึองแรึงงานข�ามชาติชิาวอินโดน่เซ่ึ่ย

กฎห็มายฉบับััท่ี่� 6 ป่ พื่.ศ. 2554 (2011) วา่ด�วยการึย�ายถิิ่�นฐาน

กฎห็มายฉบับััท่ี่� 31 ป่ พื่.ศ. 2557 (2014) เรึื�อง การึคุ�มครึองพื่ยานแลัะผู้้�เส่ยห็าย

รึะเบ่ัยบัสาธารึณรึฐัอินโดน่เซ่ึ่ย ฉบับััท่ี่� 69 ป่พื่.ศ.2551 (2008) วา่ด�วยคณะที่ำางานติอ่ติ�านการึค�ามนษุย์

กฎกรึะที่รึวงการึเสรึมิอำานาจสติรึแ่ลัะการึคุ�มครึองเดก็ ฉบับััท่ี่� 1 ป่ พื่.ศ.2552 (2009) วา่ด�วยมาติรึฐานการึบัรึกิารึขั�นติำ�าส ำาห็รึบัับัรึกิารึแบับับัร้ึณาการึสำาห็รึบัั
พื่ยานแลัะผู้้�เส่ยห็ายจากการึกรึะที่ำาความผิู้ดที่างอาญาของ TIP6

กฎกรึะที่รึวงการึเสรึมิอำานาจสติรึแ่ลัะการึคุ�มครึองเดก็ ฉบับััท่ี่� 22 ป่ พื่.ศ. 2553 (2010) เรึื�อง มาติรึฐานขั�นติอนการึปฏิิบัตัิงิานสำาห็รึบัับัรึกิารึแบับับัร้ึณาการึ
สำาห็รึบััพื่ยานแลัะผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์

กฎกรึะที่รึวงการึเสรึมิอำานาจสติรึแ่ลัะการึคุ�มครึองเดก็ ฉบับััท่ี่� 11 ป่ พื่.ศ. 2555 (2012) เรึื�อง การึป�องกนัแลัะจดัการึการึค�ามนษุยใ์นสงัคมแลัะชมุชน

เอกสารึแนะนำาในการึอา่นเพิื่�มเติมิ

1

2
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7

สทิี่ธิของผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะการึลังโที่ษที่างกฎห็มายของผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ด:

สิ�งท่ี่�กฎห็มายรึะดบััชาติิกำาห็นดไว�

17 แนวปฏิิบัตัิิส ำาห็รึบัันกัข่าว: การึส่งเสรึิมการึนำาเสนอรึายงานด�านวารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์



หลัิกการทั�วไปในำการนำำาเส่นำอ

เร้�องการค้้ามนุำษยแ์ลิะผู้่้เส่ียหาย

จากการค้้ามนุำษยใ์นำส่้�อมวลิช้นำ

บทท่� 3



A Guideline for Journalists: Promoting Victim-Based Journalistic Reporting for Trafficking in Persons Cases

ในฐานะนกัขา่ว การึรึะบักุารึกรึะที่ำาใด ๆ ท่ี่�ถืิ่อวา่เป็นการึค�ามนษุย ์ในสภาวะแวดลั�อมติามมาติรึฐานคือเรึื�อง

สำาคญั เนื�องจากการึค�ามนษุยม่์ห็ลัายร้ึปแบับั ในบัรึบิัที่ของการึแสวงห็าปรึะโยชนด์�านแรึงงานการึค�ามนษุย ์

สามารึถิ่เกิดขึ �นได�แม�ในการึที่ำางานในช่วิติปรึะจำาวนั ด�วยวิธ่การึห็ลัากห็ลัาย อาทิี่ การึห็กัเงินเดือนซึ่ึ�งนบััเป็น 

การึฝ่ึาฝืึนข�อติกลัง การึไมไ่ด�รึบััคา่ลัว่งเวลัา ชั�วโมงการึที่ำางานท่ี่�ยาวนาน การึสง่ติอ่จากนายจ�างรึายห็นึ�งไปยงั

อ่กรึายห็นึ�งโดยไมข่อความยินยอม เป็นติ�น

นอกจากการึแสวงห็าปรึะโยชนด์�านแรึงงานแลั�ว ยงัปรึากฏิว่าม่การึค�ามนุษย ์ ในร้ึปแบับัของการึแสวงห็า

ปรึะโยชน์ที่างเพื่ศแลัะการึปลั้กถ่ิ่ายอวัยวะอ่กด�วย  อ่กที่ั�งยังม่การึห็ลัอกลัวงด�วยติำาแห็น่งงานปลัอม  

ห็รึอืการึแติง่งานรึะห็วา่งห็ญิงชาวอินโดน่เซ่ึ่ยในที่�องถิิ่�นกบััชาวติา่งชาติ ิโดยใช�แผู้นการึจดัห็าเจ�าสาวติามสั�ง

ในการึรึายงานกรึณ่การึค�ามนุษย ์ นักข่าวทีุ่กคนติ�องเข�าใจบัรึิบัที่แลัะปัญห็าห็ลัักของทีุ่กกรึณ่ นอกจาก 

การึเสนอข่าวแลั�ว นกัข่าวแติล่ัะคนยงัได�รึบััการึสนบััสนนุให็�ช่วยเห็ลืัอผู้้�เส่ยห็ายฯ เพืื่�อให็�ได�รึบััความคุ�มครึอง

แลัะการึสนบััสนนุจากสาธารึณะ

อยา่งไรึก็ด่ ในการึปฏิิบัตัิิดงักลัา่ว เรึื�องท่ี่�ติ�องพิื่จารึณาอยา่งยิ�งส ำาห็รึบัันกัขา่วคือ ความเส่�ยงติอ่ความปลัอดภยั

แลัะความเปรึาะบัางของผู้้�เส่ยห็ายฯ ซึ่ึ�งเป็นสิ�งส ำาคญัอย่างยิ�งยวด ห็ากนกัข่าวผิู้ดพื่ลัาดในเรึื�องน่ �ก็อาจที่ำาให็�

เกิดอันติรึายเพิื่�มขึ �น รึวมถิ่ึงการึเลืัอกปฏิิบััติิห็รึือแม�กรึะที่ั�งการึแสวงห็าปรึะโยชนซ์ึ่ ำ�าด�วยความรุึนแรึงติ่อ 

ผู้้�ท่ี่�ติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายฯ

เมื�อพิื่จารึณาถิ่ึงบัที่บัาที่ท่ี่�จ ำาเป็น นักข่าวจึงควรึเข�าใจในปรึะเด็นของการึค�ามนุษย ์ ให็�ลัึกซึ่ึ �งครึอบัคลัุม  

การึม่ความร้ึ �ท่ี่�เห็มาะสมนอกจากจะช่วยให็�ผู้้�เส่ยห็ายฯ สามารึถิ่ยืนยนัในสิที่ธิของตินในเรึื�องท่ี่�เกิดขึ �นได�แลั�ว  

ยงัสามารึถิ่เปิดเผู้ยติวัผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดท่ี่�ติ�องรึบััผิู้ดชอบัติอ่อาชญากรึรึมท่ี่�ก่อขึ �นด�วย

นกัขา่วยงัม่สว่นรึว่มในการึเผู้ยแพื่รึข่�อมล้ัไปยงัผู้้�รึบััฟังแลัะรึบััชมรึายการึเก่�ยวกบััความพื่ยายามในการึป�องกนั

สถิ่านการึณก์ารึค�ามนษุย ์ในวงกว�าง  ดงันั�น นกัขา่วเป็นที่ั�งผู้้�สง่สารึแลัะม่สว่นสำาคญัในการึคุ�มครึองผู้้�เสย่ห็ายฯ 

ด�วยบัที่บัาที่สำาคญัดงักลั่าว นกัข่าวห็รึือผู้้�เช่�ยวชาญด�านสื�อจึงติ�องติรึะห็นกัถิ่ึงห็ลักัการึสำาคญัในการึพื่ฒันา

เนื �อห็าการึเสนอเรึื�องท่ี่�เก่�ยวข�องกบััการึค�ามนษุย ์

หลัิกการทั�วไปในำการนำำาเส่นำอกรณีีการค้้ามนุำษยแ์ลิะ

ผู้่้เส่ียหายจากการค้้ามนุำษยใ์นำส่้�อมวลิช้นำ

19 แนวปฏิิบัตัิิส ำาห็รึบัันกัข่าว: การึส่งเสรึิมการึนำาเสนอรึายงานด�านวารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์
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สิ�งส ำาคญัคือติ�องเน�นวา่ ที่กุคนม่ปรึะสบัการึณเ์ฉพื่าะติวัแลัะจดุออ่นของตินเอง  

ดงันั�น จงึขอแนะนำาให็�นกัขา่วที่กุคนห็ลั่กเลั่�ยงการึพื่ด้ถิ่งึผู้้�เส่ยห็ายฯ ในลักัษณะ

ที่ั�วไป แลัะรึายงานแติล่ัะกรึณ่ด�วยความใจกว�าง 

ห็ากจำาเป็น นกัขา่วอาจอ�างถิ่งึกรึณ่ห็รึอืขา่วก่อนห็น�าท่ี่�อาจม่ลักัษณะคลั�ายคลังึกนั 

แติไ่มส่ามารึถิ่สรุึปห็รึอืนำาเสนอด�วยมมุมองเด่ยวกนัได�

ห็ลั่กเลั่�ยงการึรึายงานในลักัษณะที่ั�วไป แติล่ัะบัคุคลัแลัะกรึณ่

ม่ลักัษณะเฉพื่าะติวั 2

อธิบัายเรึื�องรึาวของที่ั�งห็ญิงแลัะชาย

โดยห็ลั่กเลั่�ยงการึเห็มารึวมแลัะการึต่ิติรึา1
อธิบัายท่ี่�มาของเรึื�องรึาวการึเป็นผู้้�เสย่ห็ายจากการึค�ามนษุยท์ี่ั�งของห็ญิงแลัะชาย 

โดยห็ลั่กเลั่�ยงการึเห็มารึวมแลัะต่ิติรึาที่กุร้ึปแบับั 

นกัขา่วที่กุคนติ�องใช�ค ำาศพัื่ที่ท่์ี่�ถิ่ก้ติ�องในการึแสดงภาพื่ผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะคด่ การึใช� 

