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ค าน า 
 
มูลนิธศิุภนิมติ UN-ACT และสถำบนั NEXUS  มคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ในกำรร่วมกนัจดัท ำขอ้แนะน ำฉบบันี้เพื่อผูป้ฏบิตังิำน
ให้บริกำรด้ำนกำรคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ การสนับสนุนการคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์: 
ข้อแนะน าในการด าเนินงานส าหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ผูป้ฏบิตังิำนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงซึง่ท ำงำนแต่ละวนัในกำรสนบัสนุนกำรคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
 
ขอ้แนะน ำฉบบันี้ได้รบักำรพฒันำขึน้โดยองิจำกขอ้ค้นพบจำกงำนวจิยั “หลงัถูกคา้มนุษย ์ประสบการณ์และขอ้ท้าทายในการ
(กลบั)คนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขง” ซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกรฐับำลสมำชกิคอมมทิ และ
ด ำเนินงำนวจิยัโดยสถำบนั NEXUS งำนวจิยักำรคนืสู่สงัคมนี้องิขอ้มูลจำกกำรสมัภำษณ์ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ำกกว่ำ 
250 คนในภูมภิำคเกีย่วกบัประสบกำรณ์ชวีติหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษย ์ดงันัน้ ขอ้แนะน ำฉบบันี้จดัท ำขึน้มำโดยอำศยัพื้นฐำน
ประสบกำรณ์ชวีติและควำมตอ้งกำรของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีร่ะบุไวด้ว้ยตนเอง  
 
งำนวจิยัฉบบันี้จดัท ำขึน้มำในบรบิทของควำมคดิรเิริม่ในกำรคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ทัว่ทัง้ภูมภิำคภำยใต้
แนวควำมคดิ Project Proposal Concept 5 (PPC5) ในแผนปฏบิตักิำรกระบวนกำรควำมร่วมมอืระดบัรฐัมนตรขีองประเทศอนุ
ภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงเพื่อต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยร์ะยะที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2553) ซึง่ไดท้ ำกำรประเมนิประสทิธภิำพของกระบวนกำร
และโครงสรำ้งกำรคนืสูส่งัคมในภูมภิำคและด ำเนินกำรต่อเนื่องมำถงึแผนปฏบิตักิำรกระบวนกำรควำมร่วมมอืระดบัรฐัมนตรขีอง
ประเทศอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงเพื่อต่อต้ำนกำรคำ้มนุษยร์ะยะที ่3 ภำยใต้ยุทธศำสตรท์ี ่3 กำรคุม้ครอง งำนวจิยัฉบบันี้จดัท ำ
ขึน้ส ำหรบัผู้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ และผู้ปฏบิตัิงำนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนต่อต้ำนกำรคำ้มนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรและประสบกำรณ์ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
ควำมคดิรเิริม่ในกำรคนืสู่สงัคมดงักล่ำวนี้ไดร้บักำรด ำเนินงำนในหกประเทศอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง (กมัพชูำ จนี ลำว เมยีนมำ 
ไทย และเวยีดนำม) โดยกำรสนับสนุนของรฐับำลสมำชกิคอมมทิ งำนวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 1. กำรศกึษำวจิยัโดยกำร
คน้ควำ้ ทบทวนเอกสำรและงำนวจิยัทีม่อียู่เกีย่วกบับรกิำรกำรคนืสู่สงัคมในภูมภิำค 2. กำรจดัประชุมแสดงควำมคดิเห็นของ
ผูป้ฏบิตังิำนระดบัประเทศ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจำกบรกิำรและกระบวนกำรทีม่อียู่เพื่อกำรคนืสู่สงัคมในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำ
โขง ตลอดจนมุมมองของหน่วยงำนบรกิำรดงักล่ำว และ 3. กำรวิจยัระดบัปฐมภูมกิบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เกี่ยวกบั
ประสบกำรณ์กำรคนืสูส่งัคม (และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง) ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง   
 
ดว้ยควำมพยำยำมในกำรน ำขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ำกงำนวจิยัมำใชใ้นทำงปฏบิตั ิมลูนิธศิุภนิมติจงึสนบัสนุนกำรพฒันำขอ้แนะน ำฉบบั
นี้เพื่อผู้ปฏบิตัิงำนใหบ้รกิำรด้ำนกำรคนืสู่สงัคมในภูมภิำค โดยมอบหมำยใหส้ถำบนั NEXUS ร่ำงขอ้แนะน ำฉบบันี้ขึน้มำ ไม่
เพยีงแต่สรุปผลกำรวจิยัเท่ำนัน้ แต่ขอ้แนะน ำฉบบันี้ยงัมชีุดรำยกำรตรวจสอบ (Checklists) ทีจ่ดัท ำขึน้เพื่อใหแ้นวทำงทีใ่ชไ้ด้
จรงิในทำงปฏบิตัเิกีย่วกบับรกิำรหลำกหลำยทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคม ขอ้แนะน ำฉบบันี้จะเป็น
ประโยชน์ในกำรออกแบบนโยบำยและกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมเพื่อท ำใหน้โยบำยและกำรด ำเนินงำนนัน้ตรงกบั
ควำมต้องกำรของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์และยงัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิงำนเพื่อใหบ้รกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมใน
แต่ละวนั ซึ่งให้ทำงเลอืกในกำรแก้ปัญหำที่สำมำรถน ำไปปฏบิตัิได้จรงิรวมทัง้แนวทำงในกำรจดักำรขอ้ท้ำทำยที่หน่วยงำน
บรกิำรเผชญิขณะปฏบิตังิำน  
 
ผูจ้ดัท ำหวงัว่ำขอ้แนะน ำฉบบันี้จะเป็นเครื่องมอืทีเ่ป็นประโยชน์ส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนซึง่ท ำหน้ำทีส่ ำคญัและเป็นงำนช่วยเหลอืชวีติ
เพื่อสนบัสนุนกำรคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ัง้ทีเ่ป็นชำย หญงิ และเดก็ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง  
 

มลูนิธศิุภนิมติ UN-ACT และ สถำบนัวจิยั NEXUS 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

ขอ้แนะน ำฉบบัน้ีอำ้งองิและพฒันำมำจำกขอ้คน้พบจำกงำนวจิยั “หลงัถกูคา้มนุษย ์ประสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คนืสู่
สงัคมของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง” ด ำเนินงำนโดยสถำบนั NEXUS โดยควำมร่วมมอืกบัโครงกำร
ควำมร่วมมอืสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking: 
UNIAP) และโครงกำรควำมร่วมมอืเพื่อต่อต้ำนกำรคำ้มนุษย์ประจ ำสหประชำชำติ (United Nations Action for Cooperation 
Against Trafficking in Persons: UN-ACT) ในปัจจุบนั และรฐับำลประเทศสมำชิกคอมมทิทัง้หกประเทศ ทัง้น้ียงัมีอีกหลำย
บุคคลและองคก์รทีใ่หก้ำรสนบัสนุนโครงกำรวจิยัดงักล่ำว ซึง่รำยชือ่ทัง้หมดนัน้ปรำกฏในรำยงำนวจิยัตน้ฉบบั และส ำคญัทีส่ดุคอื
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ำกกว่ำ 250 คนซึ่งสละเวลำแบ่งปันเรื่องรำวและประสบกำรณ์ส่วนตวั ควำมรู้สกึ ตลอดจนควำม
คดิเหน็เกีย่วกบักำรกลบัคนืสูส่งัคมและชวีติควำมเป็นอยู่หลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์กำรสนับสนุนช่วยเหลอืดงักล่ำวเป็นสิง่จ ำเป็นต่อ
กำรท ำควำมเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของกำรกลบัคืนสู่สงัคมนัน้ที่ประสบควำมส ำเร็จ(และในบำงครัง้ไม่ประสบควำมส ำเร็จ) 
ประสบกำรณ์ กำรสะทอ้นควำมนึกคดิ และขอ้เสนอแนะของพวกเขำเหล่ำน้ีสรำ้งรำกฐำนของขอ้แนะน ำฉบบัน้ี ซึง่มวีตัถุประสงค์
เพือ่สรำ้งเสรมิประสทิธภิำพของแผนงำนและนโยบำยของกำรกลบัคนืสูส่งัคมในอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง  
  
ขอ้แนะน ำฉบบัน้ีพฒันำขึน้โดยสถำบนั NEXUS  ซึง่ไดร้บักำรสนบัสนุนโดยมลูนิธศิุภนิมติ และ UN-ACT และไดร้บักำรสนบัสนุน
งบประมำณจำก Australian Government Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) วตัถุประสงคข์องขอ้แนะน ำฉบบั
น้ีเพือ่ใหค้วำมส ำคญักบัประเดน็หลกัทีไ่ดร้บักำรระบุไวใ้นภำคส่วนกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำ
โขง และใหแ้นวทำงแนะน ำเพือ่สำมำรถจดักำรประเดน็และขอ้ทำ้ทำยเหล่ำน้ีเพือ่ท ำใหก้ำรท ำงำนกำ้วหน้ำไดอ้ยำ่งไร ขอ้แนะน ำ
ฉบบัน้ีเป็นสว่นหนึ่งของกรอบควำมคดิรเิริม่ของมลูนิธศิุภนิมติ UN-ACT และสถำบนั NEXUS เพือ่น ำขอ้คน้พบและบทเรยีนของ
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1. บทน า 
 

กำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรทีม่รีะยะเวลำยำวนำนเกี่ยวเนื่องหลำยขัน้ตอนหลงัจำกทีบุ่คคลไดอ้อกจำกกำรถูกคำ้
มนุษย1์ โดยหลกักำรแลว้ผูท้ีถู่กคำ้มนุษยไ์ดร้บักำรคดัแยกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ณ สถำนที่
ซึ่งมีกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบหรือหลงัจำกกำรหลบหนี และได้รบัควำมช่วยเหลือเบื้องต้น (โดยสมคัรใจ) จำก
ต่ำงประเทศและไดร้บัควำมช่วยเหลอืใหเ้ดนิทำงกลบัประเทศภูมลิ ำเนำหรอืชุมชนซึง่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยน์ัน้ได้รบั
กำรบรกิำรทีห่ลำกหลำยเพื่อสนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคมดำ้นเศรษฐกจิและสงัคม หรอือกีช่องทำงหนึ่งคอืบุคคลไดร้บักำร
คดัแยกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ำกประเทศปลำยทำง และไดร้บัควำมช่วยเหลอืใหป้รบัตวัเขำ้
อยู่อำศยัในสงัคมของประเทศนัน้หรอืประเทศทีส่ำม ในสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ หน่วยงำนบรกิำรสือ่สำรกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยใ์นรปูแบบต่ำงๆ เพื่อใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำ้ถงึควำมคุม้ครองและสิทธทิีพ่วกเขำมซีึง่ไดร้บักำรรบัรองจำก
กฎหมำย กำรศกึษำวจิยัเรื่องกำรกลบัคนืสู่สงัคม “หลงัถูกคา้มนุษยป์ระสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คนืสู่สงัคมของ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขง” 2 ซึ่งจดัท ำขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่ำผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
จ ำนวนหลำยคนได้รบักำรช่วยเหลอืและสนับสนุนตรงตำมช่องทำงที่กล่ำวถงึขำ้งต้น กำรสมัภำษณ์ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยไ์ดร้บัตวัอย่ำงและประสบกำรณ์ที่ดจีำกกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสู่สงัคม ผู้ซึง่เคยเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยก์ล่ำวถงึบทบำททีส่ ำคญัของหน่วยงำนและสถำบนัต่ำงๆ ในกำรใหบ้รกิำรหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษยแ์ละกำรสนับสนุน
เพื่อกลบัคนืสูส่งัคมระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำ  
 

อย่ำงไรก็ตำม ยงัมีจ ำนวนผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อีกหลำยคนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงที่ไม่สำมำรถเขำ้ถึงควำม
ช่วยเหลอืสนับสนุนตำมช่องทำงทีเ่ป็นไปไดด้งักล่ำว และประสบกำรณ์ของพวกเขำหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษยน์ัน้ไม่รำบรื่น
หรือง่ำยเลย ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขงไม่ได้รบักำรคดัแยกว่ำเป็นผู้เสยีหำยซึ่ง
หมำยควำมว่ำพวกเขำไม่ไดร้บับรกิำรช่วยเหลอืเพื่อฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสู่สงัคม หลำยคนไม่ไดร้บักำรคดัแยกใน
ประเทศปลำยทำง และถูกสง่กลบัออกนอกประเทศหรอืตอ้งหำหนทำง (และงบประมำณ) กลบัไปภูมลิ ำเนำของพวกเขำเอง 
ท ำใหต้กเป็นหนี้เพรำะต้องจ่ำยค่ำเดนิทำงกลบั ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนไดร้บักำรคดัแยกว่ำเป็นผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยแ์ละไดร้บับรกิำรช่วยเหลอืแต่ประสบปัญหำในครอบครวัและชุมชนท ำให้กำรกลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำนัน้มี
ควำมซบัซอ้นจนบำงครัง้น ำไปสู่กำรยำ้ยถิน่ฐำนอกีครัง้ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนไดร้บับรกิำรช่วยเหลอืบำ้งแต่ไม่
ครบตำมขัน้ตอนกระบวนกำรทีพ่วกเขำต้องกำร (และสทิธพิงึมใีนกำรรบับรกิำรเหล่ำนัน้) เพื่อทีจ่ะเดนิหน้ำต่อไปหลงัจำก
ผ่ำนประสบกำรณ์ถูกคำ้มนุษยแ์ละเพื่อกลบัคนืสูส่งัคมอย่ำงประสบควำมส ำเรจ็  
 

และผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนเลอืกทีจ่ะปฏเิสธควำมช่วยเหลอืเพรำะบรกิำรทีม่อียู่นัน้ไม่ตรงกบัสิง่ทีจ่ ำเป็นและ
ควำมตอ้งกำรส ำหรบัพวกเขำ ในกำรท ำควำมเขำ้ใจเรื่องเสน้ทำงหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษยท์ีห่ลำกหลำยและซบัซอ้นนี้สง่ผล
ให้เกดิกำรศกึษำต่อยอดในประเดน็และพลวตักำรเปลี่ยนแปลงที่กว้ำงขึน้เกี่ยวกบักำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยใ์นอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง นอกจำกนี้ยงัเน้นทัง้ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของกลไกและกระบวนกำรกำรกลบัคนืสู่สงัคม
ทีม่อียู่ และน ำเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงหรอืประเดน็ทีค่วรไดร้บักำรจดักำรแกไ้ข 
                                                      
1 การกลบัคืนสูส่งัคมเป็นกระบวนการฟืน้ฟเูยียวยาและความครอบคลมุทางเศรษฐกิจและสงัคมหลงัจากการถกูค้ามนษุย์ ค าวา่ “การกลบัคนืสูส่งัคม”  (reintegration) หมายถึงการกลบัคนืสูช่มุชนหรือสภาพแวดล้อมดัง้เดิม 
ซึ่งไมเ่กิดขึน้เสมอไป และย่ิงไปกวา่นัน้อาจไมไ่ด้ให้ทางเลอืกท่ีดีหรือยัง่ยืนท่ีสดุ ในบางกรณี ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์เร่ิมชีวิตใหมใ่นชมุชนหรือประเทศเทศใหม ่ ดงันัน้เราอาจอ้างถึงให้ถกูต้องวา่เป็น “การเข้าสูส่งัคม” 
(integration) ย่ิงไปกวา่นัน้ผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์บางรายไมไ่ด้ถกูรวมเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมก่อนถกูค้ามนษุย์ อนัเป็นผลมาจากช่องวา่งทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ซึ่งในกรณีดงักลา่วนีค้วรก าหนดกรอบวา่เป็น 
“การเข้าสูส่งัคม” การใช้ค าวา่ “การกลบัคืนสูส่งัคม” ในข้อแนะน าฉบบันีร้วมถึงทัง้ประเดน็การเข้าสูส่งัคมและการกลบัคืนสูส่งัคม อีกทัง้ยงัเป็นค าท่ีใช้ในกรอบความช่วยเหลอืด้านตอ่ต้านการค้ามนษุย์ และกรอบการพฒันา
และการให้ความช่วยเหลือทางสงัคม โดยทัว่ไป ส าหรับการอภิปรายในรายละเอียด โปรดดสูว่นท่ี 4  
2 โปรดด ู Surtees, R. (พ.ศ. 2556) “หลงัถูกคา้มนษุย์ ประสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ในอนภูุมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” กรุงเทพมหานคร UNIAP สถาบนั NEXUS ท่ี 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf 
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ขอ้แนะน ำฉบบันี้องิจำกขอ้ค้นพบของงำนวจิยั “หลงัถูกคา้มนุษย ์ประสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คนืสู่สงัคมของ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขง” ซึง่ศกึษำประสบกำรณ์ตรงและขอ้คดิเหน็ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย์มำกกว่ำ 250 คน ทัว่ภูมภิำค ขอ้แนะน ำฉบบันี้ให้ควำมส ำคญักบัตวัอย่ำงประสบกำรณ์ที่ดแีละควำมส ำเรจ็ในกำร
กลับคืนสู่สงัคมของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบและประเทศที่แตกต่ำงกันออกไปทัว่ภูมิภำค นอกจำกนัน้ 
ข้อแนะน ำนี้น ำเสนอควำมท้ำทำยซึ่งผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ประสบหลังจำกที่พวกเขำพยำยำมก้ำวเดินไปจำก
ประสบกำรณ์จำกกำรถูกคำ้มนุษย ์รวมไปถงึสิง่ทีพ่วกเขำแนะน ำเพื่อกำรท ำงำนทีส่ำมำรถสนันสนุนกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและ
กำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ให้ดขีึน้ในอนำคต และสิง่ส ำคญัขอ้แนะน ำฉบบันี้น ำเสนอชุดรำยกำร
ส ำหรบัตรวจสอบ (Checklists) ซึง่ใหแ้นวทำงกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบัแผนงำนและนโยบำยกำรกลบัคนืสู่สงัคม ขอ้แนะน ำนี้
ยังเป็นทรัพยำกรควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้จริงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนให้บริกำรในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (และ
นอกเหนือไปจำกภูมภิำคนี้) เพื่อช่วยในกำรพฒันำปรบัปรุงแผนงำนและนโยบำยกำรกลบัคนืสูส่งัคมแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย ์และอำจเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หง้บประมำณสนับสนุนและผูจ้ดัท ำนโยบำยเพื่อระบุและใหก้ำรสนับสนุนงบประมำณแก่
แผนงำนและประสบกำรณ์ทีเ่ป็นตวัอย่ำงทีด่ใีนกำรกลบัคนืสูส่งัคมแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
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2. เก่ียวกบัข้อแนะน าฉบบัน้ี 
 
2.1 ขอ้แนะน าฉบบัน้ีคืออะไร 
ขอ้แนะน ำฉบบันี้องิจำกขอ้ค้นพบของงำนวจิยั “หลงัถูกคา้มนุษย ์ประสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คนืสู่สงัคมของ
ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขง” งำนวจิยัซึ่งส ำรวจประสบกำรณ์ ชวีติจรงิและควำมต้องกำรของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นชำย หญงิ และเดก็จ ำนวนมำกกว่ำ 250 คนจำกหกประเทศในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ผู้
ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศ แรงงำน ขอทำน และบงัคบัแต่งงำน และพวกเขำแสวงหำทีจ่ะฟ้ืนฟูเยยีวยำและ
กำ้วเดนิต่อไปเพื่อใชช้วีติหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์วตัถุประสงคข์องงำนวจิยันี้เพื่อท ำควำมเขำ้ใจต่อประสบกำรณ์ในกำรกลบัคนื
สูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นแต่ละบุคคลในประเทศต่ำงๆ ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงว่ำอะไรคอืประสบกำรณ์ที่
ดี อะไรคือประสบกำรณ์ที่ได้รบัควำมส ำเร็จน้อยลงมำ สิง่ใดที่ควรน ำมำปฏิบตัิในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำตัวอย่ำง
ประสบกำรณ์ทีด่มีำใช ้หรอืหลกีเลีย่งประสบกำรณ์ทีอ่ำจจะก่อใหเ้กดิปัญหำ3 
 

ขอ้แนะน ำฉบบันี้ไดร้บักำรพฒันำเพื่อแบ่งปันขอ้คน้พบหลกัจำกงำนวจิยัเกีย่วกบัควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืของผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ที่แตกต่ำงออกไปแก่หน่วยงำนบริกำรและผู้จดัท ำนโยบำยซึ่งอำจไม่มีเวลำหรือโอกำสทบทวนงำน
ศกึษำวจิยัฉบบัเตม็ ขอ้แนะน ำนี้ไดส้รุปและคดักรองขอ้คน้พบ รวมถงึควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืทีร่ะบุโดยผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยเ์อง และขอ้ทำ้ทำยหลกัทีป่ระสบระหว่ำงกำรท ำงำนในแต่ละดำ้นภำยใตก้ำรใหบ้รกิำรกำรกลบัคนืสู่สงัคม และ
น ำเสนอรำยกำรส ำหรบัตรวจสอบ (Checklist) ในแต่ละด้ำน ซึ่งให้แนวทำงต่อผู้จดัท ำแผนงำนและนโยบำยกำรกลบัคนืสู่
สงัคมในกำรปฏบิตังิำนใหบ้รกิำรกำรคนืสูส่งัคมทีม่คีุณภำพสงู รวมไปถงึกำรพจิำรณำทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรบักรณีทีเ่ป็นเดก็ 
กำรแนะแนวในภำพรวมนี้สำมำรถน ำไปใช้ในองค์กรและสถำบนัที่ออกแบบและด ำเนินงำนนโยบำยและระเบียบกำร
ช่วยเหลอื 
 
2.2 ข้อแนะน าฉบบัน้ีใช้ส าหรบัใคร 
ขอ้แนะน ำฉบบันี้จดัท ำขึน้เพื่อหน่วยงำนบรกิำรซึง่ออกแบบ ด ำเนินงำน และบรหิำรจดักำรแผนงำนดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคม
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง ซึ่งรวมไปถึงนักสงัคมสงเครำะห์และผู้ช่วยเหลือทำงสงัคม นักจิตวิทยำ และผู้ให้ค ำปรกึษำ 
เจำ้หน้ำทีท่ำงกำรแพทย ์ทนำยควำม และผูช้่วยนักกฎหมำย ผูใ้หก้ำรศกึษำ และผูอ้บรม ผูบ้รหิำรจดักำร ผูเ้ชีย่วชำญดำ้น
กำรเพิม่รำยได ้ผูจ้ดักำรโครงกำรแผนงำน และอื่นๆ4 
 

หน่วยงำนบรกิำรในประเทศและภูมภิำคอื่นสำมำรถน ำขอ้แนะน ำนี้ไปใชเ้พื่อสรำ้งเสรมิประสทิธภิำพในกำรท ำงำนดำ้นกำร
กลบัคนืสูส่งัคมใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและประสบกำรณ์ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
 

ขอ้แนะน ำนี้ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูก้ ำหนดนโยบำยเพื่อน ำเสนอกรอบกำรท ำงำนที่สำมำรถน ำไปปฏบิตัใิชไ้ด้จรงิในกำรใช้
พิจำรณำว่ำอะไรน ำไปสู่กำรคืนสู่สงัคมที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยพิจำรณำว่ำควรมีกำรเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงกำร
ปฏบิตังิำนดำ้นกำรคนืสู่สงัคมในประเทศของตน (และภูมภิำค) ในเรื่องใด และพวกเขำสำมำรถสรำ้งเสรมิประสทิธภิำพดำ้น
กรอบนโยบำยและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดอ้ย่ำงไร  

                                                      
3 การศกึษานีไ้ด้อ้างอิงถึงการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ทัง้ 252 คน เก่ียวกบัประสบการณ์ของการ(กลบั)คืนสูส่งัคม รวมถงึความส าเร็จและข้อท้าทาย และแผนงานในอนาคต และแรงบนัดาลใจ 
การศกึษานีม้ทีัง้ฉบบัเตม็และฉบบัย่อ ฉบบัย่อได้รับการจดัท าเป็นภาษาองักฤษ เมียนมา จีน กมัพชูา ลาว ไทย และเวียดนาม โปรดด ูSurtees, R. (พ.ศ. 2556) “หลงัถูกคา้มนษุย์ ประสบการณ์ และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)
คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ในอนภูุมิภาคลุม่แม่น ้าโขง” บทสรุปผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร UNIAP สถาบนั NEXUS สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www.nexusinstitute.net/publications/ 
4 หน่วยงานบริการ หมายถึงองคก์รท่ีจดัให้บริการหนึ่งบริการหรือมากกวา่หนึ่งบริการท่ีหลากหลายซึ่งจ าเป็นส าหรับหรือจดัให้แก่ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ รวมถึงสถานคุ้มครอง ท่ีพกัอาศยั การดแูลทางการแพทย์ ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ การเดินทางกลบัท่ีได้รบัความช่วยเหลือ การบ าบดักบัครอบครัว การฝึกอบรมทางวิชาชีพ โปรแกรมทางเศรษฐกิจและการจดัหางาน โอกาสทางการศกึษา และการดแูล
ตรวจตรากรณี หน่วยงานบริการอาจเป็นองคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และองค์การระหวา่งประเทศ และอาจท างานด้านตอ่ต้านการค้ามนษุย์โดยเฉพาะ หรืออาจท างานให้ความช่วยเหลือทัว่ไป  
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ผูส้นบัสนุนงบประมำณอำจพบว่ำขอ้แนะน ำฉบบันี้เป็นประโยชน์ในกำรท ำควำมเขำ้ใจว่ำอะไรน ำไปสูก่ำรคนืสูส่งัคมทีป่ระสบ
ควำมส ำเร็จ และใช้เป็นขอ้พจิำรณำเพื่อสนับสนุนงบประมำณอย่ำงมปีระสทิธผิล รวมทัง้กำรตรวจสอบและประเมนิผล
แผนงำนและนโยบำยกำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
 
2.3 ข้อแนะน าฉบบัน้ีใช้อย่างไร 
ขอ้แนะน ำนี้แบ่งออกเป็น 7 สว่น ซึง่สรุปรำยละเอยีดโดยย่อดงันี้ 
 

ส่วนท่ี 1. บทน า 
บทน ำและวตัถุประสงคข์องขอ้แนะน ำ  

 

ส่วนท่ี 2. เก่ียวกบัข้อแนะน า  
อธบิำยว่ำขอ้แนะน ำฉบบันี้คอือะไร ส ำหรบัใคร และใชอ้ย่ำงไร  

 

ส่วนท่ี 3. เก่ียวกบังานวิจยัการกลบัคืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์ 
ใหก้ำรอธบิำยโดยสรุปเกีย่วกบังำนวจิยักำรกลบัคนืสู่สงัคม ‘หลงัถูกคา้มนุษย’์ โดยไดส้มัภำษณ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
มำกกว่ำ 250 คนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงซึง่ขอ้แนะน ำฉบบันี้ใชอ้ำ้งองิ 

 

ส่วนท่ี 4. กรอบการอภิปราย การนิยามค าศพัทแ์ละแนวคิด 
วเิครำะหว์่ำอะไรน ำไปสู่กำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ และระบุทศิทำงต่ำงๆ ทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์อำจ
เลอืกดว้ยประสบกำรณ์จำกกำรคดัแยกและกำรไดร้บัควำมช่วยเหลอืทีแ่ตกต่ำงกนั และยงัใหร้ำยละเอยีดผลสมัฤทธิข์องกำร
กลบัคนืสู่สงัคมทีแ่ตกต่ำงกนั ซึง่อำจจะน ำไปสู่กำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ ตลอดจนรูปแบบและกำรช่วยเหลอื
ต่ำงๆ (ดำ้นกำรใหบ้รกิำร) ซึง่จ ำเป็นเพื่อสนบัสนุนกระบวนกำรดงักล่ำวนี้ 
 

ส่วนท่ี 5. การสนับสนุนการคืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท่ี์ประสบความส าเรจ็และยัง่ยืน 
อธบิำยว่ำอะไรบ้ำงทีเ่ป็นปัจจยัในกำรสนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ รวมไปถงึ รำยกำรเพื่อตรวจสอบ
มุมมองทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรจดัท ำแผนงำน นโยบำย และกำรรณรงค ์และเพื่อกำรท ำงำนกบัเดก็ จำกนัน้อธบิำยเกีย่วกบัเคำ้
โครงประเภทกำรให้บรกิำรกำรกลบัคนืสู่สงัคมที่แตกต่ำงกนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรใหบ้รกิำรสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์และเป็นเรื่องทีอ่ำจจ ำเป็นแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต่์อควำมเขำ้ใจและเขำ้ถงึกำรกลบัคนืสู่
สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ โดยมกีำรใหร้ำยละเอยีดในแต่ละดำ้นของกำรใหบ้รกิำรทัง้สบิดำ้น (ระบุไวข้ำ้งล่ำงนี้) ซึง่แต่ละ
ดำ้นจะน ำเสนอ 1. กำรใหบ้รกิำรและกำรช่วยเหลอืทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึง่จ ำเป็นส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นสว่นของ
กำรกลบัคนืสูส่งัคม (รวมถงึประเดน็ทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรบักำรกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย)์ 2. สิง่ทีผู่เ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงระบุว่ำเป็นประเดน็และขอ้ท้ำทำยที่พวกเขำเผชญิในส่วนของกำรบรกิำรเหล่ำนี้ 
รวมถึงกรณีศึกษำเพื่อให้เห็นถึงข้อท้ำทำยที่หลำกหลำย และ 3. ชุดรำยกำรเพื่อตรวจสอบส ำหรบักำรจดัท ำโครงกำร 
นโยบำย และกำรรณรงค ์และเพื่อกำรท ำงำนกบัเดก็ 
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กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่1. บำ้น ทีพ่กัอำศยัและกำรดแูล 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่2. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย ์
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่3. กำรสนบัสนุนและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่4. ทกัษะทำงกำรศกึษำและกำรใชช้วีติ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่5. แผนงำนเพื่อสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกจิ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่6. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่7. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนดำ้นกฎหมำย 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่8. กำรประเมนิควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ  
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่9. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นครอบครวั กำรไกล่เกลีย่ และกำรใหค้ ำปรกึษำ  
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่10. กำรบรหิำรจดักำรรำยกรณี 

 

ส่วนท่ี 6. บทสรปุ 
ในสว่นนี้น ำเสนอบทสรุปโดยย่อของขอ้แนะน ำกำรกลบัคนืสูส่งัคม  

 

ส่วนท่ี 7. ทรพัยากร งานวิจยั และรายช่ือหนังสือและบทความแนะน าส าหรบัอ่านเพ่ิมเติม 
ส่วนนี้เป็นบำงส่วนของรำยชื่อทรพัยำกรและงำนวจิยัเกีย่วกบัประเดน็ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรกลบัคนืสู่สงัคมทีส่ำมำรถ
น ำไปใชไ้ดจ้รงิ (non-exhaustive) รวมถงึเครื่องมอืทีใ่ชไ้ดจ้รงิ (เช่น ต ำรำ ขอ้แนะน ำ และแนวทำง) ตลอดจนงำนศกึษำวจิยั 
รำยชื่อทรพัยำกรนัน้แบ่งโดยงำนบรกิำรดำ้นต่ำงๆ ตลอดจนทรพัยำกรดำ้นกำรใหค้วำมคุม้ครองเดก็ หลกักำรดำ้นจรยิธรรม 
และประเดน็อื่นๆ ทีค่วรไดร้บักำรพจิำรณำในกำรสนบัสนุนกำรคนืสูส่งัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และยัง่ยนื  
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3. เก่ียวกบังานวิจยัเรื่องการกลบัคืนสู่สงัคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย:์ 
ใครท่ีเรากล่าวถึง อะไรท่ีเรากล่าวถึง5 
 

3.1 ใครท่ีเรากล่าวถึง 
งำนวิจยัที่เป็นรำกฐำนของขอ้แนะน ำฉบบันี้ (หลงัถูกค้ามนุษย์ ประสบการณ์และขอ้ท้าทายในการ(กลบั)คนืสู่สงัคมของ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้ าโขง) จดัท ำขึน้ในแต่ละประเทศของหกประเทศอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง 
(กมัพูชำ จนี ลำว เมยีนมำ ไทย และเวยีดนำม) โดยท ำกำรสมัภำษณ์อดตีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์จ ำนวน 252 คน ทีม่ี
ควำมหลำกหลำยทัง้ทำงอำยุ เพศ สญัชำต ิเชือ้ชำต ิรูปแบบกำรคำ้มนุษย ์ประเทศปลำยทำง และขัน้ตอนทีแ่ตกต่ำงกนัไป
ของกระบวนกำร(กลับ)คืนสู่ส ังคม ในประเทศต้นทำงและปลำยทำง ตัวอย่ำงผู้ให้สัมภำษณ์ที่หลำกหลำยนี้  (ด้วย
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกนัหลงัถูกค้ำมนุษย์) ท ำให้เรำสำมำรถเรียนรู้รูปแบบประสบกำรณ์และควำม
ตอ้งกำรกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีห่ลำกหลำย ผ่ำนกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ เรำพยำยำมเกบ็เกีย่วและรวบรวมควำมเขำ้ใจในเชงิลกึ
และทีม่รีำยละเอยีดเกีย่วกบัประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยเหล่ำน้ี   
 

เก่ียวกบัผูใ้ห้ข้อมูล 
มกีำรสมัภำษณ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์4 กลุ่ม เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบกำรณ์กำรช่วยเหลอืและคดัแยกผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ให้กว้ำงมำกที่สุด6 ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่ให้สมัภำษณ์มีดงันี้ 1. ได้รบักำรคดัแยกและได้รบัควำม
ช่วยเหลอื 2. ไดร้บักำรคดัแยกแต่ไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื 3. ไม่ไดร้บักำรคดัแยกและไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื และ 4. ไม่ได้
รบัคดัแยกและไดร้บัควำมช่วยเหลอื มรีำยละเอยีดในแต่ละประเภทตำมตำรำงขำ้งล่ำงนี้  
 

ตารางท่ี 1. ใครท่ีเราพดูคยุด้วย ผูใ้ห้ข้อมลูจ าแนก 4 ประเภท7 
 ได้รบัคดัแยก ไม่ได้รบัคดัแยก 
ได้รบัความ
ช่วยเหลอื 

บุคคลผูซ้ึง่ไดร้บัคดัแยกว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยโ์ดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีท่ ำงำน
ต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยแ์ละไดร้บักำรช่วยเหลอื
ภำยในกรอบกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยห์รอืระบบ
กำรช่วยเหลอืทำงสงัคมทัว่ไป 

บุคคลผูซ้ึง่ไม่ไดร้บัคดัแยกว่ำเป็นผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยแ์ต่ไดร้บักำรชว่ยเหลอืทีเ่ป็น
ทำงกำร ไมว่่ำจำกกำรช่วยเหลอืจำกแผนงำน
กำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยห์รอืจำกแผนงำน
ช่วยเหลอืทำงสงัคมโดยทัว่ไป  

ไม่ได้รบั
ความ
ช่วยเหลอื 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึง่ไดร้บักำรคดัแยก
แต่ไม่ไดร้บักำรชว่ยเหลอื (ภำยในกรอบกำร
ท ำงำนต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยห์รอืกำรช่วยเหลอื
ทำงสงัคมโดยทัว่ไป) ซึง่อำจรวมถงึ 1. ไดร้บั

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึง่ไม่ไดร้บักำรคดั
แยกและไม่ไดร้บักำรช่วยเหลอืภำยในกรอบ
กำรท ำงำนกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยห์รอืจำก

                                                      
5 ส าหรับรายละเอียดท่ีสมบรูณ์เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัและกระบวนการเก็บข้อมลู โปรดด ู “หลงัถูกคา้มนษุย์ ประสบการณ์และขอ้ทา้ทายในการ(กลบั)คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ในอนภูุมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” 
กรุงเทพมหานคร UNIAP สถาบนั NEXUS หน้า 28-38  
6 การคดัแยกเป็นกระบวนการท่ีผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ได้รับการลงความเห็นวา่ “ถกูค้ามนษุย์” เป็นกระบวนการคดัแยกท่ีเป็นทางการโดยบคุคลท่ีมีสิทธิหรืออ านาจหน้าท่ีในการลงความเหน็นี ้ ในบางประเทศก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีรฐัก าหนดสถานะผู้เสยีหายท่ีเป็นทางการแก่ผู้ ท่ีถกูค้ามนษุย์ ซึ่งหมายถึง ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์อาจได้รบัการระบโุดยองค์กรพฒันาเอกชนอย่างไมเ่ป็นทางการ แตไ่มไ่ด้รับการคดัแยกอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล  
7 กรอบข้างต้นนีเ้ป็นจดุเร่ิมแรกในการสร้างกรอบความคิดในการท่ีจะเข้าถึงกลุม่ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ท่ีกว้างขึน้ได้อย่างไร เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจตอ่ความต้องการความช่วยเหลือและเส้นทางการ(กลบั)คนืสูส่งัคมท่ี
กว้างขึน้ อย่างไรก็ตาม ประเภทของผู้ให้ข้อมลูนัน้ไมไ่ด้มีเฉพาะเท่านี ้และผู้เสยีหายอาจตกไปอยู่ประเภทตา่งๆ ในชว่งการใช้ชีวิตหลงัจากถกูค้ามนษุย์ หรือเช่ือมโยงกบัทางเลอืกความช่วยเหลือท่ีหลากหลาย ซึ่งทางเลือกนัน้ๆ
อาจมีหรือไมม่ีอยู่ก็ได้ ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ีไมไ่ด้รบัคดัแยกและไมไ่ด้รับความช่วยเหลือในประเทศปลายทาง แตไ่ด้รับการคดัแยกและช่วยเหลือเมื่อเดินทางกลบับ้าน ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์บางสว่นได้รับคดัแยก
และได้รับความช่วยเหลือในตา่งประเทศ แตถ่กูปฏิเสธในการรับความช่วยเหลือเมื่อเดนิทางกลบับ้าน ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ท่ีถกูปฏิเสธในการรับคดัแยก และ/หรือช่วยเหลือในเบือ้งต้น แตภ่ายหลงัแสวงหาความ
ช่วยเหลือ 

 



 13 

กำรคดัแยกแต่ไมไ่ดร้บัเสนอกำรช่วยเหลอืหรอื
กำรช่วยเหลอืนัน้ไมม่อียู่ 2. ไดร้บักำรคดัแยกแต่
ไม่ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอื และ 3. ไดร้บักำรคดั
แยกแต่ปฏเิสธควำมช่วยเหลอื 

หน่วยงำนบรกิำรทีไ่ม่ใช่ดำ้นกำรต่อตำ้น
กำรคำ้มนุษย ์
 

 

เพศ อายุ และสญัชาติ  ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีใ่หส้มัภำษณ์ส ำหรบักำรศกึษำนี้เป็นหญงิ ชำย ผูใ้หญ่และเดก็ พวก
เขำมสีญัชำตหินึ่งในหกประเทศในภูมภิำค คอื กมัพูชำ จนี ลำว เมยีนมำ ไทย และเวยีดนำม  แต่อย่ำงไรกต็ำมส่วนใหญ่ 
(รอ้ยละ 82) มสีญัชำตเิมยีนมำ เวยีดนำม และกมัพชูำ 
 

ตารางท่ี 2. ประวติัโดยย่อของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท่ี์สมัภาษณ์ 
จ านวนผูใ้ห้ข้อมลู ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์252 คน  
เพศ ชำย 78 คน หญงิ 174 คน 
อายุ (เมื่อถกูคา้มนุษย)์  ผูใ้หญ่ 145 คน 

เดก็107 คน (ต ่ำกว่ำ 18 ปี เมื่อถูกคำ้มนุษย)์8 
ประเทศต้นทาง กมัพชูำ 62 คน 

จนี 8 คน 
ลำว 28 คน 
เมยีนมำ 79 คน 
ไทย 9 คน  
เวยีดนำม 66 คน 

 

เช้ือชาติ ผู้ให้สมัภำษณ์มเีชือ้ชำตทิัง้ทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ในประเทศของตน องค์ประกอบเชือ้ชำตใินแต่ละ
ประเทศปรำกฏในตำรำงที ่3 ดำ้นล่ำง  
  

ตารางท่ี 3. เช้ือชาติ 
ประเทศต้นทาง/สญัชาติ เช้ือชาติของผูใ้ห้ข้อมูล  
กมัพชูา เขมร (56) ญวน (3) จำม (1) ไมท่รำบ (2) 
จีน ฮัน่ (5) หยุ (1) ไมท่รำบ (2) 
ลาว ลำวลุ่ม (18) ลำวเทงิ (4) ลำวดั/ลำวลุ่ม (1) ขมุ (1) ลำวสงู/ลำวเทงิ (1) ไมท่รำบ (3) 
เมียนมา พม่ำ (47) ไทใหญ่ (8) กะเหรีย่ง (6) พม่ำ/ไทใหญ่ (4) ชนิ (2) ปะ-หล่อง (2) กะยำ (1) 

มอญ (1) ปำโอ (1) ลำหู่/ยะไข ่(1) พม่ำ/ยะไข ่(1) พม่ำ/อนิเดยี (1) พม่ำกะเหรีย่ง (1) ไทย/
พม่ำ (1) ไม่ทรำบ (2)   

ไทย ไทย (9)  
เวียดนาม ขิน่ (50) ซำว (5) มง้ (2) ไต (2) เยำ้เตวีย๊น (1) ขมุ (2) นุง (1) เยำ้ (1) ตัย่ (1) ไม่ทรำบ (1)  

                                                      
8 อายเุมื่อเดก็ถกูค้ามนษุย์ ผู้ให้ข้อมลูซึ่งเป็นเดก็ท่ีถกูค้ามนษุย์ในช่วงอายท่ีุตา่งกนั นัน่คือ ถกูค้ามนษุย์ตัง้แตเ่ป็นเดก็ทารก จนถึงอาย ุ17 ปี ในขณะท่ีให้สมัภาษณ์ตอ่การศกึษานี ้ผู้ให้ข้อมลูบางสว่นยงัเป็นเดก็ (จ านวน 55 คน)  
การสมัภาษณ์กบัเดก็ท่ีเคยถกูค้ามนษุย์ด าเนินการกบัเดก็ท่ีมีอาย ุ13 ปีขึน้ไปเท่านัน้ สว่นใหญ่ (จ านวน 41 คน) อาย ุ15-17 ปี ขณะได้รับการสมัภาษณ์ อย่างไรก็ตาม บางส่วนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ (จ านวน 52 คน) และได้รับ
การสมัภาษณ์เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว 
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รปูแบบการค้ามนุษย ์ ผูใ้หข้อ้มลูถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในรปูแบบทีแ่ตกต่ำงกนั ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ
ทำงเพศ ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบด้ำนแรงงำน กำรบงัคบัแต่งงำน กำรบงัคบัขอทำนและขำยของตำมถนน หรอื
รปูแบบผสมผสำนกนัระหว่ำงแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศและดำ้นแรงงำน  
 

รปูแบบกำรคำ้มนุษยท์ีพ่บมำกทีส่ดุในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในกำรศกึษำนี้คอืแรงงำนบงัคบั เช่น ภำคเกษตรกรรม/พืน้ทีเ่พำะปลูก
งำนก่อสรำ้ง ท ำงำนในบำ้น โรงงำน ประมง หรอืงำนบรกิำร ตำมที่ปรำกฏในตำรำงที ่4 ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคน
ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบดำ้นแรงงำนในรปูแบบต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำทีถู่กคำ้มนุษย ์เช่น ถูกคำ้มนุษยใ์นภำคประมง
แลว้ถูกคำ้ต่อไปภำคเกษตรกรรมในพืน้ทีเ่พำะปลูก กำรรวมกนัระหว่ำงโรงงำนและงำนก่อสรำ้ง หรอืถูกแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบใหท้ ำงำนในบำ้นจำกนัน้ใหท้ ำงำนก่อสรำ้ง เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 4. รปูแบบการค้ามนุษย ์
การประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ  619 คน 
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน 12310 คน 

ภำคเกษตรกรรม/พืน้ทีเ่พำะปลกู 14 คน 
งำนก่อสรำ้ง 13 คน 
ท ำงำนในบำ้น 25 คน 
โรงงำน 35 คน 
ประมง 37 คน 
งำนบรกิำร (รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร) 8 คน 

การบงัคบัแต่งงาน 3511 คน 
การบงัคบัขอทานและขายของตามถนน 20 คน 
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศและ
ด้านแรงงาน  

3 คน 

หลบหนีก่อนถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ12 7 คน 
ไม่ทราบ13 3 คน 
รวม 252 คน 

 

ประเทศปลายทาง ผู้ให้ขอ้มูลถูกค้ำมนุษยภ์ำยในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ไทย จนี และมำเลเซยีเป็นประเทศปลำยทำง
หลกั เมื่อค ำนวณแบบต่อยอดแล้วนัน้นับเป็นประเทศหลกัที่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ 
(รอ้ยละ 75.9) อย่ำงไรกต็ำมผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยก์็ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในประเทศอื่น และขอ้คน้พบใน
เอกสำรฉบบันี้เป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ประเดน็ปัญหำในประเทศต่ำงๆ ทัง้ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงและภูมภิำคอื่น 

                                                      
9 รวมถึงจ านวนเก้าคนท่ีหลบหนีก่อนถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ  
10 รวมถึงจ านวนห้าคนท่ีหลบหนีก่อนถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางด้านแรงงาน  
11 รวมถึงจ านวนสี่คนท่ีหลบหนีก่อนถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือบงัคบัแตง่งาน 
12 ผู้หญิงหรือเดก็เหลา่นีไ้ด้หลบหนีจากผู้ค้ามนษุย์ก่อนท่ีพวกเธอจะถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แต่ข้อบ่งชีท้ัง้หมดนัน้ระบไุด้วา่พวกเธอถกูค้ามนษุย์โดยบงัคบัให้ค้าประเวณีหรือบงัคบัให้แตง่งาน  
13 จดุส าคญัของการสมัภาษณ์อยูท่ี่ประสบการณ์ของผู้เสยีหายหลงัถกูค้ามนษุย์ (นั่นคือ การออกมาจากการค้ามนษุย์ การคดัแยก การกลบับ้าน ความช่วยเหลือ การ(กลบั)คืนสูส่งัคม) และผู้ให้ข้อมลูไมจ่ าเป็นต้องพดูถงึ
ประสบการณ์การค้ามนษุย์ของพวกเขา ภายใต้กรอบระเบียบวิธีวิจยัและการแนะน าก่อนสมัภาษณ์ พวกเขาได้รับการเสนอทางเลือกท่ีชดัเจนเก่ียวกับการไมพ่ดูถึงประสบการณ์การค้ามนษุย์ของพวกเขา เป็นผลให้ในบาง
กรณีนัน้ไมช่ดัเจนวา่ผู้ให้ข้อมลูถกูค้ามนษุย์ในรูปแบบใด  
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บำงคนถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศตนเอง มผีูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ัง้สิน้จ ำนวน 44 คนทีถู่กแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ
ภำยในประเทศ (รอ้ยละ 17.5%) ซึง่นับเป็นเดก็ 37 คน รำยละเอยีดของกำรค้ำมนุษยภ์ำยในประเทศนัน้ปรำกฏในตำรำง
ดำ้นล่ำงนี้  
 

จ ำนวนพื้นที่จุดหมำยปลำยทำง (266) นัน้มำกกว่ำจ ำนวนผู้ให้ขอ้มูล (252) บำงคนถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบใน
ประเทศปลำยทำงมำกกว่ำหนึ่งประเทศ 

 
ตารางท่ี 5. ประเทศปลายทางของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์ 
กมัพชูา  16 (ชำวกมัพชูำ 10 รำย ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ 6 รำยเป็นคนต่ำงชำต)ิ  
จีน 59 (ชำวจนี 8 รำยถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ 51 รำย เป็นคนต่ำงชำต)ิ 
ฮ่องกง, จีน  2 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
อินโดนีเซีย 4 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
อิสราเอล 2 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
อิตาลี 1 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
ญ่ีปุ่ น 2 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
ลาว 3 (ชำวลำว 3 รำย ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ) 
มาเลเซีย 41 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
เมียนมา 8 (ชำวเมยีนมำ 8 รำย ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ) 
สิงคโปร ์ 4 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
ไต้หวนั, จีน 2 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
ไทย 102 (ชำวไทย 2 รำย ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ 100 รำย เป็นคนต่ำงชำต)ิ 
เวียดนาม 17 (ชำวเวยีดนำม 13 รำย ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศ 4 รำย เป็นคนต่ำงชำต)ิ  
สหราชอาณาจกัร 1 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
เยเมน 2 (มสีญัชำตใินประเทศอนุภมูภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง) 
รวม 266 

 
3.2 อะไรท่ีเรากล่าวถึง 
กำรสมัภำษณ์เชงิลกึไดน้ ำมำใชก้บักลุ่มผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ทีห่ลำกหลำยเพื่อเรยีนรู้เกีย่วกบัสภำพปัจจยัแวดล้อม
ก่อนถูกคำ้มนุษย ์กำรยำ้ยถิน่ และประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์กำรหลบหนีหรอืออกจำกมำจำกกำรถูกแสวงหำประโยชน์โดย
มชิอบ ชวีติหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์และควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืทีห่ลำกหลำยของพวกเขำ  ถงึแมว้่ำมกีำรใหค้วำมสนใจ
เป็นพเิศษเกีย่วกบัประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์เรำใหค้วำมสนใจหลกัในกำรท ำควำมเขำ้ใจและวเิครำะหก์ระบวนกำรกลบัคนื
สูส่งัคมโดยตระหนกัถงึควำมหลำกหลำยของประสบกำรณ์ระหว่ำงผูใ้หข้อ้มลู 
 

ขอ้มูลไดร้บักำรเกบ็รวบรวมผ่ำนกำรใชแ้บบสอบถำมทีเ่ป็นมำตรฐำน และถงึแมว้่ำรปูแบบทีใ่ชน้ัน้เป็นแบบกึง่โครงสรำ้งซึง่
คณะผู้ท ำวจิยัจะท ำกำรปรบัเปลี่ยนค ำถำมให้สอดคล้องกบัประสบกำรณ์ที่เฉพำะเจำะจงของผู้ให้สมัภำษณ์แต่ละบุคคล 
เครื่องมอืทีเ่ป็นมำตรฐำนไดช้่วยใหค้ณะผูท้ ำวจิยัรกัษำควำมเสมอต้นเสมอปลำยในแง่ของกำรถำมค ำถำมได ้เพื่อทีจ่ะเขำ้ใจ
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เสน้ทำงและแนววถิทีีห่ลำกหลำยของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง แบบสอบถำมทีใ่ชส้ ำหรบักำร
สมัภำษณ์นัน้มุ่งเน้นไปทีห่วัขอ้ ช่วงเวลำของชวีติ ตำมทีป่รำกฏในแผนภูมทิี ่1 ดงันี้  
 
 

แผนภมิูท่ี 1 โครงสร้างแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนตวั/ภมิูหลงั 
  

ประสบการณ์การค้ามนุษย ์
 

การออกมาจากการค้ามนุษย ์
 

การคดัแยก (หรอืไม่ได้รบัคดัแยก) ในสถานะผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์
 

การกลบับ้าน (เมื่อเป็นไปได้) 
 

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนหลงัถกูค้ามนุษย ์(ถ้ามี) 
 

ความสมัพนัธแ์ละการมีปฏิสมัพนัธก์บัครอบครวัและชมุชน 
 

กระบวนการกลบัคืนสู่สงัคม หลงัจาก 12 เดือน 
 

การประเมินโดยรวมต่อความช่วยเหลอืหลงัถกูค้ามนุษย ์(ถ้ามี) 
 

แผนในอนาคต ความมุ่งมัน่และความต้องการ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการกลบัคืนสู่สงัคม 
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สภำพแวดลอ้มที่
ปลอดภยัและ

มัน่คง

มำตรฐำนชวีติที่
เหมำะสม 

สขุสภำวะทำง
ร่ำงกำยและจติใจ 

โอกำสในกำร
พฒันำ

กำรเขำ้ถงึกำร
สนบัสนุน

4. กรอบการอภิปราย การนิยามค าศพัทแ์ละแนวคิด  
 
4.1 อะไรคือการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีประสบความส าเรจ็ 
กำรกลบัคืนสู่สงัคมคือกระบวนกำรเยียวยำฟ้ืนฟูและยอมรบัเป็นสมำชกิในสงัคมและมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจหลงัจำก
ประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์ซึง่รวมถงึ 
 

 กำรตัง้ถิน่ฐำนในสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและมัน่คง  
 กำรเขำ้ถงึมำตรฐำนชวีติทีเ่หมำะสม  
 ควำมอยู่ดมีสีขุทำงร่ำงกำยและจติใจ  
 โอกำสพฒันำตนเอง สงัคม และเศรษฐกจิ และ 
 กำรเขำ้ถงึกำรสนบัสนุนทำงสงัคมและจติใจ 

 
 

แผนภาพท่ี 1 องคป์ระกอบการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีประสบความส าเรจ็  
 

 
     
   
  

 

การ(กลบั)คืนสู่สงัคม 
ท่ีประสบความส าเรจ็ 
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ลกัษณะทีส่ ำคญัของกำรท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมเชื่อมโยงกบักำรท ำงำนร่วมกบัและสนับสนุนผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยเ์พื่อพฒันำทกัษะทีน่ ำไปสูค่วำมเป็นอสิระและกำรพึง่พำตนเอง และเพื่อใหม้คีวำมยดืหยุ่นในกำรปรบัตวั14 
 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจกลบัคนืสู่สงัคมในรูปแบบทีแ่ตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัควำมต้องกำร ควำมสนใจ และสถำนกำรณ์
ของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่ำงบำงกรณีเป็นกำรกลบัคืนสู่สภำพแวดล้อมที่เป็นบ้ำนหรือในกรณีอื่นๆ  เป็นกำรเข้ำสู่สงัคม
แวดลอ้มใหม่ ทำงเลอืกทีแ่ตกต่ำงกนัรวมถงึ  
 

 การกลบัคนืสู่สงัคมในชุมชนบา้นเกดิ เมื่อบุคคลได้เดนิทำงกลบัไปอำศยัอยู่กบัครอบครวั และ/หรอื ชุมชนทีเ่ป็น
ภูมลิ ำเนำในประเทศตน้ทำง 

 การเขา้สูส่งัคมในชุมชนใหม่ในประเทศบา้นเกดิ เมื่อบุคคลเขำ้สูส่งัคมในชุมชนใหม่ในประเทศตน้ทำง 
 การเขา้สูส่งัคมในประเทศใหม่ เมื่อบุคคลเขำ้สูส่งัคมในชุมชนและประเทศใหม่ 

 

แผนภำพที ่2 แสดงใหเ้หน็ถงึเสน้ทำงต่ำงๆ ทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ำจเลอืกปฏบิตัติำมโดยมปีระสบกำรณ์ทีแ่ตกต่ำง
กนัตำมกำรคดัแยกและควำมช่วยเหลอืในช่วงเวลำทีแ่ตกต่ำงกนัหลงัจำกถูกคำ้มนุษยต์ำมทีร่ะบุขำ้งตน้ ตำมทำงทฤษฎแีลว้
นัน้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรไดร้บักำรคดัแยกว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ณ สถำนทีซ่ึง่ถูกแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบหรอืหลงัจำกกำรหลบหนีไดร้บัควำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนขณะอยู่ต่ำงประเทศใหเ้ดนิทำงกลบัประเทศภูมลิ ำเนำ
หรอืชุมชนบำ้นเกดิทีซ่ึง่พวกเขำไดร้บัควำมช่วยเหลอืและกำรบรกิำรเพื่อใหก้ลบัคนืสู่สงัคมและเศรษฐกจิ อกีหนึ่งทำงเลอืก
คอืพวกเขำอำจไดร้บักำรคดัแยกใหเ้ป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นประเทศปลำยทำง และไดร้บัควำมช่วยเหลอืให้เขำ้สู่
สงัคมหรอืตัง้ถิน่ฐำนในประเทศทีส่ำม อย่ำงไรกด็ ีสิง่ทีก่ล่ำวมำนัน้อำจไม่เกดิขึน้ในทำงปฏบิตัเิสมอไปและแผนภำพขำ้งใต้นี้
ใหร้ำยละเอยีดเสน้ทำงต่ำงๆ ส ำหรบักำรกลบัคนืสู่สงัคมและกำรเขำ้สู่สงัคมทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นงำนวจิยัฉบบันี้
เลอืกปฏบิตัติำม 
 
  
 
  

                                                      
14 ดดัแปลงมาจาก Surtees, R. (พ.ศ. 2551) “การกลบั/คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ – ท าอย่างไรใหง้านของเรามีประสิทธิภาพมากข้ึน” บรัสเซลส์ เคบีเอฟ และ เวียนนา/วอชิงตนั สถาบนั NEXUS  
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แผนภาพท่ี 2. เส้นทางของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท์ัง้ท่ีได้รบัและไม่ได้รบัการคดัแยกและได้รบัและไม่ได้รบัความช่วยเหลือหลงัถกูค้ามนุษย1์5  
 

                                                      
15 แผนภาพนีน้ าเสนอเส้นทางโดยทัว่ไปส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามกระบวนการและขัน้ตอนส าหรับการคดัแยกผู้เสียหายและความช่วยเหลือในหลากหลายประเดน็ควรมีความแตกตา่งส าหรบัเดก็ รัฐและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆควรมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก เมื่อมีข้อ
กงัวลตอ่การคุ้มครองเดก็เกิดขึน้ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาปราศจากการดแูลจากพ่อแมผู่้ปกครอง  

ยอมรับ 

 

ออกมาจาก
สถานการณ์ค้า

มนุษย์ 

ได้รับคัดแยก
เป็นผู้เสียหาย
จากการค้า
มนุษย์ 

ไม่ได้รับคัด
แยกเป็น

ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 

 
ไม่ได้รับการเสนอ

ช่วยเหลือจากปลายทาง 

ได้รับการเสนอช่วยเหลือ
อย่างไมเ่ป็นทางการจาก
ปลายทาง 

 

ถกูตัง้ความผิดอาญา ถกู

สง่กลบัและ/หรือถกู
กกัขงั 

ได้รับการชว่ยเหลือสูส่งัคม
ท่ีปลายทาง 

(ส าเร็จและไม่ส าเร็จ)  
 

ได้รับการชว่ยเหลืออย่าง
เป็นทางการในการสง่กลบั

ภมูิล าเนา  
(การสง่กลบัภมูิล าเนา) 

การ(กลบั)คืนสูส่งัคมโดย
ได้รับความช่วยเหลือ  
(ส าเร็จและไม่ส าเร็จ)  

การ(กลบั)คืนสูส่งัคมด้วย
ตนเองโดยไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือ 

(ส าเร็จและไม่ส าเร็จ)  
 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 
 

ได้รับการเสนอช่วยเหลือ
อย่างเป็นทางการจากต้น
ทาง 

 

ไม่ได้รับการเสนอความ
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ทางการจากต้นทาง 

 

ปฏิเสธ 
 

เข้าสูส่งัคมปลายทางด้วย
ตนเอง  

(ส าเร็จและไม่ส าเร็จ)  

กลบัภมูิล าเนาโดยไม่ได้
รับการชว่ยเหลือ (ถกู
สง่กลบั ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างไม่เป็น
ทางการหรือกลบัด้วย

ตนเอง) 

 
ได้รับการเสนอช่วยเหลือ
อย่างเป็นทางการจาก

ปลายทาง 
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กำรกลบัคืนสู่สงัคมอย่ำงมคีวำมหมำยนัน้เป็นภำระหน้ำที่ซึ่งซบัซ้อนและมคี่ำใช้จ่ำยสูง บ่อยครัง้ที่จ ำเป็นต้อง
ใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำยและครบถ้วนแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์(และบำงครัง้แก่ครอบครวัของพวกเขำด้วย) 
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อำจมีควำมต้องกำรระยะสัน้และระยะยำวที่แตกต่ำงกัน เช่น ทำงร่ำงกำย จิตใจ 
กำรศกึษำ อำชพี สงัคมและเศรษฐกจิ แต่ละคนถูกคำ้มนุษยเ์พื่อวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่ำงกนั และโดยธรรมชำตแิละ
ผลกระทบของกำรถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบนัน้บ่อยครัง้มบีรบิทเฉพำะเจำะจงแต่ละบุคคลเป็นอย่ำงมำก 
นอกจำกนัน้แล้วพวกเขำยงัมคีวำมเปรำะบำงทัง้ส่วนบุคคล ทำงสงัคม และเศรษฐกจิก่อนที่จะถูกค้ำมนุษย์ ซึ่ง
จ ำเป็นตอ้งระบุเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำสภำพและสภำวะแวดลอ้มจะน ำไปสู่กำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ นัน่
หมำยควำมว่ำในทำงปฏบิตั ิควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกรณีเฉพำะของแต่ละบุคคล
และบ่อยครัง้ทีม่คีวำมซบัซอ้นเป็นอย่ำงมำก  
 

ควำมเป็นไปได้ของกำรกลบัคนืสู่สงัคมที่ประสบควำมส ำเรจ็นัน้ บ่อยครัง้ที่ขึน้อยู่กบักำรทีผู่้เสยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยผ์่ำนกระบวนกำรขัน้ตอนต่ำงๆ รวมถงึกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นทำงกำร กระบวนกำร
สง่กลบัอย่ำงปลอดภยั กำรเขำ้ถงึกำรบรกิำรอย่ำงเพยีงพอ ในกรณีทีเ่ป็นเดก็นัน้หมำยรวมถงึกำรแต่งตัง้ผูป้กครอง
ทีเ่หมำะสม กำรใหก้ำรดแูลชัว่ครำวทีเ่หมำะสม และกระบวนกำรทีเ่ป็นโครงสรำ้งเพื่อระบุกำรแกปั้ญหำระยะยำวที่
เหมำะสมที่สุดต่อพัฒนำกำรอย่ำงเต็มที่ของเด็กและกำรเข้ำถึงสิทธิข ัน้พื้นฐำนของพวกเขำ กำรเข้ำไม่ถึง
กระบวนกำรและกำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้บ่อยครัง้ทีน่ ำไปสู่กำรเขำ้ไม่ถงึควำมช่วยเหลอืหรอืไดร้บักำรช่วยเหลอืและ
กำรด ำเนินกำรทีไ่ม่เหมำะสม ยกตวัอย่ำงเช่น ในกรณีทีเ่ดก็ไดร้บักำรระบุผดิว่ำเป็นผูใ้หญ่  
 

กำรประเมนิว่ำบุคคลนัน้กลบัคนืสู่สงัคมอย่ำงประสบควำมส ำเรจ็หรอืไม่นัน้กเ็ป็นกรณีทีซ่บัซอ้น เมื่อค ำนึงควำม
ซบัซอ้นตัง้แต่กระบวนกำรและชวีติของผูเ้สยีหำยหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์อย่ำงไรกด็ผีลลพัธโ์ดยรวมแลว้อำจชว่ยใน
กำรวดั “กำรกลบัคนืสู่สงัคมที่ประสบควำมส ำเรจ็” รำยละเอยีดปรำกฏในตำรำงที่ 6 ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
อำจรูถ้งึผลลพัธบ์ำงสว่นและหรอืจ ำนวนหนึ่ง ขณะทีผู่เ้สยีหำยอกีสว่นรูถ้งึผลลพัธท์ีน้่อยกว่ำหรอืไม่มเีลย  
 

ตารางท่ี 6. อะไรคือการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีประสบความส าเรจ็ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง16 
ผลลพัธข์องการกลบัคืนสู่สงัคม กำรบรรยำยถงึผลลพัธก์ำรกลบัคนืสูส่งัคม 
ท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั น่าพึง
พอใจและราคาไม่แพง 

กำรเขำ้ถงึทีอ่ยู่อำศยัทีป่ลอดภยั น่ำพงึพอใจและรำคำไม่แพง ไมว่่ำจะจดั
ใหโ้ดยองคก์ร สถำบนั หรอืจดัหำเองเป็นกำรสว่นตวั  

ความอยู่ดีมีสุขทางรา่งกาย สภำพร่ำงกำยทีม่สีขุภำพด ีและอยู่ดมีสีขุทำงกำยภำพโดยทัว่ไป  
ความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจ ควำมอยู่ดมีสีขุของจติใจ รวมถงึ กำรเคำรพตนเอง ควำมมัน่ใจ และกำร

ยอมรบัตวัเอง  
สถานะทางกฎหมาย ความ
คุ้มครองและการมีผูแ้ทน 

มสีถำนะทำงกฎหมำยในฐำนะพลเมอืง (นัน่คอืไดร้บักำรจดทะเบยีนกำร
เกดิ) และเขำ้ถงึเอกสำรประจ ำตวับุคคล หรอืในกรณีทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยไ์ดร้บักำรจดัหำทีพ่กัอำศยัชัว่ครำวหรอืถำวร ในกรณีทีเ่ป็น
เดก็มกีำรแต่งตัง้ผูป้กครองทำงกฎหมำยเมื่อมคีวำมจ ำเป็น  