ค ำาพื่้ดท่ี่�ไม่ติรึงปรึะเด็นอาจเป็นอนัติรึายติ่อผู้้�เส่ยห็ายฯ อาที่ิการึใช�ค ำาคณุศพัื่ที่ ์

เชิงลับั (ผู้้�ปรึะพื่ฤติไิมด่่ห็รึอืผิู้ดศ่ลัธรึรึม) อาจที่ำาให็�ชมุชนของผู้้�เสย่ห็ายฯ เองเลืัอก

ปฏิิบัตัิิติอ่ผู้้�เส่ยห็ายฯ โดยถิ่ก้มองวา่เป็นอาชญากรึ 

ติวัอยา่งเช่น ห็นงัสือพิื่มพื่ร์ึะดบััชาติิฉบับััห็นึ�งพื่ด้ถิ่งึผู้้�เส่ยห็ายฯ ท่ี่�เป็นเยาวชนใน

การึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศ โดยกลั่าวว่า “เด็กสาวเสนอบัรึิการึที่างเพื่ศ 

ในรึาคา 500,000 ร้ึเป่ยห็อิ์นโดน่เซ่ึ่ย/ชั�วโมง” ในขณะท่ี่�สื�อรึะบัใุนอ่กห็วัขา่วห็นึ�งวา่ 

“แรึงงานข�ามชาติิผิู้ดกฎห็มายท่ี่�ติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยน์าน 5 ป่ อ่ก

รึายห็นึ�งเรึย่นจบัชั�นปรึะถิ่มศกึษาเที่า่นั�น” 

ที่ั�งสองติัวอย่างข�างติ�นม่ผู้ลัเส่ยติ่อผู้้�เส่ยห็ายฯ ซึ่ึ�งอาจส่งผู้ลัติ่อมุมมองของ 

เจ�าห็น�าท่ี่�บัังคับัใช�กฎห็มายในการึดำาเนินการึสอบัสวนเชิงลัึก ยิ�งไปกว่านั�น  

ด�วยกรึอบัน่�ผู้้�เส่ยห็ายฯ อาจจะได�รึบััการึสนบััสนนุจากสาธารึณชน ในการึดำาเนิน

การึติามสทิี่ธิของตินน�อยลัง

สภา Pers แห็ง่อินโดน่เซ่ึ่ย (Dewan Pers) ได�กำาห็นดจรึรึยาบัรึรึณสำาห็รึบัันกัขา่ว 

ชาวอินโดน่เซ่ึ่ยผู้า่นรึะเบ่ัยบั Pers Council Regulation No 06/Peraturan-DP/ 

V/2008 เก่�ยวกบััการึให็�สตัิยาบันัห็นงัสือลังมติขิอง Pers Council No 03/SK-DP/

III/2016 ว่าด�วยจรึรึยาบัรึรึณวารึสารึศาสติรึต์ิามรึะเบ่ัยบัสภาสื�อมวลัชน  

จรึรึยาบัรึรึณน่� เน�นยำ�าเฉพื่าะเรึื�องความเปรึาะบัางของผู้้�ห็ญิงแลัะเด็ก แลัะการึ

ปฏิิบัตัิิติามห็ลักัสทิี่ธิมนษุยชน 

ในบัรึรึดาบัที่ความท่ี่�รึะบัุถิ่ึงจรึรึยาบัรึรึณนักข่าวนั�น ม่ห็ลัักการึที่างจรึิยธรึรึม 

บัางปรึะการึในการึนำาเสนอผู้ลังานด�านข่าวท่ี่�เก่�ยวข�องกบััผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะกลัุ่ม

เส่�ยงรึวมอย้ด่ �วย ดงัติอ่ไปน่�

จรึรึยาบัรึรึณสำาห็รึับันักข่าว 3

เ ป็นอิสรึะในการึผู้ลัิติข่าว โดยรึักษาความถิ่้กติ�อง สมดุลั  

แลัะเป็นกลัาง

เป็นมืออาช่พื่โดยเคารึพื่สทิี่ธิความเป็นสว่นติวัของผู้้�ให็�ข�อมล้ั มุง่เน�น

ข�อเที่็จจรึงิ เคารึพื่เห็ติกุารึณท่์ี่�กรึะที่บักรึะเทืี่อนจิติใจจากแห็ลัง่ข่าว 

เมื�อนำาเสนอภาพื่ ภาพื่ถ่ิ่าย ห็รึอืเส่ยง 

ติรึวจสอบัข�อมล้ั แลัะห็ลัก่เล่ั�ยงการึให็�ความเห็น็สว่นติวัติอ่ข�อเที่จ็จรึงิ 

รึวมที่ั�งใช�ข�อสนันิษฐานของห็ลักัการึท่ี่�ไรึ �เห็ติผุู้ลั 

ห็�ามจดัที่ำารึายงานท่ี่�เป็นเที่จ็ ใสร่ึ �าย แลัะลัามกอนาจารึ 

ห็�ามรึะบัุชื�อ แลัะเปิดเผู้ยติวัตินของผู้้�เส่ยห็ายจากการึลั่วงลัะเมิด 

ที่างเพื่ศ แลัะไมเ่ปิดเผู้ยติวัตินของผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ดติอ่เดก็ 

ห็�ามเข่ยนห็รึือเผู้ยแพื่รึข่่าวติามอคติิแลัะการึเลืัอกปฏิิบัตัิิติ่อบัุคคลั 

ด�วยความแติกติา่งของเชื �อชาติ ิส่ผิู้ว ศาสนา เพื่ศ แลัะภาษา รึวมที่ั�ง 

ไม่ดห้็มิ�นบัุคคลัท่ี่�อ่อนแอ ยากจน ป่วยห็นกั ม่ปัญห็าที่างจิติ ห็รึือ

พิื่การึที่างรึา่งกาย 

ปกป�องความปลัอดภัยของผู้้�แจ�งเห็ติุ รึวมที่ั�งปฏิิบัตัิิติามห็ลักัการึ

รึกัษาความลับัั 

เคารึพื่ความเป็นส่วนติัวของผู้้�แจ�งเห็ติุ เว�นแติ่จะเป็นไปเพืื่�อ

สาธารึณปรึะโยชน์

ติอ่ไปน่�คือห็ลักัการึสำาคญับัางปรึะการึในการึนำาเสนอขา่วการึค�ามนษุย ์โดยคำานงึถิ่งึผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์

A

B

C

D

E

F

G

H
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ภายใติ�มาติรึา 2, 5, 7, แลัะ 9 ของจรึรึยาบัรึรึณวารึสารึศาสติรึ ์นกัขา่วควรึรึกัษา

ความลับัั ความเป็นสว่นติวั แลัะการึปกป�องข�อมล้ั ห็ลักัการึน่�สอดคลั�องกบััพิื่ธ่สารึ

พื่าเลัอรึโ์มแห็ง่สห็ปรึะชาชาติ ิแลัะกฎห็มายฉบับััท่ี่� 21 ของอินโดน่เซ่ึ่ย พื่.ศ. 2550 

ซึ่ึ�งเอกสารึที่ั�งสองฉบัับัดังกลั่าวเน�นถิ่ึงความจำาเป็นในการึปกป�องข�อม้ลัของ 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ

ปฏิิบััติิติามจรึรึยาบัรึรึณแลัะห็ลัักการึในการึรึวบัรึวมข�อม้ลั  

แลัะกลัไกในการึนำาเสนอรึายงาน 4

นักข่าวติ�องพิื่จารึณาแลัะจัดลัำาดับัความสำาคัญด�านความปลัอดภัยของ 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะผู้้�ให็�ข�อมล้ั ควรึม่การึปรึะเมินความเส่�ยงที่างด�านความปลัอดภยั

แลัะความเปรึาะบัางเมื�อจดัที่ำารึายงาน การึสมัภาษณผ์ู้้�ถิ่ก้รึ �องเรึย่นรึวมที่ั�งผู้้�ท่ี่�เป็น

ผู้้�เส่ยห็ายฯ รึวมถิ่งึการึเปิดเผู้ยขา่วผู้ลัการึสอบัสวนที่างโซึ่เช่ยลัม่เด่ย

คุ�มครึองห็ลักัการึในการึป�องกนัความปลัอดภยั พิื่จารึณาความ

เส่�ยงเรึื�องความมั�นคงแลัะปลัอดภยัของผู้้�ให็�ข�อมล้ั/ผู้้�เส่ยห็ายฯ 5

นกัขา่วที่กุคนติ�องสามารึถิ่รึบััร้ึ �ถิ่งึความเปรึาะบัางของแห็ลัง่ขา่ว ผู้้�เสย่ห็ายฯ แลัะผู้้�ให็�

ข�อมล้ัอื�น ๆ  ผู้้�เสย่ห็ายฯห็รึอืพื่ยานแติล่ัะคน อาจจะม่ปรึะเดน็ออ่นไห็วท่ี่�เป็นลักัษณะ

เฉพื่าะ ติั�งแติ่ในรึะดบัับัคุคลัไปจนถิ่ึงรึะดบััครึอบัครึวั/ครึวัเรึือน ชมุชน/สงัคม 

แลัะรึะดบััโครึงสรึ�าง ดงันั�น นกัข่าวที่กุคนจึงติ�องสามารึถิ่รึะบัคุวามเปรึาะบัาง 

เบืั �องติ�นของผู้้�เสย่ห็ายฯ แลัะปรึะเดน็สำาคญัท่ี่�อาจครึอบัคลัมุให็�ได�ติั�งแติร่ึะยะก่อน

การึดำาเนินการึสอบัสวน

ติรึะห็นกัถิ่งึความไมม่ั�นคงของผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะผู้้�ให็�ข�อมล้ัอื�น ๆ 6

สทิี่ธิของผู้้�เสย่ห็ายควรึได�รึบััการึสง่เสรึมิแลัะสนบััสนนุผู้า่นงานด�านวารึสารึศาสติรึ ์

สื�อม่บัที่บัาที่สำาคัญในการึสนับัสนุนเพืื่�อส่งเสรึิมการึปฏิิบััติิติามสิที่ธิของ 

ผู้้�เสย่ห็ายฯ ดงันั�น จงึขอแนะนำาให็�นกัขา่วที่กุคนสนบััสนนุการึปฏิิบัตัิติิามสทิี่ธิของ

ผู้้�เส่ยห็ายฯ เมื�อจดัที่ำาข่าวการึค�ามนษุย ์นอกจากน่� ติามห็ลักัจรึรึยาบัรึรึณของ 

นกัขา่ว ควรึม่การึเติรึย่มมาติรึการึพิื่เศษแลัะบัรึกิารึคุ�มครึองเมื�อม่ผู้้�เสย่ห็ายฯ ท่ี่�เป็น 

ผู้้�เยาวห์็รึอืผู้้�ให็�ข�อมล้ัท่ี่�เป็นเดก็มาเก่�ยวข�อง

สง่เสรึมิสทิี่ธิของผู้้�เส่ยห็ายฯ โดยยดึมั�นในความติ�องการึเฉพื่าะ

ของเดก็ท่ี่�ติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายฯ เพืื่�อให็�ความคุ�มครึอง7
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รายงานำการค้้ามนุำษยแ์ลิะผู้่้เส่ียหาย

จากการค้้ามนุำษย ์ในำเน้ำ�อหา

ด้า้นำวารส่ารศาส่ตร์

บทที� 4
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นกัขา่วติ�องเคารึพื่ผู้้�ให็�สมัภาษณท์ี่กุคนในการึสมัภาษณ ์โดยเฉพื่าะเมื�อแห็ลัง่ขา่ว

เป็นผู้้�เส่ยห็ายฯ ห็รึือผู้้�แจ�งคด่การึค�ามนษุย ์ในรึะห็ว่างกรึะบัวนการึสมัภาษณ ์ 

ให็�ถิ่ามเสมอว่า ติ�องการึให็�กลัา่วถิ่ึงแห็ลัง่ท่ี่�มาในการึเข่ยนอย่างไรึ ห็ากนกัข่าว 

ไมแ่นใ่จเรึื�องชื�อท่ี่�ใช�เรึย่ก ก็ควรึสื�อสารึด�วยความเคารึพื่แลัะแสดงเจติจำานงท่ี่�ด่ 

นอกจากน่� นกัข่าวติ�องไม่ถิ่ามคำาถิ่ามเก่�ยวกบััห็วัข�อท่ี่�ไม่ส ำาคญั เช่น คำาถิ่าม 

เก่�ยวกบััที่รึงผู้มแลัะเสื �อผู้�าของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลั่งข่าว นกัข่าวติ�องห็ลั่กเลั่�ยงการึใช� 

ส ำานวนซึ่ำ�า ๆ แลัะข�อสนันิษฐาน รึวมที่ั�งการึขอคำาช่ �แจงโดยไมแ่ที่รึกความคิดเห็็น

สว่นติวัแลัะข�อสนันิษฐานกบััผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ข่าวท่ี่�อาจสง่ผู้ลัติอ่คำาติอบัของแติ่ลัะ

บัคุคลั

ก่อนกำาห็นดห็วัข�อแลัะพื่ฒันาข่าว นกัข่าวจำาเป็นติ�องวางแผู้นติั�งเป�าห็มาย  

แลัะวตัิถิุ่ปรึะสงคข์องรึายงาน ซึ่ึ�งแผู้นงานท่ี่�ชดัเจนจะช่วยให็�นกัข่าวพื่ฒันา 

รึายงาน/ขา่วได�อยา่งครึอบัคลัมุ 

ในกรึะบัวนการึวางแผู้นน่� สิ�งส ำาคญัคือ ติ�องม่ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ข่าวห็รึอืแห็ลัง่ข�อมล้ั 

ท่ี่�เป็นติวัแที่นจากที่กุเพื่ศ นอกจากน่� นกัขา่วยงัติ�องม่ความร้ึ �เก่�ยวกบััการึค�ามนษุย ์

แลัะความรุึนแรึงบันฐานของเพื่ศสภาพื่ (GBV) ความร้ึ �น่ � สามารึถิ่ห็าได�จากเอกสารึ

ติา่ง ๆ ท่ี่�ม่อย้ ่  รึวมถิ่งึจากการึวิจยัท่ี่�เคยเผู้ยแพื่รึก่่อนห็น�าน่ � โมเดลัการึสอบัสวน 

ท่ี่�คลั�ายคลังึกนั แลัะติวัอยา่งจากรึายงานการึสอบัสวนอื�น ๆ 

ติวัอยา่งขั�นติอนการึวางแผู้นการึรึายงานเชิงลักึห็รึอืการึรึายงานการึสอบัสวนกรึณ่

การึค�ามนษุย ์คือ 

• การึรึวบัรึวมข�อมล้ัเบืั �องติ�นจากแห็ลัง่ติา่ง ๆ

• การึกำาห็นดแงม่มุในการึพิื่จารึณา (มมุมอง) ของขา่วท่ี่�จะพื่ฒันา 

• การึวางแผู้นกรึะบัวนการึรึายงานขา่ว (การึเลัือกแห็ลัง่ท่ี่�มา พืื่ �นท่ี่�ครึอบัคลัมุ 

เป�าห็มายการึรึวบัรึวมข�อมล้ั/ข�อมล้ัในภาคสนาม) 

• การึกำาห็นดกรึอบัเวลัา (ชว่งเวลัาสำาห็รึบััการึจดัที่ำารึายงานขา่ว)

• สดุที่�าย ม่การึจดัลัำาดบััเวลัาของบัที่ความห็ากแบัง่ออกเป็นห็ลัายบัที่ความ 

ห็รึือในอ่กกรึณ่ นกัข่าวสามารึถิ่จดัเติรึ่ยมโครึงรึา่งบัที่ความติามเอกสารึ 

ท่ี่�ได�รึบัั

การึวางแผู้นแลัะติั�งเป�าห็มายห็รึอืวตัิถิ่ปุรึะสงค์1

การึสมัภาษณเ์ป็นสว่นท่ี่�ส ำาคญัท่ี่�สดุของกรึะบัวนการึรึายงาน เป็นสิ�งส ำาคญัเสมอ

ท่ี่�จะติ�องใช�ผู้้�เช่�ยวชาญในแนวที่างการึให็�ความคุ�มครึองรึะห็ว่างการึเติรึ่ยมการึ

ก่อนดำาเนินการึสมัภาษณ ์ เติรึย่มการึวิเครึาะห็ก์รึอบักฎห็มายแลัะดำาเนินการึ

วิจยัเบืั �องติ�นแลัะแลักเปลั่�ยนความร้ึ �กบัันกัขา่วคนอื�น ๆ 

นอกจากน่� นกัขา่วยงัติ�องปรึะเมินภมิ้ห็ลังัของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว เพืื่�อศกึษา

สถิ่านการึณ์ปัจจุบัันแลัะปรึะสบัการึณ์ท่ี่�กรึะที่บักรึะเทืี่อนจิติใจในอด่ติก่อน

ดำาเนินการึสมัภาษณแ์ลัะเข่ยนเรึื�องรึาวที่ั�งห็มด 

สดุที่�ายน่ � นกัขา่วติ�องเติรึย่มที่ำารึายการึคำาถิ่าม ซึ่ึ�งเป็นสิ�งส ำาคญัเพืื่�อให็�แนใ่จวา่

กรึะบัวนการึสมัภาษณจ์ะดำาเนินไปอยา่งรึาบัรึื�นติามบัรึบิัที่ของการึรึายงาน

การึเติรึ่ยมการึสัมภาษณ์3

กรึะบัวนการึสัมภาษณ์4

ม่ร้ึปแบับัการึเข่ยนให็�เลัือกใช�ติามความติ�องการึของแติ่ลัะสื�อ ในการึรึะบัหุ็วัข�อ

แลัะมมุมอง นกัข่าวควรึพิื่จารึณาร้ึปแบับัการึเข่ยนแลัะผู้ลัลัพัื่ธข์องการึนำาเสนอ

ด�านวารึสารึศาสติรึ ์

รึายงานบัางฉบับััจะใช�วิธ่การึสืบัสวนซึ่ึ�งจะส่งผู้ลัติ่อร้ึปแบับัการึเข่ยนรึายงาน  

นอกจากน่� นักข่าวอาจใช�ร้ึปแบับัการึนำาเสนอข่าวแบับัติรึงไปติรึงมา  เช่น  

การึรึายงานข่าว แนวที่างแลัะมมุมองอ่กปรึะการึห็นึ�ง คือ แนวที่างการึเลั่าเรึื�อง  

วิธ่น่ �มกัใช�เพืื่�ออธิบัายเรึื�องรึาวความสำาเรึจ็ห็รึอืเรึื�องรึาวเก่�ยวกบััช่วปรึะวตัิิ

การึเลัือกห็วัข�อ มมุมอง แลัะร้ึปแบับัการึเข่ยน2

เคลัด็ลับััในการึจดัเติรึย่มแลัะเผู้ยแพื่รึร่ึายงานการึค�ามนษุยแ์ลัะผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยใ์นเนื �อห็าด�านวารึสารึศาสติรึ์

รายงานำการค้้ามนุำษยแ์ลิะผู้่้เส่ียหายจากการค้้ามนุำษย์

ในำเน้ำ�อหาด้า้นำวารส่ารศาส่ตร์
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• ยดึห็ลักัการึคุ�มครึอง: ไมท่ี่ ำาอนัติรึาย ไมเ่ลัอืกปฏิิบัตัิ ิห็ลัก่เลั่�ยงการึเห็มารึวม 

แลัะการึต่ิติรึา การึรึกัษาความเป็นสว่นติวัแลัะการึปกป�องข�อมล้ั ฯลัฯ 

• เคารึพื่ห็ลักัการึแจ�งความยินยอม ก่อนการึสมัภาษณน์กัข่าวควรึอธิบัาย

วตัิถิ่ปุรึะสงคข์องการึสมัภาษณ ์ โดยจะติ�องรึวมถิ่ึงวิธ่การึรึวบัรึวมแลัะ 

นำาเสนอข�อมล้ัแลัะความคาดห็วงัท่ี่�ม่ติอ่ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว นอกจากน่� ควรึม่

กลัไกการึรึ�องเรึย่นเพืื่�อแก�ไขข�อพิื่พื่าที่ท่ี่�อาจเกิดขึ �นรึะห็วา่งผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว

กบัันกัขา่ว ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่วแลัะผู้้�เสย่ห็ายฯ ม่สทิี่ธิท่ี่�จะปฏิิเสธการึสมัภาษณ์