                                                      
16 ดดัแปลงมาจาก Surtees, R. (พ.ศ. 2553) “การติดตามการกลบั/คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์” คูม่ือ บรัสเซลส์ เคบีเอฟ และวอชิงตนั สถาบนั NEXUS  
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ความมัน่คงปลอดภยั มคีวำมเป็นอยู่ทำงร่ำงกำยทีด่แีละปลอดภยั รวมถงึควำมปลอดภยัจำก
กำรคุกคำม หรอืควำมรุนแรงจำกผูค้ำ้มนุษย ์หรอืจำกผูอ้ื่นภำยใน
ครอบครวั หรอืชุมชน หรอืประเทศ  

สภาพเศรษฐกิจท่ีดี รวมถึงการมี
งานท าและโอกาสด้านเศรษฐกิจ 
 

สถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิทีน่่ำพงึพอใจ เช่น ควำมสำมำรถในกำรหำ
เลีย้งชพี กำรสนบัสนุนสมำชกิในครอบครวั หรอือื่นๆ ตลอดจนกำรเขำ้ถงึ
โอกำสทำงเศรษฐกจิ ซึง่อำจจะรวมถงึกำรจำ้งงำน หรอืกจิกรรมทีส่รำ้ง
รำยได ้

โอกาสด้านการศึกษาและการ
ฝึกงาน 

กำรเขำ้ถงึโอกำสในกำรสมคัรเขำ้เรยีนโรงเรยีนอกีครัง้ โอกำสทำงกำร
ศกึษำหรอืกำรฝึกอบรม รวมถงึกำรเรยีนทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร กำรอบรมทำงวชิำชพีและอำชพี และอบรมทกัษะชวีติ และอื่นๆ 
ซึง่ส ำคญัโดยเฉพำะต่อเดก็ซึง่ไม่ไดผ้่ำนกำรเรยีนกำรสอนขัน้พืน้ฐำน  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
และสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ี
ดี  

ควำมสมัพนัธท์ำงสงัคมทีด่แีละเขม้แขง็ รวมถงึควำมสมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนักบัเพื่อน ครอบครวั คู่สมรส/คู่ชวีติ และชมุชน ซึง่รวมถงึกำรไม่ถูก
เลอืกปฏบิตั ิกำรตตีรำ หรอืกำรท ำใหก้ลำยเป็นคนชำยขอบ และอื่นๆ 
หลกัส ำคญัในกรณีของเดก็คอืควำมสมัพนัธก์บัครอบครวัทีม่ ัน่คง (และ
ตำมทฤษฎ ีมกีำรรวมกนัของครอบครวั) หรอืทำงเลอืกกำรดแูลอื่นที่
เหมำะสม แต่หำกเป็นไปไดค้วรเป็นกำรอยู่ร่วมกบัครอบครวั 

ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย  

กำรมสีว่นร่วมของบคุคลในกระบวนกำรทำงกฎหมำยหรอืเกีย่วกบักำร
พจิำรณำคดทีีเ่กีย่วเนื่องกบัประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์ไดร้บักำร
ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุและไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูเ้สยีหำย 

ความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครวั
และผูอ้ยูใ่นอปุการะของ
ผูเ้สียหาย 

ควำมเป็นอยูท่ีด่โีดยรวมผูอ้ยู่ในอุปกำระและญำตทิีใ่กลช้ดิของผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึบุตร คูส่มรส พ่อแม่ พีน้่อง และอื่นๆ  

 

บ่อยครัง้ที่ผลลพัธ์ในกำรท ำให้กลบัคนืสู่สงัคมประสบควำมส ำเรจ็ ตำมที่ปรำกฏขำ้งต้นนัน้ คอื กำรจดัหำควำม
ช่วยเหลอืทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมคีุณภำพสงูแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ลกัษณะของควำมช่วยเหลอื ตำม
รำยละเอยีดดงันี้ 
 

4.2 อะไรคือความช่วยเหลือ 
ควำมช่วยเหลือมบีทบำทส ำคญัในกระบวนกำรฟ้ืนฟูเยียวยำและกำรกลบัคืนสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย ์“ควำมช่วยเหลอื” หมำยถงึ ควำมช่วยเหลอืดำ้นกำรต่อต้ำนกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นทำงกำร โดยองคก์รพฒันำ
เอกชนทัง้ในและต่ำงประเทศ องคก์ำรระหว่ำงประเทศ และหน่วยงำนของรฐั ตลอดจนควำมช่วยเหลอืทัว่ไป (เช่น 
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีไ่ม่ใช่กำรต่อตำ้นคำ้มนุษยโ์ดยเฉพำะ) อนัเป็นควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนรฐั (เช่น กำร
บรกิำรทำงสงัคม หน่วยงำนคุม้ครองเดก็ กระทรวงสำธำรณสขุ) องคก์รพฒันำเอกชน หรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 
ควำมช่วยเหลอือำจเป็นควำมช่วยเหลอืเฉพำะเจำะจงเกีย่วกบักำรคำ้มนุษยห์รอืเป็นควำมชว่ยเหลอืโดยทัว่ไป อำจ
จัดหำให้โดยรัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ กำรบริกำรด้ำนกำรกลับคืนสู่สงัคมไม่
จ ำเป็นต้องจดัหำโดยหน่วยงำนที่ท ำงำนด้ำนต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์เท่ำนัน้ ในบำงกรณีควำมช่วยเหลอืและกำร
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สนับสนุนนัน้ไดร้บักำรเสนอในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของบรกิำรทัว่ไปของรฐั ระบบกำรคุม้ครองเดก็หรอืแผนงำน
ส ำหรบักลุ่มคนทีเ่ปรำะบำงทำงสงัคมทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยอ์ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 

 

ควำมช่วยเหลอืทีม่ปีระสทิธภิำพและเหมำะสมมำกทีสุ่ดนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่ำงกนัไปและปัจจยั
ทำงสงัคมและเศรษฐกจิ ตลอดจนประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยท์ีเ่ฉพำะเจำะจง และช่วงเวลำประสบกำรณ์หลงัถูกคำ้
มนุษยข์องผูเ้สยีหำย ยิง่ไปกว่ำนี้ประเภทของควำมช่วยเหลอืทีแ่ตกต่ำงกนันัน้บ่อยครัง้สง่เสรมิและสนบัสนุนซึง่กนั
และกนั กำรเขำ้ถงึประเภทของควำมช่วยเหลอืทีแ่ตกต่ำง (และส่งเสรมิซึง่กนัและกนั) สำมำรถมสี่วนส ำคญัในกำร
สนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคม ประเภทของควำมช่วยเหลอือย่ำงเป็นทำงกำรทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและ
กำรกลบัคืนสู่สงัคมหลงัถูกค้ำมนุษย์นัน้แตกต่ำงกนัออกไปตำมแต่ละบุคคลว่ำอยู่ในภำวะวกิฤตขัน้ต้นหรอือยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนหรอืช่วงกำรกลบัคนืสู่สงัคม ประเภทของควำมช่วยเหลอืเหล่ำนี้อำจรวมถึงควำมช่วยเหลอืที่
ปรำกฏในตำรำงที ่7 ดงันี้  
 
 
  

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการให้ความช่วยเหลือโดยหน่วยงานและองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยเ์พื่อบงัคบัใหแ้ต่งงำน หญงิคนนี้เป็นแม่เลีย้งเดีย่วมบีุตร 3 คน มคีวำม
ต้องกำรควำมช่วยเหลอืที่หลำกหลำย เมื่อเธอเดนิทำงกลบับ้ำนเธอได้รบักำรช่วยเหลอืทัง้จำกองค์กรหนึ่งที่
ท ำงำนดำ้นต่อต้ำนกำรคำ้มนุษย ์และไดร้บักำรบรกิำรส ำหรบักลุ่มคนทีเ่ปรำะบำงทำงสงัคม เมื่อประเมนิควำม
ช่วยเหลือที่เธอได้รับ เธอกล่ำวว่ำควำมช่วยเหลือที่มีประโยชน์แก่เธอมำกที่สุดคือกำรได้รับระบุว่ำเป็น 
“ครอบครวัยำกจน” ซึ่งหมำยควำมว่ำเธอได้รบังบประมำณขนำดเล็กเพื่อเลี้ยงชีพต่อเดือน 300,000 ดอง
เวยีดนำมต่อเดอืน [ประมำณ 15 ดอลลำรส์หรฐั] และลูกๆ ของเธอนัน้ไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมเล่ำเรยีน 
เธอยงัไดร้บักำรเขำ้ถงึทีพ่กัอำศยัผ่ำนโปรแกรมควำมช่วยเหลอืโดยทัว่ไป ในทำงตรงกนัขำ้มกำรฝึกอบรมดำ้น
วชิำชพีทีเ่ธอไดร้บัจำกแผนงำนของสถำนพกัพงิที่ต่อต้ำนกำรคำ้มนุษยน์ัน้ไม่ไดช้่วยใหเ้ธอสำมำรถหำงำนท ำ
หรอืช่วยแกไ้ขสภำพทำงเศรษฐกจิของเธอได ้ 
 

เดก็ชำยชำวจนีถูกค้ำมนุษยใ์นประเทศของเขำเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบด้ำนแรงงำนในโรงงำนท ำอฐิ  
ต ำรวจไดเ้ขำ้ถงึตวัเดก็ชำยหลงัจำกทีเ่ขำหลบหนีจำกเตำเผำอฐิและไดร้บักำรจดัหำทีพ่กัในบำ้นพกั หลงัจำกนัน้
ไม่นำนเจ้ำหน้ำทีบ่งัคบักฎหมำยพำเขำกลบับำ้นโดยกำรช่วยเหลอืจำกหวัหน้ำหมู่บำ้นใหเ้ขำ้ถึงกำรบรกิำรที่
หลำกหลำยเมื่อเขำเดนิทำงกลบัถงึบำ้น หวัหน้ำหมู่บำ้นไดพ้ำเขำไปพบเจำ้หน้ำทีบ่งัคบักฎหมำยทอ้งถิน่และให้
ควำมช่วยเหลอืเขำในกำรสมคัรเขำ้รบัค่ำเลี้ยงชพีพื้นฐำน [140 หยวน หรอื 22 ดอลลำร์สหรฐัต่อเดอืน] และ
ไดร้บัควำมช่วยเหลอืในกำรสรำ้งบำ้นของครอบครวัเขำขึน้มำใหม่ เขำยงัไดร้บัอำหำรยงัชพีพืน้ฐำนและสมคัร
ขอรบับตัรประจ ำตวัประชำชน 
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ตารางท่ี 7. บริการการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีครอบคลมุ  
การให้บริการด้านท่ี 1. บ้าน ท่ีพกัอาศยัและการดแูล กำรจดัหำทำงเลอืกทีพ่กัอำศยัและกำรดแูลที่

ปลอดภยั น่ำพงึพอใจ และรำคำไม่แพง  
การให้บริการด้านท่ี 2. การให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย ์กำรจดัหำกำรดแูลทำงกำรแพทยท์ี่

เหมำะสม เพยีงพอ และมคีวำมละเอยีดอ่อน  
การให้บริการด้านท่ี 3. การสนับสนุนและการให้ค าปรกึษาทางด้านจิตใจ กำรสนบัสนุนควำมเป็นอยู่

ทีด่แีละสขุภำพจติ  
การให้บริการด้านท่ี 4. ทกัษะทางการศึกษาและการใช้ชีวิต กำรจดัหำกำรเขำ้ถงึกำรศกึษำทีเ่ป็น

ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  
การให้บริการด้านท่ี 5. แผนงานเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ กำรสนบัสนุนโอกำสกำรสรำ้ง

ควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกจิ  
การให้บริการด้านท่ี 6. การให้ความช่วยเหลอืด้านการบริหารจดัการทางธรุการ กำรระบุประเดน็

ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร เช่น กำรเขำ้ถงึเอกสำร หรอืควำมมตีวัตนทำง
กฎหมำย และควำมคุม้ครอง และเป็นตวัแทนส ำหรบัเดก็ (เช่น กำรแต่งตัง้
ผูป้กครองตำมกฎหมำย)  

การให้บริการด้านท่ี 7. การให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนด้านกฎหมาย กำรใหค้วำมช่วยเหลอื
ผูเ้สยีหำย/พยำน ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถงึ กระบวนกำรยุตธิรรมทำง
อำญำ แพ่ง และแรงงำน  

การให้บริการด้านท่ี 8. การประเมินความปลอดภยัและสวสัดิภาพ กำรท ำใหม้ัน่ใจวำ่ผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยน์ัน่ปลอดภยัและมัน่คง  

การให้บริการด้านท่ี 9. การให้ความช่วยเหลอืทางด้านครอบครวั การไกล่เกล่ีย และการให้
ค าปรกึษา กำรใหก้ ำลงัใจและสนบัสนุนใหม้สีภำพแวดลอ้มครอบครวัทีม่สีขุภำพ
ด ี 

การให้บริการด้านท่ี 10.   การบริหารจดัการรายกรณี กำรสนบัสนุนกำรกลบัคนืสูส่งัคมในระยะยำว 
 

 

 
 
 
 
 
 



 24 

5. การสนับสนุนงานบริการด้านการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีประสบความส าเรจ็
และยัง่ยืน 
 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์รวมถึงเด็กและเยำวชนต้องเผชิญกับหลำกหลำยปัญหำซึ่งเป็นผลที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของพวกเขำ พวกเขำเจอกับควำมเป็นอยู่และสภำพกำรท ำงำนที่ขดัสนและไร้
มนุษยธรรม พวกเขำไดร้บัอำหำรทีไ่ม่เพยีงพอหรอืไม่ไดร้บัเลย ต้องอยู่ภำยใต้ควำมรุนแรงและกำรข่มเหงทำรุณ 
ไม่สำมำรถเขำ้ถงึกำรรกัษำพยำบำล หรอืควำมช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น เป็นต้น ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำย
คนถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในสภำพทีเ่ลวรำ้ยเป็นระยะเวลำยำวนำน บ่อยครัง้เป็นเวลำหลำยปี  
 
ด้วยเหตุดงักล่ำว ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยใ์นอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำ
โขงจงึไดร้ำยงำนควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยำวซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงหรือมีสำเหตุมำจำกประสบกำรณ์กำรค้ำ
มนุษย์ ควำมต้องกำรอื่นๆ นัน้เกี่ยวเนื่ องกับควำมต้องกำรและ
สถำนกำรณ์ควำมเปรำะบำงก่อนถูกคำ้มนุษย ์ปัญหำทีบ่่อยครัง้น ำไปสู่
กำรถูกคำ้มนุษย ์อย่ำงไรกต็ำมควำมช่วยเหลอือื่นๆ นัน้เกีย่วขอ้งกบั
สถำนกำรณ์ครอบครวัของพวกเขำ รวมถึงควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็น
ส ำหรบัสมำชกิในครอบครวั กำรระบุควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและ
ซบัซอ้นนี้บำงครัง้ขึน้อยู่กบัว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์กีำรฟ้ืนฟูเยยีวยำภำยหลงัประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยข์อง
พวกเขำได้หรอืไม่ และพวกเขำสำมำรถกลบัคนืสู่ครอบครวัและชุมชนอย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ได้หรอืไม่ (และใน
ระดบัใด) 
 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ต่ละคนควรเขำ้ร่วมกำรประเมนิควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลกบันกัสงัคมสงเครำะหซ์ึง่
นับเป็นพืน้ฐำนของแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคม กำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรทีม่รีะยะยำว และกำรกลบัคนืสู่
สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และยัง่ยนืจ ำเป็นต้องมกีำรประเมนิควำมต้องกำรและกำรบรกิำร รวมทัง้มปีระเมนิซ ้ำ
เมื่อเวลำผ่ำนไป ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคนอำจต้องกำรบรกิำรและกำรสนับสนุนมำกกว่ำผูเ้สยีหำยคนอื่น 
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงคนเผชญิกบัสภำวะควำมล้มเหลวระหว่ำงกำรกลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำ และ
ต้องกำรกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องหรอืกำรเริม่ใหบ้รกิำรใหม่เพื่อแกไ้ขวกิฤตทีเ่กดิขึน้ เวลำทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำร
สนับสนุนเพื่อกลบัคนืสู่สงัคมนัน้ขึน้อยู่กบัแต่ละกรณี และหน่วยงำนบรกิำรควรใหเ้วลำเพื่อเตมิเตม็ควำมตอ้งกำร
ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดทุ้กเมื่อ แมก้ระทัง่ในกรณีทีไ่ดร้บัประเมนิว่ำเป็นกรณีกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบ
ควำมส ำเรจ็แลว้กต็ำม  
 

กำรท ำให้กำรกลับคืนสู่สงัคมนัน้ประสบควำมส ำเร็จและยัง่ยืนคือควำมต้องกำรทรัพยำกรที่เพียงพอทัง้ด้ำน
งบประมำณและบุคคล มีควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ที่รฐับำลในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขงต้องวำงแผนงำนกำรบริกำร
ส ำหรบัระยะเวลำหลงัถูกค้ำมนุษยใ์นระยะยำวและมคีวำมหลำกหลำย ในกำรคำดกำรณ์และจดัสรรงบประมำณ 
ตลอดจนกำรอบรมทีจ่ ำเป็นส ำหรบัเจำ้หน้ำที่ซึง่ท ำงำนดำ้นกำรใหบ้รกิำร ตัง้แต่กำรบรกิำรส่งต่อแบบทันทจีนถงึ
กำรกลบัคนืสูส่งัคมในระยะยำว หำกปรำศจำกควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจในกำรเพิม่ทรพัยำกรในระดบัประเทศส ำหรบัควำม

ความต้องการความช่วยเหลือท่ีหลากหลาย
และสถานการณ์ความเปราะบาง 
ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือบำงประกำรเป็น
ผลสืบเนื่องโดยตรงกบักำรถูกแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจำกกำรค้ำมนุษย์ ในขณะที่ควำม
ต้องกำรบำงประกำรมคีวำมเชื่องโยงกบัควำม
ตอ้งกำรและสถำนกำรณ์ควำมเปรำะบำงกอ่นถกู
ค้ำมนุษย์ หรอืสถำนกำรณ์ครอบครวัของพวก
เขำ  
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ช่วยเหลอืและบรกิำรแล้ว ควำมพยำยำมในกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์และกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยจ์ะไม่มคีวำมยัง่ยนืในอนุภูมภิำคลุ่มแมน่ ้ำโขง ทัง้นี้กำรสรำ้งศกัยภำพและระบบในกำรท ำงำนทีจ่ ำเป็น
และระบุไวใ้นขอ้แนะน ำฉบบันี้ตอ้งใชเ้วลำ ดงันัน้ในกำรจดัท ำยุทธศำสตรต่์อตำ้นกำรคำ้มนุษยแ์ละแผนปฏบิตักิำร
ระดบัชำตทิีเ่กีย่วขอ้งควรรวมถงึแผนปฏบิตักิำรระยะยำวเพื่อสรำ้งศกัยภำพดงักล่ำวนี้ดว้ย  
 

*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ โดยอำยุ วุฒภิำวะ และประสบกำรณ์กำรคำ้
มนุษย์ มคีวำมต้องกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงและบ่อยครัง้ต้องกำรควำมช่วยเหลอืเฉพำะทำง ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ที่ใหส้มัภำษณ์ในงำนศกึษำนี้มคีวำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืทีห่ลำกหลำย ควำมต้องกำรบำง
ประกำรมคีวำมเฉพำะเจำะจง และตอ้งกำรกำรดแูลเฉพำะทำงเป็นพเิศษ 
 
ประเดน็กำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ มำตรำ 39 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็
นัน้ระบุใหร้ฐัภำคตี้องส่งเสรมิกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเดก็ทีถู่กกระท ำควำมรุนแรงและละเมดิ ซึง่รวมไปกำรคำ้
มนุษย ์ซึง่คอื “รฐัภำคตีอ้งด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมเพื่อสง่เสรมิกำรฟ้ืนฟูทัง้ทำงร่ำงกำย และจติใจ และกำรกลบัคนื
สูส่งัคมของเดก็ทีถู่กกระท ำโดยมชิอบ...” กำรฟ้ืนฟูและกำรกลบัคนืสูส่งัคมดงักล่ำวควรเกดิขึน้ในสภำพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ต่อสขุภำพ กำรเคำรพตนเอง และศกัดิศ์รแีห่งควำมเป็นมนุษยข์องเดก็17 หลกักำรค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของเด็กนัน้บญัญตัิไว้ในมำตรำ 3.1 แห่งอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิด็กซึ่งน ำมำใช้ส ำหรบักจิกรรมกำรกลบัคนืสู่
สงัคมในกรณีทีก่ำรด ำเนินกำรใดๆ นัน้เกีย่วขอ้งกบัเดก็18 
 

ในกรณีทีเ่ป็นเดก็ กำรวำงแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมควรเป็นกระบวนกำรที่ครอบคลุมและกวำ้งขึน้เพื่อค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของพวกเขำ19 กำรประเมนิประโยชน์สงูสดุของเดก็คอืองคป์ระกอบส ำคญัในกำรจดักำรรำยกรณี
และงำนดำ้นคุม้ครองเดก็โดยทัว่ไป เพรำะกำรท ำงำนในแต่ละกรณีกบัเดก็ทีม่คีวำมเสีย่ง (รวมถงึผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็) ควรไดร้บักำรประเมนิควำมจ ำเป็นส ำหรบักำรคุม้ครอง โดยมขีอ้เสนอแนะส ำหรบักำร
ท ำงำนและกำรส่งต่อ กำรประเมนิประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นเครื่องมอืประเมนิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรสมัภำษณ์
และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำปัจจยัและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีนัน้ได้รับกำร
พจิำรณำ20  
 

หน่วยงำนบรกิำรทุกคนมหีน้ำทีค่ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็และควรท ำกำรประเมนิประโยชน์สงูสุดของเดก็ 
กำรประเมนิประโยชน์สงูสุดของเดก็นัน้ควรท ำในทนัททีีเ่ดก็ไดร้บักำรระบุว่ำมคีวำมเสีย่ง ซึง่เป็นกระบวนกำร
ต่อเนื่องที่ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน และเป็นขอ้ค ำนึงพจิำรณำล ำดบัแรก 

                                                      
17 มาตรา 39 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็  
18 นัน่คือ “ในการกระท าท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ทกุกรณี ไมว่า่จะด าเนินการโดยสถาบนัสวสัดิการสงัคมของรฐัหรือเอกชน ศาล เจ้าหน้าท่ีธรุการ หรือองค์กรกฎหมายของรัฐ ประโยชน์สงูสดุของเดก็จะเป็นข้อค านึง
ท่ีส าคญัท่ีสดุ” มาตรา 3 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ 
19 เดก็ท่ีพลดัพรากจากครอบครัวในแผนงานของยโุรป (Separated Children in Europe Programme) (พ.ศ. 2552) ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการปฏิบติัที่ดี ฉบบัแก้ไขท่ี 4 D9 
20 การประเมินประโยชน์สงูสดุของเดก็ (Best Interests Assessment: BIA) เป็นเร่ืองจ าเป็นก่อนการด าเนินการใดๆ กบัเดก็ เว้นเสียแตม่ีการก าหนดประโยชน์สงูสดุ (BID) ให้กบัเดก็ด้วย การก าหนดประโยชน์
สงูสดุ (BID) เป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการท่ีมีขัน้ตอนในเร่ืองความคุ้มครองท่ีเฉพาะเจาะจงและมีขัน้ตอนเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการด าเนินงานกับเดก็ โดยผู้ตดัสินใจจ าเป็นต้องชัง่น า้หนกัและค านึงถึง
ความเหมาะสมของปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องส าหรับรายกรณีนัน้ๆ  โดยให้น า้หนกัท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองของสิทธิและภาระผกูพนัตา่งๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็และข้อกฎหมายอืน่ๆ ด้าน
สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการตดัสินใจท่ีครอบคลมุและเป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิทธิของเดก็ได้สงูสดุ UNHCR (2008) UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 
Geneva: UNHCR, p. 32. Altes, M. K. (2011) Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines, Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, p. 7. และดู 
Save the Children (2010) Best Interests Determination for Children on the Move: A Toolkit for Decision-Making, South Africa: Save the Children UK South Africa Programme สามารถดู
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และวตัถุประสงคข์องมำตรกำรใดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อเดก็ กำรตดัสนิว่ำอะไรคอื ”ประโยชน์สงูสดุของเดก็” นัน้จะ
เกีย่วขอ้งกบักำรชัง่น ้ำหนักปัจจยัต่ำงๆ เพื่อใหม้ทีำงเลอืกส ำหรบักำรกลบัคนืสู่สงัคม (รวมถงึองิควำมเป็นจรงิ 
โดยพจิำรณำจำกสถำนกำรณ์และควำมเป็นไปไดข้องเดก็แต่ละบุคคล) ตลอดจนผลในแต่ละทำงเลอืกทีต่ำมมำ
กำรประเมนิดงักล่ำวนัน้เป็นกำรประเมนิเฉพำะตวับุคคล และในทำงปฏบิตัมิคีวำมยำกและซบัซอ้นมำก ในกำร
พจิำรณำตดัสนิใจดงักล่ำวจงึตอ้งพจิำรณำหลำยดำ้น21 เมื่อตดัสนิใจเพื่อกำรแกปั้ญหำทีย่ ัง่ยนืส ำหรบัผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นเด็กแล้วนัน้จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดประโยชน์สูงสุดของเด็ก (Best Interests 
Determination (BID) 

 
มปีระเดน็และขอ้พจิำรณำทีเ่ชื่อมโยงกนัอกีหลำยประกำรทีห่น่วยงำนบรกิำรควรค ำนึงถงึเมื่อใหบ้รกิำรทุกประเภท
ในกำรสนบัสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นผูใ้หญ่และเดก็ ชุดรำยกำรเพื่อตรวจสอบ
ดำ้นล่ำงนี้น ำเสนอแนวทำงเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำบรกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคมนัน้ไดร้บักำรออกแบบและด ำเนินกำรที่
เติมเต็มควำมต้องกำรของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์มำกที่สุด และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในกรณี
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นเดก็ แนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ ี(ดำ้นล่ำงนี้) น ำเสนอตวัอย่ำงจำกอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำ
โขงเมื่อประเดน็และขอ้พจิำรณำทีเ่ชื่อมโยงกนัไดร้บักำรพจิำรณำอยู่ในกำรท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

                                                      
21 Surtees, R. (พ.ศ. 2557) “การกลบั/คืนสู่สงัคมของผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ – การท างานกบัเด็กและเยาวชนทีถู่กคา้มนษุย์” มลูนิธิ King Baudouin GIZ และสถาบนั NEXUS 

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการสนับสนุนการคืนสู่สงัคมท่ีประสบความส าเรจ็ 
ชำยชำวกมัพูชำซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อท ำงำนในโรงงำนไดร้บัควำมช่วยเหลอืเมื่อต ำรวจไทยและ
กมัพชูำไดบุ้กจบักุมโรงงำน หลงัจำกไดร้บัตรวจสอบและคดัแยกว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำไดร้บักำร
ส่งต่อไปบำ้นพกัผูเ้สยีหำย และเริม่กำรด ำเนินคดแีก่ผูค้ำ้มนุษย ์เขำอำศยัอยู่ทีบ่ำ้นพกัผูเ้สยีหำยเป็นเวลำสำม
เดอืน ระหว่ำงนัน้เขำสำมำรถท ำงำนได ้เขำบรรยำยว่ำไดร้บักำรดูแลเป็นอย่ำงดดีว้ยควำมเคำรพและศกัดิศ์รี
จำกเจ้ำหน้ำที่ซึ่งให้ควำมช่วยเหลอื หลงัจำกนัน้เขำได้รบัควำมช่วยเหลอืให้เดนิทำงกลบับ้ำน เจ้ำหน้ำทีจ่ำก
สถำนทตูไดพ้ำเขำไปชำยแดนกมัพชูำ และไดพ้กัอยู่ทีศ่นูยพ์กัพงิชัว่ครำวเป็นเวลำหนึ่งคนืก่อนไดร้บัเงนิเพื่อให้
เดนิทำงกลบัไปหมู่บำ้นของเขำ เมื่อเดนิทำงถงึบำ้นแลว้เขำไดร้บัควำมช่วยเหลอืทำงมนุษยธรรมเบือ้งต้น และ
หลงัจำกนัน้เขำไดร้บัหมูใหน้ ำมำเลีย้งเพื่อสรำ้งรำยได ้เขำยงัไดง้ำนก่อสรำ้งซึง่ท ำให้สถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิ
ของเขำดขีึน้ เขำไดอ้ำศยัอยู่กบัครอบครวัอกีครัง้ และมคีวำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงญำตแิละชุมชน 
 

ชำยไทยคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศอสิรำเอลเพื่อเป็นแรงงำนในภำคเกษตรกรรม ไดร้บัควำมช่วยเหลอื
ในประเทศอิสรำเอลในกำรเริ่มเรียกร้องค่ำชดเชยค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยจำกนำยจ้ำงของเขำ  เขำยังได้รับควำม
ช่วยเหลอืในกำรหำงำนทีใ่หค้่ำจำ้งทีเ่หมำะสม พรอ้มดว้ยทีพ่กัอำศยั และบรกิำรต่ำงๆ ระหว่ำงทีด่ ำเนินคดต่ีอ
ผูก้ระท ำควำมผดิต่อเขำ เมื่อเดนิทำงกลบัประเทศไทย เขำไดพ้บกบันกัสงัคมสงเครำะหท์ีส่นำมบนิเพื่อใหค้วำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิเพื่อเดนิทำงกลบับำ้น หลงัจำกนัน้ไม่นำนนกัสงัคมสงเครำะหข์องรฐัเดนิทำงมำเยีย่มเขำที่
บ้ำนเพื่อพูดคุยกบัเขำถึงควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ ได้ท ำกำรประเมินควำมต้องกำรเนื่องจำกเขำตัง้ใจ
กลบัไปท ำไร่ท ำสวน เขำจงึไดร้บัทุนจ ำนวนหนึ่งทีเ่ขำใชซ้ือ้อุปกรณ์ เมลด็พนัธ ์และอุปกรณ์ท ำสวนอื่นๆ 
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งเดนิทำงกลบับำ้นและแจง้เหตุทีเ่กดิขึน้แก่เจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ หลงัจำกนัน้ไม่นำน เธอ
ไดร้บักำรตดิต่อจำกเจำ้หน้ำทีร่ฐัจำกแผนกสงัคมสงเครำะห ์เธอไดร้บัรูปแบบควำมช่วยเหลอืทีห่ลำกหลำย ซึง่
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เป็นผลมำจำกกำรส่งต่อรำยกรณี รวมถงึกำรอบรมฝึกอำชพี ทีพ่กัอำศยั เงนิค่ำครองชพีระหว่ำงกำรอบรมฝึก
อำชพี กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่ครอบครวัของเธอและควำมช่วยเหลอืในกำรหำงำนหลงัจำกกำรอบรมฝึก
อำชพี 
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งไดค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิจำกกรมแรงงำน และอุปกรณ์กำรท ำไร่ท ำสวนจำกกรม
สวสัดกิำร เธอยงัไดร้บักำรอบรมฝึกอำชพีดำ้นเทคนิคกำรปลกูผกัจำกเจำ้หน้ำทีร่ฐัแผนกเกษตรกรรม และไดร้บั
ทุนสวสัดกิำรจำกรฐัเพื่อซื้อวคัซนีส ำหรบัหมูและไก่ของเธอ เธอยงัไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกแผนงำนดำ้นกำร
ต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์ซึง่ไดช้่วยเหลอืดำ้นบรกิำรหลำกหลำย รวมถงึกำรอบรมฝึกอำชพี 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) การกลบัคืนสู่สงัคมท่ีประสบ
ความส าเรจ็และยัง่ยืน  
 

แผนงาน 
 

 การกลบัคืนสู่สงัคมควรออกแบบเฉพาะส าหรบัแต่ละบุคคล กำรบรกิำรควรไดร้บักำรออกแบบใหเ้หมำะ
กบัควำมต้องกำรของผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เฉพำะแต่ละบุคคล โดยองิกบักำรประเมนิควำมต้องกำรอย่ำง
ต่อเนื่องส ำหรบัแต่ละบุคคล หมำยรวมถงึกำรใหบ้รกิำรทีเ่ฉพำะทำงส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็
และเยำวชน 
 

 จัดให้มีชุดการบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมท่ีครอบคลุม กำรสนับสนุนกำรกลับคืนสู่ส ังคมควร
ครอบคลุม ชุดกำรบรกิำรทีร่อบดำ้นควรจดัใหม้แีก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์โดยองิกบัควำมต้องกำรของแต่ละ
บุคคล ซึง่อำจเป็นกำรเสนอใหบ้รกิำรโดยตรง หรอืสง่ต่อไปหน่วยงำนบรกิำรอื่น ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนอื่นและ
สถำบันอื่นควรได้รับกำรพัฒนำเพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำมีกำรบริกำรที่ครอบคลุมและล ำดับกำรให้กำรดูแล ควำม
ช่วยเหลือบำงประกำรอำจได้รับกำรออกแบบส ำหรบัผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หรือบำงบริกำรอำจมำจำก
แผนงำนควำมช่วยเหลอือื่นส ำหรบัแรงงำนขำ้มชำต ิประชำกรกลุ่มที่มคีวำมเปรำะบำงทำงสงัคม และประชำกร
กลุ่มใหญ่ 
 

 ควรมีการบริการท่ีครอบคลุมให้กบัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท์ุกคน กำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลอื
ควรไดร้บักำรออกแบบใหต้รงกบัควำมต้องกำรของผูเ้สยีหำยในทุกรูปแบบของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ 
จำกกำรค้ำมนุษย์ในทุกระยะของกำรกลบัคืนสู่สงัคม ควรจัดกำรบริกำรที่เหมำะสมและมีคุณภำพสูงส ำหรบั
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคน โดยไม่ค ำนึงถงึเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิหรอืสญัชำต ิ
 

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยค์วรได้รบัการแจ้งเก่ียวกบัการบริการท่ีมีอยู่และสิทธิท่ีเขามีในการรบั
บริการ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ควรได้รบักำรแจ้งอย่ำงครบถ้วนเกี่ยวกบักำรบรกิำรที่มอียู่ส ำหรบัพวกเขำ 
รวมถงึขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑเ์มื่อเขำ้ร่วมแผนงำนหรอืโครงกำรดำ้นกำรช่วยเหลอื นอกจำกนี้ เมื่อใหข้อ้มูลกบั
ผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเดก็นัน้ ควรสือ่สำรใหเ้หมำะสมกบัอำยุ กำรศกึษำ และวุฒภิำวะ 
 

 ความช่วยเหลือและการให้บริการควรเป็นไปโดยสมคัรใจ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยม์สีทิธปิฏเิสธกำร
บรกิำรดำ้นกำรคนืสู่สงัคมบำงประกำรหรอืทัง้หมดทีเ่สนอแก่พวกเขำ และพวกเขำควรมสีทิธใินกำรตอบรบัหรอื
ปฏเิสธเมื่อใดกไ็ด ้กำรใหค้วำมยนิยอมโดยไดร้บัแจง้สทิธแิละขอ้มูลนัน้ควรไดร้บักำรพจิำรณำและทบทวนอย่ำง
สม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร  
 

 การให้บริการควรด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพท่ีได้รบัการอบรม กำรบรกิำรควรด ำเนินกำรโดย
หน่วยงำนบริกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญที่ได้รบักำรอบรมและรับรอง หน่วยงำนบริกำรทัง้หมดที่ท ำงำนร่วมกับ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยน์ัน้ควรสำมำรถเขำ้รบักำรอบรมทีต่่อเนื่อง หรอืเขำ้อบรมใหม่เมื่อเวลำผ่ำนไป ซึง่มสีว่น
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ช่วยท ำให้ทกัษะและควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนกำรคืนสู่สงัคมนัน้ดีขึ้น หมำยรวมถึงกำรอบรมและควำม
เชีย่วชำญในกำรท ำงำนร่วมกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็และเยำวชน 
 

 หน่วยงานบริการควรมีความละเอียดอ่อน หน่วยงำนบรกิำรทัง้หมดทีท่ ำงำนร่วมกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยร์ะหว่ำงกำรคนืสู่สงัคมควรมคีวำมไวและละเอยีดอ่อนต่อประเดน็กำรคำ้มนุษยแ์ละผลกระทบทำงดำ้นจติใจ 
ร่ำงกำย และสงัคม ผูใ้ห้บรกิำรควรมทีกัษะและควำมรู้เพื่อท ำงำนอย่ำงเหมำะสมกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
รวมถงึไวในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็และเยำวชน 
 

 ค านึงถึงความละเอียดอ่อนด้านวฒันธรรม จดักำรอบรมหน่วยงำนบริกำรทัง้หมดให้มคีวำมรู้และใส่ใจ
ประเดน็ทีอ่่อนไหวเกีย่วกบัประวตัคิวำมเป็นมำ ประสบกำรณ์ และวฒันธรรมของแต่ละบุคคลทีไ่ดร้บักำรช่วยเหลอื
จำกพวกเขำ ทัง้นี้จ ำเป็นทีต่อ้งใสใ่จกบัประเดน็ทีแ่ตกต่ำง รวมถงึสญัชำต ิเชือ้ชำต ิและศำสนำทีแ่ตกต่ำงกนั 
 

 จดัการบริการและโครงการต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสูง กำรบริกำรและสนับสนุนควรมีคุณภำพสูงที่สุดเท่ำที่
เป็นไปได ้เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรคนืสูส่งัคมนัน้จะประสบควำมส ำเรจ็ มำตรฐำนขัน้ต ่ำของกำรดแูลนัน้ควรไดร้บักำร
พฒันำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรดำ้นคนืสูส่งัคมและไดร้บักำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด  
 

 จดัให้มีการบริการจากองคก์รท่ีท างานเฉพาะด้านการต่อต้านการค้ามนุษยแ์ละองคก์รหรือสถาบนัท่ี
ให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืน ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยอ์ำจด ำเนินกำรโดยองค์กรที่ท ำงำน
ต่อต้ำนกำรคำ้มนุษยห์รอืองคก์รอื่นทีท่ ำงำนกบักลุ่มทีม่คีวำมเปรำะบำง รวมถงึกำรบรกิำรดำ้นควำมคุม้ครองต่อ
เดก็ เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรกิำรมคีุณภำพสงู เจำ้หน้ำทีไ่ดร้บักำรอบรมทำงวชิำชพี และกำรบรกิำรตรงต่อควำม
ตอ้งกำรของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
 

 จดัให้มีการดูแลติดตามรายกรณีท่ีเพียงพอ ด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนกำรปฏบิตัิกำรดูแลติดตำมรำยกรณี
ส ำหรบัผูไ้ดร้บัประโยชน์ในทุกแผนงำน มอบหมำยใหม้ผีูจ้ดักำรรำยกรณีส ำหรบัผูไ้ดร้บัประโยชน์เป็นรำยกรณีเพื่อ
ท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรกิำรนัน้เหมำะสมและตรงตำมควำมตอ้งกำรตำมมำตรฐำนกำรดแูลขัน้พืน้ฐำน 
 

 ส่งต่อกรณีเพื่อความช่วยเหลือ สง่ต่อผูเ้สยีหำยไปหน่วยงำนบรกิำรอื่น เพื่อท ำใหพ้วกเขำสำมำรถเขำ้ถงึกำร
ใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพสงูอย่ำงครบถว้น หน่วยงำนเดยีวอำจไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดค้รบทุกประเภท และหน่วยงำน
บรกิำรควรสง่ต่อผูไ้ดร้บัประโยชน์ไปโครงกำรหรอืหน่วยงำนอื่นหำกจ ำเป็น  
 

 เสนอการให้บริการและสนับสนุนโดยการจดัตัง้เป็นศนูยบ์ริการในชุมชน กำรใหก้ำรดูแลทีพ่กัอำศยัควร
ได้รบักำรพิจำรณำให้เป็นกำรแก้ปัญหำแบบชัว่ครำวและในบำงกรณีเท่ำนัน้ รูปแบบที่หลำกหลำยของควำม
ช่วยเหลือและกำรบริกำรควรจดัให้มแีก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่อยู่กบัครอบครวัและชุมชนของพวกเขำ 
หน่วยงำนบรกิำรควรท ำให้มัน่ใจว่ำผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่กลบัไปใช้ชวีติในสงัคมนัน้ได้รบักำรบริกำรที่
ครอบคลุมเพื่อสนบัสนุนกำรคนืสูส่งัคมของพวกเขำ 
 

 การบริการควรเป็นภาษาท้องถ่ินของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์กำรบรกิำรควรเป็นภำษำที่ผู้เสยีหำย
สำมำรถเขำ้ใจและสื่อสำรได ้หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดน้ัน้ ควรจดัหำผูเ้ป็นสื่อกลำงและล่ำมแปลภำษำทีไ่ดร้บั
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กำรอบรมและมคีวำมละเอยีดอ่อนต่อวฒันธรรม ต้องท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยเขำ้ใจและสำมำรถใหค้วำมยนิยอม
โดยไดร้บัแจง้สทิธแิละขอ้มลูเพื่อกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมควำมช่วยเหลอื ขอ้มลูทุกอย่ำงทีใ่หก้บัเดก็ควรค ำนึงถงึอำยุ 
กำรศกึษำ และวุฒภิำวะ  
 

 ภาระความรบัผิดชอบต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์หน่วยงำนบรกิำรผูท้ีท่ ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย์ควรมภีำระควำมรบัผดิชอบต่องำนของพวกเขำ รวมถึงจดัเวลำให้และสำมำรถตอบค ำถำมของผู้เสยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์เกี่ยวกบักำรบริกำรที่พวกเขำได้รบั รบัผิดชอบต่อกำรตัดสนิใจเกี่ยวกบักำรให้บริกำร และ
รบัผดิชอบต่อผลกระทบของกำรใหบ้รกิำรที่มต่ีอผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึ่งรบักำรบรกิำรนัน้ ผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยค์วรเขำ้ถงึกลไกกำรรอ้งเรยีนเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำผูใ้หบ้รกิำรมคีวำมรบัผดิชอบ 
 

 ผู้ได้รบัประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วม ผู้ได้รับประโยชน์ทัง้ที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กควรเข้ำมีส่วนร่วมอย่ำง
กระตอืรอืรน้ในกำรออกแบบและด ำเนินงำนตำมแผนกำรคนืสู่สงัคมของพวกเขำ และควรไดร้บัแจง้สทิธ ิทำงเลอืก 
และโอกำส รวมถงึกำรตดัสนิใจเกีย่วกบับรกิำรทุกประเภททีพ่วกเขำปรำรถนำ (หรอืไม่ปรำรถนำ) ทีจ่ะไดร้บัอย่ำง
ครบถว้น  
 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กำรด ำเนินงำนและกำรท ำงำนร่วมกันกับ
ผูเ้สยีหำยควรไดร้บักำรออกแบบและปฏบิตัเิพื่อสนับสนุนใหเ้กดิควำมเขม้แขง็ ควำมสำมำรถในกำรพึง่พงิตนเอง 
ควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนคนืสู่ภำวะปกติแก่ผู้ได้รบัประโยชน์ หน่วยงำนบรกิำรควรท ำงำนร่วมกบัผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์เพื่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพิงตนเองและหลีกเลี่ยงกำรพึ่งพำกำรบริกำรคืนสู่สงัคมหรอื
หน่วยงำนบรกิำร  
 

 จดัให้มีและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ กำรบรกิำรและสนบัสนุนกำรคนืสูส่งัคม
ใดกต็ำมควรปฏบิตัิตำมแนวปฏบิตัดิ้ำนจรยิธรรมสูงสุด รวมถึงหลกักำรรกัษำควำมลบั หลกักำรไม่เลอืกปฏบิตัิ 
หลกักำรไม่ตดัสนิ และรกัษำควำมเป็นสว่นตวั ผูเ้ชีย่วชำญวชิำชพีทีท่ ำงำนดำ้นบรกิำรในแต่ละดำ้นควรปฏบิตัติำม
แนวปฏบิตัดิำ้นจรยิธรรมและจรรยำบรรณส ำหรบัอำชพีโดยเฉพำะ  
 

ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
  
 การแต่งตัง้ผู้ปกครองตามกฎหมาย ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็และเยำวชนควรไดร้บักำรแต่งตัง้
ผู้ปกครองตำมกฎหมำยเพื่อให้ค ำแนะน ำแก่พวกเขำและคุ้มครองสทิธแิละประโยชน์ เมื่อใดก็ตำมที่พ่อแม่ไม่
สำมำรถ ไม่เต็มใจ หรือไม่เหมำะสมต่อกำรใช้สทิธผิู้ปกครอง ไม่ว่ำเป็นกำรชัว่ครำวหรอืถำวร ผู้ปกครองตำม
กฎหมำยควรหำรอืและแจง้กำรด ำเนินกำรทุกประกำรทีเ่กีย่วกบัเดก็22 
 

 การให้บริการท่ีเหมาะสมและเฉพาะทางแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีเป็นเดก็ กำรให้บริกำรที่
สนับสนุนกำรคนืสู่สงัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ทีเ่ป็นเดก็นัน้ต้องปรบัใหเ้หมำะสมเฉพำะบุคคลและควำม

                                                      
22 โปรดดเูดก็ท่ีพลดัพรากจากครอบครัวในแผนงานของยโุรป (Separated Children in Europe Programme) (พ.ศ.2552) ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการปฏิบติัที่ดี ฉบบัแก้ไขท่ี 4 สว่น D3 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในบทบาท ความรับผิดชอบ และคณุสมบตัิของผู้ปกครอง 
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ต้องกำรทีเ่ฉพำะเจำะจง และไดร้บักำรออกแบบและด ำเนินกำรในลกัษณะทีเ่หมำะสมกบัเดก็ ควรเน้นย ้ำหลกักำร
ตำมสทิธเิดก็ รวมถงึขัน้ตอนและวธิกีำรด ำเนินงำนส ำหรบัเดก็  
 

 ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพได้รบัการอบรมในการท างานร่วมกบัเดก็ ควำมช่วยเหลอืและสนับสนุนควรไดร้บั
กำรจดัหำโดยหน่วยงำนบรกิำรซึง่ไดร้บักำรอบรมทำงวิชำชพีและมคีวำมละเอยีดอ่อนในกำรท ำงำนร่วมกบัเดก็ที่
เปรำะบำงและ/หรอืถูกคำ้มนุษย ์ 
 

 การปฎิบติัตามนโยบายการคุ้มครองเดก็ ทุกหน่วยงำนและสถำบันที่ท ำงำนกับเด็กควรออกแบบและ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรคุม้ครองเดก็ เจำ้หน้ำทีแ่ละทีป่รกึษำทุกคนควรไดร้บักำรอบรมและปฎบิตัติำมนโยบำย
กำรคุม้ครองเดก็ รวมถงึเจำ้หน้ำทีท่ ำงำนฝ่ำยจดักำรและสนบัสนุน  
 

 การมีส่วนร่วมของเดก็ในกระบวนการคืนสู่สงัคม เดก็ควรไดร้บักำรแจง้สทิธอิย่ำงครบถว้นและมสี่วนร่วม
ในกำรตดัสนิใจทุกประกำรเกี่ยวกบักำรคนืสู่สงัคมของตน รวมถึงสถำนกำรณ์ของพวกเขำและควำมต้องกำรที่
เปลีย่นเมื่อเวลำผ่ำนไป หน่วยงำนบรกิำรควรไดร้บักำรอบรมเป็นพเิศษในหลกักำรและแนวกำรปฏบิตัขิองกำรมี
สว่นร่วมของเดก็  
 

นโยบาย/การรณรงค ์
 

 เสริมสร้างความร่วมมือและการส่งต่อระหว่างหน่วยงานบริการ สร้ำงและรกัษำควำมร่วมมอืและควำม
ไวว้ำงใจระหว่ำงหน่วยงำนบรกิำรและหน่วยงำนทีท่ ำงำนดำ้นกำรคนืสู่สงัคมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ
กำรทีห่น่วยงำนและรฐับำลท ำงำนร่วมกนัสำมำรถน ำไปสู่ควำมต่อเนื่องของกำรสนับสนุนดูแลอย่ำงแทจ้รงิ ควำม
ร่วมมอืนัน้จ ำเป็นระหว่ำงหน่วยงำนบรกิำรทัง้จำกหน่วยงำนรฐัและภำคสว่นประชำสงัคม  
 

 จดัให้มีกลไกการส่งต่อระดบัชาติ รณรงคเ์พื่อกำรจดัใหม้กีลไกกำรสง่ต่อระดบัประเทศ (หรอืช่องทำงกำรสง่
ต่อทีค่ลำ้ยกนั) เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรและกำรสนบัสนุน และไดร้บักำร
ปฏบิตัอิย่ำงมศีกัดิศ์ร ีหมำยรวมถงึผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็สำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรคุม้ครองเดก็ทีม่อียู่
แล้วทัง้ในระดบัท้องถิ่นและระดบัชำติ กลไกกำรส่งต่อควรได้ประโยชน์จำกบริกำรคุ้มครองที่มอียู่แล้วส ำหรบั
แรงงำนขำ้มชำต ิกลุ่มประชำกรทีเ่ปรำะบำงทำงสงัคม และประชำกรโดยทัว่ไป  
 

 รณรงค์เพื่อระบบการส่งต่อข้ามพรมแดน รณรงค์ให้ภำคีหน่วยงำนของรัฐประสำนงำนกำรส่งต่อข้ำม
พรมแดนในลกัษณะทีท่ ำให้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรและกำรสนบัสนุนดำ้นกำรคนืสูส่งัคม 
และไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงมศีกัดิศ์ร ีรฐับำลในประเทศปลำยทำงและตน้ทำงตอ้งประสำนควำมพยำยำมเพื่อใหเ้กดิ
กำรบรกิำรทีม่คีุณภำพสงู และควำมต่อเนื่องของกำรใหก้ำรดแูลขำ้มประเทศ 
 

 จดัท าและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ กำรสนับสนุนหรือบริกำรด้ำนกำร
กลบัคนืสู่สงัคมควรไดร้บักำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏบิตัดิำ้นจรยิธรรม รวมถงึหลกักำรรกัษำควำมลบั หลกักำรไม่
เลือกปฏิบตัิ หลกักำรไม่ใช้กำรตัดสนิตีค่ำมำเป็นเครื่องชี้น ำในกำรกระท ำ  (non-judgemenal) และควำมเป็น
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ส่วนตวั ผู้เชี่ยวชำญวชิำชพีควรปฏบิตัิตำมแนวจรรยำบรรณ รณรงค์เพื่อจดัท ำและปฏบิตัิตำมแนวปฏบิตัิด้ำน
จรยิธรรมและจรรยำบรรณเหล่ำน้ีหำกยงัไม่มแีนวปฏบิตัดิงักล่ำวมำก่อน  
 

 ออกแบบและด าเนินการแผนงานและนโยบายเพื่อขจดัการตีตราและการเลือกปฏิบติั ท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำ
แผนงำนและนโยบำยทีอ่อกแบบนัน้ไม่สรำ้งกำรตตีรำหรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ในขณะทีพ่วก
เขำปรำรถนำที่จะฟ้ืนฟูเยียวยำและคืนสู่สงัคม ที่มำของกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบตัิ (รวมถึงประเภทของ
ผู้เสยีหำยและรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ที่แตกต่ำงกนั) ควรได้รบักำรระบุและสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนบริกำรและ
ผูจ้ดัท ำนโยบำย  
 

 มัน่ใจว่ามีการจดัสรรงบประมาณส าหรบัการกลบัคืนสู่สงัคม แผนงำนและนโยบำยด้ำนกำรกลบัคนืสู่
สงัคมควรมำพรอ้มกบักำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกรของรฐับำลที่เพยีงพอ รณรงค์ให้จดัสรรทรพัยำกรที่
เพยีงพอเพื่อสนับสนุนบรกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคม และบุคลำกรทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร เช่น กำรใหบ้รกิำร
ตลอดระยะเวลำกำรกลบัคนืสูส่งัคม และด ำเนินงำนกำรจดักำรรำยกรณี 
 

************* 
 

หมวดหมู่ต่อไปนี้ (กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่1 ถงึ 10) ไดส้รุปโดยย่อประเภทของบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนัซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของชุดกำรจดัควำมชว่ยเหลอืทีค่รอบคลุมเพื่อสนบัสนุนกำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์กำร
ใหบ้รกิำรในแต่ละดำ้นนัน้น ำเสนอดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 
 

1. ควำมตอ้งกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรกิำร รวมถงึประเดน็ทีเ่ฉพำะเจำะจงส ำหรบักำรกลบัคนืสูส่งัคมของ
เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์ 

2. ประเดน็และขอ้ทำ้ทำยทีเ่ผชญิในสว่นของกำรบรกิำรเหล่ำน้ี และ  
3. รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) ส ำหรบักำรจดัท ำแผนงำนกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

การบริการส าหรบัการท างานด้านการกลบัคืนสู่สงัคมในแต่ละด้าน 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่1. บำ้น ทีพ่กัอำศยัและกำรดแูล 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่2. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย ์
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่3. กำรสนบัสนุนและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่4. ทกัษะทำงกำรศกึษำและกำรใชช้วีติ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่5. แผนงำนเพื่อสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกจิ 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่6. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่7. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนดำ้นกฎหมำย 
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่8. กำรประเมนิควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ  
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่9. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นครอบครวั กำรไกล่เกลีย่ และกำรใหค้ ำปรกึษำ  
กำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่10. กำรบรหิำรจดักำรรำยกรณี 

 



 33 

การให้บริการด้านท่ี 1. บ้าน ท่ีพกัอาศยัและการดแูล  
การจดัหาท่ีพกัอาศยัท่ีปลอดภยั น่าพึงพอใจและราคาไม่แพง 
 

ความต้องการเก่ียวกบับ้านและท่ีอยู่อาศยั  
บ้ำน กำรดูแล และที่พกัอำศยั เป็นสิง่ส ำคญัต่อเสถียรภำพเบื้องต้นของผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์นัน่คอืเรื่อง
ควำมรู้สกึปลอดภยัและมัน่คงหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์ทำงเลอืกส ำหรบับำ้นทีอ่ยู่อำศยัและกำรดูแลทีเ่หมำะสมนัน้
ส ำคญัมำกในระยะยำว เพรำะเป็นสิง่ที่จ ำเป็นส ำหรบักำรฟ้ืนฟูเยียวยำและกำรกลบัคืนสู่สงัคม กฎหมำยสทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศเหน็คุณค่ำของสทิธใินกำรไดร้บัมำตรฐำนขัน้พืน้ฐำนในกำรครองชพี รวมถงึบำ้น 23 กำร
ดแูล และทีพ่กัอำศยัควรปลอดภยั รำคำไม่แพง และมำตรฐำนทีน่่ำพงึพอใจ24 
 

ในระยะสัน้ ควำมต้องกำรที่พกัอำศยัและกำรดูแลตรงกบัควำมต้องกำรของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยบ์ำงส่วน 
ผ่ำนโครงกำรเกีย่วกบัทีพ่กัอำศยั เช่นสถำนคุม้ครอง และอำจเป็นสิง่จ ำเป็นส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึง่
ไม่มสีิง่แวดล้อมที่ปลอดภยัหลงัจำกถูกค้ำมนุษย์ หรอืผู้ซึ่งต้องกำรกำรดูแลเป็นพเิศษทนัทหีลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์
กำรทีส่ำมำรถเขำ้ไปอยู่ในสถำนคุม้ครอง (ชัว่ครำว) นัน้กเ็ป็นสิง่ทีจ่ ำเป็น ขณะทีท่ ำกำรประเมนิควำมปลอดภยัและ
ครอบครวัของผูเ้สยีหำยเพื่อประเมนิควำมเหมำะสมในกำรสง่กลบับำ้น  
 

ในระยะยำว ทำงเลอืกส ำหรบัทีพ่กัอำศยัและกำรดูแลทีย่ ัง่ยนืนัน้ส่วนมำกมกัเกีย่วขอ้งกบักำรกลบัไปพกัอำศยักบั
ครอบครวั นัน่คอืพกัอำศยักบัพ่อแม่ สำมภีรรยำ บุตร พีน้่อง หรอืครอบครวัขยำย หำกเป็นกรณีที่ส่งกลบัแลว้ไม่
ปลอดภยั ไม่สมควร หรอืไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้สยีหำย อำจมกีำรเสนอทำงเลอืกอื่นๆ เช่น โครงกำรทีพ่กั
อำศยัทีส่นบัสนุนโดยรฐั เงนิสงเครำะหท์ีพ่กัอำศยัส ำหรบับุคคลทีม่คีวำมเปรำะบำง และอื่นๆ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยบ์ำงส่วนอำจตอ้งกำรทำงเลอืกทีพ่กัอำศยัระยะยำวเพื่ออยู่อำศยัโดยตนเองในกรณีทีพ่วกเขำเลอืกไม่อยู่กบั
ครอบครวัของพวกเขำ ในกรณีส ำหรบัเดก็ ทำงเลอืกนัน้อำจรวมถงึกำรดูแลโดยครอบครวัหรอืญำต ิกำรรบัเลีย้ง
เดก็ บำ้นพกัแบบกลุ่ม และอื่นๆ 
 

*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ กำรกลบัไปรวมตวักบัครอบครวันัน้เป็นทำงเลอืกอนัดบัแรกและเหมำะสมมำกกวำ่
ทำงเลือกอื่นส ำหรับให้ที่พักอำศัยแก่เด็ก ซึ่งควรใช้เป็นทำงเลือกในทุกสถำนกำรณ์ที่พิจำรณำว่ำมีควำม
ปลอดภยัและดต่ีอสุขภำพของเดก็ สทิธขิองเดก็ในกำรอยู่อำศยักบัครอบครวัของเดก็นัน้ไดร้บักำรบญัญตัไิวใ้น
หลำยส่วนตำมอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็25 กำรประเมนิควำมเสีย่งและครอบครวัแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ทีเ่ป็นเดก็นัน้ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรก ำหนดประโยชน์สงูสุดของเดก็ (BID) เพื่อระบุทำงแกปั้ญหำที่
เหมำะสมทีสุ่ดแก่เดก็แต่ละคนในระยะยำว หำกไม่สำมำรถกระท ำไดน้ัน้ ทำงเลอืกอื่นอำจรวมถงึกำรดูแลโดย
ครอบครวัขยำยหรอืญำต ิกำรรบัเลีย้งเดก็ บำ้นพกัแบบกลุ่มเลก็ และอื่นๆ สถำนคุม้ครองและสถำบนัควรไดร้บั

                                                      
23 ท่ีอยู่อาศยัท่ีเพียงพอเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอ ซึ่งก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน ปี ค.ศ. 1948 (ข้อ 25) และในกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ. 1966 (ข้อ 11) โปรดด ูส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสทิธิมนษุยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาติ (พ.ศ.2552) สิทธิในท่ีอยู่อาศยัท่ีเพียงพอ Fact Sheet No. 21/Rev. 1 หน้า 
1 สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf 
24 แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศภายในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง และควรได้รับการดดัแปลงให้เข้ากบับริบทของแตล่ะประเทศและสภาพเฉพาะท้องถ่ิน  
25 มาตรา 9 ก าหนดไว้วา่เดก็ไมค่วรแยกจากพ่อแมข่องเขาหรือเธอโดยไมส่มคัรใจ เว้นแตต่ามบทบญัญัติแห่งกฎหมายเมื่อการแยกดงักลา่วนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็ มาตรา 7 แห่งอนสุญัญาวา่
ด้วยสิทธิเดก็ก าหนดให้เดก็ “เท่าท่ีเป็นไปได้ สิทธิท่ีจะรับรู้และได้รับการดแูลจากพ่อแมข่องเขาหรือเธอ” 
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พิจำรณำเป็นกรณีสุดท้ำยส ำหรับกรณีผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นเด็ก และเมื่อจ ำเป็นควรเป็นกำร
แกปั้ญหำแบบชัว่ครำว อย่ำงไรกต็ำมในภูมภิำคนี้ มกีรณีตวัอย่ำงจ ำนวนน้อยมำกทีเ่ลอืกกำรดแูลโดยญำต ิและ
มทีำงเลอืกอื่นๆ เพยีงเลก็น้อยส ำหรบัเดก็ (ตวัอย่ำงเช่น กำรรบัเลี้ยงเดก็ บ้ำนพกัแบบกลุ่มเลก็ หรอืกำรอยู่
อำศยัแบบกึง่พึง่พำตนเอง) กำรสนับสนุนแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็และเยำวชนมอียู่อย่ ำงจ ำกดั
เพื่อท ำใหเ้ปลีย่นไปใชช้วีติในแบบพึง่พำตนเอง เช่น กำรอยู่อำศยัแบบกึง่พึง่พำตนเอง)  
 

ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นเดก็และเยำวชนเป็นกลุ่มที่มคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไปตำมอำยุ วุฒิ
ภำวะ ช่วงเวลำของกำรพฒันำ ประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์สถำนกำรณ์สว่นตวัและครอบครวัของพวกเขำ ควำม
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอื และอื่นๆ ทำงเลอืกต่ำงๆ ส ำหรบัทีพ่กัอำศยันัน้ควรตรงกบัควำมตอ้งกำรทีห่ลำกหลำย
ของเดก็และเยำวชนเหล่ำนี้ รวมถงึรูปแบบซึง่มคีวำมเป็นไปไดท้ีแ่ตกต่ำงกนัส ำหรบัแต่ละช่วงเวลำในขัน้ตอน
กำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำ 
 
กฎหมำยระหว่ำงประเทศไดบ้ญัญตัไิวเ้ฉพำะเกีย่วกบัสทิธขิองเดก็เกีย่วกบัทีพ่กัอำศยัทีป่ลอดภยั  น่ำพงึพอใจ
และรำคำไม่แพง ตำมมำตรำ 27 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็บญัญตัใิหร้ฐัภำคตีอ้งตระหนกัว่ำเดก็มสีทิธไิดร้บั
สิ่งจ ำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตเพื่อกำรพัฒนำทำงร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ ศีลธรรม และสังคม 
นอกจำกนัน้ มำตรำ 25 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็บญัญตัไิวว้่ำกรณีที่เดก็ถูกเลีย้งหรอือยู่ภำยใต้กำรดูแล
ของคนอื่น เดก็มสีทิธไิด้รบักำรตรวจสอบดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอว่ำสถำนกำรณ์ควำมเป็นอยู่ของเขำหรอืเธอนัน้
เรียบร้อยดีหรือไม่ ในกรณีกำรประเมินควำมเสี่ยงและประเมนิครอบครวัของเด็กนัน้ควรเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรก ำหนดประโยชน์สูงสุดของเดก็ (BID) เพื่อระบุทำงแก้ปัญหำทีเ่หมำะสมที่สุดแก่เดก็แต่ละคนใน
ระยะยำว26 

 

ข้อท้าทายในการเขา้ถึงบา้น ท่ีพกัอาศยัและการดแูล  
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงส่วนสำมำรถเขำ้ถงึกำรมทีีพ่กัอำศยัหลงัและบ้ำนถูกค้ำมนุษย ์ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว ผูเ้สยีหำยบำงส่วนไดพ้กัอำศยัในสถำนคุม้ครอง ซึง่ท ำใหพ้วกเขำสำมำรถวำงแผนทีพ่กัอำศยัระยะยำว 
ผูเ้สยีหำยบำงสว่นสำมำรถเดนิทำงกลบัไปอยู่บำ้นของพวกเขำ  
 

                                                      
26 คณะกรรมการสิทธิเดก็ (Committee on the Rights of the Child) ข้อคิดเหน็ฉบบัท่ี 14 (ค.ศ. 2013) วา่ด้วยสิทธิของเดก็ท่ีจะได้รับการค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นอนัดบัแรก (มาตรา 3, วรรค 1), 
52-84 