ห็รึอืถิ่ก้นำาเสนอในร้ึปภาพื่ห็รึอืวิด่โอใด ๆ ภายห็ลังัการึอธิบัาย นกัขา่วติ�อง 

ได�รึบััความยินยอมเป็นลัายลักัษณอ์กัษรึจากผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะผู้้�ท่ี่�เป็น 

แห็ลัง่ขา่ว ในกรึณ่ท่ี่�ไมส่ามารึถิ่ขอรึบััความยินยอมเป็นลัายลักัษณอ์กัษรึได� 

สามารึถิ่ใช�การึขอรึบััความยินยอมด�วยวาจาผู้่านการึบันัที่ึกเส่ยงเป็น 

ที่างเลัือกได� ซึ่ึ�งควรึเป็นติวัเลัือกสดุที่�าย

• แสดงความเห็น็อกเห็น็ใจติลัอดกรึะบัวนการึสมัภาษณ์

• ติอบัสนองติ่อความติ�องการึของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลั่งข่าว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ รึวมถิ่ึง 

เมื�อแห็ลัง่ขา่วติดัสนิใจห็ยดุให็�การึสมัภาษณ ์

• เด็กติ�องมาพื่รึ�อมกับัผู้้�ปกครึองท่ี่�สามารึถิ่รึกัษาผู้ลัปรึะโยชนข์องเด็ก 

ในรึะห็วา่งการึสมัภาษณ ์(ยกเว�นในสถิ่านการึณพิ์ื่เศษ)

• นกัขา่ว (ผู้้�สมัภาษณ)์ จะติ�องนั�ง ยืน ห็รึอืก�มติวัลังในลักัษณะท่ี่�ให็�แนใ่จวา่

ใบัห็น�าของนกัขา่วอย้ใ่นติำาแห็นง่แลัะรึะดบััเด่ยวกนักบััใบัห็น�าของเดก็

• การึสมัภาษณค์วรึที่ำาในลักัษณะท่ี่�ผู้่อนคลัายแลัะเป็นมิติรึ พื่้ดเบัา ๆ  

ห็ลั่กเลั่�ยงที่่าที่างใด ๆ (ไม่วา่จะเป็นเส่ยงห็รึอืการึเคลัื�อนไห็ว) ท่ี่�ที่ ำาให็�เด็ก

ติกใจแลัะกดดนั รึวมถิ่งึการึม่กลั�องแลัะอปุกรึณเ์ที่คโนโลัย่อื�น ๆ อย้ด่ �วย

• ควรึถิ่ามคำาถิ่ามกบััเด็กโดยติรึง ไม่ใช่ถิ่ามผู้่านผู้้�ปกครึอง ด�วยภาษาท่ี่� 

เรึย่บังา่ยแลัะชดัเจน ผู้้�ปกครึองควรึดแ้ลัแติไ่มค่วรึแที่รึกแซึ่งในกรึะบัวนการึ

สมัภาษณ์

ในการึสมัภาษณผ์ู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่วในกรึณ่พิื่เศษ เชน่ ผู้้�เส่ยห็ายจากการึแสวงห็าปรึะโยชนท์ี่างเพื่ศแลัะการึค�ามนษุยน์ั�น ติ�องม่การึพิื่จารึณาเป็นพิื่เศษ ติามห็นงัสือเรึื�อง

การึรึายงานความรุึนแรึงที่างเพื่ศ: ค้มื่อสำาห็รึบัันกัขา่ว ได�รึะบัไุว�วา่ ในการึสมัภาษณผ์ู้้�เส่ยห็ายจากความรุึนแรึงที่างเพื่ศ นกัขา่วติ�องพิื่จารึณาปรึะเดน็ดงัติอ่ไปน่�

นอกจากน่� ในการึสมัภาษณผ์ู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่วท่ี่�เป็นเดก็ห็รึอืผู้้�เส่ยห็ายฯ ท่ี่�เป็นเดก็ นกัขา่วติ�องพิื่จารึณาห็ลัายด�าน ดงัน่ �

• รึะวงัภาพื่ เส่ยง แลัะกลัิ�น ท่ี่�อาจกรึะติุ�นให็�เกิดความที่รึงจำาที่างลับั ห็รึือ 

การึที่ำารึ �ายซึ่ำ�า ติวัอยา่งเช่น ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่วท่ี่�เป็นผู้้�เส่ยห็ายฯ /ผู้้�รึอดช่วิติ

จากการึค�ามนษุยอ์าจจำาปรึะสบัการึณท่์ี่�เลัวรึ�ายของเธอได�เมื�อเห็็นภาพื่ 

บัางภาพื่แลัะได�ยินเส่ยงบัางอยา่ง

• ถิ่ามคำาถิ่ามท่ี่�เปิดกว�างแลัะไมต่ิดัสนิ ซึ่ึ�งชว่ยให็�ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เสย่ห็ายฯ 

สามารึถิ่แบัง่ปันเรึื�องรึาวของตินได�

• การึที่ำาการึสมัภาษณส์ามารึถิ่ที่ำาได�ในร้ึปแบับัของการึสอบัสวน แติ่จะ 

ติ�องเป็นไปในร้ึปแบับัท่ี่�เป็นกันเองแลัะเสมือนเป็นเพืื่�อน แบับัจำาลัอง 

การึสัมภาษณ์น่ � จ ำาเป็นจะติ�องแน่ใจว่าผู้้�ท่ี่� เป็นแห็ลั่งข่าวจะได�รึับั 

ความสะดวกสบัายแลัะห็ลัก่เลั่�ยงสถิ่านการึณใ์ด ๆ  ท่ี่�กรึะที่บักรึะเที่ือนจิติใจ

ของเขา

• ยดึถืิ่อสทิี่ธิเดก็ในการึแสดงความคดิเห็น็แลัะที่ศันะของตินเอง

• ใช�ค ำาถิ่ามปลัายเปิดเพืื่�อห็ลั่กเลั่�ยงแรึงกดดนัติอ่เดก็

• สามารึถิ่ถิ่ามคำาถิ่ามซึ่ำ�าได�ห็ลัายครึั�งในร้ึปแบับัติา่ง ๆ เพืื่�อติรึวจสอบัข�อมล้ั

แลัะรึบััรึองวา่เดก็เข�าใจคำาถิ่ามอยา่งชดัเจน

• เมื�อดำาเนินการึสมัภาษณแ์บับัแปลัโดยลัา่ม นกัข่าวติ�องสงัเกติลัา่มอย่าง 

ใกลั�ชิดแลัะรึบััรึองวา่คำาแปลัถิ่ก้ติ�อง (แลัะลัะเอ่ยด) ติามสิ�งท่ี่�เดก็พื่ด้ อยา่ให็�

ลัา่มม่ห็น�าท่ี่�เพ่ื่ยงไกลัเ่กลั่�ยแลัะสรุึปคำาติอบัของเดก็

การึวางแผู้นแลัะติั�งเป�าห็มายห็รึอืวตัิถิ่ปุรึะสงค์5

ภาพื่ถ่ิ่าย ร้ึปภาพื่ แลัะวิด่โอม่ความสำาคญัในการึเติรึย่มแนวคดิในการึรึายงานห็รึอืการึเลัา่เรึื�อง ในการึรึวบัรึวมเอกสารึดงักลัา่ว นกัขา่วที่กุคนควรึได�รึบััความยินยอม 

จากผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ ติามข�อมล้ัท่ี่�ชดัเจน แลัะคำาอธิบัายเก่�ยวกบััผู้ลัท่ี่�ติามมาห็ากภาพื่ของบัคุคลัดงักลัา่วถิ่ก้ต่ิพิื่มพื่ ์รึวมถิ่งึความเส่�ยงท่ี่�อาจเกิดขึ �น

นกัขา่วยงัติ�องพิื่จารึณาถิ่งึความเปรึาะบัางของผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะเคารึพื่ปรึะสบัการึณท่์ี่�กรึะที่บักรึะเทืี่อนจิติใจของที่กุคนในการึนำาเสนอภาพื่แลัะภาพื่ถ่ิ่าย โดยเฉพื่าะ 

อยา่งยิ�งห็ากผู้้�เส่ยห็ายเป็นเดก็ซึ่ึ�งได�รึบััการึคุ�มครึองสทิี่ธิติามกฎห็มายคุ�มครึองเดก็ ยิ�งไปกวา่นั�น ส ำาห็รึบััผู้้�เส่ยห็ายฯ ห็รึอืผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่วท่ี่�ม่ปรึะสบัการึณท่์ี่�กรึะที่บั

กรึะเทืี่อนจิติใจ ไมค่วรึแสดงใบัห็น�าของบัคุคลันั�น ห็ากนกัขา่วจำาเป็นติ�องบันัที่กึผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว ควรึเก็บัภาพื่ห็รึอืวิด่โอจากด�านห็ลังัห็รึอืด�านข�างแลัะเน�นท่ี่�ที่า่ที่าง

แนวที่างท่ี่�คลั�ายคลังึกนัน่ �ยงัติ�องนำามาใช�ในการึจดัที่ำาเอกสารึเส่ยงของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ ด�วย แม�วา่ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ จะยินยอมให็�บันัที่กึเส่ยง

ของตินแติก่ารึจดัให็�ม่การึถ่ิ่ายที่อดเสย่งควรึเป็นที่างเลัอืก ผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เสย่ห็ายฯ อาจติดัสนิใจเปิดเผู้ยเสย่งจรึงิห็รึอืเสย่งท่ี่�ปิดบังั ห็ากเลัอืกการึถ่ิ่ายที่อดเสย่งเป็น

ติวัเลัือกสดุที่�าย นกัขา่วก็สามารึถิ่ใช�บัรึกิารึพื่ากยเ์ส่ยงได� นอกจากน่� ยงัสามารึถิ่แที่นท่ี่�เส่ยงด�วยข�อความเป็นอ่กที่างเลัือกห็นึ�งได�

24แนวปฏิิบัตัิิส ำาห็รึบัันกัข่าว: การึส่งเสรึิมการึนำาเสนอรึายงานด�านวารึสารึศาสติรึโ์ดยอย้่บันพืื่ �นฐานของผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย์
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เมื�อดำาเนินการึเผู้ยแพื่รึ่7

การึเข่ยน/การึเผู้ยแพื่รึ่บัที่ความ6

การึเข่ยนเก่�ยวกบััห็วัข�อการึค�ามนษุยไ์ม่ใช่แคก่ารึเข่ยนข�อเที่็จจรึงิห็รึอืเห็ติกุารึณ์