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการเข้าถึงบ้าน ท่ีพกัอาศยัและการดแูล 
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ชำยได้รบัควำมช่วยเหลือในประเทศไทย ในบำงกรณีได้รบัอ นุญำตให้ท ำงำน
ชัว่ครำวขณะอำศยัทีส่ถำนคุม้ครอง เจำ้หน้ำทีส่ถำนคุม้ครองไดช้่วยหำงำนและลงทะเบยีนเป็นแรงงำนต่ำงดำ้ว
ถูกกฎหมำย ผูเ้สยีหำยชำยโดยปกตแิลว้พกัอำศยัในสถำนคุม้ครองแต่สำมำรถเดนิทำงไดอ้ย่ำงอสิระ ในกรณีที่
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยช์ำยไดร้บักำรลงทะเบยีนตำมกฎหมำย (เช่น กำรจดทะเบยีนกำรท ำงำน) พวกเขำ
สำมำรถพกัอำศยัภำยนอกสถำนคุม้ครองได ้โดยปกตแิลว้จะอยู่ในทีพ่กัอำศยัทีจ่ดัหำใหโ้ดยนำยจำ้งของพวก
เขำ ผู้เสยีหำยชำยบำงคนได้กล่ำวถงึควำมส ำคญัของกำรที่สำมำรถท ำงำนและเกบ็ออม ตลอดจนควำมเป็น
อสิระในกำรเดนิทำงขณะทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืในต่ำงประเทศ ส ำหรบัหลำยคนกำรสนับสนุนในรูปแบบนี้เป็น
สิง่ทีส่ ำคญัทีส่ดุทีพ่วกเขำไดร้บั 
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อย่ำงไรกด็ ีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงไม่สำมำรถเขำ้ถงึบำ้น กำรดูแล และที่
พกัอำศยัทีป่ลอดภยั น่ำพงึพอใจและรำคำไม่แพงหลงัประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยข์องพวกเขำ บำงสว่นยงัคงเผชญิ
ปัญหำเรื่องบ้ำน ที่พกัอำศยัและกำรดูแล แม้กระทัง่หลงัจำกผ่ำน
ระยะเวลำมำสมควร ประเดน็และขอ้ท้ำทำยหลกัที่ได้รบักำรระบุ
โดยผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดแ้ก่  
 

1. ผูเ้สียหายบางส่วนไม่มีทางเลอืกเรือ่งท่ีพกัอาศยั 
2. ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
3. บ้านของพวกเขาไม่ปลอดภยั  
4. สภาพความเป็นอยู่ไม่ตรงกบัความต้องการ  
5. บ้านมีราคาสูงเกินไป  

 

1. ผู้เสียหายบางส่วนไม่มีทางเลือกเรื่องท่ีพกัอาศยั ไม่ใช่
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคนทีส่ำมำรถเขำ้ถงึบำ้น ทีพ่กัอำศยั
และกำรดูแล (แมเ้พยีงชัว่ครำว) ทนัทหีลงัถูกคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำย
บำงส่วนถูกจดัให้อยู่ในเรอืนจ ำ ห้องขงั หรอืสถำนกกัขงัแทนกำร
อยู่ในสถำนคุม้ครองทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่หมำะสม หรอืทีพ่กัอำศยัชัว่ครำวทีป่ลอดภยัในรปูแบบอื่น ซึง่เป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพำะต่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นผู้ชำยและเด็กซึ่งโดยทัว่ไปแล้วไม่มีสถำน
คุ้มครองที่มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัพวกเขำ และนอกจำกนี้ยงัมีประเด็นส ำหรบัประเทศปลำยทำงบำง
ประเทศซึง่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นผูห้ญงิและเดก็ถูกจดัใหอ้ยู่ในหอ้งขงัหรอืสถำนีต ำรวจ 
 
2. ไม่มีท่ีอยู่อาศยั ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงส่วนไม่มบีำ้น บำงส่วนสญูเสยีบำ้นเพรำะพวกเขำไม่สำมำรถ
จ่ำยเงนิเพื่อเกบ็บำ้นของพวกเขำไวไ้ดข้ณะถูกคำ้มนุษย ์บำงสว่นจ ำนองบำ้นและทีด่นิเพื่อใชใ้นกำรยำ้ยถิน่ท ำงำน 
แต่ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำจ ำนองไดเ้พรำะถูกคำ้มนุษย ์ขณะทีผู่เ้สยีหำยบำงสว่นไดก้ลบัไปพกัอำศยักบัครอบครวัขยำย
ของพวกเขำ บ่อยครัง้สถำนกำรณ์เตม็ไปดว้ยควำมยำกล ำบำก มคีวำมตงึเครยีดและควำมกงัวลทำงกำรเงนิ และ
เป็นปัญหำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีม่บีุตรอยู่ในอุปกำระผูซ้ึง่ตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัเช่นกนั 

 

ชำยไทยทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นประเทศอสิรำเอลไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนในทอ้งถิ่นให้
ฟ้องคดต่ีอผูค้ำ้มนุษย ์ขณะทีร่อกระบวนกำรทำงกฎหมำย พวกเขำไดร้บัควำมช่วยเหลอืเพื่อหำอำหำร และงำน
ที่ได้รบัค่ำจ้ำงเหมำะสม พวกเขำอยู่ในที่พกัอำศยัซึ่งจดัหำให้โดยหน่วยงำนดงักล่ำวที่สำมำรถเขำ้ออกและ
เดนิทำงไดอ้ย่ำงอสิระ 
 

เดก็ชำยคนหนึ่งจำกเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศมำเลเซยีเพื่อใหข้ำยของตำมทอ้งถนน และไดก้ลบัมำอยู่กบั
ครอบครวัของเขำหลงัถูกคำ้มนุษย ์สถำนกำรณ์ครอบครวัของเขำมคีวำมตงึเครยีด เนื่องจำกพ่อแม่ของเขำนัน้
เผชญิควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชวีติประจ ำวนั ควำมช่วยเหลอืทีไ่ดร้บัเพื่อซ่อมแซมบำ้นพ่อแม่ของเขำ ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งในกำรบรรเทำควำมตงึเครยีดขณะทีเ่ขำกลบับำ้นโดยไม่มเีงนิ และนัน่หมำยถงึว่ำรำยไดท้ีม่อียู่ถูก
ใชส้อยเพื่อควำมตอ้งกำร (ทีเ่ร่งด่วน) อย่ำงอื่น  

การเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา 
สถำนกำรณ์ที่อยู่อำศัยและควำมต้องกำรของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยน์ัน้สำมำรถเปลีย่นแปลง
ได้ กล่ำวคอืปรบัปรุงในทำงทีด่ีขึน้หรอืแย่ลงตลอด
ระยะเวลำของกำร(กลบั)คนืสู่สงัคม ผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์บำงส่วนอำจสำมำรถกลบับ้ำนได้แต่
อำจประสบกบัวกิฤตเกี่ยวกบัทีพ่กัอำศยั เนื่องจำก
หนี้สินหรือปัญหำทำงกำรเงินภำยในครอบครัว 
บำงส่วนอำจต้องกำรที่พักอำศัยในเบื้องต้นแต่
ภำยหลังสำมำรถหำพักอำศัยได้ด้วยตนเองหรือ
กลับ ไปยังค รอบครัว เมื่ อมีคว ำมคืบห น้ำ ใน
กระบวนกำร(กลบั)คนืสู่สงัคมของพวกเขำ มคีวำม
จ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรท ำกำรประเมินและระบุ
ควำมตอ้งกำรทีพ่กัอำศยัตลอดระยะเวลำ เพื่อท ำให้
มัน่ใจว่ำผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์นัน้สำมำรถ
เขำ้ถงึทีพ่กัอำศยัไดต้ลอดเวลำ  
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ในบำงกรณีผูท้ีเ่คยถูกคำ้มนุษย ์(รวมถงึพ่อแม่ทีม่บีุตร และเดก็ทีไ่ม่มผีูป้กครองเดนิทำงมำดว้ย) นัน้ไม่มทีีอ่ยู่อำศยั 
(อำศยัตำมทอ้งถนน และบรเิวณพืน้ทีส่ำธำรณะ) ไม่เพยีงแต่ท ำใหเ้กดิอนัตรำยต่อร่ำงกำย แต่ยงัมผีลกระทบในแง่
ลบทำงจติใจและสภำพควำมเป็นอยู่โดยรวม 
 
3. บ้านของพวกเขาไม่ปลอดภยั ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงส่วนไม่สำมำรถกลับบ้ำนของพวกเขำได้
เนื่องจำกเหตุผลทำงควำมปลอดภยั รวมถงึกำรข่มขู่และควำมรุนแรงจำกผูค้ำ้มนุษย ์ควำมกลวัทีม่ต่ีอผูค้ำ้มนุษย ์
ปัญหำในครอบครวั (รวมถงึควำมรุนแรง และ/หรอืกำรปฏเิสธ) และควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัสภำพแวดลอ้มในชุมชน 
(รวมถงึกำรตตีรำ กำรเลอืกปฏบิตั ิและควำมรุนแรง) 
 

4. สภาพความเป็นอยู่ท่ีไม่ดี ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงส่วนเคยมีบ้ำนที่มีสภำพต ่ำกว่ำมำตรฐำน นัน่
หมำยถงึกำรอำศยัอยู่ในสภำพทีย่ ่ำแย่ รวมถงึขำดกำรสุขำภบิำล ไม่มไีฟฟ้ำ หรอืน ้ำประปำ บรเิวณทีอ่ยู่อำศยัไม่
เพยีงพอ และอื่นๆ 
  
5. บ้านมีราคาสูงเกินไป กำรจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนหรือห้องเช่ำนัน้ยำกล ำบำกส ำหรบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระยะหลงัจำกถูกค้ำมนุษย์ทนัท ีเมื่อพวกเขำขำดรำยได้คงที่ (หรือสมเหตุสมผล) 
บำงส่วนพึ่งพิงควำมช่วยเหลือจำกองค์กรที่ช่วยเหลือพวกเขำอย่ำงน้อยเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อจ่ำยค่ำเช่ำ หรือ
แม้กระทัง่บำงส่วนทีม่รีำยได้สมเหตุสมผลบ่อยครัง้ต้องเผชญิกบัปัญหำในกำรหำทีพ่กัอำศยัรำคำไม่แพง ค่ำเช่ำ
โดยเฉพำะในเมอืง เงินเดือนจ ำนวนน้อยกว่ำส ำหรบังำนที่อดีตผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เคยสำมำรถท ำได้ 
ค่ำใชจ้่ำยทีพ่กัอำศยัซึง่จ ำกดัหมำยควำมว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์มส่ำมำรถอำศยัและท ำงำนในเมอืงอื่นทีซ่ึง่
พวกเขำไม่สำมำรถพึง่พงิกำรสนบัสนุนหรอืทีพ่กัอำศยัจำกครอบครวั 
 

กรณีศึกษาเรือ่งบ้าน ท่ีพกัอาศยัและการดแูล 
ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำประสบปัญหำทำงกำรเงนิทีบ่ำ้นและตดัสนิใจยำ้ยถิน่ฐำน เขำน ำบำ้นไปจ ำนอง
และไดเ้งนิมำจ ำนวน 30,000 จ๊ำด [ประมำณ 34 ดอลล่ำรส์หรฐั] เพื่อจดักำรกบัปัญหำทำงกำรเงนิของเขำ และ
จ ำเป็นต้องอพยพย้ำนถิ่นเพื่อหำเงินมำจ่ำยหนี้สนิ สุดท้ำยเขำถูกค้ำมนุษย์ เพื่อไปท ำงำนในเรือประมงใน
ประเทศไทย เน่ืองจำกเขำไม่สำมำรถสง่เงนิกลบับำ้นขณะทีถู่กคำ้มนุษย ์ครอบครวัของเขำไม่สำมำรถหำเงนิมำ
ไถ่บ้ำนที่ติดจ ำนองได้ทนัเวลำ และต้องเสยีบ้ำนของพวกเขำ นอกจำกนัน้ยงัมหีนี้ติดค้ำงอยู่อกี 60,000 จ๊ำด 
[ประมำณ 70 ดอลล่ำรส์หรฐั] 
 

หญงิผูห้นึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยเ์พื่อบงัคบัแต่งงำนในประเทศจนีเดนิทำงกลบัประเทศเมยีนมำแต่ไม่ทีพ่กัอำศยั ใน
ตอนแรกเธออยู่บำ้นพีส่ำวของเธอ แต่ครอบครวัของพีส่ำวนัน้ยำกจนมำกเช่นกนั และไม่สำมำรถใหท้ีพ่กัอำศยั
แก่เธอและลูกชำยของเธอไดใ้นระยะยำว เธอไม่มเีงนิเช่ำหอ้งและจ ำต้องอยู่ตำมทอ้งถนน พวกเขำถูกรบกวน
โดยกำรตรวจตรำของต ำรวจ และถูกบงัคบัใหย้ำ้ยไปหำที่พกัทีอ่ื่น เนื่องจำกปัจจุบนัเธอมหีนี้สนิอยู่มำก กำรหำ
ทีพ่กัอำศยัทีเ่หมำะสมในอนำคตอนัใกลน้ัน้เป็นไปไดน้้อยมำก และไม่มคีวำมช่วยเหลอืจำกภำยนอก  
 

หญงิผูห้นึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยเ์พื่อคำ้ประเวณีประสบปัญหำเมื่อกลบับำ้นไปประเทศเมยีนมำเพื่ออำศยักบัสำมแีละ
พ่อแม่ของเขำ ควำมสมัพนัธภ์ำยในครอบครวัไม่ดเีพรำะพ่อแม่ของสำมไีม่ตอ้งกำรใหเ้ธออำศยัดว้ยเพรำะเธอเป็น 
“ผูห้ญงิทีม่ปัีญหำ” (หมำยถงึกำรถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศของเธอ) สำมขีองเธอท ำรำ้ยร่ำงกำยเธอ
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และโทษเธอทีถู่กแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศและเริม่ใชย้ำเสพตดิ เธอไม่อยำกพกัทีบ่ำ้นแต่เธอมลีูกชำย
ทีเ่พิง่คลอด และไม่มคีรอบครวัอื่นทีเ่ธอสำมำรถอยู่ดว้ยได ้(พ่อแม่ของเธอเสยีชวีติและเธอไม่มพีีน้่อง) 
 

หญิงชำวเวียดนำมคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจีนเพื่อบงัคบัแต่งงำน ถูกข่มขู่จำกผู้ที่ค้ำเธอเมื่อเธอ
เดนิทำงกลบับำ้น กำรข่มขู่นี้เกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำหนึ่ง และสุดทำ้ยครอบครวัของเธอไดจ้ดัหำให้
เธอไปอำศยัอกีเมอืงหนึ่งเพื่อใหเ้ธอปลอดภยั ไม่มใีครในครอบครวัของเธอรูว้่ำเธออยู่ทีใ่ด  
 

เดก็หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศกมัพูชำเพื่อคำ้ประเวณีอธบิำยว่ำควำมช่วยเหลือซึ่ง
เธอต้องกำรทีสุ่ดเมื่อกลบัไปนัน้คอืควำมช่วยเหลอืในกำรสรำ้งบำ้นใหม่ ซึง่อยู่ในสภำพที่แย่มำกและครอบครวั
ของเธอไม่มเีงนิซ่อมแซม  
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำน ในตอนแรกเธออยู่กบัพ่อแม่ของเธอ
เมื่อเธอเดนิทำงกลบับ้ำน เธอไดร้บัโอกำสใหเ้ขำ้รบัอบรมและท ำงำนอกีเมอืงหนึ่ง แต่เธอปฏเิสธเพรำะเธอไม่
สำมำรถหำรำยไดเ้พยีงพอจำกงำนนี้เพื่อจ่ำยค่ำทีพ่กัอำศยัของเธอและลกูชำยของเธอเอง  
 

หญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศเวยีดนำมมสีทิธเิขำ้รบักำรสนบัสนุนในกำรสรำ้งบำ้นผ่ำนโครงกำรของรฐั
เพื่อผู้ไร้บ้ำน อย่ำงไรก็ตำมมคี่ำใชจ้่ำยในกำรโอนที่ดินจำกพ่อแม่ของเธอเพื่อมำสร้ำงบ้ำนบนที่ดินดงักล่ำว 
[60,000 ล้ำนดองเวยีดนำม หรอืประมำณ 3000 ดอลล่ำร์สหรฐั] ท ำให้เธอไม่สำมำรถรบัสทิธกิำรสนับสนุนใน
กำรสรำ้งบำ้น (โดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย) ได ้
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในการจดัหาท่ีพกั
อาศยัท่ีปลอดภยั น่าพึงพอใจและราคาไม่แพง 
 

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยส์ามารถเข้าถึงบ้านพกัฉุกเฉินหรือชัว่คราว เมื่อมคีวำมจ ำเป็นผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ทุกคน (โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ หรือสญัชำติ) ควรสำมำรถเข้ำถึงบ้ำนพกัฉุกเฉิน ซึ่งตรงตำม
มำตรฐำนกำรครองชพีขัน้ต ่ำในประเทศนัน้  
 

 สามารถเข้าถึงทางเลือกบ้านพกัในระยะยาว ท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำมทีีพ่กัอำศยัระยะยำวส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ทุกคนซึ่งยงัไม่มทีี่พกัอำศยัทีป่ลอดภยัและรำคำไม่แพงได้อำศยัอยู่ ซึ่งควรตรงตำมมำตรฐำนกำร
ครองชพีขัน้ต ่ำในประเทศนัน้ 
 

 ระบุทางเลือกส าหรบัท่ีพกัอาศยัในกรณีท่ีไม่สามารถส่งกลบับ้านได้ ระบุทำงเลอืกส ำหรบัทีพ่กัอำศยัใน
กรณีทีก่ำรอำศยักบัครอบครวันัน้ไม่ปลอดภยัหรอืไม่เหมำะสม อำจเป็นกำรช่วยเหลอืผ่ำนโครงกำรต่อต้ำนกำรคำ้
มนุษย ์เงนิช่วยเหลอืเพื่อทีพ่กัอำศยัของรฐัส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมปรำะบำงทำงสงัคมหรอืผ่ำนโครงกำรควำมช่วยเหลอื
อื่นๆ  
 

 ท าให้มัน่ใจว่าการพกัอาศยัในสถานคุ้มครองนัน้เป็นไปโดยสมคัรใจ กำรพกัอำศยัในสถำนคุ้มครองทุก
ครัง้ต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ ขึน้อยู่กบัควำมยนิยอมโดยไดร้บัแจง้สทิธแิละขอ้มูลของผู้เสยีหำย ควำมยนิยอมใน
กำรพกัอำศยัในสถำนคุม้ครองควรเกดิขึน้ก่อนกำรเขำ้พกัและตดิตำมสอบถำมอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดช่วงเวลำที่เขำ้
พกั    
 

 ท าการประเมินครอบครวั กำรประเมนิครอบครวันัน้มคีวำมจ ำเป็นเพื่อท ำกำรประเมนิควำมเหมำะสมของ
กำรกลบัไปอำศยัอยู่กบัครอบครวัของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ควรรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยใน
ครอบครวัและสิง่แวดลอ้มในชุมชน กำรประเมนิควำมเสีย่งควรเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดักำรรำยกรณีทีต่่อเนื่องและ
ด ำเนินกำรอย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนระยะเวลำและสถำนกำรณ์ทีพ่ฒันำแตกต่ำงกนัออกไป 
 

 ประเมินสถานการณ์ท่ีพกัอาศยัของผู้เสียหายตลอดเวลา เพรำะกำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรทีใ่ช้
ระยะเวลำยำวนำน ทำงเลอืกส ำหรบัทีพ่กัอำศยันัน้มคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเปลีย่น (พฒันำดขีีน้หรอืแย่ลง) เมื่อเวลำ
ผ่ำนไป กำรประเมนิสถำนกำรณ์ทีพ่กัอำศยัและควำมเป็นอยู่ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรเป็นสว่นหนึ่งของ
กำรจดักำรรำยกรณีทีต่่อเนื่อง 
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 


 ให้การสนับสนุนการกลบัคืนสู่ครอบครวัส าหรบัผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กในทุกสถานการณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ ตำมหลกักำรนัน้เดก็ควรอยู่อำศยักบัสมำชกิในครอบครวั สว่นสถำนคุม้ครองหรอืสถำนทีพ่กั
อำศยัอื่นๆ ควรไดร้บักำรพจิำรณำเป็นล ำดบัสดุทำ้ยในกรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ และควรเป็นกำร
แก้ปัญหำแบบชัว่ครำว ในกรณีที่เป็นเด็กนัน้ กำรประเมินควำมเสี่ยงและครอบครัวควรเป็นส่วนหนึ่งของ
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กระบวนกำรก ำหนดประโยชน์สงูสุดของเดก็ (BID) เพื่อระบุทำงแกปั้ญหำทีเ่หมำะสมทีสุ่ดแก่เดก็แต่ละคนในระยะ
ยำว 
 
 ระบุทางเลือกในเรื่องท่ีพกัอาศยัและการดแูลส าหรบัเดก็ หำกกำรกลบัไปอำศยักบัครอบครวัไม่ใช่กรณีที่
เป็นประโยชน์สูงสุดของเดก็ (ชัว่ครำวหรอืถำวร) ควรระบุทำงเลอืกส ำรองอื่นๆ ให ้เช่น กำรดูแลโดยครอบครวั
ขยำยหรือญำติ กำรรบัเลี้ยงเด็ก บ้ำนพกัแบบกลุ่มเล็ก และอื่นๆ เนื่องจำกเด็กและเยำวชนเป็นกลุ่มที่มคีวำม
หลำกหลำย (แตกต่ำงกนัไปตำมอำยุ วุฒภิำวะ ช่วงเวลำของกำรพฒันำ ประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์สถำนกำรณ์
ส่วนตวัและครอบครวัของพวกเขำ ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอื) ควรจดัใหม้ทีำงเลอืกทีพ่กัอำศยัทีห่ลำยหลำก 
และควรพยำยำมใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในเรื่องกำรจดักำรดแูลและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหน้้อยทีส่ดุ  
 

 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับท่ีพกัอาศัย การดูแล และบ้าน ให้เด็ก (และพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง) มสี่วนร่วมในกำรประเมนิทำงเลอืกที่พกัอำศยัและกำรดูแลที่ดทีี่สุดส ำหรบัพวกเขำ รวมถึงกรณีทีม่ี
ควำมกำ้วหน้ำของกระบวนกำรกลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำ และสถำนกำรณ์ของพวกเขำและควำมต้องกำรทีพ่กั
อำศยัทีเ่ปลีย่นเมื่อเวลำผ่ำนไป 
 
นโยบาย/การรณรงค ์
 
 รวมท่ีพกัอาศยัให้เป็นส่วนหน่ึงของชุดการบริการกลบัคืนสู่สงัคมท่ีครอบคลุม กำรจดัหำบำ้นพกัอำศยัที่
เพยีงพอ เหมำะสม และรำคำไม่แพงควรได้รบัพจิำรณำให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบรกิำรที่สนับสนุนกำรกลบัคนืสู่
สงัคมทีค่รอบคลุม และควรมกีำรจดัทีอ่ยู่อำศยัทีร่วมถงึกำรสนบัสนุนทีพ่กัอำศยัระยะยำว ทำงเลอืกส ำรองส ำหรบัที่
พกัอำศยั อกีทัง้มกีำรรณรงคใ์หม้ทีีพ่กัอำศยัทีเ่หมำะสมส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคน  
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การให้บริการด้านท่ี 2. การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย ์
จดัให้มีการดแูลทางการแพทยท่ี์เหมาะสม เพียงพอ และมีความละเอียดอ่อน 
 

ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดแูลทางการแพทย ์ 
สทิธดิ้ำนสุขภำพทำงร่ำงกำยและจติใจเป็นสทิธมินุษชนขัน้พื้นฐำนบญัญตัิไว้ในกฎหมำยสทิธมินุษชนระหว่ำง
ประเทศ27 ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคนรวมถงึเดก็ควรมสีทิธไิดร้บัควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยใ์นฐำนะที่
เป็นสว่นหนึ่งในบรกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีปัญหาสุขภาพ (มักค่อนข้างรุนแรง) และความต้องการการดูแลทาง
การแพทยท่ี์แตกต่างกนั ซึง่เป็นกรณีทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้สยีหำยทัง้ชำยและหญงิ ตลอดจนผูใ้หญ่และเดก็ ผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ประสบปัญหำสุขภำพ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกำรค้ำมนุษย์รูปแบบใดก็ตำม อย่ำงไรก็ดีควำม
ต้องกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงนัน้มกัเชื่อมโยงกบักำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ ต้นเหตุของปัญหำสุขภำพในหลำย
กรณีนัน้เกีย่วขอ้งกบัประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยเ์ฉพำะบุคคล รวมถงึควำมรุนแรง กำรท ำรำ้ยร่ำงกำยจติใจขณะถูก
ค้ำมนุษย์ ผลกระทบที่เกดิจำกสภำพควำมเป็นอยู่และกำรท ำงำนขณะถูกค้ำมนุษย ์และกำรเขำ้ถึงกำรดูแลทำง
กำรแพทยท์ีม่อียู่อย่ำงจ ำกดัระหว่ำงทีถู่กแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ ในขณะเดยีวกนัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ประสบบำงคนมปัีญหำสุขภำพอยู่ก่อนหน้ำที่จะถูกค้ำมนุษย์ และถูกท ำให้อำกำรทรุดหนักขึน้จำกกำรแสวงหำ
ประโยชน์โดยมชิอบและขำดกำรดแูลทำงกำรแพทย ์
 

ความรนุแรง การท ารา้ยรา่งกายจิตใจขณะถกูค้ามนุษย ์ปัญหำสขุภำพหลำยดำ้นมกัเชื่อมโยงกบัควำมรุนแรง 
และกำรท ำรำ้ยร่ำงกำยจติใจทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้สยีหำยขณะถูกคำ้มนุษยโ์ดย “นำยจำ้ง” ผูค้วบคุมดูแลหรอืบุคคลอื่นที่
ได้รบัมอบหมำยใหค้วบคุมพวกเขำ ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์นทุกขท์รมำนจำกควำมรุนแรงต่อร่ำงกำยและ
ทำงเพศ (ทีม่กัรุนแรง) และกำรท ำรำ้ยร่ำงกำยจติใจน ำไปสู่กำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย และทุพพลภำพ 
ในบำงกรณีเป็นผลท ำใหเ้กดิกำรตดิเชือ้ทีเ่รือ้รงัและเป็นอนัตรำยต่อชวีติ เช่น เชือ้เอชไอว/ีเอดส ์โรคตบัอกัเสบ วณั
โรค ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ถูกกระท ำรุนแรงต่อร่ำงกำยและทำงเพศ และท ำร้ำยร่ำงกำยจติใจเป็น
อย่ำงมำกขณะถูกคำ้มนุษย ์
 
สภาพความเป็นอยู่และการท างานขณะถกูค้ามนุษย ์ปัญหำสขุภำพบำงประกำรเกดิขึน้จำกสภำพควำมเป็นอยู่
และกำรท ำงำนขณะถูกค้ำมนุษย์ ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนต้องอยู่ในสภำพที่แออัดและไม่ถูก
สุขลกัษณะ ท ำใหพ้วกเขำเจบ็ป่วยและเป็นโรค ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มกัไม่ไดร้บัอำหำรทีเ่พยีงพอ หรอืถูก
บงัคบัใหก้นิอำหำรทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ หรอือำหำรทีม่คีุณภำพต ่ำ ผูเ้สยีหำยบำงคนถูกบงัคบัใหใ้ชย้ำเสพติดและ
                                                      
27 ก าหนดไว้ครัง้แรกในธรรมนญูขององคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 1946 สิทธิสาธารณสขุยงัได้รับการบญัญตัิไว้ในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ปี ค.ศ. 1948 ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของ “มาตรฐานการ
ครองชีพอนัเพียงพอ” ในข้อ 25 และในกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ. 1966 ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาติและองค์การ
อนามยัโลก (พ.ศ. 2551) สิทธิสขุภาพ Fact Sheet No. 31 เจนีวา ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสทิธิมนษุยชนแหง่องค์การสหประชาชาติและองคก์ารอนามยัโลก สามารถอา่นเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf   และอีกหลายมาตราแห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ได้บญัญัติถึงสทิธิสาธารณสขุของเดก็ โดยยอมรบัวา่เดก็ทกุคนมีสิทธิ “ท่ีจะได้รับ
มาตรฐานสาธารณสขุท่ีสงูท่ีสดุเท่าท่ีจะหาได้และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการบ าบดัรักษาความเจ็บป่วยและการฟืน้ฟสูขุภาพ” รัฐภาคีจะ “พยายามด าเนินการท่ีจะประกนัวา่ไมม่ีเดก็คนใดถกูริดรอน
สิทธิในการรับบริการดแูลสขุภาพเช่นวา่นัน้” (ข้อ 24) และจะ “ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทัง้ปวง ท่ีจะสง่เสริมการฟืน้ฟทูัง้ทางร่างกายและจิตใจ และการกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็ท่ีเป็นผู้ เสียหาย” (ข้อ 39) 
นอกจากนัน้ ข้อ 23 ยอมรับวา่สิทธิของเดก็ท่ีพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ควรมีชีวิตท่ีสมบรูณ์ และปกติสขุ และได้รับการดแูลเป็นพิเศษ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงแก่ผู้ เสยีหายท่ีมีความพิการบางสว่นท่ีเกิดขึน้ก่อน
หน้าหรือเป็นผลมาจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนษุย์ 
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เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์นอกจำกนี้กำรต้องอยู่ในสภำพกำรท ำงำนเป็นอนัตรำยอย่ำงมำก ท ำใหผู้เ้สยีหำยหลำย
คนได้รบับำดเจบ็ (มกัรุนแรง) สภำพดงักล่ำวเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำกำรของเดก็ที่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยเ์น่ืองจำกสภำพควำมเป็นอยู่และกำรท ำงำนในสภำวะทีเ่ลวรำ้ยทีพ่วกเขำตอ้งเผชญิ  
 

การเข้าถึงการดแูลทางการแพทยที์มี่อยู่อย่างจ ากดัขณะทีถ่กูค้ามนุษย ์ประเดน็สขุภำพถูกปล่อยใหไ้ม่ไดร้บั
กำรรกัษำเป็นเวลำหลำยสปัดำห ์หลำยเดอืน หรอืแมก้ระทัง่หลำยปีขณะทีบุ่คคลถูกคำ้มนุษย ์กำรเขำ้ถงึกำรดแูล
ทำงกำรแพทย์ของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ส่วนมำกนัน้เป็นกรณีทำงกำรแพทย์ที่ฉุกเฉินส ำหรบัผู้ที่อยู่ใน
สถำนกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งต่อชวีติอย่ำงทนัทเีท่ำนัน้ ขณะทีผู่เ้สยีหำยหลำยคนตอ้งเผชญิกบัสภำพทีน่ ำไปสูก่ำรตดิ
เชือ้ทีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่อชวีติ (เช่น เชือ้เอชไอว/ีเอดส ์โรคตบัอกัเสบ วณัโรค) พวกเขำไม่ไดร้บักำรรกัษำขณะถูก
ค้ำมนุษย์ ส ำหรบัผู้ที่ได้รบักำรรกัษำขณะที่ถูกคำ้มนุษยน์ัน้รำยงำนว่ำกำรดูแลรกัษำนัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนและไม่
เพยีงพอ 
 

ปัญหาสุขภาพทีมี่อยู่ก่อนหน้าทีจ่ะถกูค้ามนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงส่วนมปัีญหำสุขภำพอยู่ก่อน
หน้ำที่จะถูกค้ำมนุษย์ และไม่รบักำรรกัษำหรือปัญหำดงักล่ำวแย่ลงขณะถูกค้ำมนุษย์ ในบำงกรณีสมำชิกใน
ครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ปัีญหำสขุภำพอยู่ก่อนและน ำไปสูก่ำรยำ้ยถิน่ฐำนและถูกคำ้มนุษย ์และ
เป็นผลใหไ้ม่ไดร้บักำรรกัษำ 
 
*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ กำรดูแลทำงกำรแพทยส์ ำคญัต่อเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยเ์พรำะสภำพกำรอยู่อำศยัและ
ท ำงำนทีต่อ้งเผชญิขณะทีถู่กคำ้มนุษยน์ัน้มผีลในแง่ลบต่อพฒันำกำรทำงร่ำงกำยของพวกเขำ นอกจำกนัน้เดก็ที่
ถูกคำ้มนุษยห์ลำยคนถูกกระท ำรุนแรงต่อร่ำงกำยและทำงเพศขณะทีถู่กคำ้มนุษย ์ 
 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ทุกคนเผชญิกบักำรกระท ำทีรุ่นแรง ไม่ว่ำในรปูแบบกำรแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบใดกต็ำม รวมถงึควำมรุนแรงต่อร่ำงกำย ทำงเพศ และจติใจ ส่วนเดก็ทีม่ำจำกครอบครวัยำกไร้กม็กั
เขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทย์ไดอ้ย่ำงจ ำกดัก่อนกำรค้ำมนุษย ์และไม่มแีนวโน้มไดร้บักำรบรกิำรดงักล่ำวเมื่อ
กลบัไปบำ้น นอกจำกนี้เดก็ทีม่ำจำกพืน้ทีซ่ึง่ยำกต่อกำรเขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทย ์เช่น หมู่บำ้นชนบท ต้อง
เผชญิกบัควำมยำกล ำบำกโดยเฉพำะกำรดูแลทำงกำรแพทย ์ครอบครวัของเดก็หลำยคนที่ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำ
รกัษำพยำบำลทีม่รีำคำสงูได ้นัน่หมำยควำมว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็หลำยคนซึง่บำดเจบ็และ
เจบ็ป่วยเน่ืองจำกกำรถูกคำ้มนุษยน์ัน้ไม่ไดร้บักำรดแูลรกัษำ  
 

เจำ้หน้ำทีท่ำงกำรแพทยค์วรไดร้บักำรอบรมและเพิม่ทกัษะในกำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและเหมำะสม
กบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยท์ี่เป็นเดก็ สถำบนัและหน่วยงำนควรพฒันำและด ำเนินกำรตำมวธิปีฏบิตัแิละ
มำตรฐำนที่เป็นมติรต่อเดก็ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคญัมำกเมื่อท ำกำรรกัษำเดก็ที่มคีวำมบอบช ้ำทำงจติใจอย่ำงสงู 
รวมถงึผูท้ีถู่กกระท ำรุนแรงและทำรุณอย่ำงมำก 
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ข้อท้าทายในการรบัการดแูลทางการแพทยแ์ละแก้ปัญหาสุขภาพ กำรดูแลทำงกำรแพทยม์กัเป็นส่วนส ำคญั
ของกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสู่สงัคม ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีไ่ดร้บักำรดูแลทำงกำรแพทยแ์สดงให้
เหน็ถงึควำมส ำคญัของควำมช่วยเหลอืประเภทนี้ต่อชวีติของ
พวกเขำหลงัจำกถูกค้ำมนุษย ์เดก็หญิงคนหนึ่งถูกคำ้มนุษย์
จำกประเทศเวยีดนำมไปประเทศจนีซึง่ถูกแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบทำงเพศ หลงัจำกนัน้ เมื่อเธอกลบับำ้นและไดแ้จ้ง
ต ำรวจทอ้งถิน่เกีย่วกบัเรื่องทีเ่กดิขึน้ พวกเขำส่งเธอไปสถำน
คุ้มครองที่ซึ่งเธอไดร้บักำรบรกิำรที่หลำกหลำยรวมถงึกำรดูแลทำงกำรแพทย ์เธออธบิำยว่ำกำรรกัษำพยำบำล
ส ำหรบัตวัเธอเองและครอบครวัเป็นควำมช่วยเหลอืทีส่ ำคญัมำกที่สุดทีเ่ธอไดร้บั “ครอบครวัของฉนัยำกจนมำกจน
ไม่สำมำรถพำฉันไปโรงพยำบำลได้…เมื่อฉันไดร้บักำรรกัษำพยำบำลท ำใหค้รอบครวัของฉันรูส้กึโล่งใจเพรำะว่ำ
ครอบครวัของฉนัไม่สำมำรถจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลได”้ 
 

 

ในทำงตรงกันข้ำม ควำมเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยมีผลกระทบในแง่ลบต่อหลำยแง่มุมในชีวิตและเป็นปัจจัยให้
กระบวนกำรกลบัคืนสู่สงัคมไม่ประสบควำมส ำเร็จ สุขภำพที่ย ่ำแย่และปัญหำทำงกำรแพทย์ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยใ์นหลำยมุมมอง ที่ส ำคญัที่สุดคอืกำรทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนและหำรำยได้ และที่ส ำคญั
เช่นกนัคอืกำรเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็นัน้ส่งผลกระทบต่อสภำพจติใจของผูเ้สยีหำยและควำมเป็นอยู่ทีด่ ีซึง่เป็นอกี
ปัจจยัหนึ่งของควำมส ำเรจ็ดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

ขอ้คน้พบหลกัและขอ้ทำ้ทำยในกำรจดักำรปัญหำสขุภำพทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์รรยำยไวม้ดีงันี้ 
 

1. การเข้าถึงบริการทางการแพทยห์ลงัจากถกูค้ามนุษยท่ี์ไม่เพียงพอ  
2. การขาดการดแูลทางการแพทยใ์นระยะยาวส าหรบัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์
3. บริการทางการแพทยมี์อยู่เฉพาะในกรณีท่ีเป็นปัญหาเก่ียวเน่ืองจากการค้ามนุษยเ์ท่านัน้  
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทยน์ าไปสู่ปัญหาทางการเงิน รวมถึงหน้ีสิน  
5. ปัญหาสุขภาพท าให้ไม่สามารถท างานได้  
6. สุขภาพท่ีย า่แย่มีผลกระทบในแง่ลบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีของผูเ้สียหาย 

 
 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการเข้าถึงการดแูลทางการแพทย ์  
ชำยคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์ดำ้นแรงงำนไปประเทศมำเลเซยีไดร้บับำดเจบ็จำกกำรท ำงำนในโรงงำนขณะทีเ่ขำ
ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ เมื่อเดนิทำงกลบัไปประเทศเมยีนมำเขำไม่สำมำรถท ำงำนไดเ้พรำะบำดแผลที่
มอืซึ่งไม่ได้รบักำรรกัษำ ภรรยำของเขำท ำงำนเป็นแรงงำนในไร่ของผูอ้ื่น แต่ไม่สำมำรถหำรำยได้เพียงพอ
ส ำหรบัครอบครวั เขำไดร้บัควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย ์ซึง่รวมถงึกำรรกัษำตวัในโรงพยำบำลเป็นเวลำสอง
เดอืน และไดร้บัยำส ำหรบักำรรกัษำทีต่่อเนื่อง เมื่ออำกำรดขีึน้ เขำไดร้บัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ รวมถงึกำร
อบรมเกีย่วกบักำรท ำไร่ในหลำยดำ้นและกำรท ำปศุสตัว ์ และไดร้บัปศุสตัวม์ำขยำยพนัธเ์พื่อสรำ้งรำยได ้ 

“ครอบครวัของฉันยำกจนมำกและไม่สำมำรถพำฉันไป
โรงพยำบำลได้…เมื่อฉันได้รบักำรรกัษำพยำบำลท ำให้
ครอบครวัของฉันรูส้กึโล่งใจเพรำะว่ำครอบครวัของฉันไม่
สำมำรถจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลได้” (เดก็หญงิชำวเวยีดนำม
ทีไ่ดร้บักำรรกัษำพยำบำลหลงัถูกคำ้มนุษย)์ 
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1. การเข้าถึงบริการทางการแพทยห์ลงัจากถกูค้ามนุษยท่ี์ไม่เพียงพอ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนที่
ไม่ไดร้บักำรดูแลทำงกำรแพทยใ์นเบือ้งต้นหลงัถูกคำ้มนุษย์ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์่วนใหญ่กลบัไปยงับำ้น
และชุมชนทีไ่ม่มบีรกิำรกำรเขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทย์แบบไม่มคี่ำใชจ้่ำยหรอืสนับสนุนโดยรฐั และไม่สำมำรถ
จ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลได ้ในบำงประเทศขณะทีค่วำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยส์ ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มี
ระบุไว้ในเอกสำร แต่ด้วยเกณฑ์กำรด ำเนินกำรเข้ำรับรกัษำและขัน้ตอนเกี่ยวกบักฎระเบียบต่ำงๆ กีดกนัให้
ผูเ้สยีหำยไม่สำมำรถเขำ้ถงึกำรบรกิำรดำ้นสขุภำพได ้
 

กำรดูแลทำงกำรแพทย์ส่วนมำกมอียู่ในแผนกำรท ำงำนของสถำนคุ้มครอง และท ำให้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงสว่นยอมรบัแผนกำรท ำงำนของสถำนคุม้ครอง เพรำะท ำใหพ้วกเขำสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรทำงกำรแพทยแ์บบไม่
มคี่ำใช้จ่ำย อย่ำงไรกด็บีำงครัง้กำรบรกิำรดงักล่ำวจ ำกดัอยู่แค่กำรตรวจเชค็ทำงกำรแพทย์เบื้องต้น หรอืให้กำร
ตรวจเชค็ทำงกำรแพทยเ์พยีงแค่ในระยะทีพ่กัอยู่ในสถำนคุม้ครอง ยิง่ไปกว่ำนัน้แมว้่ำมกีำรก ำหนดไวเ้ป็นนโยบำย
ของโครงกำรหรือหน่วยงำน/สถำบนันัน้ก็ตำม แต่ไม่ใช่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ทุกคนที่พกัอำศัยในสถำน
คุม้ครองจะไดร้บักำรตรวจเชค็หรอืบรกิำรทำงกำรแพทย ์ซึง่เรื่องนี้เกดิขึน้ทัง้ในประเทศปลำยทำงและประเทศตน้ทำง 
 
2. การขาดการดแูลทางการแพทยใ์นระยะยาวส าหรบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควำมต้องกำรทำงกำร
แพทยบ์ำงประกำรสำมำรถรกัษำไดใ้นช่วงฉุกเฉินเบือ้งตน้ และ/หรอืกำรดแูลทำงกำรแพทยใ์นระยะสัน้ ในกรณีอื่น
นัน้กำรเจบ็ป่วยหรอืกำรบำดเจบ็เกดิขึน้ในระยะยำว ปัญหำสุขภำพทีเ่รือ้รงัทีจ่ ำเป็นต้องดูแลรกัษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่ง (มกัจะ) ไม่ค่อยมบีรกิำรเสมอไป ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงส่วนต้องพกิำรซึง่เป็นผลมำจำกกำรท ำรำ้ย
ร่ำงกำยจำกกำรคำ้มนุษย ์หรอืบำดเจบ็ขณะท ำงำนซึง่จ ำเป็นตอ้งดแูลรกัษำอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั 
 
3. บริการทางการแพทยมี์อยู่เฉพาะในกรณีท่ีเป็นปัญหาเก่ียวเน่ืองจากการค้ามนุษยเ์ท่านัน้ ผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์บำงส่วนมปัีญหำทำงสุขภำพอยู่ก่อนที่จะถูกค้ำมนุษย์ ขณะที่บำงส่วนได้เกดิขึน้หลงัถูกค้ำมนุษย์ 
ขณะที่ปัญหำเรื่องสุขภำพไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจำกกำรค้ำ
มนุษย์ส ำหรบัผู้เสยีหำยบำงคน แต่กำรดูแลทำงกำรแพทย์ก็
มกัเป็นควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง และ
ส่งผลกระทบต่อกำรกลับคืนสู่สงัคม อย่ำงไรก็ตำม ในบำง
กรณีควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยน์ัน้ไม่ได้รบักำรจดัหำให้
เพ รำ ะ ปัญหำสุ ขภำพนั ้น ไม่ ไ ด้ เ กิดขึ้น จ ำก เห ตุหรือ
ประสบกำรณ์ทีบุ่คคลนัน้ถูกคำ้มนุษยโ์ดยตรง 
 
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์น าไปสู่ปัญหา
ทางการเงิน รวมถึงหน้ีสิน กำรเขำ้ถงึบรกิำรทำงกำรแพทย์
ส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มอียู่อย่ำงจ ำกดั หลำยคน
ต้องจ่ำยเงินรักษำพยำบำลของพวกเขำเอง ค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรแพทยม์กัมรีำคำแพงมำก และมกัน ำไปสู่ควำมเป็นหนี้สนิ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรบัผู้ที่มีปัญหำควำมเจ็บป่วยเรื้อรงั
หรือปัญหำสุขภำพที่เกิดขึน้ซ ้ำ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

การเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 
ผู้ เ สี ย ห ำย จำกกำ รค้ ำม นุษย์ทุ ก คนควร เ ข้ำถึ ง ก ำ ร
รกัษำพยำบำลเมื่อออกมำจำกกำรค้ำมนุษย์ กำรประเมนิ
ควำมเป็นอยู่ทำงรำ่งกำยของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์เป็น
ส่วนส ำคญัของกำรประเมนิควำมต้องกำร และในกำรพฒันำ
แผนกำร(กลับ)คืนสู่ส ังคม ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงส่วนต้องกำรกำรดูแลทำงกำรแพทย์ที่ฉุกเฉิน บำงส่วน
เผชิญกับอำกำรทุพพลภำพ หรือต้องทนกับกำรเจ็บป่วย
เรือ้รงัทีเ่กดิขึน้ หรอืเกดิขึน้ซ ้ำเมื่อเวลำผ่ำนไป เป็นสิง่ส ำคญั
ในกำรประเมินและระบุควำมต้องกำรทำงกำรแพทย์ของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในระยะยำว เพื่อท ำใหม้ ัน่ใจว่ำมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีทำงร่ำงกำยและสุขภำพที่ต่อเนื่ อง กำร
ประเมนิควำมตอ้งกำรทำงกำรแพทยข์องแต่ละบุคคลและกำร
เขำ้ถึงสิทธริกัษำพยำบำลควรเป็นส่วนหนึ่งของกำรจดักำร
รำยกรณี และเป็นสิง่หลกัในกำรท ำใหม้ ัน่ใจว่ำปัญหำสุขภำพ
จะไม่ท ำให้กำรฟ้ืนฟูเยียวยำและกำร(กลับ)คืนสู่ส ังคม
หยุดชะงกั 
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หลำยคนขำดทรพัยำกรในกำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล ส่งผลให้บำงคนต้องตกเป็นหนี้สนิ ผู้ที่อำศยัอยู่ในชนบท
เผชญิกบัค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จำกกำรเดนิทำง และสญูเสยีรำยไดเ้มื่อพวกเขำจ ำต้องเดนิทำงไปเมอืงห รอื
จงัหวดัทีใ่กลเ้พื่อรกัษำพยำบำล  
 
5. ปัญหาสุขภาพท าให้ไม่สามารถท างานได้ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยบ์ำงส่วนไม่สำมำรถหำ (หรอืรกัษำ) 
งำนเพรำะอำกำรบำดเจบ็ และ/หรอืสขุภำพทีเ่จบ็ป่วย ผูเ้สยีหำยทีม่ปัีญหำสขุภำพทีรุ่นแรงมกัไม่ไดร้บักำรจำ้งงำน
จำกนำยจำ้ง อกีทัง้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนเสีย่งสญูเสยีงำนหำกพวกเขำไมส่ำมำรถท ำงำนใหด้ไีดห้รอื
ต้องขำดงำนบ่อยเนื่องจำกมปัีญหำสุขภำพทีย่ ่ำแย่ ผู้เสยีหำยทีท่ ำงำนเอง (self-employed) บ่อยครัง้มรีำยไดไ้ม่
เพยีงพอเพรำะไม่สำมำรถท ำงำนได ้ในบำงกรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดร้บักำรเสนอใหเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม
อำชพีซึง่เป็นขัน้ตอนเบือ้งต้นในกำรหำงำนหรอืกำรท ำธุรกจิขนำดเลก็ แต่พวกเขำไม่สำมำรถเขำ้รบักำรอบรมได้
เนื่องจำกควำมเจบ็ป่วยหรอืบำดเจบ็ และในบำงกรณีเดก็อำจไม่สำมำรถไปโรงเรยีนได้เพรำะกำรเจบ็ป่วยหรอื
สภำวะทุพพลภำพทีไ่ม่ไดร้บักำรรกัษำ 
 
6. สุขภาพท่ีย า่แย่มีผลกระทบในแง่ลบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้เสียหาย ควำมไม่สบำยน ำไปสู่
ควำมรูส้กึในแง่ลบทีห่ลำกหลำยต่อผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึควำมเครยีด ควำมกงัวลใจ ควำมสิน้หวงั 
และควำมหดหู่ และเป็นเรื่องทวคีวำมรุนแรงยิง่ขึน้หำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่สำมำรถท ำงำนและหำรำยได้
เพรำะปัญหำสขุภำพของพวกเขำ 
 
กรณีศึกษาเรือ่งปัญหาสุขภาพและประเดน็ในการดแูลทางการแพทย ์
ชำยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศไทยได้บรรยำยถงึควำมรุนแรงและอำกำรบำดเจบ็ที่
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ชำยที่ถูกบงัคบัลงเรือประมงต้องเผชญิ “ฉันสงัเกตเหน็ว่ำเจ้ำของเรอืไม่ชอบให้
คนงำนหยุดงำน แมใ้นกรณีทีพ่วกเขำรูส้กึไม่สบำย เมื่อพวกเขำผวิปำกใหเ้ริม่ท ำงำน และเมื่อคนงำนบำงคนไม่
มำพวกเขำจะเอำน ้ำร้อนสำด บำงคนเสยีชวีติจำกกำรบำดเจบ็ พวกเขำโยนน ้ำแขง็ใส่คนงำน ท ำร้ำยร่ำงกำย
ด้วยเครื่องมอื ชำยไทยคนหนึ่งเสยีชวีติจำกอำกำรบำดเจบ็จำกกำรท ำร้ำยร่ำงกำย ฉันเห็นชำยคนหนึ่ง (ดู
เหมอืนเป็นคนต่ำงชำต)ิ ทีถู่กท ำรำ้ยร่ำงกำยและฟันหกั เพรำะชำยคนดงักล่ำวท ำงำนไดไ้ม่ดี ซึง่มสีำเหตุจำก
กำรทีเ่ขำไม่เขำ้ใจภำษำและค ำสัง่ ฉันยงัเหน็ว่ำบำงคนเสยีชวีติจำกอุบตัเิหตุ (บนเรอื) ถ้ำมใีครตกน ้ำ พวกเขำ
ไม่สนใจทีจ่ะลงไปช่วย” 
 
เดก็ชำยคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศจนีและถูกบงัคบัใหข้อทำนไดบ้รรยำยวำ่เขำถูกท ำรำ้ยเป็นประจ ำโดยคน
ที่แสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกเขำซึ่งเป็นวธิทีี่ใช้เพื่อควบคุมเขำ และได้บอกกบัเขำว่ำหำกเขำพยำยำม
หลบหนี เขำจะถูกลงโทษและท ำรำ้ยร่ำงกำยอย่ำงรุนแรง 

 
หญงิชำวกมัพูชำซึง่ถูกคำ้มนุษยใ์นประเทศมำเลเซยีเพื่อใหท้ ำงำนในบำ้น ต้องท ำงำนเป็นระยะเวลำยำวนำน
หลำยชัว่โมง (โดยทัว่ไป 14 ถึง 18 ชัว่โมงต่อวนั) และไม่ได้รบัอำหำรที่เพยีงพอ (เธอได้รบัอนุญำตให้ทำน
อำหำรวนัละหนึ่งมือ้เท่ำนัน้) เธอถูกท ำรำ้ยร่ำงกำยเป็นประจ ำโดยนำยจ้ำง และถูกบงัคบัใหด้ื่มน ้ำยำท ำควำม
สะอำดเป็นกำรลงโทษหำกนำยจำ้งของเธอไม่พอใจกบังำนทีเ่ธอท ำ 
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เดก็หญงิชำวเมยีนมำซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศไทยเพื่อคำ้ประเวณีไดบ้รรยำยว่ำถูกบงัคบัใหด้ื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์กบัลูกคำ้ เธอได้รบัโรคตดิต่อทำงเพศและไม่ไดร้บักำรรกัษำ ยิง่ไปกว่ำนัน้เธอถูกบงัคบัใหท้ ำงำน
คำ้ประเวณแีมก้ระทัง่เมื่อเธอป่วย  
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อคำ้ประเวณีไดบ้รรยำยว่ำเธอตดิเชือ้ทำงช่องคลอด
อย่ำงรุนแรงซึง่เป็นผลมำจำกกำรบงัคบัใหร้่วมเพศกบัลูกคำ้หลำยคน เธอไดถู้กพำไปคลนิิกทอ้งถิน่เพื่อรกัษำ 
แต่ตำมทีเ่ธอบรรยำยนัน้ เธอไดร้บับรกิำรทีถู่กทีสุ่ดและกำรรกัษำทีย่ ่ำแย่มำกทีสุ่ด ดงันัน้อำกำรตดิเชือ้ของเธอ
ไม่หำย เธอถูกบงัคบัใหก้ลบัไปคำ้ประเวณกี่อนทีอ่ำกำรตดิเชือ้ของเธอจะหำย 
 

เด็กชำยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปท ำงำนในโรงงำนภำยในประเทศจนี ท ำงำนวนัละ 18 ชัว่โมง และให้กนิแต่
ขำ้วตม้ หำกใครทีท่ ำงำนในโรงงำนไดร้บับำดเจบ็หรอืป่วย พวกเขำจะถูกปล่อยไวโ้ดยไม่ไดร้บักำรรกัษำ 
 

หญิงชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำน เมื่อได้รบักำรสอบถำมถึงควำม
ต้องกำรควำมช่วยเหลอืทีเ่ธอยงัไม่ไดร้บั เธอใหค้วำมสนใจกบัควำมต้องกำรทำงกำรแพทย ์เธอไดร้อ้งขอใหม้ี
กำรตรวจเชค็สุขภำพทัว่ไปแต่กไ็ม่ไดร้บัค ำตอบใดๆ จำกหน่วยงำนบรกิำร เธอยงักล่ำวอกีว่ำองคก์รไดส้ญัญำ
ว่ำจะช่วยใหเ้ธอไดร้บับตัรสุขภำพซึง่จะท ำใหเ้ธอสำมำรถเขำ้ถงึสทิธริกัษำพยำบำล แต่เธอไม่ไดร้บัขอ้มูลใดๆ
อกีเลย และไม่รูว้่ำจะด ำเนินกำรตดิตำมอย่ำงไร  
 

หญงิชำวไทยคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์และถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศตัง้แต่ยงัเดก็ไปประเทศญีปุ่่ น
ขณะนี้อำศยัอยู่ทีห่มู่บำ้นของเธอ เธอมคีวำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทยอ์ย่ำงต่อเน่ืองและไดร้บักำร
รกัษำและยำเป็นประจ ำ อย่ำงไรกต็ำมเธอไม่สำมำรถรบักำรรกัษำหรอืยำที่ใกล้บ้ำนของเธอได้ ซึ่งก่อให้เกดิ
อุปสรรคและควำมทำ้ทำยต่อเธอในกำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลและกำรเขำ้ถงึกำรดแูลทีจ่ ำเป็น 
 

ชำยคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศไทยเพื่อใชแ้รงงำนต้องกำรกำรรกัษำโรคกระเพำะ
ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรค้ำมนุษย์ เขำได้รบัควำมช่วยเหลือเล็กน้อย เช่น ด ำเนินกำรลงทะเบียนส ำหรบับตัร
ประชำชนและเสือ้ผำ้ แต่ไม่ไดร้บักำรดแูลทำงกำรแพทย ์เขำจ ำต้องยมืเงนิจำกผูใ้หกู้ด้ว้ยอตัรำดอกเบีย้สงูมำก
เพื่อมำจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลของเขำ 
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อคำ้ประเวณีตดิเชือ้ทำงช่องคลอดอย่ำงรุนแรงโดย
ไม่ไดร้บักำรดแูลรกัษำทีเ่พยีงพอซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหำสขุภำพแก่เธออย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปีหลงัจำกถูกคำ้
มนุษย์ เธอได้รบักำรรกัษำทำงกำรแพทย์ขณะที่ถูกค้ำมนุษย์ และเมื่อเดินทำงกลบับ้ำนเธอได้รบักำรตรวจ
สขุภำพแต่ปัญหำสขุภำพของเธอกย็งัมอียู่ เธออธบิำยว่ำเธอพยำยำมท ำงำนทีร่ำ้นอำหำรเพื่อหำรำยไดส้ง่ใหพ้่อ
แม่ของเธอและเลีย้งดลููกสำวของเธอ อย่ำงไรกต็ำมสขุภำพของเธอไม่ดพีอทีจ่ะท ำงำนต่อไปได ้เธอทอ้ถอยและ
ผดิหวงัทัง้จำกสขุภำพทีอ่่อนแอและสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิทีย่ ่ำแย่ของเธอ เธอบรรยำยว่ำรูส้กึหมดก ำลงัใจและ
เครยีดจำกสภำพทีต่้องพึง่พงิทำงกำรเงนิกบัสำมขีองเธอ ซึง่ท ำใหเ้ธอไม่สำมำรถตดัสนิใจอย่ำงอสิระได ้เธอยงั
รูส้กึกระวนกระวำยและกงัวลใจเกีย่วกบัสภำพของเธอ เพรำะสขุภำพของเธอนัน้แย่ลงเรื่อยๆ 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในการจดัให้มีการ
ดแูลทางการแพทยท่ี์เหมาะสมและเพียงพอ  
 
แผนงาน 


 ท าให้มัน่ใจว่าผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินและต่อเน่ือง ท ำให้มัน่ใจว่ำ
ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคนมสีทิธกิำรรกัษำพยำบำลและกำรดูแลด้ำนสุขภำพ และสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำร
เหล่ำนี้ไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ุกคนควรเขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทยท์นัททีี่
ได้รบักำรคดัแยกเพื่อตรวจหำควำมต้องกำรด้ำนกำรแพทย์ที่จ ำเป็นฉุกเฉิน นอกจำกนี้ในระยะยำวหน่วยงำน
บรกิำรควรจดัหำหรอืท ำใหม้กีำรเขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทยร์ะยะยำวส ำหรบับุคคลทีม่คีวำมต้องกำรกำรดูแล
ทำงกำรแพทยอ์ย่ำงต่อเนื่อง เช่น สภำวะป่วยเรือ้รงั ควำมเจบ็ป่วย กำรตดิเชือ้ ควำมทุพพลภำพ และอื่นๆ 
 

 ค านึงถึงสถานการณ์ทางการแพทยแ์ละความต้องการด้านสุขภาพของครอบครวัของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย ์ผู้ปฏบิตัิงำนทำงกำรแพทย์ควรค ำนึงถึงว่ำปัญหำด้ำนสุขภำพนัน้อำจมผีลกระทบต่อครอบครวั 
รวมถงึในเรื่องของโรคตดิต่อต่ำงๆ เช่น วณัโรค หรอื เชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส ำคญัทีห่น่วยงำนบรกิำร
ดำ้นสขุภำพควรระบุและด ำเนินกำรเรื่องควำมตอ้งกำรดำ้นสขุภำพส ำหรบัครอบครวัของผูเ้สยีหำย 
 

 วางแผนการให้บริการทางการแพทย ์ระบุควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ที่มอียู่จำกแผนงำนของรฐัและ
องคก์รเอกชนและองคก์รระหว่ำงประเทศ และสง่ต่อผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำ้รบับรกิำรต่ำงๆ เหล่ำน้ี ซึง่อำจ
รวมถึงกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทยเ์ฉพำะทำงส ำหรบัควำมต้องกำรทำงกำรแพทย์ทีแ่ตกต่ำงกนั นอกจำกนี้ให้
จดัท ำระเบยีบวธิปีฏบิตัิในเรื่องควำมร่วมมอืเพื่อให้มกีำรส่งต่อที่มปีระสทิธภิำพส ำหรบักำรบรกิำรด้ำนสุขภำพ
ต่ำงๆ เหล่ำน้ี 
 

 จดัให้มีการบริการทางการแพทยท่ี์เพียงพอและเหมาะสม ท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยจะไดร้บัควำมช่วยเหลอื
ทำงกำรแพทย์ตำมควำมต้องกำร ไม่ว่ำจำกระบบกำรแพทยข์องรฐัหรอืเอกชน และท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยท์ุกคนไดร้บักำรรกัษำโดยไม่ค ำนึงถงึควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล ทัง้นี้ควำมต้องกำร
ทำงกำรแพทยท์ุกประกำรควรไดร้บักำรรกัษำโดยไม่ค ำนึงถงึว่ำอำกำรดงักล่ำวเป็นผลโดยตรงจำกกำรคำ้มนุษย์
หรอืไม่ 
 

 จดัให้มีข้อมูลเก่ียวกบัการบริการทางการแพทยท่ี์มีอยู่ แจ้งต่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ถึงสทิธกิำร
รกัษำพยำบำล และใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนและครอบคลุมเกีย่วกบักำรบรกิำรทำงกำรแพทยท์ีม่อียู่ส ำหรบัพวกเขำและ
ขัน้ตอนกำรเขำ้ถงึบรกิำรดงักล่ำว ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรได้รบัทรำบเกีย่วกบัสภำพทำงกำรแพทย์ของ
พวกเขำทัง้หมด รวมถงึควำมเสีย่งต่ออำกำรเรือ้รงัหรอืกำรตดิเชือ้ทีม่คีวำมเสีย่งต่อชวีติขณะทีถู่กคำ้มนุษย ์(เช่น 
เชือ้เอชไอว/ีเอดส ์โรคตบัอกัเสบ วณัโรค) 
  
 ท าให้มัน่ใจว่าการรกัษาทางการแพทยท์ุกอย่างต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ และด าเนินการโดยผู้เสียหาย
ให้ความยินยอม กำรจดัให้มกีำรดูแลรกัษำทำงกำรแพทย์ทุกประกำรควรเป็นไปโดยสมคัรใจและได้รบัควำม
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ยนิยอมจำกผูเ้สยีหำย ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่ควรถูกบงัคบัใหต้รวจโรคหรอืกำรตดิเชือ้ (เช่น เชื้อเอชไอว/ี
เอดส ์โรคติดต่อทำงเพศ) แต่ควรไดร้บัขอ้มูลทีช่ดัเจนและครอบคลุมเกีย่วกบักำรบรกิำรทำงกำรแพทยเ์กีย่วกบั
ควำมเสีย่งเพื่อใหพ้วกเขำสำมำรถตดัสนิใจโดยไดร้บัแจง้สทิธแิละขอ้มลูเกีย่วกบักำรตรวจโรคและกำรรกัษำ 
 

 ช่วยจดัการอุปสรรคในการด าเนินการเพื่อให้เข้าถึงการรกัษาพยาบาล แจ้งและให้ขอ้มูลที่ชดัเจนและ
ครบถ้วนแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เกีย่วกบักำรเขำ้ถึงกำรดูแลทำงกำรแพทย ์ รวมถงึกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอน
ด ำเนินกำรทีพ่วกเขำอำจตอ้งเผชญิเมื่อขอรบักำรบรกิำรทำงกำรแพทย ์เช่น เอกสำรทีจ่ ำเป็น ค่ำธรรมเนียม (ถำ้ม)ี 
เป็นตน้ ใหค้วำมช่วยเหลอืผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ เหล่ำน้ี เมื่อจ ำเป็น  
 

 ให้การศึกษากบับุคลากรทางการแพทย์และท าให้พวกเขามีความใส่ใจเรื่องผลกระทบของการค้า
มนุษยแ์ละการท างานกบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท ำใหม้ัน่ใจว่ำเจำ้หน้ำทีท่ำงกำรแพทยไ์ดร้บักำรศกึษำ
และไดร้บัทรำบเกีย่วกบัผลกระทบของกำรค้ำมนุษยต่์อสุขภำพร่ำงกำยและจติใจ และควำมเป็นอยู่ของแต่ละคน
และทรำบว่ำควรท ำงำนอย่ำงไรกบักลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนี้ได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมเป็นมืออำชพี และมีควำม
ละเอยีดอ่อนมำกทีสุ่ด บุคลำกรทำงกำรแพทยท์ุกคนควรมีควำมละเอยีดอ่อนต่อเรื่องดงักล่ำวและควรไดร้บักำร
อบรมเพื่อที่พวกเขำจะสำมำรถท ำงำนและสื่อสำรกับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ด้วยวิธีกำรที่ละเอียดอ่อน 
เหมำะสม และมีควำมเป็นมืออำชีพ บุคลำกรทำงกำรแพทย์นัน้ไม่เพียงแต่เป็นเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ที่
ปฏิบัติงำนในพื้นที่เท่ำนัน้แต่ควรรวมถึงผู้ที่ด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรจัดกำรในโรงพยำยำลและ คลินิกซึ่งได้
ติดต่อสื่อสำรกับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในช่วงแรกรับ ตลอดจนผู้ที่ด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรจดักำรที่อำจ
เกีย่วขอ้งในกำรด ำเนินกำรรบัใบค ำขอใชบ้รกิำรดำ้นสขุภำพ 
 

 สนับสนุนค่าเดินทาง อ ำนวยควำมสะดวกหรอืสนับสนุนค่ำเดนิทำงส ำหรบับุคคลทีต่อ้งเดนิทำงมำรบับรกิำรทำง
กำรแพทย ์กำรช่วยออกค่ำใชจ้่ำยกำรเดนิทำงดงักล่ำวควรเป็นสว่นหนึ่งของกำรดแูลทำงกำรแพทยจ์ดัหำใหโ้ดยรฐั 
 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการคดัแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กบับุคลากรการแพทย ์อบรมบุคลำกร
ทำงกำรแพทยเ์กีย่วกบักำรคำ้มนุษย ์และสญัญำณหรอืตวับ่งชีเ้กีย่วกบักำรคำ้มนุษย ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
คดัแยกผูเ้สยีหำยในหมู่บุคลำกรทำงกำรแพทย ์ควรรวมถงึกำรระบุบุคคลทีย่งัอยู่ในสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์และ
บุคคลทีอ่ำจออกมำจำกกำรคำ้มนุษยแ์ต่ยงัไม่ไดร้บักำรคดัแยกอย่ำงเป็นทำงกำร  
 