เที่่านั�น แติ่ติ�องรึกัษาจรึยิธรึรึมในการึเข่ยนดงักลัา่ว แลัะติรึะห็นกัถิ่ึงจดุอ่อนของ

แห็ลัง่ท่ี่�มาของผู้้�เส่ยห็ายฯ ในกรึะบัวนการึน่� นกัข่าวจงึควรึติรึวจสอบัให็�แน่ใจว่า 

บัที่ความ/รึายงาน/เรึื�องรึาวของตินถิ่ก้เสนอแลัะอิงติามข�อเที่จ็จรึงิ 

นกัข่าวติ�องใช�ห็ลักัการึคุ�มครึองติามปรึะมวลัจรึิยธรึรึมนกัข่าว นกัข่าวสามารึถิ่ 

ดำาเนินการึติามห็ลักัการึคุ�มครึองโดยปกป�องข�อมล้ัของผู้้�เส่ยห็ายฯ  ในการึรึกัษา 

ความเป็นส่วนติัวแลัะความลัับัเสมอ โดยการึห็ลั่กเลั่�ยงการึเลัือกปฏิิบััติ ิ

การึเห็มารึวม แลัะการึต่ิติรึา แลัะโดยการึลัดความเส่�ยงแลัะความเปรึาะบัางท่ี่�อาจ

เป็นอนัติรึายติอ่ความปลัอดภยัของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เสย่ห็ายฯ อยา่งไรึก็ติาม ใน

ส่วนท่ี่�เก่�ยวกับัรึายลัะเอ่ยดของผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ด นักข่าวอาจเปิดเผู้ยติัวติน 

ข�อกลัา่วห็า แลัะการึลังโที่ษผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ดได� 

กรึะบัวนการึเข่ยนเป็นขั�นติอนสำาคญัในการึนำาเสนอข�อเที่็จจรึิงแลัะเพืื่�อให็�ได�รึบัั

การึสนบััสนนุจากสาธารึณชนเพืื่�อวตัิถิ่ปุรึะสงคใ์นการึรึณรึงคเ์ชิงปรึะเดน็ติา่ง ๆ

ดงันั�น การึเลืัอกคำาแลัะวลั่จึงม่ความสำาคญัเพืื่�อให็�แน่ใจว่าปรึะโยคท่ี่�เลืัอกจะไม ่

บัง่บัอกถิ่งึความคดิเห็น็ท่ี่�เป็นอนัติรึายแลัะการึต่ิความผิู้ด

มาติรึการึสำาคัญปรึะการึห็นึ�งท่ี่�ควรึวิเครึาะห็คื์อ ผู้ลักรึะที่บัของรึายงาน/ 

เรึื�องรึาว/บัที่ความห็ลังัจากการึเผู้ยแพื่รึ ่การึติรึวจสอบัปฏิิกิรึยิาแลัะการึติอบัสนอง

ของสาธารึณชนเป็นสิ�งส ำาคญัในการึปรึะเมินผู้ลักรึะที่บัแลัะผู้ลัลัพัื่ธข์องนกัข่าว  

ห็ากผู้ลังานด�านข่าวได�รึบััการึติอบัรึบััท่ี่�ด่จากผู้้�ชมแลัะสาธารึณชน ก็สามารึถิ่ใช�

เป็นโอกาสห็นึ�งในการึสง่เสรึมิสทิี่ธิของผู้้�เส่ยห็ายฯ ได� 

แรึงผู้ลักัดนัน่ � ยงัสามารึถิ่ใช�เพืื่�อสนบััสนนุเจ�าห็น�าท่ี่�บังัคบััใช�กฎห็มายเพืื่�อยกรึะดบัั

กรึะบัวนการึสอบัสวนแลัะดำาเนินคด่ นอกจากน่� ติามกรึะบัวนการึติรึวจสอบั  

นกัขา่วยงัสามารึถิ่รึะบัเุครึอืขา่ยแลัะการึสนบััสนนุท่ี่�จะยกรึะดบััความพื่ยายามของ

ตินในการึส่งเสรึิมความสนใจห็รึือปรึะเด็นเฉพื่าะโดยเฉพื่าะในปรึะเด็น 

การึค�ามนษุยไ์ด�อ่กด�วย 

เมื�อนักข่าวติัดสินใจท่ี่�จะดำาเนินการึสอบัสวนเชิงลัึกเก่�ยวกับัคด่การึค�ามนุษยน์ักข่าวจำาเป็นจะติ�องสรึ�าง 

รึะบับัสนบััสนนุจากเพืื่�อนรึว่มงาน ห็วัห็น�างาน ท่ี่มบัรึรึณาธิการึ สมาคมนกัขา่ว แลัะบัรึษัิที่สื�อ การึเปิดเผู้ยคด่

การึค�ามนษุย ์ อาจสง่ผู้ลัติอ่ความปลัอดภยัแลัะความมั�นคงของนกัขา่วด�วย เนื�องจากอาชญากรึรึม 

การึค�ามนษุย ์ มกัดำาเนินการึโดยองคก์รึอาชญากรึรึม ดงันั�น จงึติ�องม่การึกำาห็นดแลัะเสรึมิสรึ�างมาติรึการึ

คุ�มครึองนกัขา่วด�วย

1. การึสนบััสนนุจากผู้้�รึว่มวิชาช่พื่

การึรึะบัผุู้้�รึว่มวิชาช่พื่เด่ยวกนัแลัะเพืื่�อนรึว่มงานท่ี่�ม่ความสนใจแลัะข�อกงัวลัเด่ยวกนัในปรึะเด็นการึค�ามนษุย์

เป็นสิ�งส ำาคญั เพืื่�อนรึ่วมงานจะไม่เพ่ื่ยงแติ่ให็�ความช่วยเห็ลัือด�านการึคุ�มครึองเที่่านั�น แติ่ยงัที่ำาห็น�าท่ี่�เป็น 

ห็ุ�นสว่นเพืื่�อห็ารึอืเก่�ยวกบััการึค�นพื่บัแลัะสรุึปผู้ลักรึะบัวนการึสอบัสวน การึสนบััสนนุจากผู้้�รึว่มวิชาช่พื่เด่ยวกนั

สามารึถิ่ห็าได�จากสถิ่าบันัสื�อแห็ง่ใดแห็ง่ห็นึ�ง ห็รึอืบัรึษัิที่สื�ออื�น ๆ ท่ี่�ม่ความสนใจแลัะความมุง่มั�นท่ี่�เห็มือนกนั 

ในการึนำาเสนอเรึื�องการึค�ามนษุย์

2. ท่ี่มบัรึรึณาธิการึ

การึสนบััสนนุจากห็�องขา่วม่สว่นชว่ยในการึจดัที่ำารึายงานคด่ การึที่ำางานเป็นท่ี่มท่ี่�ยอดเย่�ยมรึะห็วา่งนกัขา่ว 

ภาคสนามแลัะกองบัรึรึณาธิการึในห็�องข่าวม่ความสำาคัญในการึนำาเสนอเรึื�องรึาวของการึค�ามนุษย ์

ท่ี่�ครึอบัคลัมุ บัรึรึณาธิการึยงัม่อำานาจในการึสง่เสรึมิปรึะเดน็การึค�ามนษุย ์ แลัะฝึึกอบัรึมนกัขา่วในที่กัษะด�าน

วารึสารึศาสติรึอ่์กด�วย

3. สมาคมนกัขา่วแลัะองคก์ารึสื�อมวลัชน

สมาคมนกัขา่วแลัะองคก์รึสื�อมกัจะสง่เสรึมิการึคุ�มครึองนกัขา่วในการึเปิดเผู้ยความจรึงิแลัะคด่ ติวัอยา่งเชน่ 

AJI ท่ี่�มุง่มั�นท่ี่�จะปกป�องสมาชิกในขณะท่ี่�ปฏิิบัตัิหิ็น�าท่ี่�ด�านวารึสารึศาสติรึ ์ เนื�องจากการึค�ามนษุย ์ เป็นปัญห็า

จากองคก์รึอาชญากรึรึม นกัขา่วจงึติ�องเข�ารึว่มสมาคมห็รึอืองคก์รึท่ี่�สามารึถิ่ให็�บัรึกิารึคุ�มครึองนกัขา่วได�

4. Media Companies

4.1
รึะบับัสนับัสนุนนักข่าว
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ห็ลั่กเลั่ยงการึกรึะที่ำาท่ี่�เห็มารึวม การึเลัือกปฏิิบัตัิิ แลัะการึต่ิติรึาที่กุปรึะการึ 

สง่เสรึมิสทิี่ธิของผู้้�เส่ยห็ายฯ แลัะการึคุ�มครึอง

พิื่จารึณาความเปรึาะบัางของผู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ

เปิดเผู้ยความจรึงิติามความเป็นจรึงิแลัะสถิ่านการึณ์

ให็�ข�อมล้ัท่ี่�ชดัเจนในลักัษณะท่ี่�แสดงความรึบััผิู้ดชอบั

ได�รึบััความยินยอมจากผู้้�เส่ยห็ายฯ โดยการึให็�ข�อมล้ัท่ี่�ครึอบัคลัมุเก่�ยวกบัั
กรึะบัวนการึ การึรึวบัรึวมข�อมล้ั การึนำาเสนอข�อมล้ั แลัะความเส่�ยงแลัะ
ปรึะโยชนข์องการึม่สว่นรึว่ม

ยดึถืิ่อห็ลักัการึความเป็นผู้้�บัรึสิทุี่ธิ�จนกวา่จะม่การึพิื่สจ้นแ์ลัะให็�ความสำาคญัติอ่
ห็ลักัการึความไมล่ั ำาเอ่ยงแลัะความเป็นกลัาง

สมัภาษณผ์ู้้�ท่ี่�เป็นแห็ลัง่ขา่ว/ผู้้�เส่ยห็ายฯ ท่ี่�เป็นเดก็พื่รึ�อมกบััผู้้�ปกครึอง

ถิ่ามคำาถิ่ามปลัายเปิด

ใช�ค ำาท่ี่�เป็นอนัติรึาย คำาท่ี่�ไมเ่ห็มาะสมแลัะดห้็มิ�น (การึเห็มารึวมแลัะการึต่ิติรึา) 
ติอ่บัคุคลั/ผู้้�เส่ยห็ายฯ