 จดัให้มีและปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณท่ีมีจริยธรรม กำรจดัให้มกีำรดูแลทำงกำรแพทย์จ ำต้องปฎบิตัิ
ตำมมำตรฐำนทำงกฎหมำยและจรยิธรรมทีส่งูสุด รวมถงึหลกักำรรกัษำควำมลบั หลกักำรไม่เลอืกปฏบิตั ิหลกักำร
ไม่ใชก้ำรตดัสนิตคี่ำมำเป็นเครื่องชีน้ ำในกำรกระท ำ และเคำรพควำมเป็นสว่นตวั 
 

 สร้างความมัน่ใจในเรือ่งระบบความรบัผิดชอบ (accountability) จดัท ำและด ำเนินกำรตำมระบบเกีย่วกบั
ควำมรบัผดิชอบภำยในสำยกำรท ำงำนดำ้นกำรแพทย ์อนุญำตใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละหน่วยงำนบรกิำร
รำยงำนเหตุในกรณีทีม่กีำรเลอืกปฏบิตั ิกำรกระท ำผดิ หรอืควำมประมำท  
 

 ประเมินความต้องการทางการแพทยเ์ป็นระยะๆ เพรำะกำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรทีใ่ชเ้วลำนำน 
ควำมต้องกำรทำงกำรแพทยม์แีนวโน้มทีจ่ะเปลี่ยนแปลง (พฒันำขึน้หรอืแย่ลง) เมื่อเวลำผ่ำนไป เจ้ำหน้ำทีท่ำง
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กำรแพทยค์วรประเมนิควำมตอ้งกำรทำงกำรแพทยข์องแต่ละบุคคลอยู่เป็นระยะๆ และกำรเขำ้ถงึสทิธสิขุภำพควร
เป็นสว่นหนึ่งของกำรจดักำรรำยกรณีทีต่่อเนื่อง 

 

ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 
 ท าให้มัน่ใจว่าเดก็เข้าถึงการดแูลทางการแพทย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ทุกคนควรเขำ้ถงึกำร
ดแูลทำงกำรแพทยท์ีฉุ่กเฉิน กำรดแูลทีส่ำมำรถป้องกนัโรคไดแ้ละกำรดแูลรกัษำซึง่ช่วยเยยีวยำในประเทศต้นทำง
ของพวกเขำ หรอืมสีทิธเิทยีบเท่ำกบัเดก็ที่มสีญัชำตใินประเทศนัน้ๆ ในกรณีประเทศอื่น 
 

 จดัจ้างเจ้าหน้าท่ีทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการท างานกบัเดก็ เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ควร
ได้รับกำรอบรมในกำรให้บริกำรที่ละเอียดอ่อนและเหมำะสมแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นเด็ก ซึ่งมี
ควำมส ำคญัมำกโดยเฉพำะในกรณีที่ท ำกำรดูแลรกัษำเดก็ทีม่อีำกำรบอบช ้ำทำงจติใจอย่ำงมำก รวมถงึเดก็ทีถู่ก
กระท ำควำมรุนแรงและถูกท ำรำ้ยร่ำงกำยและจติใจ  
 

 จดัท าระเบียบวิธีปฏิบติัในการบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นมิตรต่อเดก็และน าไปปฏิบติั พัฒนำและ
ด ำเนินงำนตำมระเบยีบวธิปีฏบิตัแิละขัน้ตอนในกำรบรกิำรทำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นมติรแก่เดก็ส ำหรบับุคลำกรดำ้น
กำรแพทยท์ีท่ ำงำนกบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยแ์ละถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ  
 

 แจ้งเดก็และพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเดก็เก่ียวกบัสุขภาพทางร่างกายและความต้องการทางการ
แพทยข์องพวกเขา เดก็ควรไดร้บัทรำบเกีย่วกบัสภำวะสุขภำพของพวกเขำและควำมตอ้งกำรทุกประกำร และมี
สว่นร่วมในกำรตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบักำรรกัษำ และ/หรอืกำรด ำเนินงำนทำงกำรแพทย ์ 
 

 ด าเนินงานด้านนโยบายคุ้มครองเดก็ ท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผูด้ ำเนินงำนซึง่ตดิต่อกบั
เดก็ทีถู่กคำ้มนุษยน์ัน้ไดต้กลงด ำเนินงำนและปฏบิตัติำมนโยบำยคุม้ครองเดก็ มรีะบบกำรตดิตำมตรวจสอบเพื่อ
ตดิตำมว่ำเจำ้หน้ำทีไ่ดป้ฏบิตัติำมหน้ำทีแ่ละมบีทลงโทษในกรณีทีล่ะเมดิหรอืท ำผดิหน้ำที ่
 
นโยบาย/การรณรงค ์
 

 รณรงค์ให้มีการดูแลทางการแพทยใ์นระยะยาว เนื่องจำกผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์มีควำมต้องกำร
ทำงกำรแพทยท์ีต่่อเนื่องหลงัถูกคำ้มนุษยแ์ละเป็นผลสบืเนื่องมำจำกกำรคำ้มนุษย ์(เช่น ปัญหำสุขภำพเรือ้รงั โรค
ทุพพลภำพ) กำรดูแลทำงกำรแพทยค์วรเป็นกำรบรกิำรในระยะยำว ตลอดระยะเวลำกำรกลบัคนืสู่สงัคม อำจตอ้ง
รณรงคก์บัทำงรฐัและผูป้ฏบิตังิำนทำงกำรแพทยภ์ำคเอกชนเพื่อใหร้ะบุถงึควำมตอ้งกำรทำงกำรแพทยเ์หล่ำน้ี 
 

 รณรงค์เพื่อให้มีการดูแลทางการแพทยท่ี์ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อผู้เสียหำยไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรดูแลทำง
กำรแพทย์ ควรมกีำรรณรงค์สทิธขิองผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยใ์นกำรเขำ้ถึงกำรดูแลทำงกำรแพทย์แบบไม่มี
ค่ำใชจ้่ำย นอกจำกนี้ใหร้ะบุอุปสรรคส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นกำรเขำ้ถงึกำรดูแลทำงกำรแพทย ์และ
รณรงคใ์หเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวทัง้ในกลุ่มเจำ้หน้ำทีธุ่รกำร ผูจ้ดัท ำนโยบำย และหน่วยงำนบรกิำร 
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 เสริมสร้างความร่วมมือและการส่งต่อทางการแพทยข์้ามพรมแดน จดัใหม้รีะเบยีบกฎเกณฑก์ำรสื่อสำร
ส ำหรบัควำมร่วมมอืและกำรส่งต่อทำงกำรแพทยข์ำ้มพรมแดน รวมถงึกำรส่งต่อบนัทกึทำงกำรแพทยท์ีเ่หมำะสม
และตำมหลกัจรยิธรรมระหว่ำงประเทศและหน่วยงำนบรกิำร (ทัง้ทำงร่ำงกำยและจติใจ)   
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การให้บริการด้านท่ี 3. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจ 
สนับสนุนให้มีสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดี  
 

ความต้องการทางด้านจิตใจและสุขภาพจิต  
กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศยอมรบัว่ำสทิธสิุขภำพรวมถึงกำรมสีุขภำพตำมมำตรฐำนสูงสุดเท่ำทีจ่ะ
เป็นไปได2้8 ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนบรรยำยถงึควำมรูส้กึ “ทีไ่ม่ดทีำงดำ้นจติใจ” ระหว่ำงบำงช่วงของ
ชวีติหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์พวกเขำบรรยำยถงึอำรมณ์ทีห่ลำกหลำย รวมถงึควำมรูส้กึเครยีด หลงลมื โกรธ กงัวลใจ 
หดหู่ สิน้หวงั และทอ้ถอย กำรที ่”ป่วย” ทำงดำ้นจติใจ มสีำเหตุจำกสองดำ้น ควำมยำกล ำบำกทีเ่กดิจำกกำรถูกคำ้
มนุษยแ์ละควำมยำกล ำบำกขณะทีพ่ยำยำมฟ้ืนฟูเยยีวยำและด ำเนินชวีติออกจำกกำรคำ้มนุษย์ 
 

ความเครียด ความกงัวลใจ ความหดหู่ และความบอบช ้าทางจิตใจทีเ่กิดจากการค้ามนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยเ์ผชญิกบัประสบกำรณ์ทีโ่หดรำ้ยและน่ำกลวัหลำกหลำยขณะถูกคำ้มนุษย ์พวกเขำถูกกระท ำทำรุณ
และละเมดิสทิธ ิพวกเขำต้องพบเหน็กำรทำรุณกรรมผูอ้ื่น พวกเขำทรมำนจำกสภำพกำรท ำงำนและสภำพควำม
เป็นอยู่ทีไ่ม่สำมำรถทนไดแ้ละบ่อยครัง้ทีไ่รม้นุษยธรรม พวกเขำไม่มอีสิระหรอืทำงเลอืก และพวกเขำไม่สำมำรถ
เขำ้ถึงกำรดูแลทำงกำรแพทย์ พวกเขำถูกแยกออกจำกครอบครวัและชุมชนของพวกเขำเป็นระยะเวลำยำวนำน 
และโดยทัว่ไปแลว้ไม่ไดร้บักำรสนบัสนุนใดๆ ขณะถูกคำ้มนุษย ์
 

สิง่ต่ำงๆ เหล่ำน้ีเป็นผลใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยป์ระสบปัญหำทำงดำ้นจติใจและควำมผดิปกตทิำงสขุภำพจติ
ทีแ่ตกต่ำงกนัไป พวกเขำบรรยำยถงึควำมเครยีด อำกำรขีห้ลงขีล้มื หดหู่ สิน้หวงั และหมดหวงั หลำยคนทรมำน
จำกควำมบอบช ้ำทำงจติใจทีรุ่นแรงซึง่เป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึภำวะผดิปกตทิำงจติใจจำกเหตุกำรณ์
รุนแรง (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) นอกจำกนัน้ในบำงกรณีผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ประสบ
ปัญหำทำงจติใจซึง่อำจเป็นผลสบืเนื่องมำจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกกำรคำ้มนุษย ์(หรอือำจมำจำก
อำกำรทีม่อียู่ก่อนหน้ำ) 
  
ความเครียด อาการข้ีหลงข้ีลืม ความกงัวลใจ ความหดหู่ และความบอบช ้าทางจิตใจทีป่ระสบหลงัถกูค้า
มนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ผชญิกบัปัญหำและสิง่ทีก่ระตุน้
ใหเ้กดิควำมตงึเครยีดทีห่ลำกหลำย ณ ระยะเวลำทีต่่ำงกนัหลงัถูก
ค้ำมนุษย์ และในบริบทที่แตกต่ำงกัน อำกำรเครียด ขี้หลงขี้ลืม 
กงัวลใจ หดหู่ และในบำงกรณีรูส้กึบอบช ้ำทำงจติใจมผีลกระทบที่
รุนแรงต่อชวีติประจ ำวนัของผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์และกำร
กลับคืนสู่สงัคมในระยะยำวของพวกเขำ ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยร์ูส้กึเครยีด และกงัวลใจเมื่อพวกเขำไม่ไดร้บักำรคดัแยกและ
ไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื เพรำะบ่อยครัง้ทีห่มำยถงึ กำรถูกสอบสวน (แทนกำรสมัภำษณ์) กำรถูกจบักุมและกกัขงั 
(แทนกำรส่งต่อเพื่อควำมช่วยเหลือ) กำรถูกด ำเนินคดีและส่งกลบัออกไปนอกประเทศ (แทนกำรได้รบัควำม

                                                      
28 ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามยัโลก (พ.ศ. 2551) สิทธิสขุภาพ Fact Sheet No. 31 เจนีวา สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 

“มนัน่ำผดิหวงัมำกเพรำะพวกเรำต้องกำรกลบับำ้น
และไมไ่ดร้บัอนุญำตใหแ้มก้ระทัง่โทรศพัทห์ำทีบ่้ำน 
ฉันและเพื่อนตะโกนใส่ครู “ท ำไมถึงให้พวกเรำอยู่
ที่นี่ ท ำไมไม่ส่งพวกเรำกลับบ้ำน” (เด็กหญิงจำก
เมียนมำที่ถูกค้ำมนุษย์มำขำยบริกำรทำงเพศที่
ประเทศไทยรู้สึกคับแค้นใจที่ต้องอยู่ในสถำน
คุม้ครองเป็นระยะเวลำยำวนำน) 
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ช่วยเหลอืใหก้ลบับำ้น) และ/หรอืกำรไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื (แทนกำรไดร้บัควำมช่วยเหลอื) เมื่อเดนิทำงกลบัถงึ
บำ้น 
 

บำงครัง้ควำมเครยีดและควำมกงัวลใจนัน้เชื่อมโยงกบัระยะกำรให้ควำมช่วยเหลอืเบื้องต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ระหว่ำงกำรอำศยัในสถำนคุม้ครองภำคบงัคบัและทีม่ลีกัษณะปิด (นัน่หมำยถงึไม่สำมำรถกลบัไปหำครอบครวัของ
พวกเขำได)้ และเมื่อพวกเขำจ ำเป็นตอ้งมสี่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำยในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำน (ซึง่
หลำยคนรูส้กึหวำดกลวั) 
 

เมื่อกลบัถงึบำ้น ควำมเครยีดควำมกงัวลใจ และควำมหดหู่ทีม่สีำเหตุมำจำกปัจจยัต่ำงๆ ไม่ว่ำเป็นสำเหตุจำกกำร
กลบับำ้นโดยไม่มเีงนิ เป็นหนี้สนิจำกกำรยำ้ยถิน่ และ/หรอื กำรไรก้ ำลงัหรอืปัจจยัในกำรส่งเงนิกลบับำ้น กำรไม่มี
งำนท ำหลงัจำกกลบับำ้น และ/หรอืกำรที่ไม่สำมำรถท ำงำนได้ ควำมตึงเครยีดหรอืปัญหำภำยในครอบครวั กำร
ขำดกำรสนบัสนุนทำงจติใจภำยในครอบครวัหรอืชุมชน กำรตตีรำและกำรเลอืกปฏบิตัใินครอบครวัหรอืชุมชน กำร
ขำดควำมช่วยเหลอืและสนบัสนุนเพื่อรบัมอืกบัชวีติหลงัถูกคำ้มนุษย ์หรอืจำกสำเหตุอื่นๆ  
 

ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ชำยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์จำกประเทศเมียนมำไปประเทศไทยเพื่อท ำงำนบนเรือประมงได้
บรรยำยว่ำถูกท ำใหอ้บัอำยหลงัจำกทีเ่ขำไดเ้ดนิทำงกลบับำ้นเพรำะเขำไม่สำมำรถน ำเงนิกลบับำ้นได ้เพื่อนของ
เขำชวนเขำไปสงัสรรค์ในตอนเยน็แต่เขำรู้สกึไม่อยำกออกไปไหน เขำบรรยำยว่ำรู้สกึเหมอืน “ตวัเลก็นิดเดยีว” 
เพรำะเขำสูญเสยีบ้ำน เป็นหนี้สนิ และเผชิญปัญหำทำงเศรษฐกิจและปัญหำส่วนตัว คล้ำยกนักบัผู้หญิงชำว
เวยีดนำมซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปฮ่องกงเพื่อท ำงำนบำ้น เธอรูส้กึอบัอำยกบัควำมลม้เหลวในกำรยำ้ยถิน่ และไม่อยำก
ออกจำกบำ้นในบำงครัง้ เธอบรรยำยถงึว่ำเธอร้องไห้ตลอดในช่วงเดอืนแรกๆ ทีก่ลบับำ้น และค ำใหก้ ำลงัใจและ
สนบัสนุนจำกครอบครวัของเธอกลบัยิง่ท ำใหเ้ธอรูส้กึแย่และดอ้ยค่ำลงไปกว่ำเดมิ ประเดน็ควำมซบัซอ้นและควำม
เชื่อมโยงถงึกนัหมำยถงึว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนทีเ่ผชญิกบัควำมบอบช ้ำทำงจติใจนัน้ไม่ไดม้ำจำก
เหตุกำรณ์เดยีวเท่ำนัน้ (นัน่คอื กำรคำ้มนุษย)์ แต่มำจำกควำมบอบช ้ำทำงจติใจทีซ่บัซอ้น  
 
*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ ขอ้ห่วงใยพเิศษคอืผลกระทบทำงจติใจต่อเดก็ซึ่งมกัมทีกัษะในกำรรบัมอืทีน้่อย
กว่ำปกติ เนื่องจำกอำยุ วุฒภิำวะ และกำรศกึษำของพวกเขำ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยท์ี่เป็นเดก็อำจรูส้กึ
บอบช ้ำทำงจติใจเป็นพเิศษหลงัจำกประสบกำรณ์ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบของพวกเขำ กำรคำ้มนุษยม์ี
ผลกระทบทีเ่ฉพำะและมนียัส ำคญัต่อกำรพฒันำกระบวนกำรคดิ อำรมณ์และควำมสมัพนัธ ์หลำยคนเป็นเดก็ทีม่ี
อำยุน้อยมำกเมื่อถูกค้ำมนุษย์ (มีกรณีเด็กอำยุเพียง 5 ปี) ดังนัน้ เรื่องของผลกระทบทำงด้ำนจิตใจ (และ
ทำงดำ้นกำรพฒันำ) จงึเป็นเรื่องทีไ่ม่สำมำรถมองขำ้มได ้
 

ถงึแมว้่ำเดก็อำจมคีวำมแตกต่ำงทำงอำยุและระดบัในกำรพฒันำ แต่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็สว่น
ใหญ่มแีนวโน้มในกำรหำวธิกีำรเพื่อรบัมอืกบัปัญหำไดน้้อยกว่ำ และดงันัน้จงึมคีวำมต้องกำรทีเ่ร่งด่วนกว่ำใน
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืและสรำ้งควำมเขำ้ใจในเรื่องกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ทีเ่ป็นเดก็ตอ้งกำรกำรแนะแนวและสนบัสนุนเพื่อช่วยเหลอืพวกเขำใหร้บัมอืกบัอำรมณ์ควำมสมัพนัธ ์และทกัษะ
ต่ำงๆ ทีอ่ำจขำดหำยไปอนัเป็นผลจำกกำรคำ้มนุษย ์จงึมคีวำมจ ำเป็นส ำหรบักำรใหค้ ำปรกึษำทีเ่หมำะสมกบัวยั
และวัฒนธรรมแก่เด็ก ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรรับมือ อย่ำงเช่นกำรจัดกำรกับ
ควำมเครยีด ควำมโกรธ ควำมขดัแยง้ และอื่นๆ 
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ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็มสีทิธไิดร้บัควำมช่วยเหลอืและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจในฐำนะที่
เป็นสว่นหนึ่งของบรกิำรกำรกลบัคนืสูส่งัคม ซึง่ไม่ใชเ่พยีงแค่เป็นสว่นย่อยของสทิธใินกำรไดร้บัควำมช่วยเหลอื
ทำงกำรแพทยเ์ท่ำนัน้ แต่เป็นไปตำมมำตรำ 39 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็ ซึง่บญัญตักิ ำหนดใหร้ฐัภำคตี้อง
ด ำเนินกำรที่เหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูทัง้ทำงร่ำงกำย และจิตใจของเด็กที่เป็นผู้เสยีหำยจำก “ควำม
ประมำทรูปแบบใดๆ กำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ หรอืกำรทำรุณกรรม กำรทรมำนหรอืควำมโหดร้ำย
รปูแบบใดๆ กำรปฏบิตัหิรอืกำรลงโทษอื่นทีโ่หดรำ้ยไรม้นุษยธรรม หรอืควำมขดัแยง้กนัทำงอำวุธ” เพื่อสง่เสรมิ
กำรฟ้ืนฟูทำงจติใจนี้ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ควรไดร้บับรกิำรใหค้ ำปรกึษำและกำรสนันสนุนทำง
ดำ้นจติใจ29 
 

 
ข้อท้าทายในการจดัให้มีการให้ค าปรกึษาและความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ  
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์กล่ำวถึงควำมส ำคญัในกำรที่สำมำรถ
แบ่งปันประสบกำรณ์ของพวกเขำกบัผูอ้ื่นและไดร้บัก ำลงัใจและกำร
สนับสนุน ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงคนได้กล่ำวถึงควำม
ตอ้งกำรโดยเฉพำะในกำรพดูคุยกบัหน่วยงำนบรกิำรเกีย่วกบัปัญหำ
ของพวกเขำและระบุว่ำเรื่องนี้เป็นช่องว่ำงควำมช่วยเหลอืทีม่อียู่ 
 

ผู้ชำยชำวเมยีนมำคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศมำเลเซยีเพื่อใช้
แรงงำน เมื่อไดส้อบถำมว่ำขอ้ควำมใดทีเ่ขำอยำกส่งผ่ำนเพื่อพฒันำ
ปรบัปรุงควำมช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เขำตอบว่ำ
เขำให้ควำมสนใจกบัควำมช่วยเหลือทำงด้ำนอำรมณ์และกำรให้
ก ำลงัใจ ตลอดจนกำรเขำ้ถงึผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพีผูซ้ึง่สำมำรถใหข้อ้เสนอแนะและค ำแนะน ำ กลุ่มผูท้ีเ่ขำ้ถงึกำรให้
ค ำปรกึษำมกัมคีวำมเหน็ว่ำควำมช่วยเหลอืรูปแบบนี้มคีวำมส ำคญั ผู้หญิงไทยคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยเ์พื่อแสวงหำ
ประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศในต่ำงประเทศไดบ้รรยำยว่ำกำรใหค้ ำปรกึษำเป็นรปูแบบควำมชว่ยเหลอืทีส่ ำคญัทีส่ดุ
ที่เธอได้รบั “ฉันไม่อยำกเก็บประสบกำรณ์ไม่ดีไว้กบัตัวฉันเอง ฉันรู้สกึโล่งใจเมื่อได้คุยกบัใครสกัคนที่เข้ำใจ
สถำนกำรณ์ของฉนั” 
 

เพรำะประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยม์กัมคีวำมบอบช ้ำทำงจติใจที่รุนแรง กำรจดักำรชวีติหลงัถูกคำ้มนุษย์นัน้อำจมี
ควำมยำกเป็นอย่ำงมำกและอำจต้องกำรรบัค ำปรกึษำและกำรดูแลทำงดำ้นจติใจอย่ำงเอำใจใส่ ผูเ้สยีหำยบำงคน
นัน้พยำยำมรบัมอืดว้ยตวัเองพบว่ำเมือ่เวลำผ่ำนไปพวกเขำตอ้งกำรกำรสนบัสนุนจำกผูม้วีชิำชพี ยิง่ไปกว่ำนัน้ยงัมี
ข้อท้ำทำยและวิกฤตกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกบัชวีิตของผู้เสยีหำยเมื่อเวลำผ่ำนไปและพวกเขำอำจต้องกำรได้รบั
ค ำปรกึษำและกำรสนับสนุนเพื่อจดักำรกบัประเดน็ที่เกดิขึ้นมำเหล่ำนี้ ซึ่งหมำยถึงผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
หลำยคนอำจตอ้งกำรกำรเขำ้ถงึกำรใหค้ ำปรกึษำเป็นเวลำหลำยเดอืนหรอืแมก้ระทัง่หลำยปีหลงัถูกคำ้มนุษย์ 
 

                                                      
29 Gallagher, Anne (พ.ศ. 2553) ค าอธิบายขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนษุย์ ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หน้า 
166  

“ฉนัไมอ่ยำกเกบ็ประสบกำรณ์ไมด่ไีวก้บัตวัฉนัเอง 
ฉันรู้สึกโล่งใจเมื่อได้คุยกับใครสักคนที่เข้ำใจ
สถำนกำรณ์ของฉนั”  
 
(ผูห้ญงิไทยซึง่ถูกคำ้มนุษยเ์พื่อแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบทำงเพศในต่ำงประเทศ) 
 
“กำรเขำ้รว่มโครงกำร มปีระโยชน์ต่อฉนัเป็นอย่ำง
มำกเพรำะฉนัมใีครสกัคนใหแ้บ่งปันควำมรูส้กึของ
ฉนั …” 
 
(ผูห้ญงิเวยีดนำมถูกคำ้มนุษยเ์พื่อใชแ้รงงำน) 
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อย่ำงไรกต็ำม ยงัมอีุปสรรคทีส่ ำคญัหลำยประกำรในกำรจดัหำกำรสนับสนุนและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจ 
ไดแ้ก่ 
 

1. การเข้าถึงบริการด้านการช่วยเหลือและให้ค าปรกึษาทางด้านจิตใจยงัไม่เพียงพอ  
2. การขาดบุคลากรด้านนักจิตวิทยาและผูใ้ห้ค าปรกึษาท่ีได้รบัการอบรมวิชาชีพท่ีเพียงพอ  
3. ไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษาจากผู้มีวิชาชีพกบัการให้ความช่วยเหลือ

อย่างไม่เป็นทางการ  
4. ขาดการดแูลทางด้านจิตใจเฉพาะทางแก่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท่ี์เป็นเดก็  
5. อปุสรรคทางภาษา การให้ค าปรกึษาทางด้านจิตใจในภาษาต่างประเทศ  

 

1. การเข้าถึงบริการด้านการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจยงัไม่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่กำรให้
ควำมช่วยเหลอืและกำรสนับสนุนทำงดำ้นจติใจไดร้บักำรบรรจุไว้ในกรอบกำรบรกิำรของสถำนคุม้ครอง ซึ่งบำง
แห่งมกีำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจทีพ่ฒันำกำ้วหน้ำและมคีวำมเฉพำะทำงสงู อย่ำงไรกต็ำม ควำมช่วยเหลอืใน
ดำ้นน้ีไม่ไดอ้ยู่ในกำรบรกิำรของสถำนคุม้ครอง
โดยทนัท ีและในบำงสถำนคุม้ครองเองไม่ไดใ้หค้วำมสนใจในเรื่องจติใจของผูเ้สยีหำยอย่ำงเพยีงพอ ยิง่ไปกว่ำนัน้
กำรให้ค ำปรกึษำในบำงสถำนคุม้ครองนัน้เป็นลกัษณะเฉพำะกจิ กล่ำวคอืจดัหำบรกิำรดงักล่ำวใหเ้มื่อผู้เสยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ร้องขอเพื่อพูดคุยกบัใครสกัคนมำกกว่ำที่จะเป็นบรกิำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนด้ำนกำร
กลบัคนืสู่สงัคมที่ครอบคลุมครบถ้วน ยิง่ไปกว่ำนัน้สถำนคุ้มครองบำงแห่งไม่มบีรกิำรให้ค ำปรึกษำและกำรดูแล
ทำงดำ้นจติใจเลย หน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืในชุมชนโดยทัว่ไปไมไ่ดร้วมกำรใหค้ ำปรกึษำไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
บรกิำรดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคม ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์งึมทีำงเลอืกไม่มำกนักในกำรเขำ้ถงึกำรใหค้ ำปรกึษำ
และควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นจติใจเมื่อพวกเขำเดนิทำงกลบัไปภูมลิ ำเนำและชุมชนของตน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำก
พวกเขำอยู่นอกเขตชุมชนและตวัเมอืง 
 
ควำมบกพร่องในเรื่องกำรเขำ้ถงึกำรใหค้ ำปรกึษำและบรกิำรทำงด้ำนจติใจนัน้ ส่วนหนึ่งอำจมสีำเหตุจำกกำรที่
ผูเ้สยีหำยและหน่วยงำนบรกิำรเองไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมช่วยเหลอืในเรื่องนี้ในขณะทีอ่ำจมคีวำมต้องกำร
เร่งด่วนตรงหน้ำเรื่องอื่นทีเ่ผชญิอยู่ นอกจำกนี้อำจมสีำเหตุเนื่องจำกกำรใหค้ ำปรกึษำและกำรรกัษำนัน้มกัตอ้งใช้

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการเข้าถึงการสนับสนุนและการให้ค าปรกึษาทางด้านจิตใจ  
ผู้หญิงเวยีดนำมคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนบรรยำยถึงควำมรู้สกึทีด่ขี ึน้หลงัเขำ้
ร่วมโครงกำรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง และมีโอกำสได้พูดคุยกบัคนที่มีประสบกำรณ์คล้ำยกัน  “ฉันมี
ควำมสขุมำกขึน้และมคีวำมมัน่ใจมำกขึน้จำกกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ของฉนักบัผูอ้ื่น” 
 

ผูห้ญงิเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปฮ่องกงเพื่อท ำงำนบำ้นเล่ำว่ำกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมกลุ่มเดอืนละครัง้ 
ซึ่งผู้เขำ้ร่วมประชุมสำมำรถพูดคุยเกี่ยวกบัปัญหำของพวกเขำ งำนที่พวกเขำท ำ และท ำกจิกรรมสนัทนำกำร 
อย่ำงเช่นกำรรอ้งเพลง “กำรเขำ้ร่วมโครงกำรมปีระโยชน์ต่อฉันเป็นอย่ำงมำกเพรำะฉันมใีครสกัคนใหแ้บ่งปัน
ควำมรูส้กึของฉนั และฉนัรูว้่ำจะตอ้งท ำอย่ำงไรเพื่อใหค้นอื่นรบัทรำบถงึประสบกำรณ์ทีเ่ลวรำ้ยของฉนั” 
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เวลำนำนเพื่อเหน็ถงึผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
อำจรู้สกึว่ำพวกเขำไม่พร้อมลงทุนและสละเวลำที่จ ำเป็นส ำหรบั
กำรรกัษำดงักล่ำว 
 

2. การขาดบุคลากรด้านนักจิตวิทยาและผู้ให้ค าปรึกษาท่ี
ได้รบัการอบรมวิชาชีพท่ีเพียงพอ ปัญหำที่มกัพบในภูมภิำคนี้
คือกำรขำดแคลนผู้เชี่ยวชำญที่ได้รบักำรอบรมทำงวิชำชีพด้ำน
จิตวิทยำ กำรให้ค ำปรึกษำ และจิตสงัคมในภูมิภำค หน่วยงำน
บรกิำรหลำยหน่วยที่ท ำงำนกบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ไม่ได้
ผ่ำนกำรอบรมทำงวิชำชีพ และ /หรือประสบกำรณ์ในกำรให้
ค ำปรึกษำ และ/หรือกำรดูแลทำงด้ำนจิตใจ ยิ่งไปกว่ำนัน้หลำย
หน่วยงำนไม่มแีมแ้ต่กำรอบรมขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำนกบักลุ่มคน
ที่มคีวำมบอบช ้ำทำงจติใจและเปรำะบำง สิง่เหล่ำนี้ล้วนเป็นกำร
จ ำกดักำรเขำ้ถงึและโอกำสส ำหรบักำรรบัค ำปรกึษำจำกผูม้วีชิำชพี
และกำรดูแลทำงจิตใจแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคน 
นอกจำกนี้ผูเ้ชีย่วชำญทำงวชิำชพีทีไ่ดร้บักำรอบรมมำแลว้อำจไมม่ี
ทกัษะที่ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้เสยีหำยเสมอไป ตวัอย่ำงเช่น 
นักจิตวิทยำไม่ได้ผ่ำนกำรอบรมเรื่องกำรปฏิบตัิดูแลผู้ที่มีควำม
บอบช ้ำทำงจติใจมำทุกคน และยงัขำดกำรก ำกบัดูแลกำรจดักำร
รำยกรณีเพื่อรบัรองคุณภำพในกำรใหบ้รกิำร 
 

สถำนกำรณ์นี้อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ได้หำกพวกเขำไม่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม เช่น หน่วยงำน
ให้บริกำรไม่มีทักษะหรือศักยภำพที่เพียงพอในกำรเข้ำใจและ
ตระหนกัถงึควำมบอบช ้ำทำงจติใจ โดยอำจตคีวำมพฤตกิรรมและกำรกระท ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมบอบช ้ำทำงจติใจ 
เช่น อำกำรขีห้ลงขีล้มื หรอืควำมเหนื่อยลำ้เป็นอย่ำงมำกของผูเ้สยีหำยว่ำเป็นกำรไม่ใหค้วำมร่วมมอืจำกบุคคลนัน้
หรอืเป็นกำรประพฤตไิม่ดหีรอืขีเ้กยีจ จงึท ำใหล้ม้เหลวในกำรท ำงำนรบัมอืทีเ่หมำะสม และยงัมคีวำมเสีย่งซึง่ท ำให้
ผูเ้สยีหำยด ำเนินชวีติทีต่อ้งเผชญิควำมบอบช ้ำทำงจติใจไปเรื่อยๆ หำกนักจติวทิยำ ผูใ้หค้ ำปรกึษำ หรอืนักสงัคม
สงเครำะหไ์ม่ไดร้บักำรอบรมทีด่พีอ 
 
3. ไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษาจากผู้มีวิชาชีพกบัการให้ความช่วยเหลืออย่างไม่
เป็นทางการ เมื่อไม่มผีูเ้ชีย่วชำญทีไ่ดร้บักำรอบรมทำงวชิำชพี หน่วยงำนบรกิำรบำงหน่วยงำนไดใ้หก้ำรดูแลใน
เรื่องสภำพจติใจของผูเ้สยีหำยอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร เช่น “กำรรบัฟังปัญหำ” และ “กำรใหก้ ำลงัใจ” ถงึแมก้ำรดแูลให้
ควำมช่วยเหลอืทำงสภำพจติใจอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและกำรใหก้ ำลงัใจนี้มคีุณค่ำ แต่ไม่สำมำรถทดแทนกำรดูแล
และกำรใหค้ ำปรกึษำจำกผูเ้ชีย่วชำญดำ้นวชิำชพี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณีที่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์คีวำม
บอบช ้ำทำงจิตใจ เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงที่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ไม่ได้รบัค ำปรึกษำและกำรรกัษำดูแลที่
เหมำะสมและมีควำมละเอียดอ่อนอย่ำงมืออำชีพ จึงเป็นเรื่องส ำคญัในกำรแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้

การเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 
ประสบกำรณ์กำรค้ำมนุษย์มกัมีควำมบอบช ้ำทำง
จิตใจอย่ำงรุนแรง และกำรจดักำรชีวิตหลังถูกค้ำ
มนุษย์นัน้มีควำมยำกมำก ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์บำงคนต้องกำรกำรสนับสนุนทำงจติใจอย่ำง
มำกในทนัทีหลังจำกที่ถูกค้ำมนุษย์ และเมื่อเวลำ
ผ่ำนไป ขณะที่บำงคนอำจไม่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลอืในระยะยำว อย่ำงไรกต็ำม ควำมต้องกำร
ทำงด้ำนจิต ใจ เปลี่ยนแปลง เมื่ อ เวลำผ่ำนไป 
ผู้ เ สี ย ห ำย จำ กก ำ ร ค้ ำ ม นุ ษย์ อ ำ จ เ ผชิญกับ
วกิฤตกำรณ์และปัญหำระหว่ำงกำร(กลบั)คนืสู่สงัคม
ของพวกเขำ และต้องกำรค ำปรึกษำต้องกำร
ค ำปรกึษำและกำรสนับสนุนเพื่อมำจดักำรกับภำวะ
ปัญหำเหล่ำนี้ ขณะทีบ่ำงคนอำจพยำยำมรบัมอืดว้ย
ตนเอง และภำยหลงัตระหนักว่ำพวกเขำต้องกำร
กำรสนบัสนุนทำงดำ้นจติใจ กำรจดัหำโอกำสส ำหรบั
ผู้ เ สียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ให้ เข้ำถึงกำรให้
ค ำปรกึษำในระยะถดัมำนัน้ หลำยเดือนต่อมำหรอื
แม้กระทัง่หลำยปีถัดมำ อำจมีควำมส ำคัญเพรำะ
บำงคนเรยีนรูเ้มื่อเวลำผำ่นไปว่ำพวกเขำไมส่ำมำรถ
รบัมอืได้เพยีงล ำพงัด้วยตวัพวกเขำเอง และยงัเป็น
สิง่จ ำเป็นทีป่ระเมนิกำรสนับสนุนทำงด้ำนจติใจ ไม่
เพียงแต่ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสนับสนุน
เบื้องต้นเมื่อเตรยีมแผนกำร(กลบั)คนืสู่สงัคมเทำ่นัน้ 
แต่ควรท ำเป็นประจ ำเมื่อเวลำผ่ำนไป เพื่อท ำให้
มัน่ใจว่ำควำมเป็นอยู่ที่ดทีำงจติใจนัน้ถูกท ำใหเ้ป็น
จรงิ และเป็นส่วนทีจ่ ำเป็นของกำร(กลบั)คนืสู่สงัคม
ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และยัง่ยนื 
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ค ำปรกึษำอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้มวีชิำชพีที่ได้รบัอบรมในกำรท ำงำนด้ำนนี้กบักำรดูแลช่วยเหลอือย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร 
 
4. ขาดการดูแลทางด้านจิตใจเฉพาะทางแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยท่ี์เป็นเดก็ จำกกำรศึกษำพบว่ำ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็โดยส่วนใหญ่มกัไม่ไดร้บัค ำปรกึษำและกำรดูแลทำงจติใจอย่ำงเป็นทำงกำร 
ส่วนกลุ่มทีไ่ดร้บักำรดูแลนัน้ บำงกรณีไม่ไดร้บักำรดูแลจำกผูใ้หค้ ำปรกึษำทีผ่่ำนกำรอบรมในกำรใชเ้ครื่องมอืและ
วธิกีำรทีเ่หมำะสมและเป็นมติรกบัเดก็เสมอไป ซึง่อำจมสีำเหตุจำกกำรขำดผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงส ำหรบัผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ในภูมภิำคนี้ นอกจำกนี้พบว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ไม่ไดร้บัค ำแนะน ำ
และกำรดูแลสนับสนุนทีเ่พยีงพอในกำรช่วยใหพ้วกเขำรบัมอืกบัอำรมณ์ ควำมสมัพนัธ ์และทกัษะทีห่ลำยคนขำด
ไปอนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกกำรค้ำมนุษย ์สิง่เหล่ำนี้สะท้อนใหเ้หน็ถงึควำมจ ำเป็นในกำรจดักำรให้ค ำปรกึษำที่
เหมำะสมกบัวฒันธรรมและวยัของเดก็ ตลอดจนควรจดักำรดแูลสนบัสนุนในเรื่องกำรพฒันำเครื่องมอืในกำรรบัมอื
กบัอำรณ์เครยีด โกรธ ควำมขดัแยง้ และอื่นๆ  
 
5. อุปสรรคทางภาษา การให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจในภาษาต่างประเทศ พบว่ำภำษำเป็นอุปสรรคในกำร
ใหก้ำรจดักำรใหค้ ำปรกึษำในประเทศปลำยทำง หรอืในชนกลุ่มน้อยทำงชำตพินัธุใ์นประเทศภูมลิ ำเนำของพวกเขำ
เอง และในบำงกรณีไม่มกีำรใหค้ ำปรกึษำในภำษำท้องถิ่นของผู้เสยีหำย หรอืแมก้ระทัง่ในประเทศปลำยทำงที่มี
จ ำนวนผู้เสยีหำยสญัชำติใดสญัชำติหนึ่งโดยเฉพำะเป็นจ ำนวนมำก ส่วนกำรให้ค ำปรกึษำโดยผ่ำนล่ำมแปลนัน้
ไม่ใช่รูปแบบทีด่ ีมผีูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์รรยำยว่ำรูส้กึอดึอดัและกงัวลใจ และนอกจำกนี้อำจเป็นช่องทำงที่
ท ำให้เกดิกำรละเมดิจรยิธรรมในแง่ของกำรรกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยั (หำกล่ำมไม่เหมำะสมหรอืไม่มี
จรรยำบรรณ) 
 
กรณีศึกษาเรือ่งความต้องการด้านสุขภาพจิตและประเดน็การดแูลสนับสนุนทางจิตใจ 
ชำยคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศไทยเพื่อท ำงำนบนเรอืประมงไดบ้รรยำยว่ำเขำถูกท ำ
ใหอ้บัอำยหลงัจำกทีเ่ขำไดเ้ดนิทำงกลบับำ้นเพรำะเขำไม่สำมำรถน ำเงนิกลบับำ้นได ้เพื่อนของเขำชวนเขำไป
สงัสรรค์ในตอนเยน็แต่เขำรู้สกึไม่อยำกออกไปไหน เขำบรรยำยว่ำรู้สกึเหมอืน “ตวัเลก็นิดเดยีว” เพรำะเขำ
สญูเสยีบำ้น เป็นหนี้สนิ และเผชญิปัญหำทำงเศรษฐกจิและปัญหำสว่นตวั  
 

หญงิชำวกมัพชูำซึง่ถูกคำ้มนุษยเ์พื่อท ำงำนในบำ้นทีป่ระเทศมำเลเซยีบรรยำยว่ำมอีำกำรป่วยทำงจติใจและไมม่ี
ควำมสุขเมื่อเดินทำงกลับบ้ำน เธอทรมำนจำก “ควำมเจ็บป่วยทำงจิตใจ” ท ำให้เธอไม่สำมำรถท ำงำนได้ 
แมก้ระทัง่เป็นเวลำหำ้ปีหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์เป็นสำเหตุของควำมเครยีดทีส่ ำคญัในชวีติของเธอ เธอไดพู้ดถงึ
ควำมปรำรถนำอย่ำงสงูสดุทีจ่ะมสีขุภำพดแีละสำมำรถท ำงำนทีเ่ธอชอบ 
 

หญงิชำวเวยีดนำมซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนไดบ้รรยำยถงึควำมรูส้กึคบัขอ้งใจและหดหู่
เมื่อเดนิทำงกลบับำ้นหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษย ์แมก้ระทัง่คดิจะฆำ่ตวัตำยอยู่ระยะหนึ่ง  
 

เดก็หญงิชำวลำวซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศไดร้บัควำมช่วยเหลอื
จำกสถำนคุ้มครองในประเทศไทยระหว่ำงรอกำรด ำเนินคดอีำญำต่อผู้คำ้มนุษย ์เธอรู้สกึว่ำ เธอได้รบักำรดูแล
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สนับสนุนเป็นอย่ำงดจีำกสถำนคุม้ครอง เจำ้หน้ำทีส่นบัสนุนใหเ้ธอพดูคุยกบัพวกเขำเมื่อใดกต็ำมทีเ่ธอรูส้กึไม่มี
ควำมสขุหรอืคบัแคน้ใจ เธอบรรยำยถงึควำมรูส้กึโล่งใจหลงัจำกไดพ้ดูคุยเกีย่วกบัประสบกำรณ์ของเธอ 
 

เดก็หญิงชำวเมยีนมำซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยไม่ได้บอกกบัครอบครวัของเธอถึงประสบกำรณ์ทัง้หมด 
เพรำะรู้สกึอบัอำยและต้องกำรที่จะทิ้งเรื่องที่เกิดขึน้ไว้เบื้องหลงั เธอรู้สกึกลวัว่ำจะถูกดูถูกโดยครอบครวัและ
สมำชกิในชุมชนของเธอหำกพวกเขำรูเ้รื่องรำวทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบัเธอ รวมถงึกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ
ทำงเพศ เธอบอกกบัคนอื่นว่ำถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบโดยใหท้ ำงำนเป็นคนรบัใชใ้นบ้ำน เธอรู้สกึว่ำไม่
สำมำรถเล่ำประสบกำรณ์ทีเ่ลวรำ้ยกบัเพื่อนของเธอได ้“พวกเขำไม่รูถ้งึประสบกำรณ์ทีเ่ลวรำ้ยของฉนั ถำ้พวกเขำ
รู ้ควำมสมัพนัธข์องเรำคงแยล่ง และพวกเขำคงไม่อยำกคยุกบัฉนั และพวกเขำคงดถููกฉนั และเลอืกปฏบิตักิบัฉนั”  
 

หญิงชำวเวยีดนำมซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนเมื่อเธอยงัเป็นเดก็หญิง ในตอนแรกเธอ
ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่มของผู้ที่เคยตกเป็นผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ เพรำะเธอรู้สกึอำยและกลวั 
หลงัจำกนัน้ เธอไดเ้ขำ้ร่วมประชุมครัง้หนึ่ง แต่กไ็ม่เขำ้ใจวตัถุประสงคข์องกำรประชุมนัน้หรอืกจิกรรมต่ำงๆ ทีม่ ี
เธอรูส้กึผดิหวงัและสบัสน และไม่ไดก้ลบัไปร่วมประชุมอกีเลย  
 

หญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนจำกประเทศเวยีดนำมไดร้บักำรตดิต่อจำกผูห้ญงิ
คนหนึ่งในชุมชนของเธอ (ซึ่งเคยตกเป็นผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์) เกี่ยวกบักำรเขำ้ร่วมกำรรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลอืตนเอง อย่ำงไรกต็ำมสำมขีองเธอไม่ชอบ “กจิกรรมในลกัษณะแบบนี้” และไม่แนะน ำใหเ้ธอเขำ้ร่วม 
เธอเองกไ็ม่มเีวลำว่ำงเขำ้ร่วม และรูส้กึว่ำขณะนี้ชวีติของเธอมัน่คงแลว้ เธอจงึไม่ตอ้งกำรกำรสนบัสนุนใดๆ 
 

หญงิชำวจนีคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์จำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศอธบิำยว่ำเธอไดร้บัค ำปรกึษำ
ผ่ำนล่ำมจำกผู้ใหค้ ำปรกึษำที่ไม่ได้พูดภำษำจนี หรอืมทีกัษะภำษำจนีทีต่ ่ำมำก เธอบรรยำยว่ำช่วงเวลำทีร่บั
ค ำปรกึษำนี้ท ำใหเ้ธออดึอดัใจมำก และเธอรูส้กึไม่สบำยใจทีจ่ะพดูในประเดน็ทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัต่อหน้ำล่ำมและ
กบับุคคลทีเ่ธอไม่สำมำรถสือ่สำรโดยตรงดว้ย เธอบรรยำยว่ำเธอรูส้กึแย่มำกกบัช่วงกำรรบัค ำปรกึษำเหล่ำน้ี 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) หลกัส าคญัในการจดัการดูแลและ
ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจ  
 
แผนงาน  
 

 ให้ค าปรึกษาและการดูแลด้านจิตใจจากนักบ าบดัวิชาชีพ ท ำให้มัน่ใจว่ำผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
สำมำรถเขำ้ถงึกำรดูแลและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจ หำกพวกเขำมคีวำมประสงค์เพื่อรบักำรดูแลในเรื่องนี้ 
โดยอำจจดัให้เป็นส่วนหนึ่งของบริกำรภำยในหน่วยงำนบริกำรหรือสถำบนั หรือผ่ำนผู้ปฏิบตัิงำนภำครฐัหรอื
ภำคเอกชน นอกจำกนี้ควรท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรดูแลและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจทีจ่ดัใหน้ัน้ด ำเนินกำรโดยนกั
บ ำบดัวชิำชพีทีไ่ดร้บักำรอบรมทกัษะทีจ่ ำเป็นและมคีวำมละเอยีดอ่อนในกำรท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
รวมถงึกำรปฏบิตัดิแูลต่อกรณีบอบช ้ำทำงจติใจ  
 

 อบรมผู้ให้ค าปรึกษาและนักจิตวิทยา และก าหนดระเบียบในการจดัหาความช่วยเหลือ ท ำใหม้ัน่ใจว่ำ
ผูใ้หค้ ำปรกึษำและนกัจติวทิยำไดร้บักำรอบรมทำงวชิำชพีและมหีนงัสอืรบัรองทีเ่หมำะสมในกำรท ำงำนน้ี พวกเขำ
ควรไดร้บักำรอบรมในกำรท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ (ผูใ้หญ่และเดก็) และดูแลผลกระทบดำ้นจติใจที่
เกิดขึ้นกับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อย่ำงไร ผู้ให้ค ำปรึกษำและนักจิตวิทยำที่มีควำมเชี่ยวชำญต้องได้รบั
ใบอนุญำต และกำรท ำงำนของพวกเขำไดร้บักำรก ำหนดระเบยีบและกำรตดิตำมโดยภำครฐั กำรตดิตำมดูแลรำย
กรณีควรเป็นสว่นหนึ่งของงำนดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำและควำมช่วยเหลอืทำงจติวทิยำ 
 

 พฒันาเครือข่ายของผู้ให้ค าปรึกษาและนักจิตวิทยา ควรมกีำรส่งเสรมิกำรตดิต่อสื่อสำรกบัเครอืขำ่ยอย่ำง
เป็นระบบระหว่ำงหน่วยงำนบรกิำรทำงจติวทิยำ ควรมีกำรจ ำแนกควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่มีของภำครฐั ภำค
ประชำสงัคม และองค์กำรระหว่ำงประเทศ และกำรส่งต่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ไปกำรให้บริกำรต่ำงๆ 
เหล่ำนัน้ นอกจำกนี้ควรพฒันำระเบยีบขอ้ตกลงควำมร่วมมอืและกำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิกำรสง่ต่อไปบรกิำร
ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 

 จดัหาทางเลือกอ่ืนในการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และจิตใจ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยยบ์ำงส่วนอำจ
ต้องกำรรบักำรสนับสนุนทำงด้ำนอำรมณ์และจติใจในรูปแบบอื่นมำกกว่ำ ตวัอย่ำงเช่น กำรท ำสมำธ ิโยคะ กำร
บ ำบดัด้วยกำรเต้นหรอืศลิปะ และอื่นๆ ควรท ำให้มัน่ใจว่ำกำรสนับสนุนนัน้ได้รบักำรออกแบบให้ตรงกบัควำม
ตอ้งกำรและสถำนกำรณ์เฉพำะบุคคล รวมถงึกำรท ำงำนโดยเฉพำะกบัเดก็ทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
 

 ให้ค าปรึกษาเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายและพยานในกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้ค ำปรกึษำที่มคีวำม
เชี่ยวชำญควรช่วยสนับสนุนผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตลอดกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำย และให้
ค ำปรกึษำเมื่อจ ำเป็น เพื่อจดักำรกบัควำมเครยีด ควำมกลวั ควำมกงัวลใจที่ผู้เสยีหำยและพยำนอำจม ีซึ่งผู้ให้
ค ำปรกึษำเหล่ำนี้หรอืนักจติวทิยำควรได้รบักำรอบรมว่ำควรท ำอย่ำงไรจงึจะสนับสนุนผู้เสยีหำยและพยำนไดด้ี
ทีส่ดุ 
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 ให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจท่ีมีความละเอียดอ่อนและเหมาะสม กำรสนับสนุนด้ำนจติใจและกำรให้
ค ำปรกึษำตอ้งมคีวำมละเอยีดอ่อนและเหมำะสมส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ซึง่อำศยักำรใสใ่จเป็นพเิศษใน
เรื่องควำมต้องกำรทีแ่ตกต่ำงไปตำมวฒันธรรม เพศ อำยุ และประสบกำรณ์จำกกำรถูกแสวงหำประโยชน์โดยมิ
ชอบ  
 

 เพ่ิมศกัยภาพของหน่วยงานบริการสงัคมเพื่อระบุความบอบช ้าทางจิตใจและปัญหาด้านจิตใจ สร้ำง
ศกัยภำพของนกัสงัคมสงเครำะหแ์ละผูป้ฏบิตังิำนในพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อใหม้คีวำมสำมำรถในกำรรวมควำมบอบช ้ำทำง
จิตใจและปัญหำด้ำนจิตใจในรูปแบบอื่นที่พบเห็นในระหว่ำงกำรท ำงำนกบัผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และ
ด ำเนินกำรสง่ต่อไปนกัจติวทิยำและผูใ้หค้ ำปรกึษำทีม่คีวำมเชีย่วชำญ เมื่อมคีวำมจ ำเป็นและไดร้บักำรรอ้งขอ 
 

 ก าหนดกรอบการท างานส าหรบัผู้ท่ีไม่ได้มีวิชาชีพในการให้ค าปรกึษาและสนับสนุนทางจิตใจ ก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่งำน มำตรฐำน และระเบยีบวธิปีฏบิตัสิ ำหรบัหน่วยงำนบรกิำรในงำนด้ำนกำรสนับสนุนผู้เสยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ และก ำหนดกรอบควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนของหน่วยงำนบรกิำรที่ไม่ได้รบักำรอบรมใน
ฐำนะนกัจติวทิยำหรอืผูใ้หค้ ำปรกึษำ 
 

 มีการติดตาม/ดแูลรายกรณีท่ีเพียงพอเมื่อท างานกบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์กำรติดตำมกำรดูแล
รำยกรณีเป็นสิง่จ ำเป็นในกำรท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรดูแลมคีุณภำพและควำมรบัผดิชอบสงู ทุกหน่วยงำนและสถำบนั
ควรจดัใหม้รีะบบส ำหรบักำรตดิตำมดูแลรำยกรณี ซึง่กำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อตดิตำมดูแลรำยกรณีมสี่วนช่วยในกำร
ท ำใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรประสำนงำน ตรวจสอบ และตดิตำมว่ำกำรบรกิำรทีใ่หแ้ก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยน์ัน้ตรง
ตำมมำตรฐำนขัน้พื้นฐำน ดงันัน้ระบบกำรสนับสนุนและกำรติดตำมดูแลรำยกรณีเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของ
เจำ้หน้ำทีว่ชิำชพีในกำรท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
 

 ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการส่ือสาร มกีำรจดัหำเงนิช่วยเหลอืค่ำเดนิทำงเมื่อบุคคลไม่สำมำรถ
เขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจในชุมชนทีบ่ำ้นของพวกเขำ เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำพวกเขำ
สำมำรถเขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจไดอ้ย่ำงต่อเนื่องหำกมคีวำมตอ้งกำร นอกจำกน้ี 
อำจลองส ำรวจหำวธิกีำรอื่นในกำรใหค้ ำปรกึษำในกรณีทีม่ปีระเดน็กำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งเช่น ค่ำเดนิทำง หรอื 
ระยะทำง เช่น ใชว้ธิปีรกึษำผ่ำนโทรศพัทห์รอืสไกป์ (Skype) 
 

 จดัให้มีการให้ค าปรกึษาหรอืสนับสนุนแก่ครอบครวัของผูเ้สียหาย ไม่เพยีงท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยเท่ำนัน้แต่
ควรท ำงำนกบัครอบครวัของพวกเขำด้วย โดยให้สมำชกิในครอบครวัมสี่วนร่วมในกำรให้ค ำปรึกษำ และกำร
เยยีวยำกบัครอบครวัหำกมคีวำมตอ้งกำรในเรื่องนี้ เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำครอบครวัจะใหก้ำรสนบัสนุนและควำมเขำ้ใจ
เมื่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์กลบัไปอยู่บ้ำน เพื่อผู้เสยีหำยและครอบครวัจะได้ก้ำวออกไปจำกเหตุกำรณ์ค้ำ
มนุษยท์ีเ่กดิขึน้ ซึง่เรื่องนี้ควรด ำเนินกำรในกรณีทีไ่ดร้บัควำมยนิยอมจำกผูเ้สยีหำยเท่ำนัน้ 
 

 เสนอเครื่องมือส าหรบัการรบัมือและจดัการความเครียด หน่วยงำนให้บรกิำรสนับสนุนผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยค์วรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของพวกเขำเพื่อรบัมอืกบัผลกระทบควำมบอบช ้ำทำงจติใจในชวีติประจ ำวนั 
ซึง่รวมถงึกำรพฒันำทกัษะและเครื่องมอืต่ำงๆ ในกำรรบัมอืและจดักำรควำมเครยีด 
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 ปฏิบติัตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ กำรจดัให้มกีำรสนับสนุนและกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน
จิตใจควรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมขัน้สูงสุด รวมถึงหลกักำรรกัษำควำมลบั หลกักำรไม่เลือกปฏบิตัิ 
หลกักำรไม่ใชก้ำรตดัสนิตคี่ำมำเป็นเครื่องชีน้ ำในกำรกระท ำ และควำมเป็นสว่นตวั ผูใ้หค้ ำปรกึษำและนกัจติวทิยำ
ควรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏบิตัทิำงวชิำชพีดำ้นจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย ์หำกยงัไม่เคยมแีนวปฏบิตัดิงักล่ำว กค็วรมกีำรจดัท ำขึน้และด ำเนินกำรภำยในหน่วยงำนและสถำบนั  
 

 จดัท าเครื่องมือการประเมินส าหรบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์จดัท ำเครื่องมอืส ำหรบัประเมนิผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยเฉพำะ เน่ืองจำกรปูแบบและผลกระทบจำกกำรคำ้มนุษยม์ลีกัษณะเฉพำะ และตอ้งมกีำรปรบั
ใชใ้หเ้หมำะกบัรปูแบบกำรคำ้มนุษยแ์ละประวตัขิอ้มลูของผูเ้สยีหำยแต่ละบุคคล  
 

 ประเมินความต้องการทางด้านจิตใจเมื่อเวลาผ่านไป เพรำะกำรกลบัคืนสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรที่ใช้
เวลำนำน ควำมต้องกำรทำงดำ้นจติใจมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง (ดขีึน้หรอืแย่ลง) เมื่อเวลำผ่ำนไป กำรประเมนิ
ควำมต้องกำรและกำรเขำ้ถึงกำรสนับสนุนและกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจของแต่ละบุคคลควรเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจดักำรรำยกรณีทีต่่อเนื่อง  

 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 จดัหาผู้มีวิชาชีพด้านจิตวิทยาเช่ียวชาญเฉพาะทางในการท างานกบัเดก็ ผู้มวีชิำชพีให้ควำมช่วยเหลอื
และค ำปรกึษำทำงดำ้นจติใจควรไดร้บักำรอบรมในกำรใหบ้รกิำรทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและเหมำะสมกบัเดก็ทีถู่กคำ้
มนุษย ์ซึง่เป็นเรื่องทีส่ ำคญัมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมื่อใหก้ำรรกัษำเดก็ทีม่คีวำมบอบช ้ำทำงจติใจสงู หรอืเดก็ทีถู่ก
กระท ำและท ำรำ้ยทำรุณอย่ำงรุนแรง 
 

 เสริมสรา้งทกัษะในการรบัมือ เน่ืองดว้ยอำยุ วุฒภิำวะ และประสบกำรณ์กำรถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ
เดก็หลำยคนจงึมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สำมำรถรบัมอืกบัเรื่องต่ำงๆ ไดม้ำกนัก หน่วยงำนบรกิำรจงึควรสนับสนุนเดก็ที่
ถูกคำ้มนุษยใ์หพ้ฒันำทกัษะในกำรรบัมอืและจดักำรกบัควำมเครยีด ควำมโกรธ ควำมขดัแยง้ และอื่นๆ  
 

 ก าหนดและใช้ระเบียบวิธีท่ีเป็นมิตรต่อเดก็ ก ำหนดและใชร้ะเบยีบวธิแีละกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นมติรต่อเดก็ 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนและวธิปีฏบิตัสิำกลใหก้บัเจำ้หน้ำทีด่ำ้นจติวทิยำซึง่ท ำงำนกบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์  
 

 แจ้งต่อเดก็ (และพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) เก่ียวกบัสุขภาพจิตและความต้องการทางด้านจิตใจของเดก็ 
เดก็ควรไดร้บักำรแจง้เกีย่วกบัสภำวะสุขภำพจติและควำมช่วยเหลอืหรอืค ำปรกึษำทีพ่วกเขำไดร้บัอย่ำงครบถว้น 
นอกจำกนี้เดก็ควรมสี่วนร่วมและไดร้บักำรแจง้เกีย่วกบักำรตดัสนิใจเรื่องกำรรกัษำและกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด  
 

 ปฎิบติัตามนโยบายการคุ้มครองเดก็ นักจติวทิยำและผูใ้หค้ ำปรกึษำทุกคนซึง่ท ำงำนกบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์
ยนิยอมและปฎบิตัติำมนโยบำยกำรคุม้ครองเดก็เพื่อใหก้ำรท ำงำนและด ำเนินกำรมปีระสทิธภิำพตำมนโยบำย และ
มกีำรจดัตัง้ระบบในกำรตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมนโยบำยรวมถงึมกีำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีละเมดิ
หรอืฝ่ำฝืน 
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นโยบาย/การรณรงค ์
 

 รณรงคใ์ห้มีการเข้าถึงการดูแลด้านจิตใจ ระบุอุปสรรคทีผู่้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยเ์ผชญิเมื่อเขำ้ถงึกำร
บริกำรด้ำนจิตใจ และรณรงค์กับเจ้ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร ผู้จ ัดท ำนโยบำย และหน่วยงำนบริกำรให้ท ำกำร
เปลีย่นแปลงดำ้นกำรบรหิำรจดักำรหรอืกฎหมำยนโยบำยทีจ่ ำเป็นเพื่อเพิม่กำรเขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืดำ้นจติใจให้
มำกขึน้ 
 

 รณรงคใ์ห้มีการบริการด้านสุขภาพจิตท่ีเป็นมืออาชีพ รณรงคใ์หม้ ีและ/หรอืเพิม่โอกำสกำรศกึษำและกำร
ฝึกอบรมแก่นักจติวทิยำและผูใ้หค้ ำปรกึษำทีท่ ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ รวมถงึกำรสรำ้งศกัยภำพและ
ควำมช่วยเหลอืทำงวชิำกำรในเรื่องกำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
 

 รณรงคใ์ห้มีแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ นักจติวทิยำและผู้ใหค้ ำปรกึษำควรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไป
ตำมแนวปฏบิตัทิำงวชิำชพีดำ้นจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ควรมกีำรรณรงคใ์หจ้ดัท ำและด ำเนินกำร
แนวทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณ หำกเป็นกรณีทีย่งัไม่เคยมแีนวทำงดงักล่ำวมำก่อน   
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การให้บริการด้านท่ี 4. ทกัษะทางการศึกษาและการใช้ชีวิต 
การจดัให้เข้าถึงการศึกษาท่ีเป็นทางการและการศึกษานอกระบบ  
 
ความต้องการเรือ่งการศึกษาและทกัษะชีวิต 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนมกีำรศกึษำน้อยและขำดทกัษะควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีน และควำมรูก้ำร
ค ำนวณขัน้พืน้ฐำน ซึ่งเป็นกรณีทีเ่กดิขึน้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ี่เป็นเดก็ บำงคนไม่
เคยเขำ้โรงเรยีน ส่วนบำงคนตอ้งออกจำกโรงเรยีนเมื่อยำ้ยถิน่แลว้ถูกคำ้มนุษย ์อย่ำงไรกต็ำมกำรขำดกำรศกึษำก็
เป็นประเดน็ปัญหำส ำหรบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เช่นกนั กล่ำวคอืหลำยคนไม่ได้เขำ้โรงเรยีน
หรอืไม่จบชัน้ประถมศกึษำ ผูเ้สยีหำยบำงคนขำดกำรศกึษำทีเ่พยีงพอในกำรเขำ้รบักำรอบรม กำรหำงำน หรอืท ำ
กจิกำรเลก็ๆ ส่วนตวั หลำยกรณีทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่สำมำรถเขำ้รบักำรอบรมฝึกอำชพีไดเ้พรำะขำด
ทกัษะควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีนและควำมรูก้ำรค ำนวณขัน้พืน้ฐำนทีด่ี ประเดน็เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
เขยีนสง่ผลใหบ้ำงรำยไม่ไดร้บักำรพจิำรณำเพื่อเขำ้รบัควำมช่วยเหลอืรวมถงึกำรใหโ้อกำสทำงเศรษฐกจิ  
 