เปิดเผู้ยข�อมล้ัของผู้้�เส่ยห็ายฯ ที่ั�งห็มด โดยไมไ่ด�รึบััความยินยอมจากบัคุคลันั�น

ใช�เรึื�องของผู้้�ให็�ข�อมล้ัเพืื่�อปรึะโยชนแ์ลัะผู้ลัด่แก่นกัขา่วเอง

เข่ยนขา่ว/รึายงานท่ี่�ขายเพ่ื่ยงแคค่วามนา่ตืิ�นเติ�น

ให็�ความเห็น็พื่รึ�อมการึติดัสนิโดยไมม่่ห็ลักัฐานชดัเจน

ขอความยินยอมจากผู้้�เส่ยห็ายฯ โดยไมใ่ห็�ค ำาอธิบัายท่ี่�ชดัเจน

ติดัสนิห็รึอืติำาห็นิผู้้�เส่ยห็ายฯ 

สมัภาษณผ์ู้้�ให็�ข�อมล้ั/เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยท่์ี่�เป็นเดก็เพ่ื่ยงลัำาพื่งัโดยไมม่่ 
ผู้้�ปกครึอง

ถิ่ามคำาถิ่ามปลัายปิด

สิ�งท่ี่�ควรึที่ำาแลัะไมค่วรึที่ำาในการึพื่ฒันาเนื �อห็าสื�อเก่�ยวกบััปรึะเดน็ TIP

ควรึที่ำา ไม่ควรึที่ำา

4. บัรึษัิที่สื�อ

การึสนบััสนนุบัรึษัิที่สื�อให็�ม่ความปลัอดภยัแลัะมั�นคงเป็นสิ�งส ำาคญั ไมเ่พ่ื่ยงแติใ่นรึะห็วา่งกรึะบัวนการึสอบัสวน

แลัะการึเข่ยนเที่่านั�น แติ่ยงัรึวมถิ่ึงความยั�งยืนของความช่วยเห็ลัือด�านการึคุ�มครึองด�วย บัรึษัิที่สื�อม่บัที่บัาที่

สำาคญัในกรึะบัวนการึสอบัสวนที่ั�งห็มด

นอกจากการึจดัสรึรึงบัปรึะมาณแลั�ว นโยบัายของบัรึษัิที่สื�อแลัะความมุง่มั�นในปรึะเดน็สทิี่ธิมนษุยชนยงัถืิ่อเป็น

ที่รึพัื่ยส์ินอ่กด�วย นกัข่าวที่กุคนควรึสามารึถิ่แสดงแฟ�มผู้ลังานของบัรึษัิที่สื�อ มมุมอง แลัะบันัที่ึกการึติิดติาม

ปรึะเดน็ด�านสทิี่ธิมนษุยชนแลัะโดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในการึติอบัสนองติอ่อาชญากรึรึมการึค�ามนษุย์
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ที�มา: นิำตยส่าร TEMPO วันำที� 10 มกราค้ม 2560

เรึื�องรึาวโศกนาฏิกรึรึมของลัก้เรึอืชาวอินโดน่เซ่ึ่ยบันเรึอืไติ�ห็วนัรึายงานโดย TEMPO/ท่ี่มสืบัสวน

TEMPO.CO จาการึต์ิา – การึสอบัสวนโดย TEMPO แลัะนกัขา่วชาวไติ�ห็วนั ผู้้�รึายงานเปิดเผู้ยการึปฏิิบัตัิท่ิี่�ไรึ �มนษุยธรึรึมติอ่ลัก้เรึอืชาวอินโดน่เซ่ึ่ยซึ่ึ�งที่ำางานบันเรึอืไติ�ห็วนั

ท่ี่�แลัน่อย้ใ่นนา่นนำ�าสากลั จากการึสอบัสวนพื่บัวา่ ลัก้เรึอืชาวอินโดน่เซ่ึ่ยได�รึบััการึปฏิิบัตัิท่ิี่�เลัวรึ�าย โดยติ�องที่ำางานมากกวา่ 20 ชั�วโมงติอ่วนั แลัะใช�ห็นงัสือคนปรึะจำาเรึอื

ท่ี่�ปลัอมแปลังมา

เนื�องจากไม่ม่เอกสารึจึงไม่ได�รึบััการึคุ�มครึองติามกฎห็มายแรึงงานของไติ�ห็วนั ลัก้เรึือดงักลัา่วจึงไม่ม่ปรึะกนัสขุภาพื่แลัะบัตัิรึปรึะจำาติวัสำาห็รึบััชาวติ่างชาติิ เรึื�องรึาว 

ติอ่ไปน่�เป็นเรึื�องรึาวของลัก้เรึอืชาวอินโดน่เซ่ึ่ยท่ี่�กลัายเป็น ‘ที่าส’ บันเรึอืไติ�ห็วนั

ม่การึเชิญชวนให็�ไปที่ำางานบันเรึอืขณะท่ี่� Rizky Oktaviana ติกงาน  วนัห็นึ�งในป่พื่.ศ. 2556 ชายคนห็นึ�งในห็ม้บ่ั �านของเขาในเมืองซึ่เิรึบัอน จงัห็วดัชวาติะวนัติก มาเย่�ยม

ท่ี่�บั�านแลัะให็�ค ำามั�นสญัญาวา่ “ถิ่�าไปที่ำางานบันเรึอืจะได�รึบััเงินเดือนแลัะโบันสัจำานวนมากจากกปัตินัที่กุครึั�งท่ี่�เรึอืจอดเท่ี่ยบัที่า่” ชายผู้้�น่ �กลัา่วเมื�อเดือนธนัวาคมป่ก่อน 

ซึ่ึ�ง Rizky ถิ่้กเกลั่ �ยกลั่อมให็�ไปที่ำางาน แติ่เขาไม่ม่เงินติามท่ี่� “สปอนเซึ่อรึ”์- ซึ่ึ�งเป็นคำาท่ี่�ใช�เรึ่ยกนายห็น�าท่ี่�จัดห็างานให็�ลั้กเรึือรึ �องขอ  นายห็น�าเรึ่ยกเงินจำานวน  

428 เห็รึย่ญสห็รึฐั ส ำาห็รึบัั “คา่ใช�จา่ยในการึดำาเนินการึ” ห็ลังัจากการึเจรึจา ในท่ี่�สดุก็ติกลังกนัได�ท่ี่�จ ำานวน 142 เห็รึย่ญสห็รึฐั

จากนั�น Rizky ก็ถิ่ก้ส่งไปยงั Bekasi เพืื่�อไปท่ี่�ส ำานกังานติวัแที่นจดัส่งส ำาห็รึบััลัก้เรึือ ม่คนรึอท่ี่�จะออกเดินที่างอย้่ปรึะมาณ 50 คน โดย Rizky ติ�องพื่กัอาศยัอย้่กบัั 

ผู้้�เดนิที่างที่ั�งห็มดในห็�องขนาด 3 x 4 ติารึางเมติรึ เนื�องจากความคบััแคบั การึนอนจงึติ�องเป็นการึผู้ลัดัเปลั่�ยนเป็นกะกนัภายในบัรึเิวณท่ี่�สามารึถิ่เคลัื�อนไห็วได�อยา่งจำากดั

รึะห็วา่งรึอ เจ�าห็น�าท่ี่�ได�ขอให็�ผู้้�สมคัรึเป็นลัก้เรึอืปรึบััปรุึงถิ่นนในบัรึเิวณโดยรึอบั สำาห็รึบัังานน่� ไมม่่ใครึได�รึบััเงิน แติถ่ิ่ก้ขอให็�จา่ยคา่อาห็ารึเป็นจำานวน 1.5 เห็รึย่ญสห็รึฐั

ติอ่วนัสำาห็รึบััการึรึบััปรึะที่านอาห็ารึในแติล่ัะวนั โดยเงินจำานวนดงักลัา่วจะถิ่ก้ห็กัออกจากเงินเดือนบันเรึอื

Rizki เป็นผู้้�ชายท่ี่�เกิดในป่พื่.ศ. 2533 เรึิ�มร้ึ �สกึไมเ่ติม็ใจท่ี่�จะเดนิที่าง แติม่่การึจดัที่ำาเอกสารึการึจดัสง่แลัะติั�วเดนิที่างแลั�ว  Rizky จงึถิ่ก้เจ�าห็น�าท่ี่�ข้ว่า่เขาจะติ�องจา่ยเงิน

จำานวน 1,700 เห็รึย่ญสห็รึฐั ห็ากเขาไมข่ึ �นเรึอื ซึ่ึ�งการึคกุคามดงักลัา่วที่ำาให็�เขาร้ึ �สกึที่�อใจ เขายงัถิ่ก้บังัคบััให็�เซึ่น็สญัญากบััติวัแที่นอ่กด�วย

การึห็ลัอกลัวงอื�น ๆ เกิดขึ �นรึะห็ว่างการึเซึ่็นสญัญา การึนำาเสนอสญัญาในเวลัากลัางคืนภายใติ�แสงสลัวั ผู้้�สมคัรึเป็นลัก้เรึือม่เวลัาอ่านเอกสารึน�อยกว่า 10 นาท่ี่   

โดยพื่วกเขาเข�าใจวา่ จะได�รึบััเงินเดือนจำานวน 200 เห็รึย่ญสห็รึฐัติอ่เดือน อย่างไรึก็ติาม เขาไม่เข�าใจวา่จะม่การึห็กัเงินเดือนพื่วกเขาเพืื่�อเป็นห็ลักัปรึะกนัวา่จะไม่ห็น่  

ด�วยเวลัาอนัน�อยนิด เขาจงึไมส่งัเกติเห็น็ข�อกำาห็นดอื�น ๆ เชน่ การึรึบิัเงินเดือน ห็ากที่ำางานไมค่รึบัติามสญัญา

เมื�อถิ่ึงวนัเรึิ�มงาน ในท่ี่�สดุ Rizky ก็บัินไปท่ี่�เคปที่าวน ์แอฟรึกิาใติ� ในน่านนำ�ารึอบัสถิ่านท่ี่�นั�นเรึอื Homsang 26 จากไติ�ห็วนักำาลังัรึออย้่ ช่วิติบันเรึอืที่ำาให็�ความฝัึนดงัท่ี่� 

“สปอนเซึ่อรึ”์ ชวนเชื�อเอาไว�ไว�สญ้สิ �นไป Rizky แลัะลัก้เรึอืคนอื�น ๆ ที่ำางานเป็นที่าสมาเป็นเวลัาเจ็ดเดือนแลั�ว โดยติ�องที่ำางานมากกวา่ 20 ชั�วโมงติอ่วนั อาห็ารึการึกินไม่

ด่ แลัะจะถิ่ก้ที่รึมานห็ากดเ้ห็มือนวา่เก่ยจครึ�าน

ภาคผู้นวก 1

ANTON SEPTIAN

ตัวอย์่�งร�ย์ง�นำก�รสื่่บสื่วนำก�รค้้�มนำุษย์์
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ที�มา: Liputan6.com วันำที� 6 มนีำาค้ม 2557

จบััค้ส่าม่ภรึรึยาขายผู้้�เยาวเ์ป็นโสเภณ่ในกาลัโิจโด

Liputan6.com, จาการึต์ิา - จาการึต์ิา ติำารึวจเปิดเผู้ยอาชญากรึรึมการึค�ามนษุยใ์นกาลัโิจโดที่างติอนเห็นือของจาการึต์ิา ผู้้�ติ�องสงสยัในคด่น่ �เป็นสาม่ภรึรึยากนัโดยใช�

อกัษรึยอ่ DU แลัะ SS

“เดก็วยัรุึน่ห็ลัายคนติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายจากการึถิ่ก้ค�ามนษุย ์พื่วกเธอได�รึบััสญัญาวา่จะได�ที่ำางานในรึ�านค�าในจาการึต์ิา พื่วกเธอถิ่ก้นำาติวัสง่ไปยงัสถิ่านท่ี่�ซึ่ึ�งเห็็นได�ชดัวา่

เป็นสถิ่านท่ี่�ค�าปรึะเวณ่ในที่�องถิิ่�นในกาลัโิจโด” ข�อมล้ั ณ วนัพื่ฤห็สับัด่ท่ี่� 6 กมุภาพื่นัธ ์พื่.ศ. 2557 โดย Rikwanto ห็วัห็น�าฝ่ึายปรึะชาสมัพื่นัธข์องกองบัญัชาการึติำารึวจ

ปรึะจำาภมิ้ภาคจาการึต์ิา ท่ี่�ส ำานกังานให็ญ่ของติำารึวจเมโที่รึจายา กรุึงจาการึต์ิา

Rikwanto กลั่าวว่า ร้ึปแบับัการึค�ามนุษย ์ คือ การึให็�ค ำามั�นว่าจะจ�างเป็นผู้้�ช่วยในรึ�าน แติ่ปรึากฏิว่าวยัรุึ่นเห็ลั่าน่ �กลับััถิ่้กนำาติวัไปท่ี่�สถิ่านท่ี่�ค�าปรึะเวณ่ท่ี่�กาลัิโจโด  

จาการึต์ิาเห็นือแที่น ท่ี่�นั�นผู้้�ติ�องสงสยัจ�างพื่วกเธอให็�ที่ำางานเป็นโสเภณ่

ด�วยบัรึกิารึของนายห็น�าห็ลัายรึาย ผู้้�ติ�องสงสยัที่ั�งสองคนได�คดัเลัือกผู้้�ห็ญิงจำานวนห็นึ�ง รึวมที่ั�งผู้้�เยาวม์าจากภมิ้ภาคติ่าง ๆ แลัะจากจงัห็วดัพิื่เศษจาการึต์ิาแลัะชวา 

ติะวนัติก

“ห็นึ�งในนั�นขดัขืน ห็น่ออกมาพื่บักบัับัคุคลัอื�น แลัะรึายงานติอ่ติำารึวจภมิ้ภาค ในเวลัาน่�ม่ผู้้�ท่ี่�ได�รึบััการึชว่ยออกมาจากท่ี่�คมุขงัผู้้�ค�าบัรึกิารึที่างเพื่ศเป็นผู้้�ห็ญิงจำานวน 

8 คนแลัะผู้้�เยาว ์3 คน” Rikwanto กลัา่ว

ขณะน่�ผู้้�ติ�องสงสยัถิ่ก้สอบัปากคำาแลัะควบัคมุติวัแลั�ว “ที่ั�งสองคนถิ่ก้ติั�งข�อห็าติามกฎห็มาย 21/2007 เรึื�องการึขจดัการึกรึะที่ำาความผิู้ดที่างอาญาในการึค�ามนษุย ์ 

มาติรึา 2 วรึรึค 2 โดยม่โที่ษจำาคกุถิ่งึ 15 ป่”  Rikwanto กลัา่ว

ภาคผู้นวก 2

ตัวอย์่�งก�รเสื่นำอข่�วแบบตรงไปัตรงม�เก่่ย์วกับก�รค้้�มนำุษย์์
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ตวัอย์่�งก�รร�ย์ง�นำแบบเล่ั�เร่�องเก่�ย์วกับก�รค้้�มนุำษย์์

การค้้ามนุำษย:์

การึป�องกนัท่ี่�จดุติำ�าสดุ

โดย: Sonya Hellen Sinomnor วนัท่ี่� 9 ม่นาคม 2561

การึเอารึดัเอาเปรึย่บัคนงานที่ำางานบั�านแลัะผู้้�ดแ้ลัเป็นเรึื�องท่ี่�ติดิติามได�ยาก พื่วกเธออาจปรึะสบักบััความรุึนแรึงจากการึถิ่ก้คมุขงั

JAKARTA, KOMPAS - คด่อาญาท่ี่�ติ�องสงสยัว่าเป็นการึค�ามนุษยย์งัคงเกิดขึ �นในอินโดน่เซ่ึ่ย ในช่วงไม่ก่�ป่มาน่ � ม่ผู้้�ห็ญิงจำานวนห็นึ�งในกาลัิมนัตินั ชวาติะวนัติก  

ชวากลัาง บันัเติน แลัะด่เคไอ จาการึต์ิา ติกเป็นผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยใ์นร้ึปแบับัของเจ�าสาวติามสั�งห็รึอืสญัญาการึแติง่งานกบััผู้้�ชายจากปรึะเที่ศจ่น สะที่�อนถิ่งึ

ความออ่นแอของการึบังัคบััใช�กฎห็มายแลัะการึคุ�มครึองสติรึ ่

นอกจากความรุึนแรึงที่างรึา่งกายแลัะจิติใจแลั�ว ผู้้�เส่ยห็ายจำานวนห็นึ�งจากอาชญากรึรึมการึค�ามนษุย ์(TIP) จากการึใช�วิธ่การึการึจดัห็าเจ�าสาวติามสั�งยงัปรึะสบักบัั 

ความรุึนแรึงที่างเพื่ศอ่กด�วย ผู้้�เส่ยห็ายฯ บัางรึายพื่ยายามห็ลับัห็น่แลัะสามารึถิ่เดินที่างกลับััปรึะเที่ศได�ห็ลังัจากขอความช่วยเห็ลัือจากสห็ภาพื่แรึงงานอพื่ยพื่ 

ชาวอินโดน่เซ่ึ่ย (SBMI) สถิ่านกงสลุัให็ญ่ ห็รึอืสถิ่านที่ต้ิสาธารึณรึฐัอินโดน่เซ่ึ่ยในกรุึงปักกิ�ง

“จนถิ่ึงขณะน่� ม่รึายงานกรึณ่ของการึค�ามนษุย ์ด�วยร้ึปแบับัเจ�าสาวติามสั�งห็ลัายกรึณ่ แติ่เจ�าห็น�าท่ี่�บังัคบััใช�กฎห็มายยงัคงพิื่จารึณาคด่ปรึะเภที่น่�ได�เพ่ื่ยงไม่ก่�คด่” 

Hariyanto ปรึะธาน Dewa National Leadership SBMI กลัา่วเมื�อวนัพื่ธุท่ี่� 10 กรึกฎาคม พื่.ศ.2562 ในกรุึงจาการึต์ิา

Hariyanto ยกติวัอยา่งรึายงานของการึค�ามนษุย ์ท่ี่�ถิ่ก้กลัา่วห็าในชวาติะวนัติก ติำารึวจภมิ้ภาคชวาติะวนัติกเน�นยำ�าวา่ สิ�งน่ �รึวมอย้ใ่น TPPO แติส่ ำานกังานติำารึวจแห็ง่ชาติิ

พิื่จารึณาวา่ คด่ไมเ่ป็นไปติามองคป์รึะกอบัของการึค�ามนษุย ์เป็นผู้ลัให็�ผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดม่อิสรึะท่ี่�จะติามห็าผู้้�เส่ยห็ายฯ  โดยการึสง่นายห็น�า (ผู้้�จบััค้)่ ไปยงัภมิ้ภาคเพืื่�อเข�าห็า

ผู้้�ห็ญิงด�วยสิ�งลัอ่ใจท่ี่�จะที่ำาให็�ฐานะที่างเศรึษฐกิจของผู้้�ห็ญิงเห็ลัา่นั�นด่ขึ �นห็ากแติง่งานกบััพื่ลัเมืองจ่น

ภาพื่ของการึคุ�มครึองสติรึ่แลัะการึบังัคบััใช�กฎห็มายท่ี่�ไม่เข�มแข็งในกรึณ่ของการึค�ามนุษย ์ยงัแสดงให็�เห็็นในรึายงานการึค�ามนุษยข์องสห็รึฐัอเมรึิกา พื่.ศ. 2560 

(Kaleidoscope of Indonesian Citizen Protection ) ท่ี่�ออกโดยกรึะที่รึวงการึติา่งปรึะเที่ศ พื่.ศ. 2560

ค้รอบค้รัวที�ยากจนำ

โดยเฉล่ั�ยแลั�ว ผู้้�ห็ญิงท่ี่�เป็นเป�าห็มายมาจากครึอบัครึวัท่ี่�ยากจน เช่น ครึอบัครึวัเกษติรึกรึรึม นอกจากน่� ยงัม่ผู้้�ท่ี่�มาจากครึอบัครึวัท่ี่�ม่ปัญห็า เชน่ พื่อ่แมห่็ยา่รึ �าง ผู้้�ท่ี่�ติกเป็น 