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยต์้องกำรเขำ้ถงึกำรจดักำรศกึษำในรูปแบบที่หลำกหลำยและกจิกรรมโครงกำรต่ำงๆ 
รวมถงึ กำรศกึษำในระบบ (formal education) กำรศกึษำนอกระบบ (non-formal education) และกำรศกึษำตำม
อัธยำศัย (informal education) กำรศึกษำในระบบ (formal education) หมำยถึง กำรศึกษำที่เป็นระบบจำก
สถำบนัซึง่โดยทัว่ไปจดัสอนโดยครูทีไ่ดร้บักำรรบัรองในโรงเรยีนของรฐัหรอืโรงเรยีนทีร่ฐัรบัรองตำมหลกัสตูรกำร
เรยีนกำรสอนทีเ่ป็นทำงกำร กำรศกึษำนอกระบบ (non-formal education) หมำยถงึ กำรศกึษำเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น หลงัจำกกำรศกึษำในโรงเรยีนและจำกองคก์รในชุมชน โดยทัว่ไปกำรศกึษำนอกระบบนัน้ไม่มี
ระดบัของหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรรบัรองคุณภำพทำงกำรศึกษำ หรือประกำศนียบตัรที่เชื่อมโยงกับ
กำรศกึษำในระบบ แต่อย่ำงไรกด็มีโีครงสรำ้งมำกกว่ำกำรศกึษำตำมอธัยำศยั กำรศกึษำตำมอธัยำศยั (informal 
education) มกัจะหมำยถงึ “กำรเรยีนรูผ้่ำนประสบกำรณ์” และไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมรปูแบบหลกัสตูรกำรเรยีนกำร
สอน ยกตวัอย่ำงเช่น กำรประชุมกบัผูใ้หค้ ำปรกึษำหรอืกำรปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงเพื่อนในองคก์รระดบัชุมชน 
 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยย์งัขำดทกัษะชวีติขัน้พืน้ฐำนซึง่ส ำคญัต่อกำรช่วยใหพ้วกเขำออกจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละ
สำมำรถด ำเนินชวีติท ำหน้ำทีใ่นครอบครวัและชุมชนในแง่บวกและประสบผลส ำเรจ็ในระยะยำว กรณีเช่นนี้เกดิขึน้
บ่อยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมู่เด็กและเยำวชนที่ถูกค้ำมนุษย์ เด็กและเยำวชนที่ถูกค้ำมนุษย์หลำยคนซึ่งให้
สมัภำษณ์ในกำรศกึษำนี้ทนทุกขจ์ำกกำรขำดควำมมัน่ใจ และขำดควำมเคำรพต่อตวัเอง ดงันัน้ กำรเรยีนรูท้กัษะ
ชวีติขัน้พืน้ฐำนจงึเป็นกำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมเรื่องหนึ่ง และเป็นกรณีเร่งด่วนโดยเฉพำะส ำหรบัผูใ้หข้อ้มูลดงักล่ำว 
กำรบรกิำรดงักล่ำวจ ำเป็นต้องจดัใหม้อียู่อย่ำงทัว่ถงึใหก้บัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ ตลอดจนเดก็ทีม่ี
ควำมเปรำะบำงเพื่อเป็นหนทำงในกำรป้องกนั (และอนัทีจ่รงิแลว้ ควรจดักำรเรยีนรูใ้นเรื่องดงักล่ำวใหก้บัเดก็ทุก
คนผ่ำนกำรศกึษำในระบบ) กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศเหน็คุณค่ำของสทิธใินกำรไดร้บักำรศกึษำว่ำ
เป็นสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐำนและจ ำเป็นส ำหรบักำรใชส้ทิธมินุษยชนอื่น30 

                                                      
30 สิทธิของเดก็ในการรับการศกึษาได้รับการระบไุว้ในอนสุญัญาระหวา่งประเทศและต าราหลายฉบบั และได้รับการรับรองจากทัง้ข้อตกลงท่ีมีผลและไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมาย ยกตวัอย่างเชน่ ข้อ 28 แห่ง
อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ และคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมระบวุา่สิทธิของเดก็ในการได้รบัการศกึษา “ท าให้เป็นตวัอย่างท่ี
ชดัเจนในหลกัการแบ่งแยกไมไ่ด้และการพึ่งพิงกนัของสิทธิมนษุยชนทัง้ปวง” ยเูนสโก (พ.ศ. 2557) สิทธิของเดก็ในการได้รับการศกึษา: การทบทวนแนวทางกฎหมายและนโยบาย ฝร่ังเศส: องค์การการศกึษา 
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ สามารถดเูพ่ิมเตมิออนไลน์ได้ท่ี http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf  
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*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ ทกัษะกำรศกึษำและชวีตินัน้ส ำคญัอย่ำงมำกในกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเดก็และ
เยำวชนทีถู่กคำ้มนุษย ์กำรท ำใหเ้ดก็ทีถู่กคำ้มนุษยก์ลบัไปโรงเรยีนเป็นเรื่องจ ำเป็นเพรำะไม่เพยีงแต่เป็นกำร
ช่วยใหพ้วกเขำออกจำกกำรคำ้มนุษย ์แต่ยงัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำพวกเขำสำมำรถเขำ้ถงึสทิธใินกำรไดร้บักำรศกึษำ 
ส ำหรบักำรจดักำรศกึษำให้กบัเด็กที่ได้รบักำรช่วยเหลือในต่ำงประเทศ กำรศึกษำในประ เทศปลำยทำงนัน้
จ ำเป็นต้องเหมำะสมกบัแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมระยะยำวของพวกเขำไม่ว่ำพวกเขำจะอำศยัอยู่ในประเทศ
ปลำยทำงหรอืเดนิทำงกลบับ้ำน ควรมกีำรจดัให้มแีผนกำรศกึษำเฉพำะบุคคล และเดก็ควรได้รบักำรเรยีนรู้
ภำษำที่สอง อีกทัง้สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำในภำษำแม่ของพวกเขำเพื่อ รกัษำอตัลักษณ์ทำงวฒันธรรม31 
ส ำหรบัผูท้ีจ่ะกลบับำ้น กำรศกึษำควรมคีวำมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรกำรศกึษำในประเทศภูมลิ ำเนำ  
 

อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยบ์ำงสว่น กำรกลบัเขำ้โรงเรยีนอกีครัง้นัน้ไม่ใช่ทำงเลอืกทีส่ำมำรถท ำได้
หรอืต้องกำร บำงคนอำจรู้สกึว่ำอำยุมำกเกนิไปส ำหรบักำรศกึษำในระบบ แต่พวกเขำยงัต้องกำรกำรศกึษำ  
อย่ำงน้อยที่สุดในด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีนและควำมรู้กำรค ำนวณขัน้พื้นฐำนที่ดี   จึงควรจดัให้มี
กำรศกึษำนอกระบบ โดยเฉพำะในระดบัชุมชน เพื่อเป็นทำงเลอืกทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรเหล่ำนี้ เป็นเรื่องจ ำเป็น
ที่จะให้โอกำสทำงกำรศกึษำที่หลำกหลำยทัง้ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพื่อท ำให้เดก็สำมำรถพฒันำ
ศกัยภำพไดส้งูสุด แม้กำรกลบัเขำ้โรงเรยีนอกีครัง้ควรเป็นเป้ำหมำยส ำหรบัเดก็และเยำวชนทีถู่กค้ำมนุษย์ทุก
คนแต่อำจไม่เหมำะสมกบัทุกกรณี หำกเป็นกรณีดงักล่ำว ควรใชท้ำงเลอืกกำรศกึษำอื่น ทกัษะชวีติเป็นโอกำส
ทำงกำรศกึษำทีส่ ำคญัแก่เดก็ทีถู่กคำ้มนุษยท์ุกคน 
 

อนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิดก็ ในขอ้ 28 ตระหนักถึงสทิธขิองเดก็ในกำรรบักำรศกึษำ อนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิดก็
ก ำหนดให้รฐัภำคจีดักำรศกึษำระดบัประถมเป็นภำคบงัคบัที่เดก็ทุกคนสำมำรถเรยีนได้โดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย 
และท ำใหข้อ้มลูขำ่วสำร และกำรแนะแนวทำงกำรศกึษำและอำชพีเป็นทีแ่พร่หลำยและเปิดกวำ้งแก่เดก็ทุกคน32 
นอกจำกนี้ในขอ้ดงักล่ำวยงัก ำหนดว่ำรฐัภำคคีวรใหก้ำรศกึษำในระดบัสงูเปิดกวำ้งใหทุ้กคนเขำ้ถงึได ้ซึง่เป็นขอ้ที่
ส ำคญัส ำหรบัเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยซ์ึง่อำจตอ้งกำรกำรศกึษำในระดบัสงูเพื่อกำรจำ้งงำนทีพ่งึพอใจและยัง่ยนื  

 
ข้อท้าทายในการจดัการศึกษาและทกัษะชีวิตให้แก่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์ 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนระบุว่ำกำรศกึษำเป็นเรื่องส ำคญัทีพ่วกเขำ
และสมำชิกในครอบครวัต้องกำรควำมช่วยเหลือ กำรเข้ำถึงกำรศึกษำเป็น
ปัจจยัผลกัดนัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ัง้ก่อนและหลงัถูกคำ้มนุษย์ ใน
กรณีตัวอย่ำงหลำยกรณี ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ย้ำยถิ่นเพื่อหำรำยได้
ส ำหรบักำรศกึษำของบุตรหรอืพี่น้องของพวกเขำ และมหีลำยกรณีที่ระบุว่ำ
กำรศกึษำเป็นควำมต้องกำรล ำดบัแรกอย่ำงหนึ่งในช่วงกำรกลบัคนืสู่สงัคม มี
กรณีตัวอย่ำงชำยชำวกัมพูชำได้ย้ำยถิ่นเพื่อหำรำยได้เพื่อกำรศึกษำของ
บุตรสำวของเขำและถูกค้ำมนุษย์เพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบด้ำนแรงงำน เมื่อได้รบักำรสอบถำมถึงควำม

                                                      
31 เดก็ท่ีพลดัพรากจากครอบครัวในแผนงานของยโุรป (Separated Children in Europe Programme – SCEP) (พ.ศ. 2552) ค าชีแ้จงเก่ียวกบัการปฏิบตัท่ีิดี ฉบบัแก้ไขท่ี 4 สว่น D8.3 ส าหรับรายละเอียด
เพ่ิมเตมิในบทบาท ความรับผิดชอบ และคณุสมบตัิของผู้ปกครอง 
32 ข้อ 28 ก) และ ง) อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 

“ผมต้องกำรให้ลูกสำวคนโตสำมำรถ
ศกึษำต่อได ้ผมอยำกใหห้น่วยงำนให้
ควำมช่วยเหลือแก่เธอเพื่อให้ศกึษำ
ต่อไปได”้ 
 
(ชำยชำวกมัพูชำ ซึ่งถูกค้ำมนุษยเ์พื่อ
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้ำน
แรงงำน) 
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ตอ้งกำรหลงัถูกคำ้มนุษย ์เขำแจง้ว่ำควำมตอ้งกำรส ำคญัทีส่ดุคอืกำรศกึษำส ำหรบับุตรสำวของเขำ “ผมตอ้งกำรให้
ลกูสำวคนโตสำมำรถศกึษำต่อได ้ผมอยำกใหห้น่วยงำนใหค้วำมช่วยเหลอืแก่เธอเพื่อใหศ้กึษำต่อไปได”้ 
 

 
กำรเขำ้ถงึโอกำสทำงกำรศกึษำและโครงกำรเสรมิสรำ้งทกัษะชวีติ มขีอ้ทำ้ทำยหลำยประกำร ไดแ้ก่ 
 

1. โอกาสทางการศึกษาท่ีไม่เพียงพอภายนอกแผนงานของสถานคุ้มครอง  
2. อปุสรรคด้านการบริหารจดัการในการกลบัเข้าโรงเรียน  
3. การขาดทรพัยากรส าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการศึกษา  
4. การมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรมทางวิชาชีพแทนการศึกษา  
5. ความยากล าบากในการปรบัตวัเพื่อให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนหลงัจากถกูค้ามนุษย ์ 
6. การขาดโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หรือรูปแบบการศึกษา

ทางเลือกอ่ืน  
 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งโอกาสทางการศึกษา 
เด็กชำยชำวเวียดนำมซึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศ เมื่อเขำย้ำยถิ่นเพื่อ ไปท ำงำนช่วยเหลือสถำนกำรณ์
กำรเงินของครอบครัวและเพื่อหำเงินส่งน้องสำวไปโรงเรียน หลังจำกที่ออกมำจำกสถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ 
หน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืจดัใหเ้ขำกลบัไปโรงเรยีนได ้และช่วยพ่อแม่ของเขำใหม้กีจิกรรมทีส่รำ้งรำยได้ 
ท ำใหเ้ขำไม่ตอ้งท ำงำน หน่วยงำนยงัไดส้นบัสนุนน้องสำวทัง้สองคนของเขำใหเ้ขำ้โรงเรยีนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ขำ
ตอ้งท ำงำนเพื่อสง่น้องไปโรงเรยีน  
 

หญงิคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนเมื่อมอีำยุ 17 ปี และอยู่ในสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเป็น
เวลำ 7 ปี หลงัจำกทีเ่ดนิทำงกลบัประเทศเมยีนมำ เธอไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกโครงกำรของสถำนคุม้ครองแห่ง
หนึ่งเพรำะนกัสงัคมสงเครำะหไ์ม่สำมำรถตำมหำพ่อแม่ของเธอไดแ้ละครอบครวัขยำยของเธอไม่ยอมรบัเธอ  เมื่อ
อยู่ที่สถำนคุ้มครองเธอเรยีนรู้ทกัษะชวีติซึ่งจ ำเป็นส ำหรบักำรกลบัคนืสู่สงัคมของเธอ เนื่องจำกเธอไม่เคยได้
เรยีนรูเ้กีย่วเรื่องดงักล่ำวขณะทีเ่ตบิโตมำ ทกัษะทีส่ ำคญัรวมถงึกำรเรยีนรูก้ำรค ำนวณรำยไดแ้ละเกบ็ออมเพื่อ
เปิดบญัชธีนำคำรและหำงำนท ำ 
 

เดก็ชำยชำวเวยีดนำมซึง่ถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศของเขำเพื่อเป็นแรงงำนรำยหนึ่งไดร้บักำรสนับสนุนจำก
องค์กรพฒันำเอกชนท้องถิ่นซึ่งท ำงำนกบัเด็กที่ถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบเพื่อให้กลบัเขำ้โรงเรยีนใน
ชุมชนของเขำ ก่อนทีเ่ขำจะกลบัไปเจำ้หน้ำทีข่ององคก์รพฒันำเอกชนทอ้งถิน่ไดป้ระสำนงำนกบัเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ธุรกำรของโรงเรยีนล่วงหน้ำเพื่อใหเ้ขำกลบัเขำ้โรงเรยีนได ้องคก์รพฒันำเอกชนทอ้งถิน่ยงัสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ค่ำเล่ำเรยีน อุปกรณ์กำรเรยีน หนงัสอื และชุดเครื่องแบบนกัเรยีนใหแ้ก่เขำดว้ย 
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1. โอกาสทางการศึกษาท่ีไม่เพียงพอภายนอกแผนงานของสถาน
คุ้มครอง ทำงเลอืกส ำหรบัโอกำสทำงกำรศกึษำโดยทัว่ไปนัน้จ ำกดัเฉพำะ
ส ำหรบัเดก็ทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืในโครงกำรของสถำนคุม้ครอง เดก็ทีถู่ก
คำ้มนุษยแ์ละครอบครวัจ ำนวนหนึ่งยอมรบัควำมช่วยเหลอืเพรำะท ำใหพ้วก
เขำสำมำรถเขำ้ถงึกำรศกึษำ มเิช่นนัน้แล้วพวกเขำจะไม่มโีอกำสดงักล่ำว 
องค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือหลำยแห่งไม่ให้กำรสนับสนุนแก่เด็กที่ถูกค้ำ
มนุษย์กลับเข้ำโรงเรียนเมื่อพวกเขำเดินทำงกลับบ้ำนเพื่ออำศัยอยู่กับ
ครอบครวั อกีทัง้นักสงัคมสงเครำะหข์องภำครฐัหรอืผูน้ ำชุมชนโดยทัว่ไปก็
ไม่ไดม้สีว่นร่วมในกำรสนบัสนุนกำรกลบัเขำ้โรงเรยีน 
 
2. อุปสรรคด้านการบริหารจดัการในการกลบัเข้าโรงเรียน มอีุปสรรค
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรในกำรกลบัเขำ้โรงเรยีน ซึ่งบ่อยครัง้ที่เชื่อมโยงกบั
กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนเกีย่วกบัระบบรำชกำร กำรกลบัเขำ้โรงเรยีนโดยทัว่ไป
เป็นไปได้ต่อเมื่อมีกำรช่วยเหลือและด ำเนินกำรจำกองค์กรที่ให้ควำม
ช่วยเหลอืมำกกว่ำผ่ำนนโยบำยภำยในโรงเรยีนหรอืกรมกำรศกึษำ ในบำง
กรณีนัน้ต้องอำศยักำรท ำงำน เวลำ และกำรเจรจำหลำยครัง้จำกส่วนหน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร และ/หรอืครอบครวั
เพื่อใหเ้ดก็ทีถู่กคำ้มนุษยก์ลบัเขำ้เรยีนอกีครัง้ในระบบกำรศกึษำทีเ่ป็นทำงกำร  
 
3. การขาดทรพัยากรส าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ถงึแมจ้ะสำมำรถกลบัเขำ้โรงเรยีนได ้เดก็ทีถู่กคำ้
มนุษย์มกัขำดเงนิค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรศกึษำ เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรยีน หนังสอื และค่ำเดนิทำง และอื่นๆ 
ค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคในกำรเขำ้ถงึกำรศกึษำของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยห์ลำยคน  
 
4. การมุ่งเน้นการฝึกอบรมทางวิชาชีพแทนการศึกษา ในบำงกรณีเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์ไดร้บักำรฝึกอบรมทำง
วชิำชพีมำกกว่ำกำรศกึษำในระบบ โดยทีไ่ม่มกีำรประเมนิหรอืกำรพจิำรณำทีเ่หมำะสมว่ำทำงเลอืกดงักล่ำวตรงกบั
ควำมปรำรถนำ ควำมต้องกำร หรอืควำมสำมำรถของพวกเขำหรอืไม่ เดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษย์ทุกคนควร
สำมำรถเขำ้ถึงกำรศกึษำในระบบได้ ส ำหรบัผู้ใหญ่นัน้ ในบำงกรณีผู้ใหญ่ได้รบัขอ้เสนอให้รบักำรฝึกอบรมทำง
วชิำชพี แต่โดยทัว่ไปยงัขำดแคลนโอกำสทำงกำรศกึษำอื่นๆ ส ำหรบัผูใ้หญ่ในภูมภิำคนี้  (เช่น กำรเรยีนกำรสอน
เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีน หรอืควำมรูพ้ืน้ฐำนทีด่ทีำงกำรค ำนวณ)  
 
5. ความยากล าบากในการปรบัตวัเพื่อให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนหลงัจากถกูค้ามนุษย ์เดก็บำงคน
เผชญิควำมยำกล ำบำกในกำรกลบัเขำ้โรงเรยีน เช่น กำรเขำ้เรยีนกบัเดก็ทีอ่ำยุน้อยกว่ำมำก หรอืควำมยำกล ำบำก
ในกำรปรบัตวัเขำ้สภำพแวดลอ้ม (เชงิโครงสรำ้ง) ของโรงเรยีน และยงัมปีระเดน็ว่ำเดก็ไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงไรเมือ่
กลบัเขำ้โรงเรยีน เดก็บำงคนบรรยำยว่ำตนรูส้กึดอ้ยกว่ำนกัเรยีนคนอื่น ซึง่บำงครัง้อำจเป็นเพรำะเขำขำดเรยีนเป็น
เวลำนำน และ/หรือเพรำะประสบกำรณ์ถูกค้ำมนุษย์ หรือในบำงกรณีเพรำะพวกเขำตำมกำรเรียนกำรสอนใน
โรงเรยีนไม่ทนั และ/หรอือยู่ในชัน้เรยีนกบัเพื่อนร่วมชัน้ทีอ่ำยุน้อยกว่ำมำก  
 

การเปล่ียนแปลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ต้องกำร
แผนงำนและโอกำสทำงกำรศึกษำที่
แตกต่ ำ งกัน เมื่ อ เ วลำผ่ ำนไป  และ
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกนัในชีวิตหลงัจำก
ถูกคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ในเบือ้งตน้อำจเรยีนควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนและเขยีน หลงัจำกนัน้เรยีนต่อเนื่อง
หรอืเรยีนภำคค ่ำเพื่อให้จบกำรศกึษำใน
ระดบัใดระดบัหนึ่ง ในเบือ้งต้นผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ทีเ่ป็นเดก็และเยำวชน
อำจตอ้งเขำ้ชัน้กำรเรยีนกำรสอนเพิม่เตมิ
เพื่อใหส้ำมำรถกลบัเขำ้ระบบกำรศกึษำที่
เป็นทำงกำรได ้กำรศกึษำเป็นบรกิำรกำร
(กลบั)คนืสู่สงัคมทีส่ ำคญัและจ ำเป็นตอ้ง
ไดร้บักำรประเมนิ และท ำกำรประเมนิซ ้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอ 



 65 

6. การขาดโอกาสทางการศึกษานอกระบบหรือรูปแบบการศึกษาทางเลือกอ่ืน ส ำหรบัเดก็ที่ถูกค้ำมนุษย์
บำงคนกำรกลบัเขำ้โรงเรยีนอกีครัง้ไม่ใช่ทำงเลอืกที่สำมำรถท ำได้หรอืต้องกำร บำงคนรู้สกึว่ำพวกเขำอำยุมำก
เกนิไปที่จะกลบัไปกำรศกึษำในระบบ และไม่ต้องกำรมเีพื่อนร่วมชัน้ที่อำยุน้อยกว่ำหลำยปีมำก แต่พวกเขำยงั
ต้องกำรกำรศึกษำ อย่ำงน้อยที่สุดในแง่ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีนและควำมรู้กำรค ำนวณขัน้พื้นฐำนที่ดี  
อย่ำงไรกต็ำมพบว่ำมกัไม่มทีำงเลอืกกำรศกึษำนอกระบบโดยเฉพำะในระดบัชุมชน เดก็ที่ถูกค้ำมนุษย์มำกกว่ำ
หนึ่งคนไดร้บักำรบอกกล่ำวว่ำพวกเขำ “แก่เกนิไป” ในกำรกลบัเขำ้โรงเรยีน และไม่ไดร้บักำรเรยีนกำรสอนทีท่ ำให้
ตำมทนั หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัทำงเลอืกอื่น เช่น กำรศกึษำนอกระบบหรอืกำรศกึษำหรอืกำรอบรมฝึกอำชพี อกีทัง้ยงั
ขำดแผนกำรสนับสนุนต่ำงๆ จำกโรงเรยีน (เช่น ชัน้เรยีน “เพื่อให้ตำมทนักำรเรยีนกำรสอนทีผ่่ำนมำ” หรอืกำร
เรยีนเพิม่เติม) ผู้ใหญ่ที่ถูกค้ำมนุษย์โดยทัว่ไปไม่สำมำรถเขำ้ถึงรูปแบบกำรศกึษำทำงเลอืกที่ท ำให้พวกเขำจบ
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนได ้โดยทัว่ไปแลว้ยงัขำดแผนกำรศกึษำส ำหรบัผูใ้หญ่ เช่น กำรเรยีนภำคค ่ำหรอืหลกัสตูรกำร
ตดิต่อสือ่สำร 
 
กรณีศึกษาเรือ่งประเดน็การตอบสนองความต้องการด้านทกัษะทางการศึกษาและชีวิต 
ผูห้ญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนไม่สำมำรถเขำ้รบักำรอบรมเฉพำะบุคคลเมื่อเธอ
กลบัไปประเทศยงัเมยีนมำ เพรำะเธอขำดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีนและควำมรูก้ำรค ำนวณขัน้พืน้ฐำนทีด่ี
ซึง่จ ำเป็นส ำหรบักำรอบรม  
 

เดก็ชำยคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์เพื่อเป็นแรงงำนในประเทศจีนได้บรรยำยถึงควำมรู้สกึถูกหลอกให้ตกอยู่ใน
สถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ เขำกล่ำวว่ำเขำคิดว่ำมีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ผิดปกติเกี่ยวกับตัวเขำเอง เพรำะเขำมี
ประสบกำรณ์ที่ไม่ดเีสมอ และตอนนี้เขำ “ถูกหลอกอกีครัง้” ต่อมำขณะเขำ้พกัที่สถำนคุ้มครองเขำขดัแยง้กบั
เดก็ชำยอกีคนทีพ่กัอยู่ทีน่ัน่เช่นกนั และเลอืกทีจ่ะหนีออกมำเพรำะเขำไม่รูว้่ำควรแกไ้ขปัญหำอย่ำงไร 
 

เด็กชำยคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อขอทำนตำมถนนต้องกำรกลบัเข้ำโรงเรียนเมื่อกลับไป
ประเทศเมยีนมำ อย่ำงไรกต็ำมครูบอกว่ำเขำแก่เกนิไปทีจ่ะสมคัรเขำ้โรงเรยีน แต่ในขณะเดยีวกนัเขำยงัอำยุ
น้อยเกนิไปทีจ่ะเขำ้รบักำรอบรมฝึกอำชพีซึ่งสำมำรถเริม่เขำ้รบักำรอบรมได้เมื่อเขำอำยุ 15 หรอื 16 ปีขึน้ไป
เท่ำนัน้ เมื่อไดร้บักำรสมัภำษณ์ เขำหวงัว่ำจะสำมำรถกลบัเขำ้โรงเรยีนและคดิว่ำกำรศกึษำเป็นควำมช่วยเหลอื
ทีเ่ขำตอ้งกำรมำกทีส่ดุซึง่เป็นเรื่องทีย่งัไม่ไดก้ำรตอบรบั กำรจบกำรศกึษำในระบบนัน้ยงัเป็นเรื่องส ำคญัทีจ่ะท ำ
ใหเ้ขำไดร้บัประโยชน์จำกกำรอบรมฝึกอำชพีต่ำงๆ ในอนำคต  
 

หญิงชำวเวียดนำมคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศเพื่อค้ำประเวณีได้อธิบำยว่ำเธอต้องกำรกลบัไป
โรงเรยีนหลงัหนีจำกสถำนกำรณ์คำ้มนุษยไ์ด ้แต่เธอขำดเงนิทุนส ำหรบัหนงัสอืและชุดเครื่องแบบนกัเรยีนท ำให้
ไม่สำมำรถไปโรงเรยีนได ้
 

เดก็หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำนภำยในประเทศพบว่ำมนัยำกในกำรกลบัเขำ้โรงเรยีน
หลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์เธอไดร้บัควำมช่วยเหลอืใหก้ลบัเขำ้โรงเรยีนโดยองคก์รพฒันำเอกชนทอ้งถิน่ แต่ในช่วง
แรกเธอเผชญิกบัปัญหำบำงประกำรในกำรกลบัไป เธอรูส้กึ “ดอ้ยกว่ำ” นกัเรยีนคนอื่น เธอดิน้รนเพื่อปรบัตวัเขำ้
กบัสิง่แวดลอ้มทีโ่รงเรยีน และรูส้กึอดึอดัเวลำอยู่กบัเพื่อนร่วมชัน้ อย่ำงไรกต็ำมหลงัจำกเวลำผ่ำนไปหลำยเดอืน
สถำนกำรณ์ดขีึน้และเธอมคีวำมมัน่ใจมำกขึน้ต่อสภำพแวดลอ้มทีโ่รงเรยีน 
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เดก็หญิงชำวลำวคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อท ำงำนในบ้ำนเดนิทำงกลบัไปยงัภูมลิ ำเนำและ
ไดร้บัควำมช่วยเหลอืตำมแผนงำนของสถำนคุม้ครอง เธอตอบรบัและไดร้บักำรอบรมในหลำยรูปแบบ รวมถงึ
กำรท ำอำหำร กำรปักทอ และทกัษะดำ้นกำรเสรมิสวย เมื่อไดร้บัสมัภำษณ์หำกมสีิง่ใดทีเ่ธอตอ้งกำรและยงัไมไ่ด้
รับควำมช่วยเหลือ เธออธิบำยว่ำเธออยำกเรียนหนังสือเพรำะเธอจบกำรศึกษำแค่ประถมศึกษำชัน้ปีที่ 1 
อย่ำงไรกต็ำมเธอไม่ไดร้บักำรเสนอทำงเลอืกดงักล่ำวจำกหน่วยงำนใหบ้รกิำรขณะทีพ่กัอำศยัในสถำนคุม้ครอง 
และเธอไม่ไดค้ดิว่ำเธอจะไดร้บัโอกำสนี้   
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาส าคญัในการจดัให้มี
โอกาสทางการศึกษาและทกัษะชีวิต  
 
แผนงาน  


 จดัหาทางเลือกทางการศึกษาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน ควรมีโอกำสทำงกำรศึกษำที่
หลำกหลำยในรูปแบบกำรศกึษำในระบบ นอกระบบ และไม่เป็นทำงกำร โอกำสเหล่ำนี้ควรมใีหก้บัผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย์นอกสถำนคุม้ครองของภำครฐัเพื่อให้ผูเ้สยีหำยเขำ้ถงึโอกำสทำงกำรศกึษำและทกัษะชวีติในชุมชน
ภูมลิ ำเนำโดยไม่ตอ้งค ำนึงถงึว่ำผูเ้สยีหำยอยู่ในขัน้ตอนใดของกำรกลบัคนืสู่สงัคม หำกเป็นไปไดผู้ใ้หญ่รวมถงึเดก็
ควรไดร้บัก ำลงัใจและกำรสนบัสนุนใหจ้บกำรศกึษำในระบบ 
 

 สนับสนุนให้กลบัเข้าสู่การศึกษาเมื่อเป็นไปได้ ควรมคีวำมพยำยำมสนับสนุนกำรกลบัเขำ้โรงเรยีนตำม
กำรศกึษำในระบบ รวมถงึกำรศกึษำนอกระบบทีจ่ดัขึน้เพื่อมุ่งใหก้ลบัเขำ้สู่กำรศกึษำอกีครัง้ หน่วยงำนบรกิำรควร
จดัใหม้แีผนกำรศกึษำแบบทำงเลอืกส ำหรบัเดก็ทีอ่ำยุแก่กว่ำ และผูใ้หญ่กลบัไปศกึษำต่อใหจ้บกำรศกึษำในระบบ
ทำงกำร เช่น กำรเรยีนภำคค ่ำ โรงเรยีนนอกเวลำ และวชิำเรยีนทีส่อดคลอ้ง หลกัสตูรกำรตดิต่อสื่อสำร ซึง่รวมถงึ
กำรจดัใหม้กีำรสนับสนุนเดก็และเยำวชนทีถู่กค้ำมนุษย์เขำ้โรงเรยีนที่เป็นทำงกำร เช่น สอนพเิศษ ช่วยเหลอืใน
กำรท ำกำรบำ้น ตอบสนองควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำน เป็นตน้  
 

 ท าให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบัการสนับสนุนด้านทักษะในการอ่านเขียนและการค านวณ
นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมอาชีพ โอกำสกำรฝึกอบรมอำชพีแมว้่ำมคีุณค่ำต่อกระบวนกำรกลบัคนืสู่สงัคมก็
ตำมไม่ควรเขำ้มำแทนทีโ่อกำสทำงกำรศกึษำ งำนหลำยแห่งต้องกำรทกัษะขัน้พืน้ฐำนดำ้นควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนเขยีนและควำมรูพ้ืน้ฐำนทีด่ทีำงกำรค ำนวณ ซึง่ควรไดร้บักำรจดัให้มใีนฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม
อำชพี โดยไม่ค ำนึงถงึอำยุ และพืน้ฐำนทำงกำรศกึษำ แผนงำนดงักล่ำวควรจดัใหม้ทีัง้ในชุมชนและสถำนคุม้ครอง 
 

 จดัให้มีแผนงานเก่ียวกบัทกัษะชีวิต ควรจดัใหม้แีผนงำนซึง่ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทกัษะชวีติส ำหรบั
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (ผู้ใหญ่และเดก็) ที่เหมำะสมกบัอำยุเพื่อใหพ้วกเขำสำมำรถด ำเนินชวีติท ำหน้ำทีใ่น
ครอบครวัและชุมชนในแง่บวกและประสบผลส ำเรจ็ในระยะยำว  
 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนของการศึกษาในระบบ จัดกำรเดินทำงให้แก่เด็กและ
เยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยท์ีต่อ้งเดนิทำงไปโรงเรยีนโดยไม่ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยหรอืก ำหนดอตัรำทีพ่วกเขำสำมำรถจ่ำย
ได้ จดัให้มกีำรสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้เรยีน เช่น หนังสอื ชุดเครื่องแบบนักเรยีน และอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ควร
ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกภำครฐัในระยะยำว 
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 เดก็ท่ีถกูค้ามนุษยต้์องมีโอกาสทางการศึกษา จดัใหม้ชี่องทำงในกำรเขำ้ถงึกำรศกึษำแก่เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์
ทุกคนทีป่รำรถนำศกึษำต่อ ไม่ว่ำจะเป็นกำรศกึษำในระบบหรอืนอกระบบ  
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 ท างานร่วมกบัครอบครวัหรือผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนให้เดก็จบการศึกษาในระบบ เจรจำไกล่เกลีย่กบั
เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์และครอบครวัของพวกเขำเกีย่วกบัควำมส ำคญัของกำรศกึษำ ท ำกำรเจรจำกบัครอบครวั และ
เสนอควำมช่วยเหลอืใหแ้ก่ครอบครวัเพื่อสรำ้งเครอืขำ่ยสนบัสนุนครอบครวัแก่เดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยใ์หร้บั
กำรศกึษำในโรงเรยีน พจิำรณำกจิกรรมสร้ำงเสรมิรำยได้แก่ครอบครวัเพื่อป้องกนักำรออกจำกโรงเรยีน เพรำะ
ควำมตอ้งกำรใหเ้ดก็มสีว่นช่วยเหลอืครอบครวัดำ้นเศรษฐกจิ 
 
นโยบาย/การรณรงค ์ 
 

 ระบุอุปสรรคด้านการจดัการในการกลบัเข้าโรงเรียน หน่วยงำนบรกิำรควรท ำงำนกบัเจ้ำหน้ำที่รฐัและ
โรงเรยีนทีเ่หมำะสมเพื่อจดักำรอุปสรรคดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและระบบรำชกำรในกำรลงทะเบยีนและกำรกลบัเขำ้
โรงเรยีน เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษย์สำมำรถลงทะเบยีนเขำ้โรงเรยีนได ้โดยจดัหำเอกสำร
ประจ ำตวับุคคลให ้และเปิดโอกำสใหเ้ดก็สำมำรถสมคัรเขำ้เรยีนได ้ 
 

 ให้ความช่วยเดก็ท่ีถกูค้ามนุษย์ในเรื่องการปรบัตวัเข้าโรงเรียน ส ำหรบักำรศึกษำในระบบควรพฒันำ
แผนงำนเพื่อช่วยใหเ้ดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยป์รบัตวัเขำ้กบัสภำพแวดลอ้มของโรงเรยีน ด ำเนินกำรร่วมกบั
เจำ้หน้ำทีข่องโรงเรยีนและครเูพื่อระบุควำมตอ้งกำรพเิศษของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีก่ลบัเขำ้โรงเรยีน (เช่น 
ควำมทุพพลภำพทำงจติใจ ประเดน็ทำงพฤตกิรรม และควำมไม่สำมำรถในกำรเรยีนรู)้ ตลอดจนประเดน็ควำมมัน่ใจ  
 

 รณรงคใ์ห้มีโอกาสทางการศึกษาในรปูแบบอ่ืน รณรงคเ์พื่อใหม้กีำรจดัหำแผนกำรเรยีนทำงเลอืกอื่นทีท่ ำให้
เด็กซึ่งมีอำยุมำกกว่ำและผู้ใหญ่สำมำรถกลบัเขำ้โรงเรียนเพื่อให้จบกำรศกึษำ เช่น กำรเรียนกำรสอนภำคค ่ำ 
โรงเรยีนนอกเวลำ และวชิำกำรเรยีนกำรสอนทีส่อดคลอ้ง แผนกำรศกึษำดงักล่ำวควรจดัโดยภำครฐัหรอืไดร้บักำร
รบัรองจำกภำครฐั  
 

 ระบุการเลือกปฏิบติัและการตีตราภายในระบบโรงเรียน ท ำงำนกบัครแูละเจำ้หน้ำทีด่ำ้นกำรบรหิำรจดักำร
ของโรงเรยีนเพื่อขจดักำรเลอืกปฏบิตัิและกำรตตีรำที่อำจเกดิขึน้กบัเดก็และเยำวชนทีถู่กค้ำมนุษย์ มกีำรจดัท ำ
แผนหรอืวธิกีำรเพื่อขจดักำรเลอืกปฏบิตั ิควำมรุนแรง และกำรตตีรำระหว่ำงกลุ่มเพื่อนภำยในโรงเรยีน รวมถงึต่อ
เดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษย์ บุคคลำกรดำ้นกำรศกึษำควรระมดัระวงัเกีย่วกบัปัญหำควำมรุนแรงจำกเพื่อนและ
กำรขม่เหงรงัแกเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์และควรมมีำตรกำรเพื่อป้องกนัเหตุกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

 อบรมครแูละเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเก่ียวกบัเรือ่งค้ามนุษยแ์ละความเปราะบางทางสงัคม ท ำงำนร่วมกบัครู
เพื่อหำทำงใหค้วำมช่วยเหลอืเดก็และเยำวชนทีถู่กค้ำมนุษย์ในกำรเขำ้สู่สงัคมในโรงเรยีน อบรมและสรำ้งควำม
ตระหนักใหเ้จำ้หน้ำทีด่ำ้นกำรศกึษำมคีวำมละเอยีดอ่อนในกำรท ำงำนกบัเดก็และเยำวชนทีถู่กค้ำมนุษยห์รอืที่มี
ควำมเปรำะบำง พรอ้มทัง้จดัหำทรพัยำกรใหก้บัเดก็และเยำวชนเหล่ำนี้เพื่อสนับสนุนใหพ้วกเขำประสบส ำเรจ็ใน
เรื่องกำรศกึษำ อกีทัง้จดักำรอบรมใหก้บัครูเกี่ยวกบัวธิกีำรในกำรดูแลนักเรยีนทีถู่กทำรุณและแสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบ และอำจมคีวำมบอบช ้ำทำงจติใจรวมถงึวธิกีำรในกำรสง่ต่อเพื่อรบักำรดแูลทีเ่หมำะสมต่อไป 
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การบริการด้านท่ี 5 แผนงานเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ  
การสนับสนุนโอกาสการสรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ 
 
ความต้องการด้านวิชาชีพและด้านเศรษฐกิจ  
ควำมเข้มแขง็ทำงเศรษฐกิจคือกำรเริ่มท ำงำนหรือเริ่มท ำธุรกิจขนำดเล็ก มักเป็นควำมต้องกำรล ำดับแรกที่
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยร์ะบุหลงัถูกคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์อ้งกำรท ำงำนทนัทแีละหำเลีย้งชพี
เพื่อสนับสนุนตนเองและครอบครวั ตลอดจนเพื่อบรรเทำปัญหำทำงเศรษฐกิจที่มกี่อนหน้ำหรือเป็นผลมำจำก
กำรคำ้มนุษย ์  
 

ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนย้ำยถิ่นในตอนแรกเพรำะปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกจิทีบ่้ำน ซึ่ง
โดยทัว่ไปสถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิของพวกเขำไม่ไดด้ขี ึน้หลงัถูกคำ้มนุษย ์และพบว่ำสถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิ
นัน้มกัแย่ลงไปกว่ำเดมิ บำงคนมหีนี้สนิเพื่อเป็นทุนกำรยำ้ยถิน่ และไม่สำมำรถจ่ำยหนี้ของพวกเขำไดเ้พรำะถูกคำ้
มนุษย ์คนอื่นๆเกดิหนี้สนิเพรำะต้องจ่ำยค่ำเดนิทำงของพวกเขำเพื่อกลบับำ้นหรอืจ่ำยค่ำไถ่เพื่อใหเ้ป็นอสิระจำก
สถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนไม่สำมำรถท ำงำนได้หลงัถูกค้ำมนุษย์เพรำะควำม
เจบ็ป่วย หรอืบำดเจบ็ หรอืไม่สำมำรถหำงำนได ้ซึง่หมำยถงึไม่สำมำรถหำรำยไดแ้ละโดยทัว่ไปสง่ผลใหเ้กดิหนี้สนิ 
(หรือท ำให้เป็นหนี้สนิมำกกว่ำเดิม) กำรเป็นหนี้นัน้เป็นสำเหตุแห่งควำมเครียดอย่ำงมำกต่อผู้เสยีหำย (และ
ครอบครวัของพวกเขำ) ดงันัน้ จงึไม่แปลกที่ทัง้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และครอบครวัของพวกเขำพจิำรณำ
ประเดน็ทำงดำ้นเศรษฐกจิเป็นขอ้กงัวลและปัจจยัล ำดบัแรกในกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมกัเป็นกุญแจสู่ควำมเป็นอยู่ที่ดีทำงจิตใจ ควำมเป็นอยู่ที่ดีทำงด้ำนเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ส่วนบุคคล กำรเคำรพตนเอง และกำรยอมรบัทำงสงัคม ซึง่ โอกำสทำงดำ้นเศรษฐกจิควร
สอดคลอ้งกบัแรงบนัดำลใจ ควำมสำมำรถ และควำมสนใจส่วนบุคคล ซึง่กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ
ยอมรบัสทิธใินกำรท ำงำนไว3้3  
 

                                                      
33 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนระบวุา่ “ทกุคนมีสิทธิในการท างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเง่ือนไขท่ียตุิธรรมและเอือ้อ านวยตอ่การท างาน และในการคุ้มครองตอ่การวา่งงาน” กติการะหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมยอมรับสิทธิในการท างานและระบรุวมถึง “สิทธิของทกุคนในโอกาสท่ีจะหาเลีย้งชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี” และก าหนดให้รฐัภาคีของ
กติกาฯด าเนินขัน้ตอนท่ีเหมาะสมในการปกป้องสิทธินี ้ รวมถึงการให้ค าแนะน าทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝึกอบรม  สถาบนัการศกึษาระหวา่งประเทศ (The International Human Rights 
Internship Program: IHRIP) และ ฟอรั่มเอเชีย (Forum-Asia) (พ.ศ. 2543) “สิทธิในการท างานและสิทธิท่ีท างาน” วงจรของสิทธิ: การด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม หลกัสตูรท่ี 10 มินนิโซตา 
มหาวิทยาลยัมนินิโซตา ศนูย์การเรียนรู้สิทธิมนษุยชน สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm 

*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ เดก็ทีถู่กผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิของครอบครวัพวกเขำ และท ำ
ให้พวกเขำมคีวำมเสีย่งต่อกำรค้ำมนุษย ์(และแม้กระทัง่ถูกคำ้มนุษยอ์กีครัง้) กำรที่ต้องเผชญิกบัสถำนกำรณ์
ทำงด้ำนเศรษฐกจิที่ย ่ำแย่เมื่อเดก็เดนิทำงกลบัไปบำ้นของเขำจะเป็นอุปสรรคต่อควำมส ำเรจ็ในกำรกลบัคนืสู่
สงัคมของเดก็ 
 

กำรส ำรวจทำงเลอืกทำงดำ้นเศรษฐกจิจ ำเป็นต้องค ำนึงถงึกำรตดัสนิใจว่ำเมื่อไรทีค่วรหำรอืร่วมกบัเดก็โดยตรง
ในกำรพฒันำทกัษะของเขำหรอืเธอและเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิ รวมถงึกำรหำรอืกบัพ่อแม่
หรอืผู้ปกครองของเดก็ในช่วงเวลำใดและอย่ำงไร กำรมคีวำมเขำ้ใจที่ดเีกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ของเดก็ (รวมถงึ

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
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ข้อท้าทายในการสรา้งความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกิจให้กบัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์
กำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ดำ้นเศรษฐกจิใหก้บัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พื่อใหพ้วกเขำเองมทีกัษะ ทรพัยำกร และ
ควำมมัน่ใจในกำรสนับสนุนตนเองและครอบครวัของพวกเขำทำงด้ำนเศรษฐกจิ กำรท ำงำนด้ำนกำรกลบัคืนสู่
สงัคมจ ำเป็นต้องตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงดำ้นเศรษฐกจิ (และแรงบนัดำลใจ) ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 

พลวตัโครงสรำ้งอ ำนำจทีแ่ตกต่ำงภำยในครอบครวั) นัน้เป็นสิง่จ ำเป็นและขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร รวมถงึ
อำยุของเดก็ วุฒภิำวะ และระดบัในกำรพฒันำทำงกำรศกึษำ  
 

กำรฝึกอบรมทำงวชิำชพีนัน้อำจเหมำะสมในรปูแบบควำมช่วยเหลอืมำกกว่ำในกำรศกึษำในระบบ ซึง่ขึน้อยู่กบั
อำยุและควำมตอ้งกำรของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์เดก็ทีม่อีำยุมำกกว่ำควรไดร้บักำรจดัใหม้กีำรฝึกอบรมทำงวชิำชพี 
เพรำะมแีนวโน้มเพื่อเสรมิสรำ้งโอกำสชวีติของพวกเขำ ในบำงประเทศมขีอ้จ ำกดัในเงื่อนเวลำซึง่ก ำหนดเวลำ
และอำยุของเดก็ในกำรเริม่กำรฝึกอบรมทำงวชิำชพี หน่วยงำนบรกิำรตอ้งอำศยัวธิกีำรทีย่ดืหยุ่นในกำรตดัสนิใจ
ว่ำเมื่อใดทีเ่ดก็ควร (หรอืไม่ควร) เขำ้รบักำรอบรมทำงวชิำชพีและด ำเนินกำรตำมทำงเลอืกในเรื่องกำรท ำงำนนัน้  
 
ข้อ 28 แห่งอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิด็กก ำหนดให้รฐัภำคี “สนับสนุนกำรพฒันำของกำรศึกษำระดบัมธัยมใน
รูปแบบต่ำงๆ รวมถงึกำรศกึษำสำยสำมญัและสำยอำชพี จดักำรศกึษำใหแ้พร่หลำยและเปิดกวำ้งแก่เดก็ทุกคน 
และด ำเนินมำตรกำรทีเ่หมำะสม เช่น กำรศกึษำแบบไม่มคี่ำใชจ้่ำยและกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิใน
กรณีที่จ ำเป็น” นัน่หมำยถึงเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์มีสทิธิได้รบักำรอบรมสำยวิชำชีพ/อำชีวะศึกษำ และโอกำส
ทำงดำ้นเศรษฐกจิในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคม กำรเขำ้ถงึตลำดแรงงำนควร
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดดำ้นอำยุส ำหรบักำรจำ้งงำน และโอกำสทำงดำ้นเศรษฐกจิควรสอดคลอ้งกบัค่ำจำ้งขัน้ต ่ำ 
และกฎเกณฑด์ำ้นควำมปลอดภยัและสขุภำพ 
 

เดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยบ์ำงคนไดร้บัควำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นเศรษฐกจิโดยตรงแต่โดยสว่นใหญ่แลว้มกีำร
เสนอควำมช่วยเหลอืใหแ้ก่พ่อแม่หรอืผูป้กครองของพวกเขำ (หรอืเดก็จะส่งต่อไปยงัพ่อแม่หรอืครอบครวัของ
พวกเขำ) ซึง่พบว่ำกำรสนับสนุนครอบครวัของเดก็จะประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยิง่เมื่อควบคู่กบัควำมช่วยเหลอื
ในกำรใหเ้ดก็กลบัเขำ้โรงเรยีน (นัน่คอื ค่ำธรรมเนียมเล่ำเรยีน เงนิส ำหรบัหนังสอืและเครื่องแบบนักเรยีน ค่ำ
เดนิทำง) อย่ำงไรกต็ำม บำงครอบครวัพึง่พำกำรท ำงำนของเดก็ซึง่กำรให้โอกำสในกำรท ำธุรกจิขนำดเลก็แก่
ครอบครวัสำมำรถหมำยถงึกำรทีเ่ดก็ท ำงำนใหแ้ก่พ่อแม่ของเขำหรอืเธอในธุรกจินัน้ๆ (บำงครัง้แทนทีก่ำรเขำ้
โรงเรยีน) ในกรณีที่เดก็ไม่สำมำรถท ำงำนในธุรกจิของครอบครวัได้ บ่อยครัง้ที่พบว่ำพวกเขำต้องท ำงำนใน
รปูแบบอื่นเพื่อหำรำยไดใ้หก้บัครอบครวั  
 

เดก็บำงคนไม่มสีทิธใิดๆ ในกำรก ำหนดว่ำจะน ำรำยได้ทีพ่วกเขำหำไดม้ำใชอ้ย่ำงไร ดงันัน้ เมื่อหน่วยงำนให้
ควำมช่วยเหลอืควรจดัท ำขอ้ตกลงพเิศษเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยจ์ะไดร้บัประโยชน์โดยตรงจำกกำร
สนับสนุนนัน้ กำรพจิำรณำว่ำเดก็ทีถู่กค้ำมนุษย์นัน้ได้รบักำรเสนอควำมช่วยเหลอือย่ำงไรนัน้ หน่วยงำนทีใ่ห้
ควำมช่วยเหลือควรนึงถึงปัจจยัเรื่องหน้ำที่ควำมกตัญญูกตเวทีและพฤติกรรมที่ก ำหนดไว้ทำงสงัคมและ
วฒันธรรมอื่นๆ ดว้ย ปัจจยัทีอ่ยู่เหนือสิง่ใดทัง้หมดควรเป็นกำรตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดแก่เดก็ ซึง่สำมำรถ
ประเมนิโดยใหเ้ดก็มสีว่นร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจดงักล่ำว  
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แผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีค่รอบคลุมรวมถงึองค์ประกอบเพื่อเสรมิสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิ ไม่ว่ำจะ
ผ่ำนกำรอบรมฝึกอำชพีและกำรจดัหำงำน หรอืผ่ำนกำรอบรมธุรกจิ กำรวำงแผน และกำรสนบัสนุนกำรเริม่ท ำธุรกจิ  
 

แผนกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนเศรษฐกจิบำงแผนนัน้ได้รบักำรออกแบบที่ดแีละด ำเนินกำรโดยผูเ้ชีย่วชำญ 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวองิจำกควำมรูด้ำ้นตลำดกำรจำ้งงำนท้องถิน่ ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ถงึกำรอบรมฝึกอำชพี
(ทีม่คีุณภำพสงู) และจดัโดยหน่วยงำนบรกิำรทีท่ ำงำนกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพ (และ
ควำมมัน่ใจ) ของพวกเขำในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน แผนงำนเหล่ำนี้ไดร้บักำรคดิออกแบบ
ทุกขัน้ตอนเป็นอย่ำงด ีเช่น จดักำรสอบเมื่อจบกำรฝึกอบรม มีแผนกำรฝึกงำน มแีผนควำมพรอ้มดำ้นกำรท ำงำน 
มกีำรฝึกทดลองทกัษะก่อนกำรลงทุนท ำธุรกจิ มกีำรจดักำรอบรมดำ้นกำรจดักำรธุรกจิ และอื่นๆ บำงแผนงำนเป็น
กำรสนบัสนุนกำรเรยีนกำรสอน เช่น มชีัน้กำรเรยีนกำรสอนดำ้นกำรอ่ำนเขยีน กำรใหค้ ำปรกึษำและทกัษะชวีติ ซึง่
จะเสรมิสรำ้งทกัษะกำรท ำงำนในสถำนทีท่ ำงำน นอกจำกนี้มกีำรตดิตำมตรวจสอบแผนงำนในระยะยำว และหำกมี
ควำมจ ำเป็นควรมีกำรให้ควำมสนับสนุนและค ำปรึกษำเพิ่มเติม เพื่อป้องกนัควำมล้มเหลวและเร่งให้ประสบ
ควำมส ำเรจ็  
 

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำในบำงกรณี ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนเศรษฐกิจนัน้ไม่ได้รบักำร
ออกแบบทีด่ ีและส่งผลใหม้ปีระสทิธภิำพทีน้่อยลง กำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจินัน้ซบัซอ้น และมขีอ้
ทำ้ทำยหลำยประกำร ซึง่ขอ้ทำ้ทำยเหล่ำนี้สำมำรถท ำใหค้วำมส ำเรจ็ของบุคคลหยุดชะงกั ซึง่รวมถงึ 
 

1. การไม่มีการอบรมฝึกอาชีพหรอืการฝึกอบรมนัน้ไม่สามารถสรา้งทกัษะในระดบัท่ีพึงพอใจ  
2. การขาดแคลนศกัยภาพด้านวิชาชีพในการท างานเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ  
3. การอบรมและทางเลือกงานท่ีไม่เพียงพอ ขาดการให้ความใส่ใจในเรื่องทกัษะ/ความต้องการ

เฉพาะบุคคลอย่างเพียงพอ  
4. แผนด้านเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน  
5. การไม่มีการจัดท าแผนธุรกิจหรือไม่ได้รบัความช่วยเหลือในการจดัท าอย่างเพียงพอหรือ

เหมาะสม 
6. การขาดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ  
7. การมีทางเลือกส าหรบัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยซ่ึ์งมีความต้องการพิเศษน้อยมาก 
8. การขาดความใส่ใจต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ รวมถึงความต้องการของครอบครวัผู้เสียหาย

อย่างเพียงพอ 
9. การขาดความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง  
10. อปุสรรคในทางปฏิบติัในการสรา้งความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ 
11. การติดตามและให้การสนับสนุนเพื่อสรา้งความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจไม่เพียงพอ 
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1. การไม่มีการอบรมฝึกอาชีพหรือการฝึกอบรมนัน้ไม่สามารถสร้างทกัษะในระดบัท่ีพึงพอใจ บ่อยครัง้ที่
พบว่ำไม่มกีำรจดัอบรมฝึกอำชพี ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนไดร้บัเครื่องมอืเครื่องใชใ้นกำรสรำ้งรำยได ้
เช่น กำรท ำฟำร์มหรือปศุสตัว์ แม้ว่ำพวกเขำไม่มทีกัษะทำงอำชพีหรือเทคนิคในกำรท ำงำนนัน้ๆ ก็ตำม และ
บำงครัง้ไม่มีกำรจดักำรอบรมฝึกอำชีพให้กบับุคคลที่อำศยัในสถำนคุ้มครองเป็นระยะเวลำนำน (เช่น ขณะที่
ด ำเนินคดทีำงกฎหมำยกบัผูค้ำ้มนุษย)์ กำรอบรมฝึกอำชพีนัน้มรีะดบัคุณภำพทีห่ลำกหลำย กำรอบรมบำงสว่นนัน้
ไม่ไดน้ ำไปสู่ทกัษะและควำมสำมำรถทำงวชิำชพีอย่ำงเพยีงพอในกำรหำงำนหรอืสรำ้งรำยไดด้ว้ยทกัษะดงักล่ำว 
กำรอบรมเฉพำะบุคคลมกัมคีวำมยดืหยุ่นมำกกว่ำและตอบรบักบัควำมต้องกำรมำกกว่ำ แต่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยส์ว่นใหญ่ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเล่ำเรยีนและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งได ้ซึง่หมำยควำมว่ำผูเ้สยีหำยสำมำรถเขำ้ถงึ 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการสรา้งความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ 
เดก็หญงิเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศใหท้ ำงำนในโรงงำนไดร้บัควำมช่วยเหลอืโดยองคก์ร
พฒันำเอกชนทอ้งถิน่เพื่อใหก้ลบัเขำ้โรงเรยีนในชุมชนของเธอ ขณะทีพ่่อแม่ของเธอไดร้บัควำมช่วยเหลอืใหท้ ำ
ฟำรม์ปลำ เธอไปโรงเรยีนเป็นเวลำสำมปีและไดร้บักำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง สถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิ
ของครอบครวัเธอนัน้ดขีึน้เป็นอย่ำงมำก เพรำะรำยได้จำกกำรท ำฟำรม์ปลำ พ่อแม่ของเธอปัจจุบนัมรีำยไดท้ี่
สงูขึน้ ส ำหรบัเธอนัน้ควำมช่วยเหลอืทีส่ ำคญัมำกทีสุ่ดทีเ่ธอไดร้บัคอืกำรช่วยเหลอืพ่อแม่ของเธอใหเ้ริม่ท ำธุรกจิ
ฟำรม์ปลำ เพรำะมนัท ำใหช้วีติโดยรวมของครอบครวัเธอนัน้ดขีึน้ 
 

ชำยคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยด์ำ้นแรงงำนจำกประเทศลำวไปประเทศไทยไดร้บักำรอบรมเพื่อเป็นช่ำงไฟฟ้ำขณะที่
ไดร้บัควำมช่วยเหลอืในสถำนคุม้ครองในประเทศไทยและด ำเนินคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษย ์เมื่อไดร้บักำร
สอบถำมว่ำเขำประเมนิกำรอบรมนี้อย่ำงไร เขำบอกว่ำมปีระโยชน์และมคีวำมเกี่ยวเนื่องมำก เนื่องจำกเป็น
ทกัษะทีเ่ขำสำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นประเทศและหมู่บำ้นของเขำ เขำกล่ำวว่ำเขำจะสำมำรถหำงำนช่ำงไฟฟ้ำท ำได้
เมื่อเขำกลบับำ้น 
 

ชำยชำวกมัพชูำคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปท ำงำนบนเรอืประมงในต่ำงประเทศไดร้บักำรอบรมใหเ้ป็นช่ำงตดัผม
เมื่อเขำไดเ้ดนิทำงกลบัถงึบำ้นหลงัจำกจบกำรอบรม เขำเริม่เปิดรำ้นตดัผมในหมู่บำ้นของเขำธุรกจิไปไดด้ ีเขำมี
ลกูคำ้ผูช้ำยทัง้อำยุน้อยและมำก เขำวำงแผนจะขยำยธุรกจิตดัผมในหมู่บำ้นใกลเ้คยีงอกีดว้ย 
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งไดร้บักำรอบรมทกัษะกำรตดัผมและเสรมิควำมงำมหลงัประสบกำรณ์ถูกคำ้มนุษยใ์น
ประเทศมำเลเซยี ส ำหรบัเธอกำรอบรมนี้เป็นควำมช่วยเหลอืส ำคญัทีสุ่ดทีเ่ธอไดร้บัเพรำะท ำใหเ้ธอมทีกัษะและ
อำชพีทีเ่ธอชอบและท ำใหเ้ธอมรีำยไดแ้ละเกบ็ออมเงนิ พ่อแม่และแฟนของเธอในขณะนัน้เหน็ว่ำเป็นโอกำสที่
ส ำคญัและสนับสนุนให้เธอเขำ้อบรม ต่อมำเธอได้แต่งงำนกบัแฟนของเธอ และได้เปิดบรกิำรร้ำนเสรมิสวยที่
บำ้นของเธอ เธอสนุกกบักำรท ำงำนของเธอและบอกว่ำสถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิมัน่คง  
 

หญงิชำวไทยคนหนึ่งไดร้บัควำมช่วยเหลอืใหเ้ริม่ท ำธุรกจิหลงัจำกที่เธอกลบัมำจำกต่ำงประเทศ เธอวำงแผน
ธุรกจิเพื่อเปิดร้ำนถ่ำยเอกสำรหลงัจำกที่เธอได้รบัเงนิกู้จ ำนวน 45,000 บำท [ประมำณ 1,500 เหรยีญสหรฐั] 
เธอยงัต้องกำรทีจ่ะกูย้มืเงนิจำกธนำคำร ซึง่เธอใชเ้วลำประมำณหนึ่งปีในกำรจ่ำยเงนิกูค้นื ณ เวลำทีส่มัภำษณ์ 
เธอบรรยำยว่ำธุรกจินัน้มัน่คง มลีกูคำ้ประจ ำ เธอวำงแผนทีจ่ะขยำยกจิกำรของเธอ 
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เฉพำะแผนงำนที่องค์กรให้ควำมช่วยเหลือให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
เท่ำนัน้  
 

2. การขาดแคลนศกัยภาพด้านวิชาชีพในการท างานเพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่ำไม่ใช่เจำ้หน้ำทีทุ่กคนทีท่ ำงำน
สร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงด้ำนเศรษฐกิจได้รับกำรอบรมเฉพำะทำงเพื่อ
ท ำงำนในดำ้นนี้ โดยทัว่ไปงำนดำ้นนี้ด ำเนินกำรโดยนักสงัคมสงเครำะห์
และเจำ้หน้ำทีโ่ครงกำรอื่นๆ ในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของงำนกำรกลบัคนื
สู่สงัคมของพวกเขำ หลำยคนขำดพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญในกำร
ท ำงำนดำ้นกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิ และขำดบุคคลำกร
ภำยในองค์กรหรือที่ปรึกษำผู้ซึ่งมีทักษะหรือควำมเชี่ยวชำญและ
ควำมสำมำรถในกำรสนบัสนุนแผนงำนได ้
 
3. การอบรมและทางเลือกงานท่ีไม่เพียงพอ ขาดการให้ความใส่ใจ
ในเรื่องทกัษะ/ความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างเพียงพอ บ่อยครัง้
กำรอบรมที่จดัให้มขีอ้จ ำกดัในเรื่องขอบเขตกำรอบรมและไม่ได้อยู่บน
พื้นฐำนของกำรประเมนิควำมต้องกำร ทกัษะ แรงบลัดำลใจ หรอืควำม
เป็นไปได้ในกำรจ้ำงงำนของบุคคล โดยทัว่ไปทำงเลือกที่ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำส ำหรบักำรอบรมฝึกอำชพีใหก้บัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ไีม่
มำกนัก กล่ำวคอืส ำหรบัผูห้ญงิคอืกำรท ำผม ทอผำ้ ตดัเยบ็เสือ้ผำ้หรอืตดัเยบ็สทู ท ำอำหำรหรอืท ำขนม หรอืเลีย้ง
สตัว์ ส ำหรบัผู้ชำยคือกำรอบรมช่ำงตดัผม เลี้ยงสตัว์ ซ่อมรถจักรยำนยนต์ ซ่อมวิทยุ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำหรอื
เครื่องปรบัอำกำศ กำรเสนอแผนกำรอบรมแบบส ำเรจ็รปูทีเ่ป็นมำตรฐำน (ทีบ่่อยครัง้เป็นกำรแบ่งแยกเพศ) ท ำให้
เกดิทกัษะแรงงำนบำงประเภทมำกเกนิไป และเกดิกำรอิม่ตวัของอุปทำนส ำหรบัผูท้ีห่ำงำนในอุตสำหกรรมดงักล่ำว 
ซึ่งส่งผลใหห้ำงำนท ำได้ยำก กำรอบรมที่มคีวำมเฉพำะแบบมติหิญงิชำย (gender specific trainings) อำจท ำให้
ภำพเหมำรวมดำ้นเพศภำวะ (gender stereotypes) นัน้เกดิขึน้ต่อไป และอำจไม่เหมำะกบัแรงบลัดำลใจและควำม
ปรำรถนำของผูร้บัผลประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูท้ี่ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศไดเ้ปลีย่นชวีติและควำมคำดหวงั
ทำงวตัถุนิยมของพวกเขำ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคนแสดงออกถงึควำมผดิหวงัต่อทำงเลอืกทีม่อียู่ เพรำะ
พวกเขำไม่มคีวำมสนใจและควำมสำมำรถในงำนดำ้นดงักล่ำว ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยย์งัไม่ไดร้บัค ำแนะน ำและ
กำรใหค้ ำปรกึษำทีม่ำกเพยีงพอในกำรก ำหนดทศิทำงกำรตดัสนิใจของพวกเขำเกีย่วกบัทำงเลอืกกำรอบรมฝึกอำชพี  
 
4. แผนทางด้านเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน ในหลำยสถำนกำรณ์ปรำกฏ
ว่ำไม่มกีำรประเมนิตลำดแรงงำนที่ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์สำมำรถกลบัเขำ้ไปสู่ได้อย่ำงเพยีงพอ ส่วนใหญ่ 
ทำงเลอืกเกีย่วกบักำรอบรมและเศรษฐกจิของพวกเขำไม่ไดร้บักำรออกแบบเฉพำะบุคคลทีเ่ขำ้กบัสภำพแวดลอ้ม
ในท้องถิ่น ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนไดร้บักำรอบรมในสำยงำนทีพ่วกเขำไม่สำมำรถหำงำนหรอืเริม่
ธุรกจิในเวลำต่อมำได ้เป็นผลใหท้กัษะทำงวชิำชพีทีอ่บรมมำไม่ได้น ำไปสูง่ำนทีท่ ำไดจ้รงิหรอืเกดิโอกำสทำงธุรกจิ 
กำรอบรมฝึกอำชพีซึ่งประเทศปลำยทำงบำงประเทศจดัใหน้ัน้แยกออกจำกควำมเป็นจริงทำงด้ำนเศรษฐกจิที่

การเปล่ียนแปลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป 
ตลำดแรงงำนและกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรประเมิน
แผนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำน
เศรษฐกจิเมื่อระยะเวลำผ่ำนไปเพื่อจะมัน่ใจ
ได้ว่ำแผนงำนนัน้เหมำะสมและตอบสนอง
ต่อสภำพกำรณ์ในท้องที่นัน้ๆ นอกจำกนี้ 
สถำนกำรณ์ชวีิตของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
ม นุ ษ ย์ เ อ ง ก็มีก ำ ร เ ปลี่ ย นแปล ง เ มื่ อ
ระยะเวลำผ่ำนไป บำงครัง้พฒันำดีขึน้และ
บำงครัง้แย่ลง ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงคนเผชญิกบัวิกฤติทำงกำรเงนิในช่วง
ต่ำงๆหลำกหลำยหลงัจำกถูกคำ้มนุษย ์เชน่ 
เนื่องจำกควำมเจบ็ป่วยของครอบครวั ค่ำ
ครองชีพที่สูง ค่ำเล่ำเรียน ซึ่งท ำให้ควำม
คืบหน้ำทำงเศรษฐกิจและควำมมัน่คงของ
พวกเขำต้องหยุดชะงัก กำรสร้ำงควำม
เขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิแก่ผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์เฉพำะบุคคลต้องได้ร ับกำร
ตรวจสอบในระยะที่ยำวกว่ำ  และให้กำร
สนับสนุนเพิม่เติมและกำรส่งต่อ (เช่น กำร
ใหค้ ำปรกึษำ กำรอบรม) เมื่อมคีวำมจ ำเป็น   
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ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ะกลบัไปสู ่ดเูหมอืนว่ำกำรประสำนงำนและควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนใหบ้รกิำรที่
จดักำรอบรมฝึกอำชพีในต่ำงประเทศกบัหน่วยงำนบรกิำรในประเทศต้นทำงเพื่อแนะแนวทำงในกำรจดัหำงำน
ทอ้งถิน่และเงื่อนไขดำ้นธุรกจิมน้ีอยมำก  
 
5. ไม่มีการจดัท าแผนธุรกิจหรือไม่ได้รบัความช่วยเหลือในการจดัท าอย่างเพียงพอหรือเหมาะสม พบว่ำ 
ไม่มกีำรจดัอบรมเรื่องแนวคดิในกำรท ำธุรกจิ (เช่น ทกัษะในกำรร่ำงแผนธุรกจิที่ท ำได้จรงิ กำรตลำด หรอืกำร
บญัช)ี ใหเ้สมอไป ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนบรรยำยถงึควำมกงัวลเกีย่วกบักำรเริม่ท ำธุรกจิโดยไม่มกีำร
สนับสนุนดำ้นน้ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ว่ำควำมลม้เหลวนัน้อำจก่อใหเ้กดิหนี้สนิและปัญหำทำงดำ้นเศรษฐกจิทีรุ่นแรง
อื่นตำมมำ บำงคนยงัไดอ้ธบิำยว่ำกำรทีธุ่รกจิลม้เหลว (หรอืก ำลงัจะลม้เหลว) นัน้เกดิจำกกำรขำดกำรอบรมทำง
ธุรกจิของพวกเขำและไม่มคีวำมถนดั ปัจจยักำรแขง่ขนัทีส่งู รวมถงึตลำดธุรกจิทีอ่ิม่ตวัสำมำรถท ำให้สถำนกำรณ์นี้
แย่ลง และในบำงกรณีควำมคดิดำ้นกำรท ำธุรกจินัน้ไม่เหมำะสม 
 
6. การขาดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ บำงชุมชนมโีอกำสทำงดำ้นเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
อยู่น้อยมำก บำงกรณีพวกเขำเผชญิสภำพยำกไรห้รอืมรีำยไดต้ ่ำ นอกจำกนัน้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มกัขำด
ทำงเลอืกทำงดำ้นเศรษฐกจิขณะทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืในต่ำงประเทศถงึแม้ว่ำอยู่ทีน่ัน้เป็นเวลำนำนกต็ำม พบว่ำ
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ทีเ่ป็นผู้หญงินัน้อำจมแีนวโน้มเลก็น้อยในกำรหำช่องทำงท ำงำนขณะพกัอำศยัอยู่ที่
สถำนคุม้ครองในประเทศปลำยทำงบำงประเทศ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์รรยำยถงึควำมผดิหวงัอย่ำงมำกทีไ่ม่
สำมำรถท ำงำนระหว่ำงทีอ่ยู่ในสถำนคุม้ครองต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำยำวนำน 
 
7. การมีทางเลือกส าหรบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษยซ่ึ์งมีความต้องการพิเศษน้อยมาก ผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยบ์ำงคนมคีวำมตอ้งกำรพเิศษซึง่ท ำใหพ้วกเขำไม่สำมำรถไดร้บัประโยชน์จำกควำมช่วยเหลอืทำงดำ้น
เศรษฐกจิในรูปแบบทีเ่ป็นมำตรฐำนทัว่ไป ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนขำดกำรศกึษำทีเ่พยีงพอในกำรรบั
กำรอบรม ท ำงำน หรอืท ำธุรกจิ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรอบรมฝึกอำชพี 
เพรำะพวกเขำขำดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีน ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์นอื่นมคีวำมตอ้งกำรพเิศษซึง่ท ำให้
ยำกทีจ่ะหำ (และรกัษำ) ทำงเลอืกทำงดำ้นเศรษฐกจิทีเ่หมำะสมส ำหรบัพวกเขำ ยกตวัอย่ำงเช่น ผูท้ีม่คีวำมทุพพล
ภำพทำงร่ำงกำยหรือจติใจ ควำมเจบ็ป่วยทำงจติใจ ปัญหำสุขภำพเรื้อรงั และควำมบอบช ้ำ ท ำให้พวกเขำไม่
สำมำรถหำงำนหรอืท ำธุรกจิได ้ 
 
8. สถานการณ์การกลบัคืนสู่สงัคมรวมถึงสถานการณ์ครอบครวัและส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ มีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกทางด้านเศรษฐกิจและความมีประสิทธิภาพ 
กำรขำดควำมใสใ่จต่อควำมตอ้งกำรดำ้นอื่นๆ รวมถงึควำมตอ้งกำรของครอบครวัผูเ้สยีหำยอย่ำงเพยีงพอ กำรระบุ
และด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรอื่นนอกเหนือไปจำกดำ้นเศรษฐกจิของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยน์ัน้ส ำคญัต่อ
ควำมเป็นอยู่ทีด่โีดยรวมของพวกเขำเช่นกนั ซึง่ในทำงกลบักนัมผีลกระทบต่อควำมส ำเรจ็ทำงดำ้นเศรษฐกจิของ
พวกเขำโดยตรง ในบำงกรณีเกี่ยวขอ้งกบักำรที่สภำพแวดล้อมของครอบครวัไม่ขดัขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ควำมส ำเรจ็ทำงดำ้นเศรษฐกจิ ในกรณีอื่นๆ หมำยถงึกำรสนับสนุนกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิ
ของครอบครวั (หรอืสมำชกิในครอบครวัทีเ่ฉพำะเจำะจง) ของผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ ซึ่งเป็นกรณีทีเ่กดิขึน้
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บ่อยกบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์ แต่กเ็กดิกบักรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษด้วยเช่นกนั เมื่อ
ควำมต้องกำรดงักล่ำวไม่ไดร้บักำรตอบสนอง (หรอืไม่ไดร้บักำรตอบสนองภำยในเวลำทีท่นัท่วงที) จงึน ำไปสู่กำร
กลบัคนืสู่สงัคมที่ล้มเหลว กำรด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรและควำมเปรำะบำงต่ำงๆ เหล่ำนี้ต้องอำศยัควำม
พรอ้มของบรกิำรกำรกลบัคนืสู่สงัคม และระบบกำรส่งต่อทีด่ซีึง่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิำรทัง้ของภำครฐัและองคก์ร
พฒันำเอกชน 
 
9. การขาดความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนไม่มีควำมมัน่ใจใน
ศกัยภำพของพวกเขำไม่วำ่จะเป็นกำรรกัษำงำนทีท่ ำไวห้รอืกำรท ำธรุกจิ กำรสรำ้งควำมมัน่ใจในตนเองมกัเป็นสว่น
ส ำคญัในกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงทำงดำ้นเศรษฐกจิของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ ซึง่หมำยถงึกำรช่วยพวก
เขำระบุทกัษะและควำมเขม้แขง็เกีย่วกบัอำชพีของพวกเขำ และช่วยใหพ้วกเขำรูส้กึมัน่คงในศกัยภำพพวกเขำ ซึง่
โดยทัว่ไปนัน้ต้องอำศยักำรใหค้ ำปรกึษำและกำรติดตำมดูแลในระยะยำวอย่ำงจรงิจงั ตลอดจนมกีำรใหก้ ำลงัใจ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
10. อุปสรรคในทางปฏิบติัในการสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคน
เผชญิกบัอุปสรรคในทำงปฏบิตัิในกำรเขำ้อบรมฝึกอำชพี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผู้เสยีหำยที่เป็นเดก็ และเมื่อกำร
อบรมจดัขึน้ไกลจำกบำ้น ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคนตอ้งพึง่กำรสนบัสนุนจำกสมำชกิในครอบครวั ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นปู่ ย่ำตำยำยดูแลหลำนขณะที่ผู้เสยีหำยได้รบักำรอบรม อย่ำงไรกต็ำมระยะเวลำของกำรอบรม (หลำย
เดอืนจนกระทัง่หลำยปี) ท ำใหก้ำรอบรมนัน้ไม่เหมำะสม (และไม่เป็นทีต่อ้งกำร) ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำย
คนไม่ต้องกำรแยกจำกสมำชกิในครอบครวั โดยเฉพำะภำยหลงัจำกทีพ่วกเขำไม่อยู่เมื่อถูกค้ำมนุษย์  นอกจำกนี้ 
ถงึแมว้่ำหน่วยงำนช่วยเหลอืไดช้ว่ยสนบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย (ค่ำธรรมเนียมกำรอบรม ค่ำเดนิทำงและค่ำอยู่อำศยัระหว่ำง
กำรอบรม) แต่กำรทีไ่ม่สำมำรถท ำงำนและสนบัสนุนครอบครวัขณะอบรมเป็นอุปสรรคแก่ผูเ้สยีหำยหลำยรำย 
 

ผูไ้ดร้บัประโยชน์บำงคนเผชญิกบัอุปสรรคในทำงปฏบิตัิในกำรตอบรบัและท ำงำนต่อไปหรอืท ำธุรกจิขนำดเลก็ ผู้
ไดร้บัประโยชน์ทีม่สีมำชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ในอุปกำระโดยเฉพำะอย่ำงยิง่เดก็เลก็มกัเผชญิกบัควำมยำกล ำบำกใน
กำรสรำ้งสมดุลระหว่ำงงำนและหน้ำทีภ่ำระในครอบครวั ประเดน็ทีเ่ฉพำะเจำะจงคอืกำรขำดกำรเขำ้ถงึสถำนรบั
เลีย้งดูเดก็เมื่อท ำงำนไกลจำกเครอืขำ่ยสนบัสนุนจำกครอบครวั (เช่น ในเมอืงซึง่เป็นแหล่งกำรเขำ้ถงึงำนทีด่มีำก) 
ค่ำครองชพีที่สูงเกนิไปโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส ำหรบัแม่เลี้ยงเดี่ยว ส ำหรบัรำยอื่นๆ  อุปสรรคที่พบเกดิจำกขำดค่ำ
เดนิทำงระหว่ำงทีท่ ำงำนและบำ้น ส่วนงำนทีม่กีำรเปลีย่นเวรนัน้มกัมกีำรเดนิทำงในเวลำทีอ่ำจไม่ปลอดภยัเขำ้มำ
เกีย่วขอ้ง (นัน่คอืตอนดกึมำกหรอืเชำ้มำก)  
 
11. การติดตามและให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจไม่เพียงพอ ในหลำย
สถำนกำรณ์พบว่ำผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ได้รบัควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนเศรษฐกจิแต่ภำยหลงัไม่ได้รบักำร
ตดิตำมในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ควำมช่วยเหลอืทีต่่อเนื่องนัน้เป็นเรื่องทีจ่ ำเป็นมำกทีส่ดุส ำหรบัผูไ้ดร้บัประโยชน์ 
กล่ำวคอืตัง้แต่ช่วงแรกที่ต้องพฒันำแผนกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงด้ำนเศรษฐกจิในระยะยำวและระหว่ำงกำร
อบรมฝึกอำชพีที่ผู้ได้รบัผลประโยชน์ต้องกำรไปจนถงึขณะทีห่ำงำนหรอืเริม่ท ำธุรกจิ จนกระทัง่เมื่อได้งำนหรอื
ด ำเนินธุรกจิแลว้ ผูไ้ดร้บัประโยชน์โดยทัว่ไปมกัเผชญิปัญหำและประเดน็ในบรบิทกำรจำ้งงำนและกำรด ำเนินธุรกจิ
ของพวกเขำ ซึง่หำกไม่มกีำรสนบัสนุนแลว้นัน้อำจน ำไปสูค่วำมลม้เหลวได ้ 
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กำรตดิตำมและกำรให้ควำมช่วยเหลอืนัน้ยงัจ ำเป็นส ำหรบักำรรกัษำงำนในระยะยำว ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
บำงคนประสบปัญหำกำรปรบัตวัเขำ้กบัสิง่แวดลอ้มในทีท่ ำงำน กำรจดักำรควำมเครยีดในทีท่ ำงำน และปัญหำกำร
สื่อสำรหรอืควำมสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงำนหรอืนำยจำ้งของพวกเขำ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนต้องกำร
เปลี่ยนงำนและต้องกำรได้รบัค ำปรกึษำทีต่่อเนื่องเพื่อรกัษำควำมมัน่คงของกำรจำ้งงำน ซึ่งพบว่ำเมื่อผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถพดูคุยเกีย่วกบัปัญหำทีพ่วกเขำเผชญิในทีท่ ำงำนกบัหน่วยงำนใหบ้รกิำรได้มสีว่นช่วยให้
พวกเขำสำมำรถท ำงำนเดมิต่อไปได ้กำรตดิตำมดูแลและใหค้ ำปรกึษำยงัมคีวำมส ำคญัในกำรช่วยใหก้ำรท ำธุรกจิ
ขนำดเลก็ประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็นทัง้ในช่วงเริม่ตน้และในขณะทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิ 
 
กรณีศึกษาเรือ่งข้อท้าทายในการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ 
ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำอธบิำยว่ำเขำยมืเงนิจ ำนวน 1,200,000 จ๊ำดเมยีนมำ [ประมำณ 1,360 เหรยีญ
สหรฐั] เพื่อยำ้ยถิน่ไปประเทศมำเลเซยีเพื่อท ำงำน และอกี 200,000 จ๊ำดเมยีนมำ  [ประมำณ 225 เหรยีญสหรฐั] 
ส ำหรบักำรท ำคลอดภรรยำของเขำ โดยมอีตัรำดอกเบีย้ 10 เปอรเ์ซน็ต์ เขำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้ได ้เขำเป็นหนี้
ประมำณ1,000,000 จ๊ำดเมยีนมำ [ประมำณ 1,135 เหรยีญสหรฐั] รวมดอกเบีย้ 
 

หญงิชำวเวยีดนำมซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนบรรยำยว่ำครอบครวัเธอมหีนี้เพื่อใหเ้ธอและ
น้องสำวหลบหนีออกมำจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกกำรค้ำมนุษย ์และส่งผลให้ครอบครวัเธอมี
ควำมตงึเครยีดอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไรบำ้ง “บำงครัง้ พ่อแม่ของฉันยงัคงด่ำทอฉันทีถู่กคำ้มนุษย ์ครอบครวัของ
ฉนัตอ้งใชเ้งนิมำกกว่ำ 30 ลำ้นดองเวยีดนำมเพื่อช่วยเหลอืฉนัและน้องสำว [1500 เหรยีญสหรฐั]” 
 

ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำบรรยำยว่ำสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจของครอบครวัเขำแย่ลงอย่ำงไร
หลงัจำกทีเ่ขำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศไทยเพื่อท ำงำนในเรอืประมง นอกจำกนี้ตอนน้ีเขำมลีูกและภรรยำซึง่ก่อน
หน้ำนี้ท ำงำนดว้ยแต่ตอนนี้ตอ้งอยู่บำ้นเพื่อดูแลลูกแทนกำรท ำงำนนอกบำ้น ก่อนทีเ่ขำไปประเทศไทยเขำไม่มี
หนี้สนิ แต่ตอนนี้เขำมหีนี้รวมถงึดอกเบีย้มำกกว่ำ 300,000 จ๊ำดเมยีนมำ [ประมำณ 340 เหรยีญสหรฐั]  
 

ชำยชำวกมัพูชำได้รบัทุนเพื่อเลี้ยงเป็ดในหมู่บำ้นของเขำหลงัจำกกลบับำ้น อย่ำงไรกต็ำมเขำขำดทกัษะและ
ทรพัยำกรในกำรเลีย้งเป็ด และหลงัจำกนัน้ไม่กีเ่ดอืนผ่ำนมำ เป็ดกต็ำยลง เขำจงึตอ้งเป็นหนี้เพื่อซือ้เป็ดมำใหม่
ซึง่ต่อมำกต็ำยอกี หน่วยงำนไม่ไดต้ดิตำมกรณีของเขำหรอืไม่ไดเ้ขำ้ใหค้วำมช่วยเหลอืเพื่อ “แกไ้ขปัญหำ” เมื่อ
เขำประสบปัญหำ ขณะทีใ่หก้ำรสมัภำษณ์นี้เขำไม่มงีำนท ำและยงัเป็นหนี้ดว้ย  
 

หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำพกัอยู่ในสถำนคุ้มครองที่ประเทศไทยเป็นเวลำสองปี หลงัจำกถูกแสวงหำ
ประโยชน์โดยมชิอบด้ำนแรงงำน เธอได้รบักำรอบรมฝึกอำชพีแต่กำรอบรมทีไ่ด้ไม่ตรงกบัควำมต้องกำรหรอื
ควำมสนใจของเธอ เธออธบิำยว่ำ “พวกเขำจดัฝึกอบรมอำชพีให ้ฉนัเรยีนเยบ็ผำ้ดว้ยจกัรเยบ็ผำ้ ฉนัท ำมนัไม่ได้
ดนีักเพรำะฉันไม่กระตือรอืร้น…”  ตอนนี้เธอกลบัไปอยู่ประเทศเมยีนมำ เธอกล่ำวถึงกำรอบรมนัน้ว่ำ “ไม่มี
ประโยชน์” และรูส้กึสิน้หวงัเพรำะเธอไม่มทีกัษะเพื่อช่วยใหเ้ธอหำงำนหรอืท ำธุรกจิได ้ 
หญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยเ์พื่อคำ้ประเวณใีนประเทศไทยกลบัไปยงัประเทศเมยีนมำ ซึง่เธอไดเ้ริม่ท ำธุรกจิ 

ขนำดเลก็ขำยของช ำในหมู่บำ้นของเธอ อย่ำงไรกต็ำมธุรกจินี้ลม้เหลวเพรำะคนในหมู่บำ้นสว่นใหญ่ไมม่รีำยไดท้ี่
สำมำรถจบัจ่ำยไดแ้ละพวกเขำไดซ้ือ้ของช ำดว้ยเงนิเชื่อแต่ไม่เคยจ่ำยหนี้ของพวกเขำเลย   
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ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำอยู่ในสถำนคุม้ครองในประเทศไทยหลงัจำกถูกค้ำมนุษยไ์ปต่ำงประเทศเพื่อ
ท ำงำนบนเรอืประมงใหค้วำมส ำคญัเป็นพเิศษต่อกำรจดัใหม้กีำรอบรมฝึกอำชพีแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
บนพืน้ฐำนกำรคำดกำรณ์จำกสภำวะต่ำงๆ เมื่อผูเ้สยีหำยไดก้ลบัไปบำ้นของพวกเขำ เขำเหน็ว่ำหำกพวกเขำ
กลบับ้ำนไปด้วยทกัษะอำชพีจะสำมำรถช่วยบรรเทำกำรทีจ่ะถูกตตีรำเรื่องกำรถูกค้ำมนุษยแ์ละกำรกลบับำ้น
โดยไม่มเีงนิ เขำยงัรูส้กึว่ำเขำอำจไดร้บักำรต้อนรบัทีด่กีว่ำจำกชุมชนของเขำหำกเขำกลบัไปดว้ยทกัษะอำชพี 
เขำรู้สึกว่ำเป็นสิ่งส ำคัญเพื่อหำอะไรท ำระหว่ำงที่ใช้เวลำอยู่ต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพขณะที่รอ
กระบวนกำรทำงกฎหมำย ซึง่ยงัช่วยใหเ้ขำจดักำรกบัควำมเครยีดและควำมหดหู่ไดด้ขี ึน้ 
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งไดร้บักำรอบรมในกำรผลติงำนหตัถกรรมผ่ำนโครงกำรของสถำนคุม้ครอง เธอไดร้บั
กำรอบรมในกำรท ำงำนหตัถกรรมเป็นเวลำสำมปีซึง่เป็นเวลำทีเ่ธอถูกแยกจำกลูกๆ ของเธอ (พ่อแม่ของเธอได้
ดูแลลูกๆ ของเธอระหว่ำงทีเ่ธอไม่อยู่) เธอไดร้บัค่ำครองชพีเพยีงเลก็น้อยในช่วงเวลำนี้ หลงัจำกสำมปีผ่ำนไป  
โครงกำรดงักล่ำวถูกปิดลงไปเพรำะไม่ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยงำนหตัถกรรมทีผู่พ้กัอำศยัและเจำ้หน้ำที่
ท ำขึน้ เธอกลบับำ้นไปหำลูกๆ ของเธอโดยไม่มทีกัษะทำงกำรตลำดหรอืงำนหรอืโอกำสทำงธุรกจิทีส่ำมำรถท ำ
ได ้ 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาส าคญัในการสร้าง
ความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจ 
 
แผนงาน 
 
 จดัการอบรมฝึกอาชีพท่ีมีคุณภาพสูงและเหมาะกบับุคคลแต่ละราย จดัให้มกีำรอบรมฝึกอำชพีที่ได้รบั
กำรออกแบบให้เขำ้กบัทกัษะและควำมสนใจเฉพำะบุคคล กำรอบรมฝึกอำชพีควรสอดคล้องกบัแรงบนัดำลใจ 
ศกัยภำพ และควำมสนใจ ตลอดจนตลำดแรงงำนทอ้งถิน่  
 

 ท าให้การอบรมสามารถสร้างทกัษะแก่ผู้เสียหายได้เป็นอย่างดี กำรอบรมควรมคีุณภำพและระยะเวลำที่
เพยีงพอเพื่อใหผู้้ทีเ่ขำ้ฝึกอบรมได้รบัทกัษะทำงอำชพีที่เพยีงพอ  ซึ่งสำมำรถน ำไปสู่ทำงเลอืกงำนทีท่ ำไดจ้รงิใน
ตลำดแรงงำนทอ้งถิน่  
 

 ในการอบรมฝึกอาชีพและทางด้านธุรกิจควรเป็นการอบรมจากผู้เช่ียวชาญ กำรอบรมฝึกอำชีพและ
ทำงดำ้นธุรกจิควรไดร้บัอบรมจำกผูเ้ชีย่วชำญทำงวชิำชพี หน่วยงำนหรอืสถำบนัทีส่ำมำรถท ำใหม้ัน่ใจว่ำมคีุณภำพ
ทีเ่พยีงพอ มทีำงเลอืกทีห่ลำกหลำยและควำมเหมำะสมกบัตลำดแรงงำนทอ้งถิน่ และ/หรอืสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิ  
 

 จ้างผูเ้ช่ียวชาญในการบริหารธรุกิจขนาดเลก็ กำรตดิตำมและใหค้ ำปรกึษำเป็นสิง่ส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของ
ธุรกิจขนำดเล็ก และเป็นเรื่องที่จ ำเป็นในระยะเริ่มต้นของกำรท ำธุรกิจตลอดจนระหว่ำงกำรด ำเนินธุรกิจ  
ผูเ้ชีย่วชำญในกำรจดักำรธุรกจิขนำดเลก็สำมำรถช่วยสรำ้งก ำไรและควำมยัง่ยนืใหแ้ก่ธุรกจิขนำดเลก็ในระยะยำว 
กำรตดิตำมดแูลทีต่่อเนื่องท ำใหห้น่วยงำนสำมำรถระบุควำมต้องกำรเพิม่เตมิทีอ่ำจมเีฉพำะเจำะจงกบัธุรกจิขนำด
เลก็หรอืกำรหำงำน รวมทัง้ยงัเป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืเพิม่เตมิและใหค้ ำปรกึษำเพื่อกระตุน้ควำมส ำเรจ็  
 

 ท าการประเมินตลาดแรงงานท้องถ่ิน ประเมนิสถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิทอ้งถิน่ และปรบังำนหรอืแผน
ธุรกจิขนำดเลก็ใหเ้หมำะกบัผลกำรประเมนิทีไ่ด้นัน้ กำรประเมนิดงักล่ำวต้องท ำขึน้เป็นระยะๆ และค ำนึงถงึกำร
เปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิและตลำดแรงงำน 
 

 จดัให้มีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในประเทศปลายทาง จดัใหม้ทีำงเลอืกกำรท ำงำนในประเทศปลำยทำงที่
ซึง่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนต้องพกัอำศยัเป็นเวลำนำน โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย ซึ่งรวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัหำงำน และกำรจดัให้มี
เอกสำรประจ ำตวัทีเ่หมำะสมในกำรท ำงำนทีถู่กกฎหมำยในประเทศปลำยทำง เป็นตน้ 
 

 ควรค านึงถึงสถานการณ์ครอบครวัในการให้การอบรม จดัใหม้แีผนกำรอบรมทีเ่หมำะสมกบัตำรำงเวลำ
งำนทีม่อียู่และภำระหน้ำทีใ่นครอบครวั กำรจดัสรรเวลำยงัต้องค ำนึงถงึว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนมี
สมำชกิในครอบครวัซึง่เป็นผูอ้ยู่ในอุปกำระทีต่อ้งดแูล และอำจไม่สำมำรถเขำ้ร่วมกำรอบรมบำงประเภทได ้ 
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 ประเมินและติดตามความต้องการความช่วยเหลืออ่ืนๆ ควรให้ควำมใส่ใจเกี่ยวกบัควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลอือื่นๆ รวมถงึควำมตอ้งกำรของสมำชกิในครอบครวั และตรวจสอบว่ำควำมตอ้งกำรดงักล่ำวสง่ผลกระทบ
ต่อควำมส ำเรจ็ทำงดำ้นเศรษฐกจิเฉพำะบุคคลอย่ำงไร ประเดน็ทีพ่บบ่อยและควรไดร้บักำรประเมนิ ไดแ้ก่  ควำม
ตงึเครยีดและควำมขดัแยง้ภำยในครอบครวั ปัญหำสุขภำพ กำรขำดแรงบนัดำลใจ กำรขำดประสบกำรณ์ในสำย
งำน หรอืกำรขำดควำมมัน่ใจในตนเอง 
 

 ให้ความช่วยเหลือในการย้ายถ่ินอย่างถกูต้องตามกฎหมายหรือผ่านบริษัทท่ีเป็นทางการน่าเช่ือถือ
และแผนการแลกเปล่ียนแรงงาน ในกรณีทีไ่ม่มโีอกำสทำงด้ำนเศรษฐกจิ (หรอืมโีอกำสน้อย) ในชุมชนทีบ่ำ้น
ของผูเ้สยีหำยนัน้ กำรยำ้ยถิน่ไปยงัชุมชน เมอืง หรอืแมก้ระทัง่ประเทศอื่นอำจเป็นทำงเลอืกทำงดำ้นเศรษฐกจิที่
เป็นไปได้มำกที่สุด ส ำหรบัผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ที่ต้องกำรยำ้ยถิน่ฐำนอกีครัง้ ควำมพยำยำมในกำรสรำ้ง
ควำมเขม้แขง็ทำงดำ้นเศรษฐกจิอำจรวมถงึควำมช่วยเหลอืใหย้ำ้ยถิน่อย่ำงปลอดภยั  
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 ท าให้มัน่ใจได้ว่าความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เดก็ ท ำให้มัน่ใจว่ำควำม
พยำยำมในกำรช่วยเหลือทำงด้ำนเศรษฐกิจทุกประกำร ไม่ว่ำส ำหรบัเด็กหรือพ่อแม่ของเด็กนัน้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ (และไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรำยโดยไม่ไดต้ัง้ใจ) แก่เดก็ ซึง่จ ำเป็นต้องมคีวำมเขำ้ใจทีช่ดัเจนต่อสถำนกำรณ์
ของครอบครวัและกำรมสีว่นร่วมของเดก็ในกำรประเมนิควำมตอ้งกำรของเขำหรอืเธอ 
 
นโยบาย/การรณรงค ์

 

 พฒันาแผนการสร้างความเข้มแขง็ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดความส าเรจ็ทางด้านเศรษฐกิจ 
แผนงำนทำงด้ำนเศรษฐกิจควรได้รับกำรออกแบบและด ำเนินงำนโดยผู้เชี่ยวชำญที่มีทักษะเพื่อก่อให้เกิด
ควำมส ำเรจ็ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ตวัอย่ำงของกระบวนกำรที่ได้รบักำรออกแบบที่ด ีได้แก่ กำรสอบเพื่อให้จบกำร
อบรม แผนฝึกงำน แผนควำมพรอ้มในกำรท ำงำน ทกัษะทีค่วรมกี่อนเริม่ลงทุนท ำธุรกจิ กำรจดัใหม้กีำรอบรมกำร
บรหิำรธุรกจิ รวมถงึกำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ และอื่นๆ  
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การให้บริการด้านท่ี 6. การให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจดัการทาง
ธรุการ 
การระบุประเดน็ด้านบริหารจดัการทางธรุการ  
 

ความต้องการด้านบริหารจดัการทางธรุการ  
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เผชญิกบัประเดน็ด้ำนบรหิำรจดักำรทำงธุรกำรทีห่ลำกหลำยหลงัถูกค้ำมนุษย์ทัง้ใน
ประเทศปลำยทำงและทีป่ระเทศต้นทำง บำงประเดน็เป็นสิง่ที่เกดิขึน้โดยตรงจำกกำรคำ้มนุษย์ ยกตวัอย่ำงเช่น 
ควำมตอ้งกำรเอกสำรใหม่แทนเอกสำรทีห่ำยหรอืถูกยดึไประหว่ำงถกูคำ้มนุษย ์ประเดน็อื่นๆ ไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้
โดยตรงจำกกำรคำ้มนุษย์แต่มผีลกระทบดำ้นลบต่อกำรกลบัคนืสู่สงัคม ยกตวัอย่ำงเช่น ประเดน็กำรหย่ำรำ้งหรอื
สทิธใินกำรดแูลบุตร ในบำงกรณี ประเดน็ดำ้นธุรกำรเป็นเรื่องเฉพำะบุคคลของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ในกรณี
อื่นๆ ควำมตอ้งกำรนัน้อำจเชื่อมโยงกบัเรื่องของสมำชกิในครอบครวัโดยเฉพำะบุตรหลำน กฎหมำยสทิธมินุษยชน
ระหว่ำงประเทศก ำหนดใหทุ้กคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บักำรยอมรบัทุกแห่งหนว่ำเป็นบุคคลตำมกฎหมำย 34 ขอ้ 8 แห่ง
อนุสญัญำว่ำด้วยสทิธิเด็กคุ้มครองสิทธิของเด็กในกำรรักษำอัตลักษณ์ของพวกเขำ รวมถึงสญัชำติ ชื่อ และ
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวั โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงที่มชิอบด้วยกฎหมำย นอกจำกนี้รฐัภำคตี้องให้ควำม
ช่วยเหลอืแก่เดก็เพื่อใหอ้ตัลกัษณ์ใดๆ ของเดก็ทีถู่กพรำกไปโดยมชิอบดว้ยกฎหมำยกลบัคนืมำ 
 

เอกสารประจ าตวับุคคลและการลงทะเบียนตามกฎหมายในรูปแบบอืน่ เอกสำรประจ ำตวับุคคลและกำร
ลงทะเบยีนตำมกฎหมำยในรูปแบบอื่น (เช่น ทะเบยีนรำษฎรหรอืทะเบยีนครอบครวั) จ ำเป็นในกำรเขำ้ถงึบรกิำร
หลงัถูกค้ำมนุษย์ (เช่น กำรศกึษำ กำรดูแลรกัษำพยำบำล กำรอบรม) ตลอดจนส ำหรบักำรด ำรงชวีติประจ ำวนั
ต่ำงๆ (เช่น เปิดบญัชธีนำคำร สมคัรงำน เป็นเจำ้ของบำ้นหรอืท ำเรื่องขอกูเ้งนิ) กำรไม่มเีอกสำรประจ ำตวับุคคลยงั
สรำ้งควำมทำ้ทำยแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นประเทศปลำยทำงในกรณีทีพ่วกเขำตอ้งพกัอำศยัเป็นเวลำนำน
ขณะทีร่อกำรพสิจูน์สญัชำตแิละด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรของพวกเขำ   
 

การจดทะเบียนการเกิดหรือทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบุตรของพวกเขา 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงคนไม่ได้รับกำรจดทะเบียนก่อนที่จะถูกค้ำมนุษย์ ดังนัน้จึงจ ำเป็นต้องเริ่ม
ด ำเนินกำรส ำหรบักำรจดทะเบยีนกำรเกดิแก่พวกเขำ (และบำงครัง้ในกรณีของสมำชกิครอบครวัดว้ย)  ในกรณีอื่น 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ต้องลงทะเบยีนบุตรของพวกเขำซึง่เกดิมำขณะทีถู่กคำ้มนุษย์ กรณีนี้เป็นประเดน็ที่มี
ควำมส ำคญัโดยเฉพำะต่อผูห้ญงิทีถู่กคำ้มนุษยเ์พื่อบงัคบัแต่งงำนหรอืคำ้ประเวณีซึง่เดนิทำงกลบับำ้นพรอ้มกบั
บุตร เดก็ทีย่งัไม่ไดร้บักำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยเขำ้ถงึบรกิำรและกำรสนับสนุนอย่ำงจ ำกดั ซึง่มผีลกระทบทำง
ลบต่อเดก็ตลอดจนผลลพัธใ์นกำรกลบัคนืสูส่งัคมของมำรดำ  
 

การจดทะเบียนทีอ่ยู่อาศยั ประเทศสว่นใหญ่ในภูมภิำคก ำหนดใหป้ระชำชนลงทะเบยีนในพืน้ที่ซึง่พวกเขำอำศยั
อยู่ด้วยเอกสำรประจ ำตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกบักำรลงทะเบียนนี้  แม้กระทัง่กำรเดินทำงชัว่ครำวในบำงประเทศ
ยกตวัอย่ำงเช่น กำรพกัอยู่ในสถำนคุม้ครองทีต่อ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทำงธุรกำรเช่นกนั กำรทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีน

                                                      
34 สหประชาติ (พ.ศ. 2491) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 6 แห่งปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนระบตุอ่ไปในข้อ 7 “ทกุคนเสมอภาคกนัตาม
กฎหมายและมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิใด” นอกจากนีป้ฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนยงัรบัรองวา่ทกุคนมสีิทธิในสญัชาตหินึ่งในข้อ 15  
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ในพื้นที่ซึ่งอำศยัอยู่นัน้มผีลกระทบต่อกำรเขำ้ถึงกำรบริกำร เช่น กำรเขำ้โรงเรยีน (หรอืผลกระทบต่อบุตรของ
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในกำรเขำ้โรงเรยีน) กำรด ำเนินกำรให้ได้รบัเอกสำรประจ ำตวับุคคล กำรเขำ้ถึงกำร
รกัษำทำงกำรแพทย ์และอื่นๆ กำรจดทะเบยีนในชุมชนเกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนทำงธุรกำรซึ่งมคี่ำใชจ้่ำยสูงและใช้
เวลำมำก และไม่มกีำรจดัสรรพเิศษใหก้บักรณีของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีจ่ ำเป็นตอ้งยำ้ยไปชุมชนใหม่  
 

ใบอนุญาตและการลงทะเบียนเมือ่อาศยัอยู่ต่างประเทศ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึง่พกัอยู่ทีส่ถำนคุม้ครอง
ในประเทศปลำยทำงส่วนมำกแลว้ไม่ได้รบักำรจดัใหม้สีถำนะหรอืเอกสำรตำมกฎหมำยทีท่ ำใหก้ำรพกัอำศยัของ
พวกเขำถูกตอ้งตำมกฎหมำย เช่น ใบอนุญำตพ ำนกัอำศยัชัว่ครำว ท ำใหพ้วกเขำถูกจ ำกดัสทิธใินกำรเดนิทำง นัน่
คอืไม่สำมำรถออกจำกสถำนคุม้ครองเป็นเวลำหลำยเดอืนและหลำยปี และถูกจ ำกดัควำมสำมำรถในกำรหำงำนท ำ  
 

ใบรบัรองสถานะผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ บำงประเทศในภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ต้องได้รบักำรคดัแยกและรบัรองอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ในกำรเขำ้ถงึสทิธริบักำร
สนับสนุนและบรกิำรดำ้นกำรต่อต้ำนกำรคำ้มนุษย์ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนไดร้บัแจง้สทิธขิองพวกเขำ
และได้รบัควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ได้สถำนะผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
กระบวนกำรนี้เป็นขัน้ตอนที่อำจซบัซ้อนและผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เผชิญควำมยำกล ำบำกในกำรเขำ้ใจ
เกีย่วกบัสทิธแิละโอกำสของพวกเขำ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ตำมขัน้ตอนทำงธุรกำรทีจ่ ำเป็น อุปสรรค
รวมถงึกำรไม่ไดร้บักำรแจง้สทิธทิีค่รบถว้นเกีย่วกบักระบวนกำรและกำรตดิต่อสือ่สำรกบัเจำ้หน้ำทีซ่ึง่ปฏเิสธในกำร
อธิบำยและช่วยเหลือตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนไม่ทรำบว่ำต้องติดต่อ
ประสำนทีใ่ดเพื่อขอควำมช่วยเหลอื หรอืไม่ทรำบเกีย่วกบัสทิธแิละทำงเลอืกทีม่อียู่แก่พวกเขำในฐำนะผู้เสยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษย ์
 

ประเดน็ด้านการจดัการอืน่หรือประเดน็ทางกฎหมาย เช่น ประเดน็การหย่าร้างและสิทธิในการดแูลบุตร 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนต้องกำรไดร้บักำรสนับสนุนเพื่อด ำเนินเรื่องทำงกฎหมำยอื่น เช่น กำรหย่ำรำ้ง 
สทิธใินกำรดแูลบุตร และสทิธใินทีด่นิหรอืควำมเป็นเจำ้ของทีด่นิ ในบำงกรณี ควำมตอ้งกำรเหล่ำน้ีเกดิขึน้โดยตรง
จำกกำรคำ้มนุษย ์เช่น สทิธใินกำรดูแลบุตรตำมกฎหมำยต่อเดก็ทีเ่กดิจำกกำรคำ้มนุษย ์หรอืขัน้ตอนกำรหย่ำรำ้ง
เมื่อถูกคำ้มนุษยเ์พื่อบงัคบัแต่งงำน ในกรณีอื่น ประเดน็ทำงกฎหมำยทีม่อียู่ก่อนหน้ำกำรคำ้มนุษยแ์ละไดน้ ำไปสู่
ควำมเปรำะบำงต่อกำรคำ้มนุษย ์ประเดน็น้ีรวมถงึควำมช่วยเหลอืในกำรหย่ำรำ้งกบัสำมทีีก่ระท ำควำมรุนแรง และ
ควำมช่วยเหลอืเพื่อขอสทิธใินกำรดูแลบุตร กำรปล่อยให้ประเดน็เหล่ำนี้ไม่ได้รบักำรแก้ไขจะท ำใหส้ถำนกำรณ์
ควำมเปรำะบำงทีม่อียู่แย่ลง และท ำใหก้ำรกลบัคนืสูส่งัคมอำจไม่ประสบควำมส ำเรจ็  
 
*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ กำรเข้ำถึงสทิธิและโอกำสของเด็กรวมถึงบริกำรด้ำนกลบัคืนสู่สงัคมมีควำม
เชื่อมโยงโดยตรงกบัสถำนะทำงกฎหมำยของพวกเขำ กำรท ำเอกสำรประจ ำตวับุคคลของพวกเขำและกำร
ลงทะเบยีนนัน้จ ำเป็น บรกิำรทีส่ ำคญัซึง่ก ำหนดใหจ้ดทะเบยีนตำมกฎหมำยนัน้คอืกำรมสีทิธเิขำ้โรงเรยีนของ
เด็ก เด็กที่ถูกค้ำมนุษย์หลำยคนมีกำรศึกษำระดบัต ่ำและมกัขำดทกัษะควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีนและ
ควำมรูท้ำงกำรค ำนวณขัน้พืน้ฐำนทีด่ ีบำงคนไม่เคยเขำ้โรงเรยีน ขณะทีบ่ำงคนออกจำกโรงเรยีนเมื่อพวกเขำ
ย้ำยถิ่นหรอืถูกคำ้มนุษย์ สทิธใินกำรได้รบักำรศกึษำเป็นส่วนหนึ่งของกำรกลบัคนืสู่สงัคมซึง่ขึน้อยู่กบัสถำนะ
ทำงกฎหมำยของพวกเขำในประเทศนัน้ๆ 
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กำรบรกิำรหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษยส์ ำหรบัเดก็ควรรวมถงึกำรสนบัสนุนดำ้นบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร เช่น กำร
ให้ขอ้มูล กำรจดัใหม้บีตัรประจ ำตวับุคคล กำรลงทะเบยีนรำษฎร และอื่นๆ แก่เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์ กำรแต่งตัง้
ผูป้กครองทีม่คีุณสมบตัแิละมคีวำมอสิระนัน้จ ำเป็นต่อกำรคุม้ครองสทิธแิละประโยชน์ของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยเ์มื่อ
เดก็ปรำศจำกกำรดแูลของพ่อแม่ชัว่ครำวหรอืถำวร35 
 

เดก็ที่เกดิจำกกำรค้ำมนุษย์ประสบกบัปัญหำต่ำงๆ ที่เป็นกำรเฉพำะเกี่ยวกบัเอกสำรและกำรลงทะเบยีน ซึ่ง
ขดัขวำงหรอืท ำใหก้ำรกลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำล่ำชำ้ เดก็กลุ่มนี้ควรไดร้บักำรดูแลเอำใจใส่เป็นพเิศษ เดก็ที่
เกดิจำกกำรคำ้มนุษยใ์นเบือ้งต้นอำจไม่มสีถำนะทำงกฎหมำยในประเทศต้นทำงของมำรดำของพวกเขำ  และ
กำรเขำ้ถงึเอกสำรเหล่ำนี้อำจมคีวำมยำกล ำบำก เดก็ทีเ่กดิจำกกำรคำ้มนุษยจ์ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรลงทะเบยีนใน
ประเทศทีพ่วกเขำกลบัเขำ้สูส่งัคมเพื่อใหม้สีถำนะทำงกฎหมำย และสำมำรถเขำ้ถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนเช่น สทิธกิำร
ไดร้บักำรศกึษำ และสทิธดิแูลรกัษำพยำบำล  
 

กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศยอมรบัสทิธขิองเดก็ในกำรรกัษำอตัลกัษณ์ของตนไว ้ซึง่รวมถงึควำม
ช่วยเหลอืทำงกฎหมำยในกำรไดร้บัเอกสำรประจ ำตวับุคคลตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 8 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธิ
เดก็36 หนึ่งในช่องทำงเพื่อสร้ำงอตัลกัษณ์ของเดก็ทีถู่กค้ำมนุษย์ขึน้มำอกีครัง้คอืทะเบยีนรำษฎร ซึ่งสำมำรถ
ช่วยเตมิเตม็ควำมตอ้งกำรดำ้นพลเมอืงและดำ้นบรหิำรจดักำรทำงธรุกำรบำงประกำรของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยไ์ด3้7 

 
ข้อท้าทายในการจดัหาความช่วยเหลือด้านบริหารจดัการทางธรุการ  
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงคนได้รบักำรสนับสนุนด้ำนบรหิำรจดักำรทำงธุรกำรเพื่อจดักำรประเดน็ปัญหำ
ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำ แนวปฏบิตัทิีด่บีำงประกำรมรีำยละเอยีดดงันี้  
 

                                                      
35 ข้อ 20 อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ “หน้าท่ีโดยทัว่ไปของผู้ปกครองหมายรวมถงึท าให้มัน่ใจวา่ประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นข้อค านึงสงูสดุในการกระท าหรือการตดัดสินใจทกุประการท่ีเก่ียวกบัเดก็ เพ่ือท าให้
มัน่ใจวา่มกีารจดัหาความช่วยเหลือ การสนบัสนนุ และการคุ้มครองท่ีจ าเป็นทกุประการ อยู่กบัเดก็ในระหวา่งการติดตอ่สื่อสารกบัเจ้าหน้าท่ียตุิธรรมทางอาญา อ านวยความสะดวกในการสง่ตอ่ไปยงับริการท่ี
เหมาะสม และช่วยในการระบหุาและด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืน” Gallagher, Anne (พ.ศ. 2553) ค าอธิบายขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนษุย์ 
ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หน้า 169-170 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมในคณุสมบตัิและหน้าท่ีของผู้ปกครอง โปรดด ู Smith, Terry (บ.ก.) (พ.ศ. 2552) ค าช้ีแจง
เก่ียวกบัการปฏิบติัที่ดี ฉบบัแก้ไขที ่ 4  เดนมาร์ก: เดก็ท่ีพลดัพรากจากครอบครัวในแผนงานของยโุรป (Separated Children in Europe Programme) สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี 
http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf   
36 ข้อ 8 อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ ก าหนดให้ 1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพตอ่สทิธิเดก็ ในการรักษาอตัลกัษณ์ของเขาหรือเธอ รวมถึงสญัชาต ิช่ือ และความสมัพนัธ์ทางครอบครัวของตนตามท่ีกฎหมายรับรอง โดย
ปราศจากการแทรกแซงท่ีมิชอบด้วยกฏหมาย และ 2. ในกรณีท่ีมีการตดัอตัลกัษณ์บางอย่างหรือทัง้หมดของเดก็ออกไปโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย รัฐภาคจีะให้ความชว่ยเหลือและคุ้มครองท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้อตัลกัษณ์ของเดก็กลบัคืนมาโดยเร็ว 
37 องค์การทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ (องคก์ารยนิูเซฟ) ให้ค านิยามการขึน้ทะเบียนวา่ “การรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล: ช่ือนามสกลุเตม็ วนัท่ีและสถานท่ีเกิด สญัชาติ ช่ือพอ่และแม ่ท่ีอยู่เดิมและสถานท่ี
ปัจจบุนั ข้อมลูนีเ้กบ็เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพิสจูน์อตัลกัษณ์ของเดก็เพ่ือการคุ้มครองและอ านวยความสะดวกในการสืบเสาะติดตาม กระบวนการจดัเอกสารเป็นกระบวนการท่ีเก็บข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือให้ตรง
กบัความต้องการท่ีเฉพาะของเดก็ รวมถึงการสืบเสาะติดตาม และวางแผนเพ่ืออนาคตของเขาหรือเธอ ซึ่งเป็นการด าเนินการตอ่เน่ืองของกระบวนการขึน้ทะเบียน ไมใ่ช่การด าเนินการท่ีแยกจากกนั” องค์การ
ยนิูเซฟ (พ.ศ. 2549) แนวทางวา่ด้วยการคุ้มครองเดก็ท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ (Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking) นิวยอร์ก: องค์การยนิูเซฟ หน้า 18 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งความช่วยเหลือด้านบริหารจดัการทางธรุการ 
หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนอธิบำยว่ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
สวสัดกิำรของรฐัไดช้่วยเหลอืเธอในกำรท ำเอกสำรขึน้มำใหม่หลงัจำกทีเ่ธอเดนิทำงกลบัไปประเทศเมยีนมำ โดย
เตรยีมจดหมำยรบัรองไวเ้พื่อยนืยนัตวับุคคลของเธอ นอกจำกนี้องคก์รทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืไดจ้่ำยค่ำธรรมเนยีม
เพื่อด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรเหล่ำนี้  
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อย่ำงไรกต็ำม ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนเผชญิอุปสรรคในกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร
และผูเ้สยีหำยจำกรูปแบบกำรคำ้มนุษยบ์ำงรูปแบบนัน้ไดร้บัผลกระทบโดยเฉพำะ เช่น ผูห้ญงิทีถู่กคำ้มนุษย์ เพื่อ
บงัคบัแต่งงำน นอกจำกควำมจ ำเป็นที่ต้องมเีอกสำรประจ ำตวับุคคล พวกเขำยงัต้องจดทะเบียนบุตรที่เกดิ ใน
ต่ำงประเทศของพวกเขำเมื่อเดนิทำงกลบับำ้น ขณะทีต่้องต่อสูด้ิน้รนกบัประเดน็กำรหย่ำรำ้งและบำงครัง้กำรขอ
สทิธใินกำรดแูลบุตรทีเ่กดิขึน้ในเวลำเดยีวกนั ขอ้ทำ้ทำยหลกัรวมถงึ 
 

1. กระบวนการท่ีซบัซ้อน สบัสน และบางครัง้เป็นขัน้ตอนท่ีซ า้ซ้อน 
2. ค่าใช้จ่ายสูง (บ่อยครัง้ท่ีเป็นอปุสรรค)  
3. พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ให้ความช่วยเหลือ (และบางครัง้เลือกปฏิบติั)  
4. อปุสรรคในทางปฏิบติั เช่น ค่าเดินทาง การสูญเสียรายได้ การขาดการดแูลเดก็เลก็   

 

เดก็หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อค้ำประเวณีได้รบักำรช่วยเหลอืจำก
ต ำรวจในประเทศเมยีนมำในกำรท ำบตัรประชำชน ต ำรวจเตรยีมจดหมำยใหแ้ก่เธอเพื่อน ำไปยื่นต่อหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง และเธอไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมในกำรออกบตัรประชำชน  
 

ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำซึ่งถูกค้ำมนุษย์ลงเรอืประมงในประเทศไทยสำมำรถหลบหนีและได้รบักำร
ช่วยเหลอืจำกผูห้ญงิคนหนึ่งเพื่อซ่อนตวั เมื่อคนคุมและนำยหน้ำตำมหำเขำ ผูห้ญงิคนนัน้ช่วยใหเ้ขำท ำงำนบน
เรอือกีล ำทีเ่ธอรูว้่ำมสีภำพดกีว่ำ (ลกูเรอืซ่อนเขำจนกระทัง่เรอืออกไปในทะเล) เขำท ำงำนเป็นระยะเวลำสองถงึ
สำมเดอืน และได้รบัค่ำจำ้งค่ำแรงเป็นปกติ แต่เขำยงักลวัทีจ่ะเผชญิกบัหวัหน้ำและนำยหน้ำเก่ำ เขำเดนิทำง
โดยรถทวัรไ์ปอกีสถำนทีห่นึ่งและพบกบัชำยคนหนึ่งทีช่่วยเขำหำงำนในโรงเลื่อยท้องถิน่ เขำท ำงำนเป็นเวลำ
หนึ่งปีและไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกนำยจำ้งของเขำใหไ้ดร้บัเอกสำรแรงงำนต่ำงดำ้ว หลงัจำกนัน้หนึ่งปีเขำได้
งำนใหม่ทีส่ถำนทีก่่อสรำ้ง 
 

ชำยไทยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศอิสรำเอลเพื่อท ำงำนในภำคเกษตรกรรมได้รบัควำมช่วยเหลือจำก
ต ำรวจและไดร้บัโอกำสใหฟ้้องรอ้งผูแ้สวงหำประโยชน์โดยมชิอบต่อเขำและเรยีกรอ้งค่ำจำ้งคำ้งจ่ำย เขำยอมรบั
ขอ้เสนอนี้และได้รบักำรจดัหำที่อยู่ชัว่ครำวในประเทศระหว่ำงกำรด ำเนินคด ีรวมถึงได้ท ำงำนที่ถูกกฎหมำย 
(และไดร้บักำรจ่ำยเงนิทีเ่ป็นธรรม)  
 

ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยล์งเรอืประมงในประเทศไทยไดห้ลบหนีเมื่อเรอืจอดทีท่่ำ เขำและ
เพื่อนของเขำไดน้ัง่รถทวัรแ์ละโทรหำเพื่อนเพื่อขอควำมช่วยเหลอื เพื่อนคนดงักล่ำวช่วยเหลอืใหเ้ขำหำงำนใน
โรงเลื่อยทีซ่ึง่เขำท ำงำนเป็นเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี นำยจำ้งของเขำช่วยใหเ้ขำไดร้บัเอกสำรกำรท ำงำนทีถู่กต้อง
ตำมกฎหมำย  
 

ชำยชำวกมัพูชำคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยและประเทศมำเลเซยีเพื่อท ำงำน ได้รบักำรอบรมฝึก
อำชีพผ่ำนองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือ เขำร้องขอควำมช่วยเหลือและกำรอนุญำตจำกหวัหน้ำหมู่บ้ำนเพื่อ
ด ำเนินกำรกรอกใบสมคัรกำรอบรมซึ่งหวัหน้ำหมู่บ้ำนไดจ้ดัหำให้ ตัง้แต่นัน้เขำได้รบักำรอบรมและท ำงำนใน
สำยงำนทีเ่ขำมคีวำมเชีย่วชำญ 
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1. กระบวนการท่ีซบัซ้อน สบัสน และบางครัง้เป็นขัน้ตอนท่ีซ า้ซ้อน ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บรรยำยถึง
ควำมสบัสนต่อควำมพยำยำมในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทำงธุรกำรไม่เพยีงแต่กฎระเบยีบและขัน้ตอนซึง่ยำกที่
จะเขำ้ใจ ทัง้นี้ระบบขัน้ตอนทำงธุรกำรเองนัน้ท ำใหเ้หนื่อยหน่ำยและเป็นทีส่บัสน กำรตดิต่อสื่อสำรกบัเจำ้หน้ำที่ก็
น่ำเกรงขำมและน่ำอดึอดัใจส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคน 
 

กระบวนกำรบำงขัน้ตอนยังมีควำมยำกล ำบำกเป็นพิเศษ เช่น กำรจด
ทะเบียนกำรเกิดแก่เด็กซึ่งเกิดจำกมำรดำที่ถูกค้ำมนุษย์ในต่ำงประเทศ 
บำงกรณี เจำ้หน้ำทีดู่เหมอืนไม่รูว้่ำต้องท ำอย่ำงไรในกำรแกปั้ญหำนี้ และ
กระบวนกำรดงักล่ำวใช้เวลำและพลงัในกำรแก้ไขปัญหำสูงมำก  และใน
ท ำนองเดยีวกนั กำรก ำหนดสถำนะว่ำเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็น
กระบวนกำรที่ซบัซ้อนและใช้เวลำนำน ซึ่งต้องใช้เอกสำรประกอบเป็น
จ ำนวนมำกที่มกีำรรบัรองจำกทำงรำชกำรและพนักงำนทะเบยีน ในบำง
กรณีข้อก ำหนดทำงด้ำนธุรกำรเป็นอุปสรรคท ำให้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยไ์ม่สำมำรถเขำ้ถงึกำรสนบัสนุนได ้ 
 
2. ค่าใช้จ่ายสูง (บ่อยครัง้ท่ีเป็นอุปสรรค) กระบวนกำรทำงด้ำนธุรกำร 
(เช่น กำรจดทะเบยีน กำรด ำเนินกำรจดักำรเอกสำรประจ ำตวับุคคล) มกัมี
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นอุปสรรค ท ำใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ไม่ยื่นค ำรอ้งขอ
ท ำเอกสำรใหม่เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่ำเดนิทำงเมื่อต้องเดนิทำงไปต่ำงเมอืงหรอือ ำเภออื่น และ
ค่ำสญูเสยีรำยไดข้ณะใชเ้วลำจดักำรปัญหำดำ้นธุรกำรนี้ได ้
 
3. พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ให้ความช่วยเหลือ (และบางครัง้มีการเลือกปฏิบติั) ในหลำยกรณี 
เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้อ ำนวยควำมสะดวกท ำใหก้ระบวนกำรขัน้ตอนทำงธุรกำรทีผู่้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เผชญินัน้
ง่ำยขึน้ เจำ้หน้ำทีตุ่ลำกำรมกัไม่มคีวำมยดืหยุ่นและไม่ไดค้ ำนึงถงึประสบกำรณ์ถูกคำ้มนุษยท์ ำใหไ้ม่มกีำรจดักำร
พเิศษให ้ยกตวัอย่ำงเช่น ผูห้ญงิทีถู่กคำ้มนุษย์เพื่อบงัคบัแต่งงำนบำงคนไม่สำมำรถหย่ำรำ้งจำก “สำม”ี ของพวก
เธอเพรำะศำลก ำหนดให้มีควำมยินยอมจำก “สำมี” ซึ่งเป็นกรณีที่ท ำได้ยำกและยงัอำจเป็นอนัตรำยอีกด้วย 
นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่เพยีงไม่ช่วยเหลอืเท่ำนัน้แต่กลบัยงัเป็นปรปักษ์เมื่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
ประสบปัญหำ ผูห้ญงิซึง่ถูกคำ้มนุษยค์นหนึ่งถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนและ
ได้กลบัมำบ้ำนพร้อมกบัลูก เธอได้รบัแจง้จำกเจำ้หน้ำทีท่้องถิน่ว่ำไม่สำมำรถจดักำรประเดน็ปัญหำเอกสำรของ
บุตรเธอได ้และเธอ “ควรกลบัประเทศจนี” 
 
4. อุปสรรคในทางปฏิบติั เช่น ค่าเดินทาง การสูญเสียรายได้ การขาดสถานรบัดแูลเดก็เลก็ ผูเ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษยเ์ผชญิขอ้ทำ้ทำยในแต่ละวนัในกำรจดักำรแกไ้ขประเดน็ปัญหำด้ำนธุรกำร ศูนย์บรหิำรจดักำรดำ้น
ธุรกำรมกัตัง้อยู่ในเมอืงซึ่งอำจมรีะยะทำงทีไ่กลมำกจำกชุมชนที่ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อำศยัอยู่ ท ำให้เป็น
อุปสรรคทัง้ดำ้นกำรเดนิทำงและกำรเงนิ โดยปกตกิระบวนกำรขัน้ตอนทำงธุรกำรทีใ่ชร้ะยะเวลำนำนอำจหมำยถงึ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ต้องออกจำกงำนเพื่อด ำเนินกำรจดักำรตำมกระบวนกำรขัน้ตอนเหล่ำนั ้น ซึง่เป็นกำร

การเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 
ประเด็นด้ำนธุรกำรมักใช้เวลำในกำร
จัดกำรแก้ไขและต้องให้ควำมใส่ใจและ
กำรสนบัสนุนอย่ำงต่อเนื่อง ควำมตอ้งกำร
ด้ำนธุรกำรของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์อำจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำผ่ำนไป 
และในกำรด ำเนินงำนบรหิำรจดักำรกบัขอ้
ท้ำทำยในกระบวนกำร(กลบั)คืนสู่ส ังคม 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในเบื้องต้น
อำจต้องกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเขำ้ถงึ
เอกสำรประจ ำตัวบุคคลหรือสูติบัตร ใน
เวลำต่อมำพวกเขำอำจเผชิญปัญหำ
ภำยในครอบครวัที่น ำไปสู่ควำมต้องกำร
ค ว ำมช่ ว ย เ หลือด้ ำ นอื่ น  เ ช่ น  ก ำ ร
ด ำเนินกำรหย่ำรำ้งและขอสทิธใินกำรดูแล
บุตร ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อำจมี
ควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึงกำรสนับสนุน
รูปแบบนี้ของกำร(กลับ)คืนสู่สังคมเมื่อ
เวลำผำ่นไปสกัระยะหนึ่ง  
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สญูเสยีรำยไดส้ ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีม่บีุตร ช่วงเวลำทีต่อ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทำงธุรกำรนัน้ กำร
หำสถำนรบัดแูลเดก็เลก็และค่ำใชจ้่ำยอำจเป็นขอ้ทำ้ทำย  
 
กรณีศึกษาเรือ่งประเดน็ทางด้านกฎหมายและด้านบริหารจดัการทางธรุการ 
หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศไทยเพื่อเป็นแรงงำนในโรงงำน เธอมเีอกสำรประจ ำตวั
บุคคลและเอกสำรทะเบยีนครอบครวัของเธอตดิตวัไว ้นำยจำ้งของเธอยดึเอกสำรทัง้สองไวซ้ึง่หมำยควำมว่ำเธอไม่
มเีอกสำรทัง้สองฉบบัเมื่อเธอเดนิทำงกลบับำ้น เมื่อเธอเดนิทำงถงึประเทศเมยีนมำ เธอไปหำเจำ้หน้ำทีใ่นหมู่บ้ำน
ของเธอเพื่อขอเอกสำรประจ ำตวับุคคลใหม่ อย่ำงไรกต็ำมเจำ้หน้ำทีก่ล่ำวว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้พรำะเธอไม่
มทีะเบยีนครอบครวั แมว้่ำมนีโยบำยในกำรออกบตัรประชำชนส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์แต่เธอไม่ไดร้บั
กำรคดัแยกที่เป็นทำงกำรในฐำนะผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ดงันัน้จึงต้องเผชิญกบัควำมยำกล ำบำกหลำย
ประกำร 
 

ผูห้ญงิเวยีดนำมคนหนึ่งกลบัภูมลิ ำเนำหลงัจำกทีเ่ธอถูกคำ้มนุษยเ์พื่อบงัคบัแต่งงำน เธอต้องใชเ้วลำมำกกว่ำสบิปี
ในกำรจดทะเบยีนกำรเกดิแก่ลูกๆ ของเธอทีเ่กดิในต่ำงประเทศ ระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบยีนกำรเกดินัน้ ลกูๆ ของ
เธอไม่สำมำรถจดทะเบยีนหรอืมรีำยชื่ออยู่ในทะเบยีนบำ้น นัน่หมำยถงึว่ำพวกเขำไม่สำมำรถเขำ้โรงเรยีนได ้และ
เธอไม่มสีทิธเิขำ้ถงึกำรสนับสนุนทำงสงัคมใดๆ แทนพวกเขำ เธอบรรยำยถงึควำมรูส้กึทอ้แท ้สบัสน และเครยีดที่
ไม่สำมำรถสนบัสนุนลูกๆ ของเธอไดอ้ย่ำงเพยีงพอในช่วงเวลำสบิปีนัน้ 
 

ชำยคนจนีคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศตัง้แต่เดก็เพื่อขอทำน ไม่รูอ้ตัลกัษณ์ประจ ำบุคคลทีเ่ป็นทำงกำรและ
ตำมกฎหมำยของเขำ และไม่รูว้ธิหีำขอ้มลูดงักล่ำว เขำใชช้วีติโดยปรำศจำกเอกสำร นัน่หมำยควำมว่ำเขำไม่เคย
เข้ำโรงเรียน ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรใดๆ ไม่สำมำรถหำงำนท ำอย่ำงเป็นทำงกำรหรือเปิดบญัชีธนำคำรได้ 
ส ำหรบัเขำ กำรไม่มเีอกสำรประจ ำตวับุคคลนัน้เป็นสำเหตุของควำมเครยีดที่ส ำคญั และเป็นควำมช่วยเหลอืที่
ต้องกำรมำกทีสุ่ด “เมื่อไม่มเีอกสำรระบุตวัตน ฉันหมดควำมหวงัในอนำคต ฉันบอกตวัเองว่ำผูใ้ดกต็ำมทีส่ำมำรถ
ใหเ้อกสำรประจ ำตวับุคคลหรอืลงทะเบยีนในระบบส ำมะโนประชำกรใหฉ้นัได ้ฉันจะปฏบิตัิต่อเขำหรอืเธอเสมอืน
พ่อแม่ของฉนั จะดแูลพวกเขำเมื่อมอีำยุมำกและจะจดังำนศพใหพ้วกเขำ”  
 

หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยไ์ปไต้หวนั ประเทศจนีเพื่อแต่งงำนบรรยำยว่ำเผชญิกบัปัญหำทีม่ำกมำย
เมื่อเธอพยำยำมทีจ่ะหย่ำรำ้งกบั “สำม”ี ของเธอ เมื่อรอ้งขอต่อศำล เธอไดร้บัแจง้ว่ำเธอไม่สำมำรถหย่ำกบัเขำโดย
ปรำศจำกลำยมอืชื่อของเขำได ้เธอรูส้กึไม่ปลอดภยัทีจ่ะไปหำเขำเพรำะถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกเขำ 
เธออยำกแต่งงำนใหม่แต่ไม่สำมำรถท ำได ้เพรำะเธอไม่สำมำรถหำวธิใีนกำรด ำเนินกำรอย่ำงปลอดภยัเพื่อหย่ำ
รำ้งได ้ 
 