ผู้้�เส่ยห็ายฯ ยอมรึบััข�อเสนอของนายห็น�าเพื่รึาะติ�องการึเปลั่�ยนแปลังช่วิติ นอกจากน่� อาจจะเป็นเพื่รึาะเห็น็วา่ม่คนรึอบัติวัท่ี่�แติง่งานกบััชาวติา่งชาติแิลั�วปรึากฏิวา่ฐานะ

ที่างเศรึษฐกิจของพื่วกเขาก็ด่ขึ �น

จากข�อมล้ัของ Mardiana Maya Satrini จากศน้ยบ์ัรึิการึบัร้ึณาการึเพืื่�อการึเสรึิมพื่ลังัสติรึ่แลัะการึคุ�มครึองเด็ก MAHARANI Singkawang รึะบัวุ่า ผู้้�เส่ยห็ายจาก 

การึค�ามนษุยส์ว่นให็ญ่มาจากครึอบัครึวัท่ี่�ยากจน

ปรึะสบัการึณข์องเอม็ (อาย ุ24) จากปอนเต่ิยนคั ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย ์เดนิที่างกลับััอินโดน่เซ่ึ่ยได�ส ำาเรึจ็เมื�อปลัายเดือนมิถิ่นุายน พื่.ศ. 2562 ห็ลังัจากถิ่ก้ที่ารุึณ

จากสาม่แลัะครึอบัครึวั 

เอ็มมาจากครึอบัครึวัท่ี่�ยากจน ที่กุวนัเธอติ�องช่วยป�าของเธอที่ำางานในทีุ่ง่นา แมข่องเธอไมไ่ด�ที่ ำางาน น�องชายของเธอที่ำางานในรึ�านกาแฟแลัะรึ�านเฟอรึนิ์เจอรึ ์แติพ่ื่วก

เขาม่รึายได�ไม่มากนกั ข�อเสนอจากผู้้�จบััค้่ท่ี่�จะให็�เธอแติ่งงานกบััชายจากปรึะเที่ศจ่นที่ำาให็�เอ็มยอมรึบััด�วยความห็วงัว่าจะม่โอกาสเปล่ั�ยนแปลังฐานะของครึอบัครึวั  

นอกจากน่ � เธอยงัได�รึบััสญัญาว่าจะม่การึส่งเงินให็�พื่่อแม่ของเธอในปอนเต่ิยนคั แลัะสามารึถิ่ให็�เธอกลับััไปอินโดน่เซ่ึ่ยได�ติลัอดเวลัา “ผู้้�จบััค้่บัอกว่าห็ลังัจากมาถิ่ึง 

ฉือเจ่ยจวง สามเดือนติอ่มาจะม่การึแติง่งานอยา่งเป็นที่างการึ แติจ่รึงิ ๆ แลั�วกลับััไมเ่คยม่การึแติง่งานเกิดขึ �น” เธอกลัา่ว 

31
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เมื�อเธอเดินที่างมาถิ่ึงปรึะเที่ศจ่น เธอถิ่ก้บังัคบััให็�รึบััใช�สาม่ของเธอ แม�ว่าเธอจะม่ปรึะจำาเดือน สาม่ก็ไม่ยอมแลัะถิ่อดเสื �อผู้�าเธอออก จากนั�นจึงให็�เธอนอนนอกบั�าน 

ที่ั�งคืนแม�วา่จะอย้ใ่นฤดห้็นาวก็ติาม ห็ลังัจากนั�นวนัเวลัาของเธอเติม็ไปด�วยความที่กุขท์ี่รึมานเพื่รึาะเธอถิ่ก้บังัคบััให็�ที่ำางานห็ตัิถิ่กรึรึมโดยสาม่ของเธอเป็นผู้้�รึบััคา่จ�างแที่น

เห็ติกุารึณใ์นลักัษณะเด่ยวกนัน่ �ยงัเกิดกบัั เอฟ (อาย ุ31) ท่ี่�อาศยัอย้่ในสิงกวงั กาลัิมนัตินัติะวนัติก ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุยท่์ี่�แติ่งงานกบััชาวไติ�ห็วนั ครึอบัครึวั 

ของเธอที่ำางานบันท่ี่�ดนิเชา่แลัะอาศยัอย้ใ่นบั�านเชา่เรึย่บังา่ยในเขติชานเมืองซึ่งิกะวงั ม่รึายได�จากการึขายผู้กัผู้ลัไม�แติก็่ยงัไมพ่ื่อกิน

เงื�อนไขน่�ที่ ำาให็�เธอติดัสินใจไปไติ�ห็วนัในป่ พื่.ศ. 2548 เพืื่�อเปล่ั�ยนแปลังฐานะของครึอบัครึวั อย่างไรึก็ติามห็ลังัจากท่ี่�อย้่ในไติ�ห็วนั สาม่ของเธอไม่ได�ปฏิิบัตัิิติ่อเธอ 

เห็มือนเป็นภรึรึยา

SBMI ได�ด ำาเนินการึจดัการึกรึณ่การึค�ามนษุยท่์ี่�ใช�วิธ่เจ�าสาวติามสั�งมาติั�งแติป่่ พื่.ศ. 2559 จนถิ่ึงปัจจบุันั องคก์รึได�ด ำาเนินการึจดัการึคด่ผู้้�เส่ยห็ายจากการึค�ามนษุย ์

ท่ี่�เป็นกรึณ่เจ�าสาวติามสั�งแติง่งานกบััชายท่ี่�มาจากปรึะเที่ศจ่น จำานวน 23 รึาย ผู้้�เส่ยห็ายฯ สว่นให็ญ่ (20 คน) มาจากกาลัมินัตินัติะวนัติก (ปอนเต่ิยนคั ซึ่นิติงั ซึ่มับัาส 

ซึ่งัเกา เมมปาวาห็ ์คบ้ัร้ึายา แลัะเขติอื�น ๆ ) ท่ี่�เห็ลัือมาจากชวาติะวนัติก บันัเติน็ แลัะด่เคไอ จาการึต์ิา

ผู้้�เส่ยห็ายฯ เป็นผู้้�ห็ญิงจ่นแผู้น่ดนิให็ญ่อายปุรึะมาณ 20-30 ป่ จากผู้้�เส่ยห็ายฯ ท่ี่�เครึาะห็ร์ึ �ายจำานวนที่ั�งห็มด 20 รึายท่ี่�รึ �องเรึย่นกบัั SBMI ในจำานวนน่� ม่ 10 คนถิ่ก้สง่ติวั

กลับััปรึะเที่ศอินโดน่เซ่ึ่ยได�ส ำาเรึจ็ โดยอ่ก 6 คนยงัคงอย้ใ่นปรึะเที่ศจ่น (รึวมถิ่งึ 2 คนซึ่ึ�งอย้ท่่ี่�สถิ่านที่ต้ิชาวอินโดน่เซ่ึ่ยในกรุึงปักกิ�ง ผู้้�เส่ยห็ายฯ บัางรึายม่ว่ซึ่า่ที่อ่งเท่ี่�ยว

เที่า่นั�นแลัะไมไ่ด�แติง่งานอยา่งเป็นที่างการึในอินโดน่เซ่ึ่ยห็รึอืจ่น)

เครึอืขา่ยของผู้้�ด ำาเนินการึการึค�ามนษุย ์โดยวิธ่เจ�าสาวติามสั�งดำาเนินการึอยา่งเป็นรึะบับั ผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดอย้ใ่นสองปรึะเที่ศ ผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดในจ่นมองห็าชายชาวจ่นท่ี่�ติ�องการึ 

ผู้้�ห็ญิง ในขณะท่ี่�ม่ผู้้�กรึะที่ำาผิู้ดอย้่จ ำานวนสามกลัุ่มในอินโดน่เซ่ึ่ย Mahadir ปรึะธาน DPC SBMI Mempawah ยกติวัอย่างเครึือข่ายในกาลัิมนัตินัติะวนัติกท่ี่�ได�รึบัั 

มอบัห็มายให็�สรึรึห็าผู้้�เส่ยห็ายฯ จดัการึนดัห็มาย แลัะจดัการึเอกสารึในภม้ิภาค ผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ดในกรุึงจาการึต์ิาดแ้ลัเรึื�องว่ซึ่า่แลัะการึเดินที่างของผู้้�เส่ยห็ายฯ ไปยงั

ปรึะเที่ศจ่น

“น่�เป็นธรุึกิจขนาดให็ญ่เพื่รึาะครึอบัครึวัของเจ�าสาวแลัะเจ�าบัา่วจะม่คา่ใช�จา่ยสง้ถิ่งึ 400 ถิ่งึ 500 ลั�านร้ึเป่ยห็ ์ซึ่ึ�งในความเป็นจรึงิ ผู้้�เส่ยห็ายฯ ได�รึบััเพ่ื่ยงสนิสอดมล้ัคา่ 

15 ถิ่งึ 25 ลั�านร้ึเป่ยห็ ์เที่า่นั�น คา่ธรึรึมเน่ยมท่ี่�เห็ลัือเป็นเงินสำาห็รึบััการึสรึรึห็า การึวา่จ�าง แลัะการึจดัการึเอกสารึ ซึ่ึ�งติ�องดำาเนินการึติดิติอ่ในจาการึต์ิา รึวมถิ่งึการึยื�นขอ

ว่ซึ่า่” Bobby เลัขาธิการึ DPN SBMI กลัา่ว

Vennetia R. Danes รึองผู้้�วา่กิจการึเพืื่�อคุ�มครึองสทิี่ธิสติรึ ่กรึะที่รึวงการึพื่ฒันาศกัยภาพื่สติรึแ่ลัะการึคุ�มครึองเดก็กลัา่ววา่ร้ึปแบับัการึค�ามนษุยม่์ความซึ่บััซึ่�อนแลัะยาก

ท่ี่�จะที่ำาลัายเครึอืขา่ยน่ �

ติามคำากลัา่วของ  Thaufik Zulbahary  กรึรึมการึของ  Komnas Perempuan  “ปัญห็าการึค�ามนษุยโ์ดยใช�วิธ่เจ�าสาวติามสั�งไม่ได�รึบััความสนใจจากสาธารึณชน”  

ห็ากการึแติง่งานกลัายเป็นร้ึปแบับัของการึค�ามนษุย ์ก็จะติ�องป�องกนัแลัะบังัคบััใช�กฎห็มายเพืื่�อให็�ม่ผู้ลัยบััยั�งผู้้�กรึะที่ำาความผิู้ด” เขากลัา่ว
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