เดก็หญงิชำวลำวจ ำเป็นต้องใชล้ำยมอืชื่อของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่เพื่อไดร้บัอนุญำตในกำรเดนิทำงออกจำกหมู่บำ้น
ของเธอและพกัอำศยัในสถำนคุ้มครองเพื่อรบัควำมช่วยเหลือ ส ำหรบัเธอขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรนัน้ไม่ชดัเจน 
“หน่วยงำนให้ฉันด ำเนินขัน้ตอนตำมเอกสำรและฉันต้องไปหำหวัหน้ำหมู่บ้ำนและเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอเพื่อลงนำม
เอกสำรใหฉ้นั มนัน่ำสบัสนและยำกล ำบำกมำกส ำหรบัฉนั” 
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หญิงบำงคนไม่สำมำรถเดนิทำงกลบับ้ำนพรอ้มกบัลูกๆ ของพวกเธอซึ่งเกดิมำระหว่ำงถูกค้ำมนุษยไ์ด้ ในกรณี
ดงักล่ำว ผูห้ญงิเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องเขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยเพื่อใหไ้ดส้ทิธใินกำรดูแลบุตรของพวกเธอ  
หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนมบีุตรสองคนกบั “สำม”ี ชำวจนี
ของเธอ เมื่อเธอไดร้บักำรคดัแยก เธอกลบับำ้นไปประเทศเมยีนมำโดยปรำศจำกบุตรซึง่ถูกแยกไปจำกเธอ และ
เป็นสำเหตุแห่งควำมเศรำ้โศกอย่ำงมำกต่อเธอ “ฉันคดิถงึลูกๆ ของฉันทุกวนัทุกคนื” และมแีนวโน้มสง่ผลกระทบ
ในแง่ลบอย่ำงรุนแรงต่อบุตรของเธอเช่นกนั 

 

รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาส าคญัในการสนับสนุน
งานด้านการบริหารจดัการทางธรุการ 
 

แผนงาน  
 
 จดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นทัง้หมดให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์ท ำใหม้ัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์ุกคนสำมำรถเขำ้ถงึเอกสำรประจ ำตวับุคคลและทะเบยีนรำษฎร ควรจดัใหม้เีอกสำรประจ ำตวับุคคลและ
ขัน้ตอนกำรจดทะเบยีนแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ (โดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย) ยกเลกิค่ำธรรมเนียมศำลและดำ้นกำร
บรหิำรจดักำรทำงธุรกำรแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
 

 อบรมเจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจดัการทางธุรการให้มีความละเอียดอ่อน เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำร
จดักำรทำงธุรกำรในส่วนรำชกำรตอ้งมคีวำมละเอยีดอ่อนต่อควำมตอ้งกำรของกลุ่มคนทีม่คีวำมเปรำะบำง รวมถงึ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์และท ำใหม้ัน่ใจว่ำพวกเขำประพฤตตินดว้ยควำมละเอยีดอ่อนและเคำรพต่อผูเ้สยีหำย 
มกีำรแจง้ใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์รำบเกีย่วกบักลไกกำรรำยงำนและรอ้งเรยีนทีม่อียู่หำกพวกเขำไดร้บักำร
ปฏบิตัทิีไ่ม่เหมำะสมจำกเจำ้หน้ำทีร่ฐั 
 

 เตรียมป้องกนัอุปสรรคทางด้านการขนส่งเดินทางและทางปฏิบติัไว้ล่วงหน้า เจำ้หน้ำทีร่ฐัควรตระหนัก
ถงึอุปสรรคในทำงปฏบิตัแิละกำรจดักำรดำ้นกำรขนส่งเดนิทำงทีอ่ำจเกดิขึน้ในกำรเขำ้ถงึสถำนะทำงกฎหมำย เช่น 
กำรเดนิทำงระยะไกล และค่ำใชจ้่ำย เจำ้หน้ำทีค่วรท ำใหม้ัน่ใจว่ำอุปสรรคเหล่ำนี้จะไม่ขดัขวำงกำรเขำ้ถงึสทิธอิื่นๆ 
เช่น เอกสำรประจ ำตวับุคคลทีถู่กกฎหมำย และกำรด ำเนินงำนตำมกลไกเพื่อจดักำรประเดน็ปัญหำต่ำงๆ เช่น กำร
ขอเอกสำรทำงไปรษณีย ์หรอืกำรแต่งตัง้ผูแ้ทนรบัมอบอ ำนำจ เป็นตน้ 
 

 ให้ข้อมูลเก่ียวกบักระบวนการขัน้ตอนด้านการบริหารจดัการทางธรุการ จดัใหม้ขีอ้มลูทีค่รอบคลุม เขำ้ใจ
ง่ำย และครบถ้วนเกี่ยวกบัขัน้ตอนและขอ้ก ำหนดในกระบวนกำรขัน้ตอนทำงธุรกำร เช่น กำรด ำเนินเรื่องตำม
เอกสำร และกำรจดทะเบยีนกำรเกดิ (สูติบตัร) ท ำให้มัน่ใจว่ำมขีอ้มูลทุกภำษำ และได้รบักำรปรบัให้เหมำะกบั
ระดบักำรศกึษำและอำยุทีแ่ตกต่ำงกนัไป  
 
 ช่วยเหลือผู้เสียหายเก่ียวกับขัน้ตอนด้านการบริหารจัดการทางธุรการเมื่อจ าเป็น ในบำงกรณี 
หน่วยงำนบรกิำรอำจช่วยเหลอืผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พื่อหำหนทำงในกำรจดักำรกบัขัน้ตอนดำ้นกำรบรหิำร
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จดักำรทำงธุรกำร ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรดงักล่ำวคือกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ว่ำต้อง
ด ำเนินกำรเองอย่ำงไรในอนำคต  
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 

 สนับสนุนการจดทะเบียนการเกิดและจดทะเบียนตามกฎหมายของเดก็ท่ีถกูค้ามนุษย์ หน่วยงำน
ให้บริกำรควรช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์ (และครอบครวัหรือผู้ปกครองของพวกเขำ) ในกำรด ำเนินกำรจด
ทะเบยีนกำรเกดิและจดทะเบยีนตำมกฎหมำย และกำรเขำ้ถงึเอกสำรประจ ำตวับุคคล  
  
 จดัให้มีการสนับสนุนเดก็ท่ีถกูค้ามนุษยซ่ึ์งความต้องการความช่วยเหลือด้านการบริหารจดัการทาง
ธรุการ ท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยส์ำมำรถเขำ้ถงึควำมช่วยเหลอืดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกำร เช่น กำร
ใหข้อ้มลู กำรแต่งตัง้ผูป้กครอง กำรท ำเอกสำรประจ ำตวับุคคล ทะเบยีนรำษฎร และอื่นๆ ใหแ้ก่เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์ 
 

 แต่งตัง้ผู้ปกครองตามกฎหมายเมื่อจ าเป็น ท ำให้มัน่ใจว่ำเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์ซึ่งขำดผู้ปกครองทัง้กรณี
ชัว่ครำวและถำวรนัน้ได้รบักำรคดัแยกและส่งต่อไปยงัเจ้ำหน้ำที่สวสัดิกำรส ำหรบัเด็กที่เหมำะสม และแต่งตัง้
ผูป้กครองตำมกฎหมำยผูซ้ึง่สำมำรถใหค้ ำแนะน ำและคุม้ครองสทิธแิละประโยชน์ของพวกเขำได ้ 
 
นโยบาย/รณรงค ์ 
 

 ทบทวนระบบการด าเนินงานท่ีมีขัน้ตอนมากเกินไปส าหรบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท ำใหข้ ัน้ตอน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรทำงธุรกำรง่ำยและพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพขึ้น  โดยค ำนึงถึง
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เป็นพเิศษ ก ำหนดยกเว้นขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร และ/หรอืจดัท ำขอ้แนะน ำที่ท ำให้
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรที่จ ำเป็นและกำรสนับสนุนทำงกฎหมำยได้ทนัที (โดยไม่มี
ค่ำใชจ้่ำย)   
 

 จดัให้มีทางเลือกส าหรบัท่ีอยู่อาศยัตามกฎหมายในประเทศปลายทางหรือประเทศท่ีให้พกัอาศยั ควร
พจิำรณำควำมเป็นไปไดใ้หเ้ดก็ทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยซ์ึง่พลดัพรำกจำกครอบครวัใหอ้ำศยัอยู่ในประเทศ
ปลำยทำง ซึง่ควรพจิำรณำตัง้แต่ขัน้ตอนกำรคดัแยกผูเ้สยีหำยจนกระทัง่กำรด ำเนินกำรเพื่อหำทำงแกปั้ญหำอย่ำง
ยัง่ยนื  
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การให้บริการด้านท่ี 7. การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านกฎหมาย 

การให้ความช่วยเหลือผูเ้สียหายและพยานในกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมาย 
 

ความต้องการของผูเ้สียหายและพยานระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมาย 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มสี่วนเกีย่วขอ้งในฐำนะผูเ้สยีหำยและพยำนในกระบวนกำรพจิำรณำด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้
มนุษย์ของพวกเขำ ส ำหรับคดีอำญำและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ก ำหนดใหผู้เ้สยีหำยทุกคนมบีทบำทที่ชอบดว้ยกฎหมำยในกำรด ำเนินคดอีำญำและแพ่งต่อผู้แสวงหำประโยชน์
โดยมชิอบจำกพวกเขำ รวมถึงสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ สทิธใินขอ้มูลข่ำวสำร สทิธใินกำรได้รบัแจง้ขอ้มูล
ข่ำวสำร38 ค าอธิบายข้อวินิจฉัยและแนวทางขององค์การสหประชาชาติด้านสทิธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์  
ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธมินุษยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาติ ระบุว่ำ 
 

ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในฐำนะที่เป็นผู้เสยีหำยจำกกำรละเมิดสทิธิมนุษยชนมีสทิธิทำงกฎหมำยต่อกำร
เยยีวยำที่เพยีงพอและเหมำะสม สทิธดิงักล่ำวนี้มกัไม่มอียู่แก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
เพรำะบ่อยครัง้ทีข่ำดขอ้มลูเกีย่วกบัควำมเป็นไปไดแ้ละขัน้ตอนในกำรรบักำรเยยีวยำ รวมถงึเงนิชดเชยค่ำเสยีหำย 
ส ำหรบักำรคำ้มนุษยแ์ละกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทีเ่กีย่วขอ้ง ในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ควำมช่วยเหลอื
ทำงกฎหมำยและควำมช่วยเหลอืทีส่มัพนัธก์นัดำ้นอื่นควรจดัให้แก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์เพื่อท ำใหพ้วกเขำ
สำมำรถเขำ้ถงึสทิธกิำรเยยีวยำทีเ่พยีงพอและเหมำะสม39 
 

ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนมบีทบำทในกำรด ำเนินคดอีำญำและแพ่งต่อผูค้ำ้
มนุษยข์องพวกเขำ ซึง่เป็นกรณีหลกัในประเทศปลำยทำงและในหลำยประเทศตน้ทำง ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ซึง่ท ำหน้ำทีผู่เ้สยีหำยและพยำนในกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยตอ้งกำรกำรสนบัสนุนตลอดขัน้ตอนกำร
พจิำรณำคดทีำงกฎหมำย รวมถงึกำรมผีูแ้ทนทำงกฎหมำย และในบำงกรณีรวมถงึกำรไดร้บักำรคุม้ครองจำกผูค้ำ้
มนุษย์และ/หรือผู้สมทบในกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อตอบแทนกำรเข้ำร่วมกระบวนกำร
พจิำรณำคดทีำงกฎหมำยของพวกเขำ กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยใหโ้อกำสแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยใ์นกำรเขำ้ถงึควำมยุตธิรรมและไดร้บักำรชดเชยอย่ำงทนัท่วงทสี ำหรบัควำมเสยีหำยทีพ่วกเขำต้องทนทุกข์
ทรมำน สทิธกิำรเขำ้ถงึควำมยุตธิรรมนัน้เป็นวธิใีนกำรคุม้ครองและท ำใหเ้ขำ้ถงึสทิธอิื่นๆ ทีไ่ดร้บักำรประกนัไวใ้น
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ ดงันัน้กำรใหบ้รกิำรหลงัถูกคำ้มนุษย์ควรรวมถงึควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยและกำร
สนบัสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

                                                      
38 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนระบวุา่ “ทกุคนมสีิทธิท่ีจะได้รบัการเยียวยาอนัมีประสิทธิผลจากศาลท่ีมีอ านาจแห่งรฐัตอ่การกระท าอนัลว่งละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนญูหรือ
กฏหมาย” สหประชาชาติ (พ.ศ. 2491) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน ข้อ 8 ปฏิญญาหลกัการพืนฐานเพ่ือความยตุิธรรมของผู้เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจอย่างมิชอบ (Declaration of 
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) (มติของสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เลขท่ี 40/34) ระบวุา่ผู้ เสียหายจากอาชญากรรม “ควรได้รบัการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการสิทธิ
เรียกร้องการชดเชยของพวกเขา เก่ียวกบับทบาทในกระบวนการทางตลุาการและการบริหารจดัการ เก่ียวกบัขอบเขต ระยะเวลา และความคืบหน้าของกระบวนการ และการจดัการกรณีของพวกเขา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมรุนแรง” UNODC (พ.ศ. 2551) "ความยตุิธรรมส าหรับผู้ เสียหาย", ชดุเคร่ืองมือเพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ (Toolkit to Combat Trafficking in Persons) 
นิวยอร์ก: สหประชาชาต ิ หน้า 430-431 สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf Gallagher, Anne (พ.ศ. 2553) 
ค าอธิบายขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนษุย์ ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หน้า 170  
39 Robinson, Mary (พ.ศ. 2545) ขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนษุย์ ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ บทเพ่ิมเติมใน
รายงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติตอ่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติ เอกสารสหประชาชาติ เลขท่ี E/2002/68/Add.1 ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
หน้า 11 
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*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ เดก็ทีถู่กคำ้มนุษยห์ลำยคนมสีว่นร่วมในฐำนะผูเ้สยีหำยและพยำนในกระบวนกำร
พจิำรณำด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำ ท ำใหม้กีำรตัง้ค ำถำมเกีย่วกบัสทิธแิละประโยชน์สงูสดุของเดก็ว่ำ
ได้รบัหรอืไม่ได้รบักำรคุ้มครองในกำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำยอย่ำงไร จำกกำรสมัภำษณ์เดก็ที่ถูกค้ำมนุษย์ 
(รวมทัง้ผูใ้หญ่) กล่ำวว่ำทำงเลอืกในกำรปฏเิสธกำรเขำ้ไปมสีว่นร่วมในกำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำยมจี ำกดั และ
ยงัไดห้ยบิยกขอ้กงัวลใจต่อบทบำทในกำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำยของพวกเขำ  
 

สิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงมำกคือกำรตระหนักถึง “ควำมไม่ปลอดภัยต่อผู้เสียหำยที่เป็นเด็กในระบบกระบวนกำร
ยุตธิรรม” โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ “ในกรณีทีเ่ดก็ไดร้บักำรรอ้งขอหรอืก ำหนดใหเ้ขำ้ร่วมในกำรสบืสวนสอบสวนและ
กำรด ำเนินคดต่ีอผูท้ี่แสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกพวกเขำ”40 พยำนทีเ่ป็นเดก็อำจมคีวำมเสีย่งต่อกำรข่มขู่
และกำรแก้แค้นจำกผู้ค้ำมนุษย์ และกำรเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกระบวนกำรพจิำรณำคดีทำงกฎหมำยสำมำรถ
ก่อให้เกดิควำมบอบช ้ำแก่ผู้เสยีหำยที่เป็นเดก็ผู้ซึ่งอำจไม่เขำ้ใจว่ำกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยนัน้
น ำไปสูอ่ะไรหรอือำจไม่ไดร้บักำรรอ้งขอใหค้วำมยนิยอมแบบทีไ่ดร้บักำรบอกกล่ำวและเตม็ใจเสมอไป 
 

ควำมเขำ้ใจและควำมยนิยอมเป็นสิง่ทีซ่บัซอ้นโดยเฉพำะในกรณีของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์และมคีวำมแตกต่ำงกนั
ตำมอำยุ ประสบกำรณ์ และวุฒิภำวะของพวกเขำ ยงัไม่ชดัเจนว่ำหน่วยงำนให้บริกำรได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยมำกน้อยเพยีงใดดว้ยวธิทีีค่ ำนึงถงึอำยุ วุฒภิำวะ ประสบกำรณ์สว่นบุคคล 
และศกัยภำพในกำรรบัรูแ้ละเขำ้ใจทีแ่ตกต่ำงกนัของพวกเขำ กำรสมัภำษณ์เดก็ทีถู่กคำ้มนุษยจ์ ำนวนหนึ่งท ำให้
ระบุได้ว่ำพวกเขำไม่ได้รบักำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนกำรพิจำรณำคดีทำงกฎหมำยด้วยวิธีที่พวกเขำ
สำมำรถเขำ้ใจไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ รวมถงึควำมเครยีดและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้ และสทิธทิีจ่ะปฏเิสธของพวก
เขำในกำรเป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำน ในบำงกรณีเดก็ไดร้บักำรสง่เสรมิเพื่อใหก้ำรเป็นพยำน เมื่อค ำนึงถงึพลวตัร
โครงสร้ำงอ ำนำจระหว่ำงผู้ใหญ่และเดก็ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผู้ใหญ่ในต ำแหน่งที่มอี ำนำจ) กำรส่งเสรมินี้อำจ
เขำ้ใจว่ำหรอืบำงครัง้อำจเรยีกใหถู้กตอ้งว่ำเป็นกำรกดดนัหรอืบำงทแีมก้ระทัง่เป็นกำรบบีบงัคบั 
 

เดก็ต้องปรำกฏตวัในศำลหลำยครัง้และใหก้ำร มขีอ้บ่งชีน้้อยมำกว่ำกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยนัน้
ไดร้บักำรออกแบบเฉพำะใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของเดก็และเยำวชน เดก็ทีถู่กคำ้มนุษยโ์ดยทัว่ไปไม่ไดเ้ล่ำถงึ
กำรจดัเตรยีมเป็นกรณีพเิศษใดๆ ในแง่กำรมสี่วนร่วมในคดีของพวกเขำ ยกตวัอย่ำงเช่น หอ้งพจิำรณำคดทีีม่ ี
ลักษณะปิด หรือกำรให้ค ำให้กำรผ่ำนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  (video conference) ไม่ปรำกฏชัดเจนว่ำมีกำร
ช่วยเหลอืสนับสนุนในลกัษณะใดให้กบัเดก็ที่ท ำหน้ำที่เป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำน ในสถำนีต ำรวจและศำล กำร
ช่วยเหลือในกำรเตรียมค ำให้กำร หรือมีผู้ให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำด้ำนจิตใจให้กบัผู้เสยีหำยที่เป็นเด็ก
หลงัจำกทีใ่หก้ำรแลว้ หรอืในกรณีผูป้กครองร่วมเดนิทำงไปศำลกบัผูเ้สยีหำยหรอืใหค้วำมช่วยเหลอื  
 

ภำษำหรอืบำงครัง้อำจเรยีกใหถู้กตอ้งว่ำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขยีน อำจเป็นเรื่องทีค่วรพจิำรณำในกรณี
ทีเ่ดก็ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำน นอกจำกนี้ กำรขำดกำรศกึษำ ควำมไม่มวีุฒภิำวะ และกำรพฒันำทำง
สติปัญญำที่ถูกขดัขวำง เด็กที่ถูกค้ำมนุษย์อำจไม่มีศกัยภำพที่จะให้กำรในคดีทำงกฎหมำย ยิ่งไปกว่ำนัน้ 
สถำนกำรณ์ของเดก็ที่เขำ้ไปเป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำนนัน้มปัีญหำมำกเพรำะโดยหลกัแลว้ท ำใหเ้ดก็ต้องอยู่ใน

                                                      
40 Gallagher, Anne (พ.ศ. 2553) ค าอธิบายขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนษุย์ ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ 
หน้า 170 
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สถำนคุม้ครองในประเทศปลำยทำงเป็นเวลำนำนโดยมกีำรตดิต่อสมำชกิในครอบครวัของพวกเขำเพยีงเลก็น้อย
หรอืไม่มกีำรตดิต่อเลยในช่วงเวลำดงักล่ำว  
 

ในทุกกรณี เจำ้หน้ำทีแ่ละผูด้ ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งต้องพจิำรณำถงึประโยชน์สงูสุดของเดก็แต่ละคนในกำรตดัสนิ
ว่ำผู้เสยีหำยที่เป็นเด็กควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรทำงคดีอำญำหรือไม่ 41 เด็กมีสทิธิได้รบัควำม
คุม้ครองในกำรด ำเนินคดทีำงอำญำ42 และควรมกีำรจดัหำผูแ้ทนทำงกฎหมำยเพื่อประกนักำรมสีทิธดิงักล่ำว43 
ส ำหรบัผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเดก็ทีพ่ลดัพรำก ควรมกีำรแต่งตัง้ผูป้กครองทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นอสิระใหโ้ดยทนัท ีเพื่อ
ท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็มผีูแ้ทนทำงกฎหมำยทีเ่หมำะสม และช่วยเหลอืเดก็ใหต้ดิต่อสื่อสำรกบัครอบครวัของเดก็ได้
อย่ำงเหมำะสม44  
 

 
ข้อท้าทายในการมีส่วนรว่มในกระบวนการทางกฎหมาย 
ในบำงกรณี ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์มคีวำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกำรด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยใ์นศำล โดยทัว่ไป
นัน้เป็นบรบิทของกำรเรยีกรอ้งเงนิชดเชยค่ำเสยีหำย บำงคนมคีวำมห่วงใยเกีย่วกบัควำมยุตธิรรมและเหน็ว่ำผูค้ำ้
มนุษยค์วรไดร้บักำรลงโทษส ำหรบัสิง่ทีค่นเหล่ำนัน้ไดก้ระท ำต่อพวกเขำ ในบำงกรณี ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
บรรยำยถึงประสบกำรณ์ด้ำนบวกในฐำนะผู้เสยีหำยหรือพยำน ซึ่งสทิธิของพวกเขำได้รบัควำมคุ้มครองตำม
กระบวนกำรทำงกฎหมำย และกำรทีพ่วกเขำสำมำรถใหก้ำรสูก้บัผูท้ีแ่สวงหำประโยชน์โดยมชิอบได ้ 
 

                                                      
41 Gallagher, Anne (พ.ศ. 2553) ค าอธิบายขอ้วินิจฉยัและแนวทางขององค์การสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนและการคา้มนุษย์ ส านกังานขา้หลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ 
หน้า 170 
42 ข้อ 40 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ นอกจากนี ้ โปรดดสูหประชาชาติ (พ.ศ. 2545) พิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็เร่ือง การคา้เด็ก การคา้ประเวณีและส่ือลามกที่เก่ียวกบัเด็ก ฉบบัท่ี 
A/RES/54/263 ซึ่งวางโครงสร้างมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเดก็ท่ีเป็นผู้เสียหายในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาทกุขัน้ตอน ในข้อ 8  
43 เดก็ควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยผู้แทนในทางกฎหมายอย่างเพียงพอในกระบวนการทางกฎหมายทกุประการท่ีมีผลกระทบตอ่พวกเขา เชน่ การเรียกร้องเพ่ือการคุ้มครองระหวา่งประเทศและ
กระบวนการก าหนดประโยชน์สงูสดุของเดก็ ข้อ 12 และ 22 อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
44 เดก็ท่ีพลดัพรากจากครอบครัวในแผนงานของยโุรป SCEP (พ.ศ. 2552) ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการปฏิบติัทีดี่ Separated Children in Europe Programme STC, UNHCR & UNICEF บทท่ี  D3 

 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการมีส่วนรว่มของผูเ้สียหายหรอืพยาน 
ชำยไทยคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศอิสรำเอลได้รบัควำมช่วยเหลือโดยต ำรวจและองค์กรให้ควำม
ช่วยเหลอืทอ้งถิน่ มกีำรจดัหำล่ำมใหท้นัท่วงทเีพื่อแปลและท ำใหม้ัน่ใจว่ำเขำเขำ้ใจถงึสิง่ทีก่ ำลงัเกดิขึน้ และมี
ทำงเลอืกควำมช่วยเหลอืทีแ่ตกต่ำงและกำรมสีว่นร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย ต ำรวจและองคก์รใหค้วำม 
ช่วยเหลือท้องถิ่นถำมว่ำเขำต้องกำรกลบับ้ำนหรือหำงำนใหม่ในประเทศ เขำยงัได้รบักำรสอบถำมว่ำเขำ
ตอ้งกำรด ำเนินคดต่ีอนำยจำ้งหรอืผูท้ีแ่สวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกเขำหรอืไม่ส ำหรบัค่ำจำ้งคำ้งจ่ำย ต ำรวจ
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งให้ควำมช่วยเหลอือธบิำยว่ำกระบวนกำรเป็นอย่ำงไร รวมถึงกระบวนกำรศำลนัน้ใช้เวลำ
เท่ำไรในกำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็และพวกเขำไม่สำมำรถประกนัผลทีเ่ป็นบวกได้ อย่ำงไรกต็ำม พวกเขำยงั
ไดอ้ธบิำยว่ำถำ้เขำชนะกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งนี้ เขำจะไดร้บัเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยส ำหรบัค่ำจำ้งคำ้งจำ่ย ชำยคนนี้
จงึตกลงในกำรด ำเนินคดเีพื่อเรยีกรอ้งเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยผ่ำนศำล (เช่นเดยีวกบัผูเ้สยีหำยคนอื่นทีไ่ดร้บัคดั
แยกจำกกำรบุกช่วยเหลอือกีสบิเอด็คน) ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย องค์กรไดใ้ห้
ข้อมูลแก่ชำยคนนี้และเพื่อนร่วมงำนของเขำเป็นประจ ำเกี่ยวกบัสถำนะควำมคืบหน้ำของคดกีฎหมำย และ
อะไรบำ้งทีค่ำดหวงัว่ำจะเกดิในเวลำต่อมำ  
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ไม่ใช่กำรมสี่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำยทุกครัง้จะเป็นกรณีสมคัรใจหรอือยู่บนพืน้ฐำนควำมยนิยอมโดย
ได้รบักำรบอกกล่ำวและเต็มใจ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนอธิบำยถึงควำมสบัสน ควำมอึดอดั และ
ประสบกำรณ์ด้ำนลบโดยทัว่ไปเมื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้เสยีหำยหรอืพยำน ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ระบุประเด็น
ปัญหำทีพ่วกเขำเผชญิในฐำนะผู้เสยีหำยหรอืพยำนในกระบวนกำรทำง
กฎหมำย รวมถงึ 
 

1. การขาดข้อมูลท่ีครบถ้วนและความยินยอมโดยได้รบัการ
บอกกล่าวและเต็มใจ ไม่มีทางเลือกในการปฏิเสธการมี
ส่วนรว่ม 

2. การอาศยัในสถานคุ้มครองท่ียาวนานและเป็นภาคบงัคบั
ระหว่ างกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายใน
ต่างประเทศ 

3. กระบวนการทางกฎหมายท่ียาวนานและล่าช้า 
4. การสมัภาษณ์ซ า้และการให้ค าให้การหลายครัง้  
5. การไม่ได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างสม า่เสมอและการแจ้ง

เก่ียวกบักระบวนการทางกฎหมาย  
6. ความเส่ียงต่อผูเ้สียหายหรอืพยาน  
7. ความล่าช้าและความซับซ้อนในการได้รับเงินชดเชย

ค่าเสียหาย 
8. การปฏิบัติไม่ดีจากเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายและ

ผูป้ฏิบติังานด้านกฎหมาย 
9. การไม่มีทุนส าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากผู้เสียหายหรือ

พยาน 
10. ความเครียด ความกลวั และความกงัวลใจในการท่ีต้อง

เป็นผูเ้สียหายหรอืพยาน  
11. อปุสรรคทางด้านภาษา  

 
1. การขาดข้อมูลท่ีครบถ้วนและความยินยอมโดยได้รบัการบอกกล่าวและเตม็ใจ ไม่มีทางเลือกในการ
ปฏิเสธการมีส่วนร่วม ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์บำงคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและน่ำเชื่อถือได้เกี่ยวกบั
กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้้ำมนุษยข์องพวกเขำ หลงัจำกนัน้พวกเขำจงึตดัสนิใจเกีย่วกบักำรมี
สว่นร่วมในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำน แต่สิง่ทีพ่บบ่อยๆ กค็อื ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยด์เูหมอืนไม่ไดร้บักำรแจง้
สทิธอิย่ำงครบถ้วนว่ำพวกเขำจะเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำอย่ำงไรบ้ำง 
กระบวนกำรทำงกฎหมำยนัน้จะน ำไปสู่อะไรบำ้ง สทิธิของพวกเขำในฐำนะฝ่ำยผูเ้สยีหำย ภำระหน้ำทีร่บัผดิชอบ
ของพวกเขำในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำน กระบวนกำรโดยทัว่ไปมรีูปแบบอย่ำงไร ระยะเวลำในกำรด ำเนินคด ีขอ้
ทำ้ทำยใดๆ ทีพ่วกเขำอำจประสบจำกกำรด ำเนินคด ีหรอืทำงเลอืกในกำรกลบับำ้นก่อนคดถีงึทีส่ ิน้สดุ  

การเปล่ียนแปลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป 
คดีค้ำมนุษย์อำจใช้เวลำค่อนข้ำงนำน 
ดงันัน้ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ
แต่ละบุคคลในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำ
ผ่ำนไป มนัเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรประเมิน
กำรให้ควำมช่วยเหลือในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเมื่อเวลำผ่ำนไป 
นอกจำกนี้ยงัจ ำเป็นทีต่้องด ำเนินกำรต่อไป
อย่ำงสม ่ำเสมอในกำรให้ขอ้มูลที่ครบถ้วน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยและ
ได้รบัควำมยินยอมส ำหรบัแต่ละขัน้ตอน
ตลอดกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ให้
ค ำปรกึษำอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษยเ์กีย่วกบัสทิธขิองพวกเขำ ใน
กรณีทีใ่ชเ้วลำนำน ผูเ้สยีหำยผูซ้ึ่งตกลงใน
เบือ้งตน้ในกำรมสี่วนรว่มในฐำนะผูเ้สยีหำย
หรอืพยำนอำจตดัสนิใจว่ำกำรด ำเนินกำรนี้
ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของพวกเขำและ
ป ร ำ รถนำที่ จ ะถอนตัวออกจำกกำร
ด ำเนินคด ียงัเป็นสิง่ส ำคญัในกำรพจิำรณำ
ว่ ำกำรด ำ เนิ นกำรทำงกฎหมำยที่ ใช้
เวลำนำนหรือล่ำช้ำอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีด้ำนจิตใจของผู้เสียหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์อย่ำงไร รวมถึงมผีลต่อ
กำรยบัยัง้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชวีติ
ต่อไปและกำร(กลบั)คนืสู่สงัคมในครอบครวั
และชมุชนของพวกเขำอย่ำงไร  
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ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์แทบไม่ได้รบัค ำแนะน ำทำงกฎหมำยเรื่องบทบำทในฐำนะผู้เสยีหำยหรอืพยำน และ
สทิธแิละหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของพวกเขำภำยในกรอบกระบวนกำรทำงกฎหมำย บ่อยครัง้ทีพ่วกเขำไม่สำมำรถ
ติดต่อกบัผู้แทนทำงกฎหมำยของเขำได้อย่ำงเพยีงพอ ซึ่งหมำยถงึกำรพึง่พงิขอ้มูลจำกนักสงัคมสงเครำะห์และ
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจดักำรผูซ้ึง่ไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชำญในประเดน็เหล่ำนี้ ยิง่ไปกว่ำนัน้เจำ้หน้ำที่สถำนคุม้ครองโดยทัว่ไป
อำจไม่ทรำบถงึควำมคบืหน้ำกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยของเจำ้พนกังำนอยักำรและเจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใช้
กฎหมำย ท ำใหพ้วกเขำไม่สำมำรถใหข้อ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์กีย่วกบักระบวนกำรทำง
กฎหมำยของพวกเขำ และไม่สำมำรถใหค้ ำตอบทีน่่ำพงึพอใจต่อค ำถำมหรอืขอ้กงัวลใจของผูเ้สยีหำยได ้
 

ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคนไม่ได้รับค ำแนะน ำว่ำพวกเขำมีสิทธิที่จะปฏิเสธในกำรมีส่วนร่วมใน 
กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำย หรอืไม่ไดร้บัทำงเลอืกทีจ่ะปฏเิสธในกำรเขำ้ร่วม ผูเ้สยีหำยส่วนมำกไดร้บั
แจง้สทิธหิรอือยู่ภำยใตค้วำมคดิทีว่่ำพวกเขำต้องใหค้ ำใหก้ำรและค ำเบกิควำมของพยำน (ตำมกฎหมำย) ในกรณี
อื่น ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ไดร้บัแจง้สทิธแิต่ไม่เขำ้ใจกระบวนกำรทำงกฎหมำยอย่ำงสมบรูณ์ ซึง่เป็นประเดน็
ทีเ่กดิขึน้บ่อยกบัผูเ้สยีหำยทีเ่พิง่หลุดพน้จำกกำรคำ้มนุษย ์ซึง่ช่วงระยะเวลำนี้มคีวำมเครยีดและสบัสน ผูเ้สยีหำย
อำจไม่สำมำรถเขำ้ใจหรอืตดัสนิใจตำมหลกักำรซึ่งได้รบัแจ้งถึงควำมยนิยอมและทำงเลอืกในระยะนี้ได้ จงึต้อง
กลบัมำทบทวนกำรตดัสนิใจอกีครัง้เมื่อมคีวำม “มัน่คง” มำกขึน้ในระยะหลงั โดยอำจน ำไปสูก่ำรถอนตวัในกำรเขำ้
ร่วมกระบวนกำรด ำเนินคดขีองพวกเขำ   
 
2. การพกัอาศยัในสถานคุ้มครองท่ียาวนานและเป็นภาคบงัคบัระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีทาง
กฎหมายในต่างประเทศ ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยทัว่ไปได้รบักำรจดัใหอ้ยู่ในสถำนคุ้มครองขณะทีเ่ป็น
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนคดกีฎหมำยในต่ำงประเทศ สถำนคุม้ครองมลีกัษณะปิด ซึง่หมำยถงึอสิระในกำรเดนิทำงนัน้มี
จ ำกดั ไม่สำมำรถท ำงำนได ้และมกีำรตดิต่อกบัครอบครวัทีน้่อยมำกหรอืไมม่เีลย กำรทีไ่ม่สำมำรถตดิต่อครอบครวั
ไดเ้ป็นประจ ำ (หรอืบำงครัง้ไดส้กัครัง้) นัน้เป็นสำเหตุหลกัของควำมเครยีดต่อผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์ในบำงประเทศ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ถูกจดัใหอ้ยู่ในสถำนีต ำรวจ
หรอืสถำนทีอ่ ำนวยควำมสะดวกดำ้นยุตธิรรมทำงอำญำอื่นขณะทีด่ ำเนินคดตีำมกฎหมำยโดยเจำ้หน้ำที ่ซึง่สถำนที่
เหล่ำนี้ไม่เหมำะสม ไม่สะดวกสบำย มคีวำมตงึเครยีด และอำจกล่ำวไดว้่ำไม่ปลอดภยัแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จ ำนวนน้อยที่ได้รับอนุญำตให้อำศัยและท ำงำนนอกสถำนคุ้มครองขณะที่รอค ำ
พพิำกษำของศำล ซึง่สำมำรถบรรเทำขอ้กงัวลและขอ้คบัขอ้งใจในกำรเขำ้ร่วมกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำย 
 

ในกรณีทีเ่ดก็นัน้ไม่มผีูแ้ทนและควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำย โดยทัว่ไปพวกเขำไม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ผูป้กครองทีม่ี
คุณสมบตัิหรอืผู้แทนโดยชอบธรรมที่เหมำะสม ซึ่งหมำยควำมว่ำพวกเขำไม่ได้รบัควำมช่วยเหลอืเพื่อให้ตดิต่อ
ปรกึษำ หรอืขอค ำแนะน ำกบัครอบครวัของพวกเขำ ทศันะและควำมคดิเหน็ของพวกเขำกไ็ม่ไดร้บักำรพจิำรณำ
เช่นกนัต่อกำรตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อพวกเขำ โดยทัว่ไปแล้วพวกเขำไม่สำมำรถเขำ้ถึงกำรศกึษำในระบบใน
ช่วงเวลำนี้ได ้
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3. กระบวนการทางกฎหมายท่ียาวนานและล่าช้า คดีค้ำมนุษย์โดยทัว่ไปใช้เวลำในกำรพิจำรณำคดีนำน
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์ชเ้วลำหลำยปีเพื่อรอใหค้ดขีองพวกเขำถงึทีส่ ิน้สุด มทีำงเลอืกไม่กีท่ำงเลอืกทีส่ำมำรถ
ใหค้ ำใหก้ำรล่วงหน้ำหรอืกลบัมำเพื่อใหก้ำรเป็นพยำนในช่วงเวลำทีศ่ำลพจิำรณำคดีได ้ทำงเลอืกทำงเทคโนโลย ี
เช่น กำรใหค้ ำใหก้ำรผ่ำนวดีโีอ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ยงัไม่มอียู่ จงึเป็นสำเหตุควำมเครยีดทีส่ ำคญั เพรำะตอ้งอำศยัอยู่
ต่ำงประเทศในช่วงเวลำด ำเนินคดตีำมกฎหมำย ในกรณีของเดก็นัน้หมำยถึงกำรแยกจำกครอบครวัและชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฒันำกำรทำงสงัคม อำรมณ์และควำมเป็นอยู่ของพวกเขำ กระบวนกำรที่
ยำวนำนยงัเชื่อมโยงกบัควำมล่ำชำ้ในกำรรบัเงนิชดเชยค่ำเสยีหำย แมว้่ำหลงัจำกทีค่ดนีัน้ประสบควำมส ำเรจ็ ใน
หลำยกรณีที่กำรจ่ำยเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยไม่ได้จ่ำยในเวลำที่ทนัท่วงที ซึ่งท ำให้กำรกลบับ้ำนนัน้ล่ำช้ำยิง่ขึน้ 
ขณะทีบ่ำงครัง้นัน้มทีำงเลอืกในกำรกลบับำ้นขณะทีเ่งนิชดเชยค่ำเสยีหำยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่ไวใ้จกระบวนกำรนี้เสมอไป และเลอืกทีจ่ะรอใหม้ตกิำรพจิำรณำและกำรจ่ำยเงนิเป็นทีส่ิน้สดุ 
 
4. การสมัภาษณ์ซ า้และการให้ค าให้การหลายครัง้ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ต้องใหส้มัภำษณ์ซ ้ำหลำยครัง้
จำกเจำ้หน้ำที ่และนอกจำกนัน้ ยงัต้องให้ค ำใหก้ำรหลำยครัง้ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำย ซึง่เป็น
สำเหตุควำมเครยีด ควำมวติกกงัวล ควำมคบัขอ้งใจทีส่ ำคญัแก่ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เป็นกำรสรำ้งภำระและควำมเสยีหำยต่อเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์
 
5. การให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าเก่ียวกบักระบวนการทางกฎหมายอย่างสม า่เสมอ ผู้เสยีหำยหรอื
พยำนหลำยคนไม่ได้รบักำรแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัสถำนะทำงคดีของพวกเขำ ไม่ปรำกฏว่ำมกีลไกในกำรให้ขอ้มูล
เกีย่วกบัควำมคบืหน้ำของคดีอย่ำงสม ่ำเสมอแก่ผู้เสยีหำยหรอืพยำน แมใ้นกรณีทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืในสถำน
คุม้ครองทีซ่ึง่เจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยหรอืพนักงำนอยักำรสำมำรถใหข้้อมลูแก่ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนไดโ้ดยง่ำย 
โดยทัว่ไปขอ้มูลทีใ่หโ้ดยเจำ้หน้ำทีส่ถำนคุม้ครองและนักสงัคมสงเครำะหม์กัมขีอ้จ ำกดัในกำรไม่ไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกบักำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเช่นกัน ส ำหรับกรณีอื่น เจ้ำหน้ำที่สถำนคุ้มครองและนักสงัคม
สงเครำะห์นัน้มีภำระหน้ำที่ของพวกเขำที่หนักเกินไป และไม่มีเวลำหรือทรพัยำกรในกำรติดตำมสถำนะของ
กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยใหแ้ก่ผู้ได้รบัประโยชน์ ยิง่ไปกว่ำนัน้เจำ้หน้ำที่สถำนคุ้มครอง (โดยทัว่ไป 
นกัสงัคมสงเครำะหห์รอืเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจดักำร) มกัไม่มคีวำมรูด้ำ้นกฎหมำยทีเ่พยีงพอในกำรใหข้อ้มลูทีค่รบถว้น
สมบรูณ์แก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ ำนวนน้อยมำกทีร่ำยงำนกำรเขำ้ถงึขอ้มูลจำก
ผูแ้ทนทำงกฎหมำย ผูเ้ชีย่วชำญทำงกฎหมำยจำกองคก์รพฒันำเอกชนหรอืพนกังำนอยักำร กำรแลกเปลีย่นขอ้มูล
ยงัเป็นประเด็นปัญหำเมื่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เดินทำงกลบับ้ำนจำกประเทศปลำยทำงขณะที่คดีตำม
กฎหมำยนัน้ยงัด ำเนินอยู่ บำงคนไม่ไดร้บักำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัสถำนะคดขีองพวกเขำ และไม่รูว้่ำ
ตอ้งตดิตำมขอ้มลูนี้อย่ำงไร รวมถงึตอ้งตดิต่อใคร  
 
6. ความเส่ียงต่อผูเ้สียหายหรอืพยาน ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยผ์ูซ้ึง่มสีว่นร่วมในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำนใน
กระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยเผชญิกบัควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพของพวกเขำ เผชญิ
กบักำรข่มขู่ ตลอดจนควำมรุนแรงที่เกดิขึน้จรงิจำกผู้คำ้มนุษย์ของพวกเขำ ซึ่งเป็นประเดน็ปัญหำโดยเฉพำะใน
กรณีเมื่อผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เดนิทำงกลบัไปชุมชนของพวกเขำทีซ่ึง่ผูค้้ำมนุษยข์องพวกเขำมกัอำศยัอยู่
ดว้ย ในบำงกรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อเป็นวธิีในกำรป้องกนักำร
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ข่มขู่หรือควำมรุนแรงต่อพวกเขำหรือครอบครวัของพวกเขำ โดยภำพรวมแล้วพบว่ำขำดแผนกำรคุ้มครอง
ผูเ้สยีหำยและพยำนทีม่ปีระสทิธภิำพในประเทศต่ำงๆ  
 
7. ความล่าช้าและความซบัซ้อนในการได้รบัเงินชดเชยค่าเสียหาย ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ ำนวนหนึ่งที่
ศำลไดต้ดัสนิมอบเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยให ้แต่ไม่ไดร้บัจ ำนวนตำมทีต่ดัสนิใหห้รอืไดร้บัเพยีงแค่ส่วนหนึ่งเท่ำนัน้ 
ในกรณีส่วนใหญ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ไม่รูว้่ำท ำไมถงึไม่ได้เงนิชดเชยค่ำเสยีหำยเตม็จ ำนวนนัน้หรอืท ำไม
กำรจ่ำยเงนิจงึมคีวำมล่ำชำ้ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์บำงคนยงัอยู่ต่อในประเทศปลำยทำงเพื่อรอกำรจ่ำยเงนิ 
ขณะทีค่นอื่นๆ เดนิทำงกลบับำ้นโดยหวงัว่ำจะไดร้บัเงนิผ่ำนกระบวนกำรจำกรฐัสูร่ฐั  
 
8. การปฏิบติัไม่ดีจากเจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายและผูป้ฏิบติังานด้านกฎหมาย ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
หลำยคนรำยงำนว่ำไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงสุภำพและถูกต้องเมื่อพวกเขำไดร้บักำรคดัแยกและสมัภำษณ์ หรอืเมื่อ
พวกเขำรอ้งเรยีนกรณีของพวกเขำต่อเจำ้หน้ำที ่อย่ำงไรกต็ำมมหีลำยคนทีไ่ดร้บักำรปฏบิตัทิีไ่ม่ดใีนกระบวนกำร
รอ้งเรยีนหรอืแจง้กรณีของพวกเขำและในกำรใหค้ ำใหก้ำร นอกจำกนี้ ในบำงกรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ซึง่
เขำ้พบเจำ้หน้ำทีเ่พื่อร้องเรยีนกรณีของพวกเขำนัน้ถูกเพกิเฉยหรอืส่งกลบัไป เป็นกรณีที่น่ำเป็นห่วงโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกรณีของเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์ซึ่งส ำหรับพวกเขำแล้วกำรเผชิญเหตุกำรณ์ดังกล่ำวนัน้เป็นกำรสร้ำง
ควำมเครยีดและท ำใหก้ลวัอย่ำงไม่เคยพบมำก่อน 
 
9. การไม่มีทุนส าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเป็นผู้เสียหายหรอืพยาน ในบำงสถำนกำรณ์ ผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษย์ได้รบักำรสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกระบวนกำรตำมกฎหมำย  (เตม็จ ำนวนหรอืบำงส่วน) 
(เช่น กำรเดนิทำง ล่ำม ผูแ้ทนทำงกฎหมำยเมื่อจดัหำใหไ้ด)้ แต่อย่ำงไรกต็ำม พบว่ำมผีูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
หลำยรำยที่ต้องรบัผดิชอบทำงกำรเงนิในกำรมสี่วนร่วมในคดอีำญำและกำรเรยีกร้องเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยของ
พวกเขำ พวกเขำออกค่ำใชจ้่ำยของพวกเขำเอง และนอกจำกนี้ยงัสญูเสยีรำยไดเ้มื่อไม่สำมำรถไปท ำงำนได ้และ
ในกรณีทีก่ ำหนดใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนตอ้งไปปรำกฏตวัต่อหน้ำศำลและใหค้ ำใหก้ำรหลำยครัง้ก็
ท ำให้เกดิปัญหำอย่ำงมำก หญิงคนหนึ่งถูกค้ำมนุษยใ์นประเทศเมยีนมำเพื่อค้ำประเวณีต้องเป็นพยำนในคดต่ีอ
ผูค้ำ้มนุษยข์องเธอสำมครัง้ อย่ำงไรกต็ำมเธอตัง้ทอ้งและไม่สำมำรถท ำงำนไดต้ัง้แต่เธอกลบัมำ และดงันัน้จงึต้อง
พึ่งพิงพี่สำวในกำรออกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง ค่ำอำหำร และค่ำที่พกัอำศยั เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตึงเครยีด
ระหว่ำงพีน้่องทัง้สอง ดงัทีเ่ธอไดอ้ธบิำยไว้ “[พีส่ำวของฉัน] บ่นมำกว่ำฉันท ำใหเ้ธอเสยีเงนิ บำงครัง้ฉันไม่ได้กนิ
ขำ้ว ฉนัอยำกใหม้คีนช่วยออกค่ำใชจ้่ำย [ในกำรไปศำล] และช่วยฉนัด ำเนินคด”ี 
 
10. ความเครียด ความกลวั และความกงัวลใจในการท่ีต้องเป็นผู้เสียหายหรือพยาน ส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยห์ลำยคน กำรมสี่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำยเป็นเรื่องทีไ่ม่สบำยใจ ตงึเครยีด และแมก้ระทัง่
น่ำหวำดกลวั ควำมอดึอดันี้เกดิมำจำกประเดน็ทีห่ลำกหลำย รวมถงึกำรเผชญิหน้ำกบัผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำใน
ศำล รูส้กึกลวัและรูส้กึถูกข่มขู่ และบรรยำกำศในหอ้งพจิำรณำคดี และควำมเครยีดทีต่้องหวนนึกถงึประสบกำรณ์
ค้ำมนุษย์ในอดตีอกีครัง้ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จ ำนวนน้อยที่สำมำรถใช้ทำงเลือกอื่นในกำรท ำหน้ำที่เป็น
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำน เช่น ค ำใหก้ำรล่วงหน้ำ หรอืค ำใหก้ำรผ่ำนวดีโีอ ควำมเครยีดและควำมวติกกงัวลทีย่งัคงมอียู่
นัน้และถูกท ำใหม้มีำกขึน้เมื่อคดตีำมกฎหมำยนัน้ยดืเยือ้เป็นระยะเวลำนำนและผู้เสยีหำยหรอืพยำนไม่สำมำรถ
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เดินออกไปจำกกำรค้ำมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะเมื่อถูกบังคับให้อยู่ในสถำนคุ้มครองใน
ต่ำงประเทศระหว่ำงช่วงเวลำกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำย หญงิคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยเ์พื่อคำ้ประเวณีรู้สกึไม่พอใจ
และไม่มีควำมสุขที่ต้องไปปรำกฏตัวในศำลเพื่อเผชิญหน้ำและให้กำรฟ้องผู้ค้ำมนุษย์ของเธอซ ้ำแล้วซ ้ำเล่ำ 
ขณะเดยีวกนัเธอพอใจทีเ่หน็ผูค้ำ้มนุษยข์องเธอไดร้บักำรลงโทษ แต่ประสบกำรณ์ในศำลนัน้ช่ำงยำกล ำบำกมำก 
เดก็หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำตอ้งใหก้ำรในคดฟ้ีองผูค้ำ้มนุษยข์องเธอในประเทศไทยบรรยำยว่ำรูส้กึกลวัที่
จะไปศำล และไม่อยำกมสีว่นร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำยเลย  
 
11. อุปสรรคทางด้านภาษา ไม่ปรำกฏชดัเจนว่ำผู้เสยีหำยหรอืพยำนเขำ้ถงึกำรแปลภำษำมำกน้อยเพยีงใดใน
ระหว่ำงกระบวนกำรทำงกฎหมำยทุกขัน้ตอน หลำยคนรำยงำนว่ำมกีำรแปลภำษำใหเ้มื่อไดร้บักำรคดัแยกหรอืเมื่อ
ใหค้ ำใหก้ำร แต่ไม่มกีำรแปลส ำหรบักระบวนกำรทำงกฎหมำยในทุกขัน้ตอน ซึง่หมำยควำมว่ำพวกเขำไม่สำมำรถ
เขำ้ใจกระบวนกำรทำงกฎหมำยทีพ่วกเขำเขำ้ร่วมได ้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ ำนวนหนึ่งบรรยำยว่ำรูส้กึสบัสน
และอึดอดักบักำรที่พวกเขำไม่สำมำรถเขำ้ใจและตำมคดีของพวกเขำได้ ภำษำเป็นอุปสรรคต่อผู้เสยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ที่อยู่ในต่ำงประเทศและแม้ในประเทศของพวกเขำเอง ยกตวัอย่ำงเช่น ส ำหรบัผู้เสยีหำยทีเ่ป็นชน
กลุ่มน้อยทำงชำตพินัธุซ์ึง่ไม่สำมำรถพูดภำษำหลกัได ้นอกจำกนี้ เน่ืองจำกขำดกำรไดร้บักำรศกึษำ ควำมไม่มวีุฒิ
ภำวะ และพฒันำกำรทำงสติปัญญำที่ถูกท ำให้ชะงกั เดก็ที่ถูกค้ำมนุษย์อำจไม่มคีวำมสำมำรถทำงภำษำ (หรอื
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขยีน) เพื่อใหก้ำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคดไีด ้ 
 
กรณีศึกษาเรือ่งข้อท้าทายในการมีส่วนรว่มในกระบวนการทางกฎหมาย 
เดก็หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในประเทศไทยบรรยำยว่ำถูกกดดนัให้
ด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยข์องเธอ เธอเล่ำว่ำเธอไดร้บักำรสนับสนุนจำกต ำรวจใหด้ ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยแ์ต่เธอ
ไม่ตอ้งกำรเพรำะเธอกลวักำรไปศำล เธออธบิำยว่ำเธอไดบ้อกแก่เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจอย่ำงชดัเจนว่ำเธอไม่ตอ้งกำร
เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำคดขีองศำล แต่พวกเขำกฟ้็องคดี “ฉันต้องไปศำล ไม่มทีำงเลอืกอื่นส ำหรบัฉันเลย” เมื่อมี
กำรไตร่ตรองและแมว้่ำผูค้ำ้มนุษยข์องเธอนัน้จะถูกจ ำคุกกต็ำม เธอกย็งัไม่อยำกเขำ้ไปมสีว่นร่วมในคด ี

 

เด็กหญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมียนมำถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อขำยขนมบนท้องถนน ได้รับควำม
ช่วยเหลอืจำกเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจผูซ้ึง่เริม่ด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยข์องเธอ เธอพกัอำศยัในสถำนคุม้ครองส ำหรบั
เดก็และในขณะนัน้ตอ้งใหค้ ำใหก้ำรหลำยครัง้ ตำมทีเ่ธอบอกว่ำ “หลำยครัง้จนเธอนัน้จ ำไม่ได”้ เธออำยุหกปีเมื่อ
ถูกคำ้มนุษยแ์ละถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบเป็นเวลำประมำณสีเ่ดอืน เธออำจมอีำยุหกหรอืเจด็ปีเท่ำนัน้
เมื่อตอ้งเป็นพยำนหลำยครัง้ในศำล  
 

เดก็หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศไทยรูส้กึคบัขอ้งใจและผดิหวงัเกีย่วกบักำรมสีว่น
ร่วมในกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษยข์องเธอ เพรำะไม่มใีครบอกเธอว่ำต้องใชเ้วลำนำน
แค่ไหนในกำรพกัอยู่ในสถำนคุม้ครอง เมื่อเขำ้ใจถงึกระบวนกำรหลงัจำกเหตุกำรณ์ไดเ้กดิขึน้แลว้ เธอบอกว่ำ
เธอคงไม่ตกลงใหก้ำรถำ้เธอรูว้่ำกระบวนกำรจะด ำเนินไปอย่ำงไร 
 

ผู้ชำยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำเพื่อลงเรอืประมงในประเทศไทยต้องเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินคดซีึ่งใช้เวลำสองปีในกำรพจิำรณำคด ีซึ่งระหว่ำงนัน้เขำต้องอำศยัในประเทศไทยและต้องใหเ้วลำกบั
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พนักงำนอยักำรและต ำรวจ เขำบรรยำยว่ำกำรทีถู่กถำมถงึกรณีทีเ่กดิขึน้ทุกวนัและบำงครัง้ถูกเรยีกใหเ้ขำ้พบ
และถำมค ำถำมหลำยครัง้ต่อวนั เขำบรรยำยว่ำประสบกำรณ์นี้นัน้น่ำคบัขอ้งใจและตงึเครยีดเป็นอย่ำงมำก  
 

หญิงชำวไทยคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศญี่ปุ่ นเพื่อค้ำประเวณีอธบิำยว่ำครัง้แรกที่เธอได้เขำ้พกัที่สถำน
คุม้ครองในประเทศญี่ปุ่ นนัน้เธอมปัีญหำสุขภำพหลำยดำ้นและมปัีญหำทำงดำ้นจติใจ อย่ำงไรกต็ำมต ำรวจมำ
สัมภำษณ์เธอ ซึ่งเธอกล่ำวว่ำท ำให้เธอรู้สึกร ำคำญและรู้สึกไม่พอใจเพรำะเธอยังไม่พร้อมที่จะพูดถึง
ประสบกำรณ์ของเธอในขณะนัน้ เธอบรรยำยว่ำถูกถำมค ำถำมเดมิๆ ซ ้ำแลว้ซ ้ำอกีและรูส้กึหงุดหงดิและเครยีด 
เพรำะสภำพของเธอนัน้ในตอนนัน้ยงัไม่มัน่คง 
 

หญิงชำวลำวคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศกล่ำวว่ำเธออยำกทรำบถึงควำมคบืหน้ำคดขีองเธอ แต่ไม่
สำมำรถหำขอ้มลูนี้ไดจ้ำกหน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอื เธอโทรหำพวกเขำหลำยครัง้แต่พวกเขำบอกกบัเธอว่ำ
เธอตอ้งรอต่อไปเพรำะมหีลำยคดทีีพ่วกเขำต้องด ำเนินกำรจดักำร ส ำหรบัเธอแลว้นี่เป็นอุปสรรคในกำรกลบัคนื
สู่สงัคมเพรำะเธอต้องกำรทีจ่ะทิง้สิง่นี้ไวเ้บือ้งหลงัและเริม่ชวีติใหม่ เธอไม่รูส้กึว่ำสำมำรถท ำเช่นนัน้ไดจ้นกว่ำ
เธอจะชนะกำรเรยีกรอ้งเงนิชดเชยค่ำเสยีหำย 

 

ชำยไทยคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศอสิรำเอลเพื่อเป็นแรงงำน ในเบือ้งต้นไดร้บัควำมช่วยเหลอืในประเทศ
อสิรำเอลใหด้ ำเนินคดกีบัผูค้ำ้มนุษยข์องเขำ เขำท ำงำนเป็นระยะเวลำหนึ่งในประเทศอสิรำเอลแต่ตดัสนิใจกลบั
ประเทศไทยก่อนที่กำรพจิำรณำคดีถึงที่สิ้นสุด เมื่อถูกถำมว่ำมปัีญหำใดๆ ที่เขำยงัไม่ได้รบัควำมช่วยเหลือ
หรอืไม่ เขำอธบิำยว่ำเขำอยำกรูเ้กีย่วกบัสถำนะทำงคดเีงนิชดเชยค่ำเสยีหำยของเขำในประเทศอสิรำเอล เขำ
ไม่ได้ข่ำวใดๆ เกี่ยวกบัคดตีัง้แต่เขำเดนิทำงกลบับ้ำนและไม่รูว้่ำต้องตดิต่อใครเพื่อติดตำมควำมคบืหน้ำ เขำ
ขำดกำรตดิต่อกบับุคคลที่สำมำรถใหข้อ้มูลได้ในประเทศอสิรำเอลและไม่รู้ว่ำควรติดต่อใครรวมถงึไม่สำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบัคดไีด ้ 
 

เดก็หญงิเวยีดนำมถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศกมัพูชำเพื่อคำ้ประเวณี ซึง่ต ำรวจเขำ้พบเธอหนึ่งอำทติยห์ลงัจำกที่
เธอกลบับำ้น เธออธบิำยว่ำเธอและครอบครวัของเธอไดร้บักำรปฏบิตัทิีไ่ม่ดจีำกต ำรวจ “พวกเขำขูฉ่นั พวกเขำ
ใชม้อืทุบโต๊ะ ขณะทีบ่อกฉนัว่ำใหซ้ื่อสตัย ์พวกเขำขูท่ีจ่ะจบัฉนัถำ้ฉนัไม่ใหก้ำร พวกเขำอำ้งว่ำเรำใหค้ ำใหก้ำรที่
เป็นเทจ็ พวกเขำจงึสง่จดหมำยเชญิทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหก้ำรทีส่ถำนีต ำรวจชุมชน”  

 

หญงิคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศเมยีนมำเพื่อคำ้ประเวณีรูส้กึไม่พอใจและรูส้กึไม่มคีวำมสขุทีต่อ้งใหก้ำร
ในศำล กำรทีต่้องปรำกฏตวัในศำลหลำยครัง้เพื่อเผชญิหน้ำกบัผูค้ำ้มนุษยข์องเธอเป็นสำเหตุควำมเครยีดและ
ควำมวิตกกงัวลมำกขึ้นส ำหรบัเธอ ถึงแม้ว่ำเธอรู้สกึพอใจที่ผู้ค้ำมนุษย์ได้รบักำรลงโทษ เธอพูดชดัเจนว่ำ
ประสบกำรณ์ในศำลนัน้ยำกล ำบำกมำก  
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในการสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยร์ะหว่างกระบวนการทางกฎหมาย  
 

 แผนงาน  
 
 ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการขัน้ตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนและได้รบัความยินยอมจาก
ผูเ้สียหาย ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ทีเ่ขำ้ร่วมในกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษยค์วรไดร้บั
ข้อมูลที่ครบถ้วนและน่ำเชื่อถือเกี่ยวกบักระบวนกำรพิจำรณำคดีนัน้ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ตัง้แต่ชัน้
สอบสวนสบืสวนไปถงึกำรสรุปปิดคด ีรวมถงึทำงเลอืกอื่นทีเ่ป็นไปไดแ้ทนคดอีำญำ เช่น กำรไกล่เกลีย่ หรอืศำล
แรงงำน เป็นตน้ หลงัจำกทีม่กีำรใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ลว้เท่ำนัน้ จงึท ำกำรสอบถำม
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ให้ตัดสนิใจเกี่ยวกบักำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐำนะผู้เสยีหำยหรือพยำน และ
ผู้เสยีหำยใหค้วำมยนิยอมและควรมกีำรสอบถำมควำมยนิยอม/ควำมเตม็ใจของผูเ้สยีหำยอย่ำงสม ่ำเสมอตลอด
ระยะเวลำกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
 

 พฒันากลไกเพื่อให้ผู้เสียหายได้รบัแจ้งความคืบหน้าเก่ียวกับคดีตามกฎหมาย  พัฒนำกลไก เช่น 
ขอบเขตกำรท ำงำน (Terms of Reference: ToRs) หรอืมำตรฐำนขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน (Standard Operation 
Procedures: SOPs) เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำเจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยและพนกังำนอยักำรใหข้อ้มูลกบัผูเ้สยีหำยและ
หน่วยงำนใหบ้รกิำร และมชี่องทำงทีช่ดัเจนในกำรรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนกำรทำงกฎหมำย ควรใหข้อ้มลู
แก่เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์ในวธิทีีเ่หมำะสมต่ออำยุ และวุฒภิำวะของพวกเขำโดยเจำ้หน้ำที่ผูซ้ึง่ไดร้บักำรอบรมและมี
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
 

 จดัหาผู้แทนทางกฎหมายให้แก่ผู้เสียหายหรือพยาน ควรจดัหำผูแ้ทนทำงกฎหมำยใหแ้ก่ผูเ้สยีหำยในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบักำรบรกิำรกรณีส่งต่อ กำรก ำหนดกรอบเวลำและ
ระยะเวลำ กำรแจง้ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนเกีย่วกบัขอ้มลูคดขีองพวกเขำทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กำรร่วมเดนิทำงไปกบัผู้
ได้รับประโยชน์ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีอำญำหรือคดีอื่นๆ เช่น ศำลแรงงำน  กำรติดต่อสื่อสำรกบั
เจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนกำรแทนผู้เสียหำยหรือพยำน กำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เสียหำยระหว่ำง
กระบวนกำรทำงกฎหมำย กำรแจ้งผู้เสยีหำยหรอืพยำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินคด ีและให้ขอ้มูลทัง้หมดเพื่อให้
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนทรำบในกรณีหลงัจำกกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยจบลง  
 

 จัดให้หน่วยงานบริการหรือผู้แทนทางกฎหมายร่วมเดินทางไปกับผู้เสียหายหรือพยานตลอด
กระบวนการทางกฎหมาย หน่วยงำนบรกิำร (เช่นนกัสงัคมสงเครำะหห์รอืนกัจติวทิยำ) ผูแ้ทนทำงกฎหมำย หรอื
ผูป้กครองทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมในกรณีของเดก็นัน้ควรจดัหำเวลำเพื่อช่วยเหลอืสนับสนุนผูเ้สยีหำยหรอืพยำน
ตลอดกระบวนกำรทำงกฎหมำย กระบวนกำรศำลอำจเกีย่วขอ้งกบักำรท ำให้ผูเ้สยีหำยหรอืพยำนตอ้งตอบค ำถำม
ทีเ่ป็นปรปักษ์ ค ำใหก้ำรทีเ่ป็นเรื่องส่วนตวัของพวกเขำ ประสบกำรณ์ทีท่ ำใหบ้อบช ้ำ กำรสนับสนุนจำกนักสงัคม
สงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำ (ผู้ปกครองที่มีคุณสมบตัิส ำหรับเด็ก) มีส่วนช่วยคุ้มครองสทิธิและประโยชน์ของ
ผูเ้สยีหำยหรอืพยำน 
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 ท าให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายนัน้ไม่ได้ก าหนดให้ต้องพกั
อาศยัในสถานคุ้มครอง พฒันำทำงเลอืกส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ในกำรเขำ้ร่วมคดทีำงกฎหมำยโดย
ไม่ต้องพกัอำศยัในสถำนคุม้ครองเป็นระยะเวลำนำน ซึง่หมำยรวมถงึกำรใหก้ำรล่วงหน้ำหรอืผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยก์ลบัมำเพื่อใหก้ำรในเวลำทีม่กีำรด ำเนินคดใีนศำล ทำงเลอืกทำงเทคโนโลย ีเช่น กำรใหค้ ำใหก้ำรผ่ำนวดีโีอ
สำมำรถเป็นช่องทำงเพื่อช่วยท ำให้ไม่ต้องผูกกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรทำงกฎหมำยกบักำรพกัอำศยัในสถำน
คุม้ครอง จดัหำช่องทำงท ำใหผู้เ้สยีหำยมสีถำนะทำงกฎหมำยเพื่ออยู่และท ำงำนในประเทศขณะทีร่อกระบวนกำร
ทำงกฎหมำย  
 

 ให้อิสระในการเดินทางและโอกาสการท างานแก่ผู้เสียหายหรือพยานขณะอยู่ต่างประเทศ อนุญำตและ
สนับสนุนผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ใหท้ ำงำนตลอดระยะเวลำที่พวกเขำมสี่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
ซึง่มสี่วนช่วยท ำใหพ้วกเขำสำมำรถอยู่อำศยัและเขำ้ร่วมในกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำย และท ำใหพ้วก
เขำมรีำยไดซ้ึง่สำมำรถสนบัสนุนกำรกลบับำ้นและกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำในทำ้ยทีส่ดุ 
 

 ท าให้มัน่ใจไดว้่าผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยนั์น้ไม่ถกูกกัอยู่ในสถานกกัขงัหรือเรือนจ าขณะท่ีเข้ารว่ม
กระบวนการทางกฎหมาย ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ไม่ควรถูกกกัในสถำนกกัขงัหรอืเรอืนจ ำ รวมถึงเมื่อท ำ
หน้ำทีเ่ป็นพยำนในกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำ ควรมกีำรจดัใหม้ทีีพ่กัอำศยัทีเ่หมำะสม
แกผู่เ้สยีหำยหรอืพยำนทุกคนโดยจดัใหม้คีวำมปลอดภยัในระดบัทีเ่หมำะสม  
 

 จดัท าคู่มือในการติดต่อส่ือสารกบัผู้เสียหายหรือพยาน เพื่อคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรสมัภำษณ์ซ ้ำและ
กำรใหค้ ำใหก้ำรหลำยครัง้ ควรมกีำรจดัท ำคู่มอืเกีย่วกบัวธิกีำรในกำรตดิต่อสือ่สำรและกำรใหผู้เ้สยีหำยหรอืพยำน
มสีว่นร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย ควรแต่งตัง้เจำ้หน้ำทีเ่พื่อดแูลจดักำรในแต่ละรำยกรณีและใหก้ำรสนับสนุน
แกผู่เ้สยีหำยหรอืพยำน เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรสมัภำษณ์ทีไ่ม่จ ำเป็นนัน้จะไม่เกดิขึน้  
 

 แจ้งความคืบหน้าเก่ียวกบัคดีแก่ผู้เสียหายหรือพยานอย่างสม า่เสมอ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่ท ำ
หน้ำทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำนควรไดร้บัขอ้มลูทีค่รบถว้นและถูกต้องเกีย่วกบัสถำนะและควำมคบืหน้ำของคดต่ีอ
ผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ตัง้แต่ตอนสบืสวนสอบสวนจนไปถงึกำรสรุปปิดคด ี 
 

 พฒันาการคุ้มครองพยานและแผนงานเพื่อให้พยานปลอดภยั ระบุประเด็นปัญหำควำมปลอดภัยและ
สวัสดิภำพ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำยของผู้เสียหำยหรือพยำน เสนอแผนงำน
คุม้ครองพยำนหรอืมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัอื่นแก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และผูป้ระสบควำมเสีย่งจำก
กำรเขำ้ร่วมในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำน คำดกำรณ์ควำมเสีย่งระยะสัน้และระยะยำวต่อผูเ้สยีหำยหรอืพยำน  
 

 จดัการปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย พฒันำระเบยีบกำรเพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำมกีำร
จ่ำยเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยในเวลำที่เหมำะสมแก่ผู้เสยีหำยในคดคี้ำมนุษย์ รวมถึงเมื่อพวกเขำเดินทำงกลบัไป
ประเทศภูมลิ ำเนำของพวกเขำ 
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 จดัตัง้กองทุนเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายหรือพยานในการเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย จดัใหม้ี
กองทุนเพื่อสนบัสนุนผูเ้สยีหำยทีเ่ขำ้ร่วมกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำย (เช่น ทีพ่กัอำศยั อำหำร สถำนรบั
เลีย้งเดก็ และกำรสญูเสยีรำยได)้ เพื่อช่วยสนบัสนุนกำรเขำ้ร่วม (โดยสมคัรใจ) ของพวกเขำ 
 

 แก้ไขอุปสรรคทางด้านภาษา จดัหำล่ำมและบรกิำรแปลภำษำส ำหรบักำรประชุมกบัผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย์ผู้ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นผู้เสยีหำยหรอืพยำนทุกครัง้ และในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงศำล เพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำ้ใจถงึขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยต่อผูค้ำ้มนุษยแ์ละสทิธทิี่
จะปฏเิสธกำรเขำ้ร่วมของพวกเขำ นอกจำกนี้ ตอ้งท ำใหม้ัน่ใจวำ่ล่ำมทุกคนไดร้บักำรอบรมและมคีวำมละเอยีดออ่น
ในกำรท ำงำนกบัผูเ้สยีหำยมคีวำมเป็นกลำงและไม่สรำ้งควำมเสีย่งแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์(เช่น ไปเขำ้พวก
กบัผูต้อ้งหำหรอืมคีวำมไม่เป็นกลำงอย่ำงอื่น) 
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 ยึดถือหลกัประโยชน์สูงสุดของเดก็ในกระบวนการทางกฎหมาย เจ้ำหน้ำที่และผู้ท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งต้อง
ประเมนิประโยชน์สงูสุดของเดก็ในแต่ละรำยกรณีในกำรตดัสนิใจว่ำเดก็ที่เป็นผูเ้สยีหำยนัน้ควรมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินคดอีำญำหรอืไม่ เดก็มสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองระหว่ำงกำรด ำเนินคดอีำญำ ในกรณีของเดก็ทีพ่ลดัพรำก 
ควรแต่งตัง้ผูป้กครองทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรตดัสนิใจ (รวมถงึกำรเขำ้ร่วมกระบวนกำรทำง
กฎหมำย) นัน้ยดึถอืหลกัประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นขอ้พจิำรณำหลกั ตลอดจนทศันะและควำมคดิเหน็ของเดก็นัน้
ไดร้บัพจิำรณำในกำรตดัสนิใจดงักล่ำวทุกประกำรและมกีำรปรกึษำและใหค้ ำแนะน ำแก่เดก็ 
 

 จดัหาผูแ้ทนโดยชอบธรรมแก่เดก็ท่ีเป็นผู้เสียหายหรอืพยาน ท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็ทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยหรอืพยำน
ทุกคนเขำ้ถงึกำรมผีูแ้ทนโดยชอบธรรมเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำสทิธแิละประโยชน์สงูสุดของพวกเขำได้รบักำรปกป้อง 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเหล่ำน้ีควรมทีกัษะในกำรเป็นผูด้ ำเนินกำรแทน มคีวำมอ่อนไหวในเพศภำวะ และตระหนกัถงึ
รปูแบบทีเ่ฉพำะในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกเดก็ 
 

 ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อเดก็ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายทุกขัน้ตอน 
ด ำเนินกำรตำมกำรจดักำรพิเศษส ำหรบัเด็กที่เป็นผู้เสียหำยหรือพยำนในสถำนีต ำรวจหรือศำล เช่น ให้กำร
สนับสนุนกำรเตรยีมตวัเพื่อใหก้ำร กำรสนับสนุนจำกผูเ้สยีหำยหรอืผูแ้ทนทำงกฎหมำย กำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้น
จติใจหลงัใหก้ำร และกำรดแูลจดักำรพเิศษ (ยกตวัอย่ำงเช่น กำรพจิำรณำคดแีบบลบั หรอืกำรใหก้ำรผ่ำนวดีโีอ) 
 

 พิจารณาและจดัการความไม่ปลอดภยัต่อเดก็ท่ีเป็นผู้เสียหายหรือพยาน พยำนที่เป็นเด็กอำจมคีวำม
เสีย่งต่อกำรขม่ขูห่รอืกำรลำ้งแคน้จำกผู้คำ้มนุษยข์องพวกเขำ และกำรมสี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนกำรพจิำรณำคดี
ทำงกฎหมำยสำมำรถสรำ้งควำมบอบช ้ำแก่ผูเ้สยีหำยทีเ่ป็นเดก็ผูซ้ึง่อำจไม่เขำ้ใจว่ำกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำง
กฎหมำยนัน้น ำไปสูอ่ะไรหรอือำจไม่ไดร้บักำรรอ้งขอใหค้วำมยนิยอมแบบทีไ่ดร้บักำรบอกกล่ำวและเตม็ใจเสมอไป 
 

 ท าให้มัน่ใจว่าเด็กมีการเข้าถึงและติดต่อส่ือสารกับครอบครัวของพวกเขา ท ำให้มัน่ใจว่ำ เด็ก
ตดิต่อสื่อสำรกบัครอบครวัของพวกเขำเป็นประจ ำเมื่อเหมำะสม หำกมกีำรตดัสนิใจว่ำเป็นประโยชน์สงูสุดแก่เดก็
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ในกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย ส ำรวจทำงเลือกในกำรกลบัคนืสู่ครอบครวัที่มอียู่ทัง้หมดระหว่ำง
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  
 

 ท าให้มัน่ใจว่ามีการดแูลและจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมระหว่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ท ำใหม้ัน่ใจ
ว่ำเดก็ที่ถูกคำ้มนุษย์ได้รบักำรดูแลและจดัใหม้สีถำนทีท่ีเ่หมำะสมขณะทีม่สี่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
รวมถงึในฐำนะผูเ้สยีหำยหรอืพยำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ และไม่ว่ำภำยใตส้ถำนกำรณ์ใดๆ กต็ำมเดก็
ไม่ควรอยู่ในสถำนกกัขงั  

 
นโยบาย/รณรงค ์ 
 

 เพ่ิมความพยายามในการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหาย รณรงคใ์หม้กีำรจ่ำยเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยทนัท ี
กำรที่สำมำรถกลบับ้ำนพร้อมกบัเงนิเป็นสิง่ส ำคญัล ำดบัต้นแก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลำยคน และในบำง
กรณีเป็นสิง่ทีไ่ด้รบักำรระบุว่ำเป็นวธิใีนกำรหลกีเลี่ยง (หรอืลด) กำรเลอืกปฏบิตัิ และกำรตตีรำกำรถูกคำ้มนุษย์
หรอืกำรยำ้ยถิน่ทีล่ม้เหลว  
 

 ท าให้กระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายในคดีค้ามนุษยส์ัน้ลง กำรด ำเนินคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยค์วรไดร้บั
กำรพจิำรณำเป็นกำรท ำคดอีย่ำงเร่งด่วนและไม่ใหม้คีวำมล่ำชำ้โดยไม่จ ำเป็นเท่ำทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อหลกีเลีย่งกำรเพิม่
ภำระหน้ำที่แก่ผู้เสยีหำยหรือพยำนซึ่งไม่สำมำรถก้ำวไปขำ้งหน้ำเพื่อใช้ชวีติของพวกเขำได้จนกว่ำคดจีะถึงที่
สิน้สุด ผูพ้พิำกษำและเจำ้หน้ำทีค่วรพจิำรณำผลกระทบของกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยทีย่ำวนำนต่อ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละด ำเนินกำรตดัสนิคดอีย่ำงสอดคลอ้ง 
 

 อบรมและท าให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการท างานกบัผูเ้สียหายจาก
การค้ามนุษย ์อบรมเจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นทีท่ ำงำนตดิต่อกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์
ระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำคดทีำงกฎหมำยเกี่ยวกบัผลกระทบของควำมรุนแรงและควำมบอบช ้ำเพื่อท ำให้
มัน่ใจว่ำพวกเขำจะไม่ปฏบิตัไิม่ดต่ีอผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ และเพื่อลดควำมเครยีดและควำมวติกกงัวลของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ในกำรเขำ้ร่วมกระบวนกำรทำงกฎหมำย นอกจำกนี้ ควรพฒันำระเบยีบหรอืขอ้ตกลง
ในกำรสื่อสำรส ำหรบัผู้เสยีหำยหรอืพยำนทีเ่ป็นเดก็ และเจ้ำหน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยและเจ้ำหน้ำที่อื่นต้องไดร้บั
กำรอบรมและมคีวำมละเอยีดอ่อนและไวต่อกำรท ำงำนกบัเดก็  
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การให้บริการด้านท่ี 8. การประเมินความปลอดภยัและสวสัดิภาพ  
ท าให้มัน่ใจว่าผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยป์ลอดภยัและมีสวสัดิภาพ  
  
ความต้องการด้านความปลอดภยัและสวสัดิภาพ   
สภำพแวดล้อมทำงสงัคมที่ปลอดภัยและมีสวสัดิภำพจ ำเป็นต่อกำรฟ้ืนฟูเยียวยำและกำรกลบัคืนสู่สงัคมของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ สทิธใินสวสัดภิำพควำมมัน่คงไดร้บักำรรบัรองไวใ้นกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำง
ประเทศ45 ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เผชญิปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและสวสัดิภำพ หลงัจำกประสบกำรณ์
กำรคำ้มนุษย์ของพวกเขำ มจี ำนวนรำยกรณีทีม่ำกจนน่ำสงัเกตว่ำผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยน์ัน้ตอ้งเผชญิควำม
เสีย่งต่อควำมปลอดภยัและควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองร่ำงกำยของพวกเขำ รวมถงึโอกำสเสีย่งภยัต่อกำรขม่ขูห่รอืควำม
รุนแรงโดยคนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำ้มนุษยห์รอืครอบครวัของพวกเขำ  หรอืผูส้มรูร้่วมคดิ ในกรณีอื่นผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยเ์ผชญิประเดน็ปัญหำควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพในสภำพแวดลอ้มสว่นบุคคลของพวกเขำ ภำยใน
ครอบครวัหรอืภำยในชุมชนของพวกเขำ ในกรณีอื่นๆ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่ไดถู้กละเมดิหรอืขม่ขู ่แต่กลวั
ว่ำสิง่นี้จะเกดิขึน้จงึเป็นสำเหตุของควำมเครยีด ควำมวติกกงัวล และควำมกลวัเป็นอย่ำงมำกต่อผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยต์ลอดจนครอบครวัของพวกเขำ 
 

ในบำงกรณี กำรขม่ขูเ่รื่องควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพในระดบัทีม่อียู่จรงิและควำมน่ำจะเป็นนัน้อำจยงัไม่ชดัเจน 
ถงึแมว้ำ่มตีวัอย่ำงในดำ้นควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพต่อผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์อยู่หลำยกรณี (และบำงครัง้
เป็นเรื่องทีม่คีวำมรุนแรงมำก) แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นเหตุทีเ่กดิขึน้อย่ำงนัน้เสมอไป ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคน
กลบับำ้นไปยงัครอบครวัและชุมชนของพวกเขำและไม่มกีำรรำยงำนปัญหำดงักล่ำว  
 

เป็นเรื่องจ ำเป็นอย่ำงยิง่ที่ต้องท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงละเอยีดในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรในกำร
เดนิทำงกลบัและกำรคนืสูส่งัคม ไม่ว่ำผูเ้สยีหำยจะเผชญิควำมเสีย่งหรอืไม่กต็ำม (จำกผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำ จำก
ภำยในชุมชนหรอืจำกสมำชกิในครอบครวั) กค็วรต้องน ำเรื่องกำรประเมนิควำมเสีย่งมำพจิำรณำประกอบในกำร
ออกแบบแผนกำรกลับคืนสู่สงัคม สิ่งที่ส ำคัญเท่ำเทียมกันคือไม่ควรท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงแบบคำดเดำ 
เนื่องจำกอำจน ำไปสู่ควำมวติกกงัวล ควำมกลวั และควำมเครยีดแก่ผูเ้สยีหำย ซึ่งมผีลในแง่ลบต่อกำรกลบัคนืสู่
สงัคมของผูเ้สยีหำย นอกจำกนี้ ควรท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งแก่ผูเ้สยีหำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำเพื่อให้
มัน่ใจว่ำผูเ้สยีหำยนัน้รูส้กึมัน่คงกบัสภำพแวดลอ้มเมื่อกลบัไป ไม่ถูกข่มขู่โดยผูค้ำ้มนุษย์หรอืคนอื่นในชุมชนและ
รูส้กึปลอดภยัในกำรด ำรงชวีติของพวกเขำต่อไป  
 
*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ กำรให้ควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพแก่เดก็และเยำวชนที่ถูกค้ำมนุษย์นัน้เป็น
เรื่องทีต่อ้งกำรกำรดแูลเอำใจใสเ่ป็นพเิศษและตอ้งเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีไ่ดร้บักำรประเมนิ
ในกระบวนกำรตัดสนิตำมหลกัประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อระบุหำกำรแก้ไขปัญหำที่ยัง่ยนืแก่เด็กในควำม
ห่วงใย เนื่องจำกอำยุ (ซึ่งท ำใหไ้ม่มสีถำนะ) และสถำนะทำงกฎหมำยของพวกเขำ เดก็ที่ถูกคำ้มนุษย์มคีวำม
เปรำะบำงทีเ่ฉพำะเจำะจงซึง่ต้องไดร้บักำรพจิำรณำ รวมถงึผูใ้หญ่ทีดู่แลเขำ (เช่น สมำชกิครอบครวั) มสี่วนรู้
เหน็ในกำรคำ้มนุษยข์องพวกเขำหรอืไม่ ในบำงกรณี กำรสง่เดก็กลบัไปครอบครวัของพวกเขำอำจเป็นอนัตรำย

                                                      
45 “ทกุคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงแห่งบคุคล” สหประชาชาติ (พ.ศ. 2491) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน ข้อ 3 
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ต่อควำมปลอดภยัของเดก็ยิง่ขึน้ไปอกี เดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์อำจเผชญิควำมเสีย่งไม่เพยีงแต่จำกผูค้้ำมนุษย์ของ
พวกเขำ แต่จำกครอบครวัและชุมชนของพวกเขำ เจ้ำหน้ำที่บงัคบัใช้กฎหมำย หรือแม้กระทัง่เจ้ำหน้ำที่ผู้
ใหบ้รกิำร หำกควำมกงัวลดงักล่ำวไม่ไดเ้กดิจำกสมำชกิในครอบครวั กค็วรส ำรวจทำงเลอืกเพื่อใหเ้ดก็กลบัไป
อยู่ร่วมกบัครอบครวัและด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ดก็สำมำรถกลบัคนืสู่ครอบครวัของเขำและเธอได้ กฎหมำยสทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศก ำหนดใหร้ฐัใหค้วำมคุม้ครองเดก็ทุกคนจำกกำรถูกละเลย กำรท ำรำ้ย ควำมรุนแรง 
และกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบ46 
 

ในกรณีของเดก็ทีพ่ลดัพรำกถูกคำ้มนุษย ์รฐัจ ำเป็นต้องใหค้วำมคุม้ครองและควำมช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษแก่
เดก็ทีถู่กแยกจำกสภำพแวดลอ้มครอบครวั47 เดก็หญงิชำวกมัพูชำคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อ
ขอทำนไดร้บักำรจดัหำทีพ่กัอำศยัตำมโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัในประเทศกมัพชูำหลงัจำกทีเ่ธอเดนิทำงกลบัไป เธอ
รูส้กึมคีวำมสุขทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืตำมโครงกำรนี้เพรำะมนัหมำยถงึเธอสำมำรถเรยีนหนงัสอืและไดร้บักำร
ปฏบิตัอิย่ำงดจีำกเจำ้หน้ำที ่เธออธบิำยว่ำกำรพกัอำศยัในศนูยน์ี้ส ำคญัต่อเธอเพรำะมนั “คุม้ครองฉนัจำกกำรถูก
ทุบตีโดยพ่อแม่ของฉัน” แผนควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพที่หลำกหลำยต้องก ำหนดขึน้เพื่อใหต้รงกบัควำม
ตอ้งกำรทีห่ลำกหลำยและเฉพำะบุคคลของเดก็และเยำวชนทีแ่ตกต่ำงกนั 
 

เดก็ทุกคนควรไดร้บัควำมคุม้ครองตำมสถำนะของพวกเขำทีก่ ำหนดไวว้่ำเป็นเดก็โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัใิดๆ 
เกีย่วกบัเชือ้ชำตสิผีวิ เพศ ภำษำ ศำสนำ ต้นก ำเนิดทำงชำตพินัธุห์รอืสงัคม กำรเกดิ หรอืสถำนะอื่นๆ รวมถงึ
สถำนะกำรเขำ้เมอืง48 ส่วนส ำคญัของกระบวนกำรตดัสนิตำมหลกัประโยชน์สงูสุดของเดก็คอืกำรประเมนิควำม
เสีย่งร่วมกบัเจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำย พนกังำนอยักำร ผูป้กครองของเดก็ และนกัสงัคมสงเครำะห ์เพื่อท ำให้
มัน่ใจว่ำแผนกำรกลบัคนืสูส่งัคมนัน้จดัใหม้คีวำมปลอดภยัและสวสัดภิำพแกเ่ดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษย ์ 

 
ข้อท้าทายในการท าให้มัน่ใจว่ามีความปลอดภยัและสวสัดิภาพ  
ควำมรุนแรงทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยต์อ้งทนทุกขน์ัน้มผีลกระทบโดยตรงอย่ำงมำกและเหน็ไดเ้ป็นรูปธรรมทัง้
ต่อร่ำงกำยและมผีลกระทบทำงดำ้นจติใจ (และกำรขม่ขูใ่นเรื่องควำมรุนแรง) ตลอดจนควำมกลวักำรแกแ้คน้ทีอ่ำจ
เกิดขึ้นได้ ควำมพยำยำมในกำรคำดกำรณ์และจดักำรกบัประเด็นปัญหำควำมปลอดภัยและสวสัดิภำพนัน้มี
ควำมส ำคญัในแง่ของกำรทีจ่ะสำมำรถกำ้วออกไปจำกกำรคำ้มนุษย ์
  
ควำมกงัวลเรื่องควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ หลกัทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ผชญิในกำรกลบัคนืสูส่งัคมมกีำร
ระบุและกล่ำวถงึ ดงันี้ 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก “ผูค้้ามนุษย”์ 49 
2. ข้อกงัวลเรือ่งความเส่ียงและความปลอดภยัภายในชุมชนและสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน 
3. ประเดน็ปัญหาความปลอดภยัจากสภาพแวดล้อมในครอบครวั 
4. ความรูสึ้กไม่ปลอดภยัและไม่มัน่คง 

                                                      
46 ข้อ 19 ข้อ 32 ข้อ 34  ข้อ 35 และ ข้อ 36 อนสุญัญาแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิเดก็ (UN Convention on the Rights of the Child: CRC) ข้ออ่ืนของอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิของ
เดก็ในการได้รับความคุ้มครองได้แก่ ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 16 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 39 และ ข้อ 40 
47 ข้อ 20 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
48 ข้อ 2 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็; องค์การยนิูเซฟ (พ.ศ. 2549) แนวทางว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการคา้มนษุย์ (Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking) 
นิวยอร์ก: องค์การยนิูเซฟ หน้า 10 
49 “ผู้ค้ามนษุย์” ในบริบทนีห้มายถึงใครก็ตามท่ีสมรู้ร่วมคิดในประสบการณ์การค้ามนษุย์ของบคุคล ซึ่งอาจเป็นนายหน้า ผู้จดัหางาน คนขนสง่ นายจ้าง ผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และอ่ืนๆ 
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 1. ความเส่ียงท่ีเกิดจาก “ผู้ค้ามนุษย์” ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
หลำยคนเผชญิกำรข่มขู่และควำมรุนแรงจำกผูค้ำ้มนุษยข์องพวกเขำ ซึง่
เป็นประเด็นปัญหำที่ร้ำยแรงเมื่อกลบับ้ำนเนื่องจำกนำยหน้ำและผู้ค้ำ
มนุษย์ของพวกเขำโดยส่วนใหญ่แล้วอำศัยอยู่ในหรือใกล้กับชุมชน
ทอ้งถิน่ของพวกเขำและผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนกถ็ูกละเมดิ
หรอืข่มขูจ่ำกผูค้ำ้มนุษย ์แมก้ระทัง่เมื่อผูค้ำ้มนุษยเ์หล่ำนัน้ถูกจบักุมและ
จ ำคุกอยู่แต่บำงครัง้กย็งัรู้สกึว่ำผู้ค้ำมนุษย์ยงัอยู่เพรำะญำติหรอืเพื่อน
ของผู้ค้ำมนุษย์ยงัอยู่ในชุมชนท้องถิ่นและขู่ผู้เสียหำย  ผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์บำงคนถูกข่มขู่โดยครอบครวัของผู้คำ้มนุษย ์ในบำงกรณี
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ไม่ได้ถูกข่มขู่โดยหรือโดนท ำร้ำยตรงจำก 
“ผูค้ำ้มนุษย”์ แต่แสดงควำมกงัวลเกีย่วกบัควำมเป็นไปไดน้ี้ 
 

ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ถูกคำ้มนุษยห์รอืถูกชกัชวนใหท้ ำงำนจำก
คนทีพ่วกเขำรูจ้กัมำก่อน โดยทัว่ไปมกัเป็นคนจำกครอบครวัหรอืชุมชน
ของพวกเขำ ซึง่หมำยถงึว่ำบุคคลเหล่ำนี้สำมำรถตดิตำมหำพวกเขำใน
ภำยหลงัไดห้ำกตอ้งกำรท ำเช่นนัน้ ดงันัน้จงึมคีวำมจ ำเป็นในกำรตดิตำม
เรื่องควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงของผูเ้สยีหำยในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึ่ง
ของกระบวนกำรกลบัคืนสู่สงัคมและเป็นสิง่ที่ต้องท ำเป็นประจ ำตลอด
ระยะเวลำ นอกจำกนี้ ยงัจ ำเป็นในกำรส ำรวจกำรรบัมอืในกรณีฉุกเฉิน
และทำงเลอืกกำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์เผชญิ
กบักำรขม่ขูต่่อควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพของพวกเขำตลอดช่วงเวลำ
ในกำรฟ้ืนฟูและกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำ   
 
2. ข้อกงัวลเรื่องความเส่ียงและความปลอดภยัภายในชุมชนและ
สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน ควำมเสีย่งเกดิได้จำกบุคคลในชุมชนเช่นกนั หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้
มนุษยด์ำ้นแรงงำนไปประเทศมำเลเซยีกบัสำมแีละลูกๆ ของเธอ สำมขีองเธอเสยีชวีติระหว่ำงถูกคำ้มนุษย ์และ
เมื่อเธอกลบัมำบ้ำนเธอได้รบับ้ำนที่อยู่อำศยัจำกองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลอื คนในชุมชนของเธอซุบซบินินทำ
เกีย่วกบัเธอบอกว่ำเธอเคยเป็นผูค้้ำประเวณีในประเทศมำเลเซยี ผูช้ำยบำงคนรงัควำนเธอ เรยีกเธอว่ำเป็นผู้ค้ำ
ประเวณี และเพื่อนบ้ำนทีต่ดิกนัของเธอคุกคำมทำงเพศต่อเธอ โดยขู่ว่ำเขำต้องกำร “มำหำและหลบันอนทีบ่ำ้น
ของเธอ”  
 
3. ประเดน็ปัญหาความปลอดภยัจากสภาพแวดล้อมในครอบครวั ในบำงกรณีผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
เกิดควำมไม่ปลอดภัยภำยในสภำพแวดล้อมครอบครวัที่พวกเขำกลบัไป ส ำหรบับำงคนเป็นกรณีต่อเนื่องของ
ควำมสมัพนัธท์ีย่ำกล ำบำกและรุนแรงในครอบครวัทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้ำ ในหลำยกรณีผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ด้
เผชญิควำมขดัแยง้หรอืกำรถูกท ำร้ำยละเมดิก่อนกำรค้ำมนุษยซ์ึ่งมสี่วนท ำใหพ้วกเขำตดัสนิใจยำ้ยถิน่  กำรกลบั
บำ้นในกรณีดงักล่ำวจงึไม่ใช่ทำงเลอืกทีป่ลอดภยัเสมอไป และผูเ้สยีหำยจ ำนวนหนึ่งถูกท ำรำ้ยโดยสำมหีรอืสมำชกิ
ในครอบครวัหลงัจำกออกมำจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบจำกกำรคำ้มนุษย ์

การเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 
ควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ
ต้องได้รบักำรประเมนิและประเมนิซ ้ำอย่ำง
ต่อเนื่องส ำหรบัผู้เสียหำยบำงคน ในระยะ 
เวลำช่วงแรกหลงัถูกค้ำมนุษย์นัน้เป็นชว่งที่
อ ันตรำยเนื่ องจำกผู้ค้ำมนุษย์ยังคงอยู่ใน
ประเทศปลำยทำง แต่ควำมเสี่ยงจะลดลง
เมื่อเวลำผำ่นไปและดว้ยระยะหำ่งจำกสถำน 
กำรณ์กำรค้ำมนุษย์รวมถึงกำรได้กลบับ้ำน
ในเวลำต่อมำ ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงคนเผชิญกบัควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นทนัที
เมื่อพวกเขำกลบัไปยงัครอบครวั เพรำะกำร
ปรำกฏตวัของผูค้้ำมนุษย์ในชุมชน ในกรณี
อื่น ๆ ประเด็นปัญหำควำมเสี่ยงและควำม
ปลอดภัยปรำกฏในภำยหลัง เช่น ควำม
เ กี่ ย ว ข้อ ง กับกำ รมีส่ วน ร่ วม ในฐำนะ
ผู้เสียหำยหรือพยำนในกระบวนกำรควำม
ยุติธรรมทำงอำญำ หรือเมื่อชุมชนทรำบ
เรื่องกำรค้ำมนุษย์ที่เกดิขึน้ ฯลฯ จงึเป็นสิง่
ส ำคญัทีจ่ะประเมนิและจดักำรควำมต้องกำร
ด้ำนควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพอยู่เสมอ
และด ำเนินกำรตำมแผนควำมปลอดภยัและ
แผนกำรรบัมอืในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรท ำงำนกำรจดักำรรำยกรณี นอกจำกนี้
ยงัเป็นสิง่ส ำคญัที่ควรท ำกำรประเมนิควำม
เสี่ยงไม่เพียงแต่ควำมเสี่ยงจำกผู้ค้ำมนุษย์ 
แต่รวมถงึควำมเสีย่งต่อครอบครวัและชมุชน
ซึ่งผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์(กลบั)คืนสู่
ไปสู่สงัคมนัน้อกีดว้ย 
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ในกรณีอื่น กำรค้ำมนุษย์น ำไปสู่ปัญหำควำมปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับควำมตึงเครียดและกำรท ำร้ำยภำยใน
ครอบครวั รปูแบบสว่นใหญ่ทีพ่บในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถำมในกำรศกึษำนี้คอืควำมรุนแรงในครอบครวั โดยอนัดบั
แรกคอืผูห้ญงิทีก่ลบับำ้นไปอยู่กบัสำมขีองพวกเธอซึง่เป็นกรณีทีพ่บมำกทีสุ่ดในกลุ่มผูห้ญงิทีก่ลบัมำบำ้นหลงัจำก
ถูกค้ำมนุษย์เพื่อแต่งงำนหรอืค้ำประเวณี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมื่อกลบับำ้นกบัเดก็ที่เกดิมำในระหว่ำงกำรถูกคำ้
มนุษย์ ส ำหรบัเด็กบำงคนกำรกลบัไปอำศยัอยู่กบัครอบครวัของพวกเขำไม่ใช่สิง่ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่เดก็ 
เน่ืองจำกพ่อแม่ของเดก็ไม่เหมำะสมหรอืไม่เตม็ใจดแูลพวกเขำอย่ำงถูกตอ้ง 
 
4. ความรู้สึกไม่ปลอดภยัและไม่มัน่คง ในบำงกรณีประเดน็ปัญหำเรื่องควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพอำจไม่ไดม้ี
สำเหตุมำจำกกำรขม่ขูแ่ละกำรแกแ้คน้ทีเ่กดิขึน้จรงิแต่มสีำเหตุหลกัจำกควำมรูส้กึไม่ปลอดภยั ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยบ์ำงคนเล่ำว่ำพวกเขำรูส้กึไม่ปลอดภยัตัง้แต่ออกมำจำกสถำนกำรณ์คำ้มนุษยข์องพวกเขำ และ/หรอืเมื่อกลบั
บ้ำน กำรใช้ชีวิตอยู่ด้วยควำมกลัวมีผลกระทบในแง่ลบต่อกำรฟ้ืนฟูเยียวยำของพวกเขำ และส ำหรับผู้ตอบ
แบบสอบถำมบำงคนนัน้กลำยเป็นควำมวติกกงัวลอย่ำงต่อเนื่องซึง่มอีทิธพิลต่อทำงเลอืกและกำรตดัสนิใจหลงัถูกคำ้
มนุษยข์องพวกเขำ ในบำงกรณีไม่เพยีงแต่ผูเ้สยีหำยเท่ำนัน้ทีรู่ส้กึหวำดกลวัแต่รวมถงึสมำชกิในครอบครวัของเขำ
เช่นกนั ผูเ้สยีหำยบำงคนบรรยำยว่ำครอบครวัของพวกเขำรูส้กึหวำดกลวัอย่ำงไรบำ้งหลงัจำกประสบกำรณ์ถูกคำ้
มนุษยข์องพวกเขำถงึแมว้่ำยงัไม่มคีวำมเสีย่งทีส่งัเกตเหน็ไดก้ต็ำม ในหลำยกรณี หญงิสำวถูก “เกบ็ตวัไวภ้ำยใน
บ้ำน” โดยครอบครวัของพวกเธอเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิอะไรขึน้กบัพวกเธออกี รวมทัง้กำรถูกค้ำมนุษย์อกีครัง้ 
ผูห้ญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเวยีดนำมไปประเทศจนีเพื่อค้ำประเวณีอธบิำยว่ำพ่อแม่ของเธอกงัวล
เรื่องควำมปลอดภยัของเธอเป็นอย่ำงมำกเมื่อเธอกลบัไปบ้ำน และพวกเขำไม่ปล่อยใหเ้ธอออกไปขำ้งนอกเป็น
เวลำสำมเดอืนเพรำะว่ำเธออำจถูกคำ้มนุษยอ์กีครัง้ 
 
กรณีศึกษาเรือ่งประเดน็ปัญหาความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์
หญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนถูกคุกคำมโดยผูค้ำ้มนุษยข์อง
เธอหลังจำกที่เธอกลับบ้ำนและด ำเนินคดีต่อผู้กระท ำผิด  แม้ว่ำผู้ค้ำมนุษย์อยู่ในคุกก็ยังขู่จะฆ่ำผู้เสยีหำย 
ผูเ้สยีหำยและสำมขีองเธอกลวัมำกจนท ำใหพ้วกเขำคดิจะยำ้ยไปอยู่กบัแม่สำมขีองเธอ ทัง้ๆ ทีม่คีวำมสมัพนัธท์ี่
ตงึเครยีดมำกกบัแม่สำมขีองเธอผูซ้ึง่โทษว่ำเธอผดิเองส ำหรบักำรคำ้มนุษยท์ีเ่กดิขึน้ “ฉนัไม่กลำ้แมแ้ต่จะออกไป
ขำ้งนอกและท ำงำนเพรำะฉนักลวัว่ำผูค้ำ้มนุษยจ์ะใหค้นไม่ดบีำงคนมำท ำอนัตรำยต่อฉนั” 
 

เดก็ผู้ชำยคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศจนีเพื่อขอทำนมำจำกสภำพแวดล้อมทำงครอบครวัที่มกีำร
ละเมดิทำรุณและไม่ไดก้ลบับำ้นหลงัถูกคำ้มนุษย์เพรำะกำรละเมดินี้ เขำเป็นเดก็พกิำรและพ่อแม่มกัใหเ้ขำอด
อำหำรและทุบตีเขำเพรำะพ่อแม่รู้สกึว่ำเขำควรช่วยครอบครวัท ำฟำร์มได้ กำรกลบับ้ำนเป็นกำรไม่ปลอดภยั
ส ำหรบัเขำ เขำบอกว่ำไม่สำมำรถยกโทษใหค้รอบครวัของเขำส ำหรบัสิง่ทีท่ ำกบัเขำไวไ้ด ้
 

หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำซึง่ถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศเพื่อค้ำประเวณี เมื่อเธอกลบับำ้นผูค้ำ้มนุษย์
และพีส่ำวของผูค้ำ้มนุษยท์ ำรำ้ยเธอในทีส่ำธำรณะ ตแีละเตะเธอทัง้ๆ ทีเ่ธอตัง้ครรภ์ น้องสำวของผูเ้สยีหำยเขำ้
มำช่วยและขูว่่ำจะแจง้ต ำรวจ แต่ผูค้ำ้มนุษยย์งัคงขูเ่ธอต่อไปว่ำจะท ำใหเ้ธอพกิำรดว้ยมดี 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ  (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในเรื่องความ
ปลอดภยัและสวสัดิภาพ 
 
แผนงาน  
 

 ท าการประเมินความเส่ียงในครอบครวั นักสงัคมสงเครำะห์และผูจ้ดักำรรำยกรณีควรท ำกำรประเมนิควำม
เสีย่งของครอบครวัส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ต่ละรำยเพื่อประเมนิระดบัควำมเสีย่งในกำรทีผู่เ้สยีหำยแต่
ละรำยจะกลบัไปอำศยัอยู่กับครอบครวัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนด้ำนกำรกลบัคืนสู่สงัคมรำยบุคคล กำร
ประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำวควรเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดักำรรำยกรณีทีต่่อเนื่องและมกีำรด ำเนินกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ
และรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงและเปลีย่นแปลงไป 
 

 ท าการประเมินความเส่ียง เจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยควรท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งในดำ้นควำมปลอดภยั
ของผูเ้สยีหำยแต่ละรำยในกระบวนกำรกำรกลบัคนืสู่สงัคม กำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัและสวสัดิ
ภำพควรตรวจสอบทัง้ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกผูค้ำ้มนุษยร์วมถงึสภำพแวดลอ้มในชุมชน ซึง่ควรท ำกำรประเมนิควำม
เสีย่งเหล่ำน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอและทนักบัสถำนกำรณ์ทีป่รบัเปลีย่นไป 
 

 ท าให้มัน่ใจว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษยมี์ส่วนร่วมในการท าการประเมินความเส่ียง ใหผู้เ้สยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์รวมถึงเด็กได้มสี่วนท ำกำรประเมนิควำมเสี่ยงและกำรประเมนิครอบครวั ข้อมูลและมุมมองของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นสิง่จ ำเป็นเพื่อใหไ้ดก้ำรประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงละเอยีดและรอบดำ้น 
 
 ติดตามความปลอดภยัและความมัน่คงอยา่งสม า่เสมอตลอดระยะเวลา พจิำรณำ (และทบทวน) ถงึควำม
เสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อำจต้องเผชิญกบักำรข่มขู่ในเรื่องควำมปลอดภัยและควำม
ปลอดภยัและสวสัดภิำพของพวกเขำในระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำ ดงันัน้จงึตอ้ง
มกีำรประเมนิควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่องในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกำรจดักำรรำยกรณี 
 

เดก็หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศไทยอำศยัในสถำนคุ้มครองในขณะที่รอกำร
พจิำรณำคดต่ีอผูค้ำ้มนุษยข์องเธอ คนทีม่ำจำกสถำนกำรคำ้ประเวณีทีเ่ธอถูกแสวงประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศ
มำทีส่ถำนคุม้ครองและพยำยำมเขำ้ถงึเดก็หญิงคนนี้ เจำ้หน้ำทีส่ถำนคุม้ครองป้องกนัไม่ใหเ้หตุกำรณ์นี้ เกดิขึน้
ไดแ้ละพจิำรณำใหบุ้คคลเหล่ำนี้เป็นภยัคุกคำมรำ้ยแรงต่อควำมเป็นอยู่ทีด่ทีำงร่ำงกำยและควำมปลอดภยัของ
เดก็หญงิ 
 

หญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัใหแ้ต่งงำน เธอเคยมชีวีติกำรแต่งงำนทีม่ี
กำรละเมดิทำรุณมำก่อนทีจ่ะเธอถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำน เธอกลบับำ้นโดยทีต่ัง้ครรภแ์ละ
สำมขีองเธอตกลงทีจ่ะพำเธอกลบัมำ อย่ำงไรกต็ำมไม่นำนหลงัจำกทีเ่ธอกลบัไป เธอกถ็ูกละเมดิทำรุณอกี ใน
ทีส่ดุเธอจงึหนีออกจำกบำ้นไปอยู่กบัน้องสำวของเธอ 
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 ใช้แผนงานส าหรบัการรบัมือกรณีฉุกเฉินและทางเลือกในการปฏิบติัอ่ืนๆ ในกรณีที่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยเ์ผชญิกบักำรข่มขู่ต่อควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพของพวกเขำ ควรน ำแผนรบัมอืแบบฉุกเฉินและทำงเลือกใน
กำรปฏบิตัมิำใช ้ซึง่แผนงำนเหล่ำนี้ควรไดร้บักำรพฒันำจำกควำมร่วมมอืและกำรประสำนงำนของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 ท างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเมื่อเผชิญความเส่ียง เมื่อมกีำรระบุ
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่บังคบัใช้กฎหมำยและหน่วยงำนที่สำมำรถให้ควำมคุ้มครอง
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยเ์พื่อท ำใหผู้้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์มัน่ใจในควำมปลอดภยัและควำมปลอดภยัและ
สวสัดภิำพของพวกเขำ  
 

 แจ้งทางเลือกส าหรบัความปลอดภยัเพ่ิมเติมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์ส ำรวจทำงเลอืกต่ำงๆ เช่น 
แผนกำรคุ้มครองพยำนที่มอียู่และวธิอีื่นๆ เพื่อท ำใหม้ัน่ใจถงึควำมปลอดภยัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีม่ ี
ควำมเสีย่งอย่ำงรำ้ยแรง 
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินครอบครวัและการประเมินความปลอดภัยและสวสัดิภาพ เด็ก
เช่นเดยีวกบัพ่อแม่หรอืผูป้กครองของพวกเขำควรไดร้บักำรปรกึษำในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของขัน้ตอนกำรประเมนิ
ควำมเสี่ยงใดๆ พฒันำและใช้ระเบียบกำรสื่อสำรและขัน้ตอนวธิกีำรที่เป็นมติรกบัเดก็เพื่อให้เด็กมสี่วนร่วมใน
กระบวนกำรนี้ 
 

 แจ้งเดก็เก่ียวกบัความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพวกเขา ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอำยุและช่วงเวลำของกำรพฒันำ 
เดก็ควรไดร้บัแจง้ขอ้มูลอย่ำงครบถว้นเกีย่วกบัควำมเสีย่งใดๆ ทีพ่วกเขำอำจต้องเผชญิ และหำกมคีวำมต้องกำร
ใดๆ ในควำมคุ้มครองของพวกเขำ ควรให้ข้อมูลอย่ำงรวดเร็วและที่เป็นปัจจุบันอย่ำงสม ่ำเสมอในวิธีกำรที่
เหมำะสมแก่เดก็โดยเจำ้หน้ำทีผู่ซ้ึง่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมำโดยเฉพำะ 
 

 พิจารณาความปลอดภยัว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินตามหลกัประโยชน์สูงสุดของเดก็ 
ควำมปลอดภยัควรเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบหลกัทีไ่ดร้บักำรประเมนิในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรตดัสนิ
ตำมหลกัประโยชน์สูงสุดของเดก็ มวีตัถุประสงค์เพื่อระบุหำกำรแก้ไขปัญหำทีย่ ัง่ยนื โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณี
ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ทีพ่ลดัพรำก 
 
นโยบาย / การรณรงค ์
 

 พฒันาเครื่องมือและระเบียบขัน้ตอนในการประเมินครอบครวั ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ พฒันำ
เครื่องมอืและวธิกีำรขัน้ตอนโดยควำมร่วมมอืจำกกลุ่มผูเ้ชีย่วชำญกำรประเมนิ (ทัง้กำรประเมนิครอบครวัโดยนัก
สงัคมสงเครำะห ์และกำรประเมนิควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพโดยเจำ้หน้ำทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำย)
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การให้บริการด้านท่ี 9. การให้ความช่วยเหลือทางด้านครอบครวั การไกล่
เกล่ีย และการให้ค าปรึกษา  

การสรา้งและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางครอบครวัท่ีดี 
 

ความจ าเป็นในการช่วยเหลือเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมครอบครวัท่ีดี 
ครอบครวัได้รบักำรยอมรบัจำกกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศว่ำเป็นกำรรวมกลุ่มทำงธรรมชำติและ
พืน้ฐำนของสงัคม และมสีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองโดยรฐั50 สทิธขิองเดก็ต่อควำมคุม้ครองและกำรดูแลในครอบครวั
ของพวกเขำบญัญตัไิวใ้นขอ้ 9 แห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็ เวน้แต่จะก ำหนดโดยเจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจว่ำใหม้กีำร
ทบทวนทำงตุลำกำรว่ำไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของพวกเขำ กำรรกัษำสภำพแวดล้อมทำงครอบครวัหรอืกำรรกัษำ
หรอืกำรฟ้ืนฟูควำมสมัพนัธค์วรเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบหลกัทีไ่ด้รบักำรประเมนิเมื่อตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรแกไ้ข
ปัญหำทีย่ ัง่ยนืตำมหลกัประโยชน์สงูสดุของเดก็ 
 

สภำพแวดลอ้มทำงครอบครวัทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยก์ลบัไปเป็นตวัแปรที่ส ำคญัในแง่ทีว่่ำพวกเขำสำมำรถ
กลบัคนืสู่สงัคมอย่ำงประสบควำมส ำเรจ็หรอืไม่ พลวตัโครงสรำ้งในครอบครวัและควำมสมัพนัธบ์ำงครัง้สนับสนุน
กำรกลบัคนืสู่สงัคม ในสภำพแวดลอ้มครอบครวัทีเ่อือ้ต่อกำรสนับสนุนนัน้ กล่ำวคอืสมำชกิในครอบครวัเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรช่วยให้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ฟ้ืนฟูเยียวยำและท ำให้กำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยร์ำบรื่นขึน้ แต่หำกควำมสมัพนัธใ์นครอบครวัไม่ดกีอ็ำจเป็นอุปสรรคต่อกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบ
ควำมส ำเรจ็ พลวตัโครงสรำ้งในครอบครวัทีม่ปัีญหำนัน้ไม่เอือ้และบ่อนท ำลำยกระบวนกำรกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

ในกำรท ำงำนร่วมกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละครอบครวัของพวกเขำเพื่อเพิม่โอกำสของกำรกลบัคนืสูส่งัคม
ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ มเีรื่องทีเ่ป็นควำมตอ้งกำรส ำคญัหลกัสองดำ้นไดแ้ก่ 1. กำรจดักำรควำมสมัพนัธแ์ละควำมตงึ
เครยีดภำยในครอบครวั (ซึง่บำงส่วนเป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย ์บำงส่วนมำจำกสำเหตุอื่น) และ 2. กำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืทีต่รงตำมควำมตอ้งกำรของสมำชกิในครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ ซึง่หำกปล่อยทิง้ไวโ้ดย
ไม่ได้รบักำรจดักำรมคีวำมเป็นไปได้ที่จะน ำไปสู่ควำมซบัซ้อนหลำยประกำรและควำมเครยีดต่อผู้เสยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยย์ิง่ขึน้ 
 

การจดัการและการไกล่เกลีย่ความสมัพนัธใ์นครอบครวั “ครอบครวัทีไ่ม่ดี” “ครอบครวัทีดี่” ผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยเ์ผชญิสถำนกำรณ์ครอบครวัทีแ่ตกต่ำงกนัมำกเมื่อกลบัภูมลิ ำเนำ บำงคนมำจำกครอบครวัทีม่ปัีญหำ
ควำมสมัพนัธใ์นครอบครวั บ่อยครัง้ทีปั่ญหำมอียู่ก่อนจะถูกคำ้มนุษย ์และสง่ผลใหเ้กดิควำมเปรำะบำงในกำรถูกคำ้
มนุษยม์ำกยิง่ขึน้ ยิง่ไปกว่ำนัน้ ควำมเครยีดและปัญหำต่ำงๆ มกัไม่ไดร้บักำรแกไ้ขในขณะทีผู่เ้สยีหำยไม่อยู่และ
บ่อยครัง้ทวคีวำมตงึเครยีดมำกขึน้หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์ผูเ้สยีหำยไม่สำมำรถอำศยักำรพึง่พงิสมำชกิ
ในครอบครวัในกำรช่วยเหลอืสนับสนุน อกีทัง้สภำพแวดล้อมทำงครอบครวัอำจไม่เอื้อต่อกำรกลบัคนืสู่สงัคมที่

                                                      
50 สหประชาชาติ (พ.ศ. 2491) ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน ข้อ 16 การสนบัสนนุ การพิจารณาด้านมนษุยธรรมสนบัสนนุความพยายามในการฟืน้คืนความเป็นครอบครัว (family reunification) ซึ่ง
หมายความวา่เพ่ือลดความทกุข์ท่ีเกิดจากระยะเวลาขัน้ตอนการแยกจากกนัเป็นเวลานาน (เช่น ในกรณีของผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์) เช่น การไกลเ่กลี่ยในครอบครัวมีความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดการรวมตวั
กนัของสมาชิกในครอบครัว โปรดดตูวัอย่าง ส านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) (พ.ศ. 2544) หมายเหตคุวามเป็นมาส าหรับวาระการประชมุ: การฟืน้คืนความเป็นครอบครัวในบริบท
ของการตัง้ถ่ินฐานใหมแ่ละการเข้าสูส่งัคม การคุ้มครองครอบครัว: ความท้าทายในการด าเนินนโยบายในบริบทของการตัง้ถ่ินฐานใหม ่การประชุมหารือระดบัไตรภาคีประจ าปีเก่ียวกบัการตัง้ถ่ินฐานใหม ่กรุง
เจนีวา 20-21 มิถนุายน พ.ศ. 2544 สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf 
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ประสบควำมส ำเรจ็ ในสถำนกำรณ์ทีรุ่นแรงมำกขึน้ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์ำจำกสภำพแวดลอ้มครอบครวัที่
ไม่สมบรูณ์ รวมถงึควำมรุนแรงในครอบครวั กำรละเมดิทำรุณ กำรใชย้ำเสพตดิ และอื่นๆ 
 

ในทำงตรงกนัขำ้มผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนมคีวำมสมัพนัธใ์นครอบครวัทำงบวกและควำมสมัพนัธท์ีด่ี
กบัสมำชกิในครอบครวัของพวกเขำทัง้หมดหรอือย่ำงน้อยกบัสมำชกิบำงคนในครอบครวั ส ำหรบับุคคลเหล่ำนี้
ครอบครวัเป็นแหล่งส ำคญัของกำรสนับสนุนในช่วงเวลำของกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรกลบัคนืสู่สงัคม นอกจำกนี้ 
ควำมช่วยเหลอืและกำรสนับสนุนจำกครอบครวัยงัท ำหน้ำทีใ่นกำรสนับสนุนอยู่เบือ้งหลงัจำกหน่วยงำนทีใ่หค้วำม
ช่วยเหลอืซึง่ในหลำยกรณีไม่สำมำรถใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมได ้
 

แม้กระทัง่ในกรณีที่อยู่ในสถำนกำรณ์ที่ดีที่สุดกต็ำม ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลระหว่ำงผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยแ์ละครอบครวัของพวกเขำในช่วงเวลำหลงัจำกกำรถูกค้ำมนุษยม์กัไม่ค่อยรำบรื่น เมื่อเกดิควำมตงึเครยีด
และปัญหำท ำใหย้บัยัง้ควำมสำมำรถของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นกำรกำ้วเดนิออกจำกไปจำกกำรคำ้มนุษย ์
และกลบัคนืสู่สงัคมในครอบครวัและชุมชนของพวกเขำ ควำมตงึเครยีดและควำมขดัแยง้ทีพ่บมกัมสีำเหตุเบือ้งตน้
จำกควำมยำกล ำบำกทำงดำ้นเศรษฐกจิและควำมตงึเครยีดในควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลภำยในครอบครวัซึง่ถูก
ท ำใหแ้ตกแยก เสยีหำย และในบำงกรณีถูกท ำลำยซึง่เป็นผลมำจำกกำรคำ้มนุษย ์ 
 

การให้ความช่วยเหลือทีต่รงตามความต้องการของสมาชิกในครอบครวั ในบำงกรณี ควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลอืของสมำชกิในครอบครวัเป็นสิง่ส ำคญัยิง่ เมื่อได้รบักำรสอบถำมเกี่ยวกบัสิง่ทีพ่วกเขำอยำกจะแนะน ำ
ให้แก่ผู้ให้บรกิำรเพื่อพฒันำปรบัปรุงกำรบรกิำรส ำหรบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน
หนึ่งเน้นถงึควำมส ำคญัของกำรดูแลเอำใจใส่สนับสนุนไม่เพยีงแต่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์เท่ำนัน้แต่ควรดูแล
เอำใจใสส่มำชกิในครอบครวัของพวกเขำดว้ย ควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืของสมำชกิในครอบครวัมมีำกมำย แต่
ประเดน็ทีม่คีวำมส ำคญัรวมถงึ ควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นเศรษฐกจิ (เน่ืองจำกกำรว่ำงงำน หนี้สนิ เงนิเดอืนต ่ำ) กำร
ดูแลสุขภำพและกำรรกัษำพยำบำล (รวมถงึกำรบ ำบดัรกัษำผูต้ดิยำเสพตดิและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) กำรศกึษำ
และกำรสนับสนุนทำงด้ำนจิตใจ (ในกำรรบัมือกบัผลกระทบของกำรค้ำมนุษย์ต่อสมำชกิในครอบครวั) ควำม
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืทำงครอบครวับำงประกำรนัน้มอียู่ก่อนกำรคำ้มนุษยแ์ละมสีว่นท ำใหบุ้คคลนัน้ถูกคำ้มนุษย์ 
ในกรณีเหล่ำนี้กำรใหบ้รกิำรทำงสงัคมแก่ครอบครวัทีเ่ปรำะบำงอำจป้องกนักำรคำ้มนุษยไ์ดต้ัง้แต่แรก ปัญหำและ
ควำมต้องกำรอื่นๆ เกีย่วขอ้งกบัและเกดิขึน้โดยตรงจำกประสบกำรณ์กำรคำ้มนุษยข์องแต่ละบุคคลเอง ซึง่ในแง่นี้ 
สมำชกิในครอบครวัจงึกลำยเป็น “ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยล์ ำดบัรอง” 
 
*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ เด็กที่ถูกค้ำมนุษย์หลำยคนมำจำกสภำพแวดล้อมครอบครวัที่มปัีญหำและไม่
สำมำรถกลบัไปอยู่กบัครอบครวัของพวกเขำได้ หรอืพวกเขำกลบัไปแต่ไม่ได้รบักำรดูแลและคุ้มครองอย่ำง
เหมำะสม อย่ำงไรกด็มีบีำงกรณีทีก่ำรกลบัไปยงัสภำพแวดลอ้มทำงครอบครวัอำจเป็นไปไดเ้นื่องจำกมกีำรไกล่
เกลี่ยที่เหมำะสมและกำรให้ค ำปรกึษำโดยผู้ให้บริกำร ซึ่งโดยทัว่ไป พบว่ำรูปแบบของกำรเขำ้ไปพูดคุยกบั
ครอบครวั (family intervention) และควำมช่วยเหลอืโดยชุมชน (community based assistance) ยงัเป็นเรื่องที่
ขำดไปในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง 
 

บำงองค์กรได้ท ำงำนร่วมกบัเด็กในขณะที่พวกเขำอำศยัอยู่ในครอบครวัหรือชุมชนในฐำนะที่เป็นทำงเลอืก
นอกเหนือไปจำกกำรดูแลในสถำนคุ้มครอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใชก้ำรไดด้สี ำหรบัเดก็หลำยคน ถึงแม้อำจไม่ใช่
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ทำงเลอืกส ำหรบัเดก็ทุกคนทีถู่กคำ้มนุษย ์(บำงคนมำจำกสภำพแวดลอ้มทีไ่ม่ปลอดภยั) เมื่อไดร้บักำรสนบัสนุน
ในลกัษณะนี้ในระหว่ำงกำรกลบัคนืสู่สงัคม (เช่น ผ่ำนกำรไกล่เกลี่ยครอบครวั กำรติดตำมตรวจสอบ ควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ) กช็่วยท ำใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มทำงครอบครวัทีเ่หมำะสมและเป็นไปไดส้ ำหรบัเดก็และ
เยำวชนทีจ่ะกลบัไป 
 

ทำงเลอืกทีเ่หมำะสมมำกกว่ำในกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยค์อืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืเดก็ในกำร
กลบัไปอยู่กบัครอบครวัของพวกเขำ ซึง่ควรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหแ้ก่เดก็ทุกคนหำกเป็นทำงเลอืกทีป่ลอดภยั
และดสี ำหรบัเดก็51 สทิธขิองเดก็ในกำรอยู่กบัครอบครวัของเขำหรอืเธอได้รบักำรบญัญตัิไว้ในหลำยข้อแห่ง
อนุสญัญำว่ำดว้ยสทิธเิดก็52 กำรท ำงำนร่วมกบัครอบครวัในกรณีทีเ่หมำะสมสำมำรถท ำใหม้ัน่ใจว่ำเดก็ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรกลบัสู่สภำพแวดล้อมแบบครอบครวั และคุ้มครองสทิธิของพวกเขำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ 
 

 
ข้อท้าทายในการท างานรว่มกบัครอบครวัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์
สภำพแวดลอ้มในครอบครวัทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยก์ลบัไปเป็นส่วนส ำคญัของกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบ
ควำมส ำเรจ็ และองคก์รควรสนับสนุนกำรพฒันำสถำนกำรณ์ควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลำในครอบครวั
และช่วยสร้ำงเสรมิควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัใหเ้ป็นไปในเชงิบวก สิง่ที่ส ำคญัเท่ำเทยีมกนัคอืกำรรบัรู้และกำร
จดักำรควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของสมำชกิในครอบครวัของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ บำงองค์กรควร
ค ำนึงถึงและพยำยำมรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ครอบครวัของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ และ
ท ำงำนร่วมกบัครอบครวัทัง้หมดในสถำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของงำนกลบัคนืสู่สงัคม ในทำงตรงกนัขำ้มบำงองคก์ร
และสถำบนัใหค้วำมช่วยเหลอืสมำชกิในครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืส่งต่อพวกเขำไปหน่วยงำน
อื่นๆ เพื่อขอควำมช่วยเหลอื ในหลำยกรณีกำรช่วยเหลอืดงักล่ำวมสี่วนส ำคญัในกำรกลบัคืนสู่สงัคมของแต่ละ
บุคคลหรอืในกำรกระตุน้เพื่อใหเ้กดิกำรกลบัคนืสูส่งัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ 
 

                                                      
51 โปรดดสูหประชาชาติ (พ.ศ. 2553) แนวทางทางเลอืกการดแูลเดก็ (Guidelines for the Alternative Care of Children) ฉบบัท่ี A/RES/64/142, 14. สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี 
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf 
52 ข้อ 9 ก าหนดให้เดก็จะไมถ่กูแยกจากบิดามารดาโดยขดักบัความประสงค์ของบิดามารดา เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมายรับรองเมื่อการแยกเช่นนีจ้ าเป็นเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ ข้อ 9 ยงัระบุ
ตอ่ไปวา่ในการตดัสินใจดงักลา่วอาจจ าเป็นในกรณีเฉพาะ เชน่ ในกรณีท่ีเดก็ถกูกระท าโดยมิชอบ หรือถกูละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยู่แยกกนัและต้องมีการตดัสินวา่เดก็จะพ านกัท่ีใด 
ข้อ 7 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ก าหนดให้เดก็ “เท่าท่ีจะเป็นไปได้ มีสิทธิท่ีจะรู้จกัและได้รับการเลีย้งดจูากบิดามารดาของตน”ข้อ 5 ระบตุอ่ไปวา่: “รัฐภาคีจะเคารพตอ่ความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าท่ี
ของบิดามารดา หรือเท่าท่ีเป็นไปได้ ของสมาชิกของครอบครัวขยายหรือชมุชน ซึ่งก าหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถ่ิน หรือของผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบคุคลอ่ืนท่ีรบัผิดชอบตอ่เดก็ตามกฎหมาย ใน
อนัท่ีจะให้แนวทางและการแนะแนวตามท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพท่ีพฒันาขึน้ของเดก็ในการใช้สทิธิของเดก็ตามท่ีอนสุญัญานีใ้ห้การรับรอง” 

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการท างานกบัครอบครวั 
หญิงสำวคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์จำกประเทศเมียนมำไปประเทศสิงคโปร์เพื่อท ำงำนในบ้ำนได้รับควำม
ช่วยเหลือในขณะที่กลับคืนสู่สงัคม ไม่เพียงแต่ส ำหรับตัวเธอเองเท่ำนัน้แต่ยังได้รับควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรแพทยส์ ำหรบัแม่ของเธอทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ถงึกำรรกัษำพยำบำลเพื่อรกัษำปัญหำสุขภำพทีรุ่นแรงได้ องคก์ร
ทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืส่งต่อกรณีแม่ของเธอไปอกีแผนงำนหนึ่ง (ทีไ่ม่ใช่ดำ้นกำรคำ้มนุษย)์ เพื่อจดัหำยำทีจ่ ำเป็น
ต่ออำกำรของเธอ กำรทีไ่ม่ต้องซือ้ยำเองเป็นควำมช่วยเหลอืทีส่ ำคญัมำกต่อครอบครวัของเธอโดยรวม เพรำะ
ท ำใหเ้หลอืเงนิทุนส ำหรบัสง่ใหน้้องสำวสองคนของเธอไปโรงเรยีนได ้
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อย่ำงไรกต็ำม หลำยโครงกำรทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืไม่ไดค้ ำนึงถงึสภำพแวดลอ้มทำงครอบครวัอย่ำงเพยีงพอว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรจดักำรรำยกรณีและไม่ไดใ้หค้รอบครวัมสี่วนร่วมโดยตรงในกำรท ำงำนเพื่อกำรกลบัคนืสู่สงัคม
ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ องคก์รอื่นไม่ไดม้ขีอบเขตกำรท ำงำนหรอืทรพัยำกรในกำรช่วยสมำชกิครอบครวั
ของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยตรงและไม่ไดส้่งต่อกรณีของพวกเขำไปหน่วยงำนหรอืสถำบนัอื่นเพื่อให้กำร
สนบัสนุน ในหลำยกรณีไม่มกีำรตดิตำมหำครอบครวัและกำรประเมนิครอบครวั (อย่ำงเหมำะสม) ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง
ของกำรใหค้วำมช่วยเหลอืและกำรคุม้ครองทีใ่หแ้ก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็ทีพ่ลดัพรำกจำกครอบครวั 
เพื่อตรวจสอบว่ำกำรกลบัคนืไปครอบครวันัน้เป็นทำงเลอืกทีเ่หมำะสมมำกกว่ำหรอืไม่ และเพื่อเตรยีมควำมพรอ้ม
ของครอบครวัและเดก็ส ำหรบักำรฟ้ืนคนืควำมเป็นครอบครวัดงักล่ำว 
 

ประเดน็และขอ้ทำ้ทำยทีห่น่วยงำนและสถำบนัเผชญิในกำรท ำงำนกบัครอบครวัของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
ระบุไวแ้ละกล่ำวถงึดำ้นล่ำงนี้ 
 

1. หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือไม่ได้ช่วยด าเนินการไกล่เกล่ียภายในครอบครวั  
2. การไม่ตระหนักว่าความต้องการของสมาชิกในครอบครวัเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัต่อการ

กลบัคืนสู่สงัคม 
3. ทรพัยากรท่ีจ ากดัในการสนับสนุนสมาชิกในครอบครวั 
4. การส่งต่อกรณีของสมาชิกในครอบครวัไปบริการอ่ืนๆ หรอืผูใ้ห้บริการอ่ืนมีอยู่อย่างไม่เพียงพอ 
5. การจดัการรายกรณีไม่ได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในครอบครวัอย่างเพียงพอ  

 
1. หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือไม่ได้ด าเนินการไกล่เกล่ียภายในครอบครวั พบว่ำมผีูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์ีใ่หส้มัภำษณ์ส ำหรบักำรศกึษำนี้จ ำนวนน้อยมำกทีบ่รรยำยว่ำไดร้บัควำมช่วยเหลอืในกำรจดักำรและกำร
ไกล่เกลีย่ควำมตงึเครยีดและปัญหำสภำพแวดลอ้มในครอบครวัของพวกเขำ แมแ้ต่ในกรณีของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์
ซึง่มกัเป็นกลุ่มทีต่อ้งกำรกำรสนบัสนุนเป็นอย่ำงมำกในกำรก ำหนดทศิทำงของพวกเขำเพื่อกลบัคนืสูค่รอบครวัและ
เพื่อเสริมสร้ำงและฟ้ืนฟูควำมสมัพนัธ์ในครอบครวั ในหลำยสถำนกำรณ์ปรำกฏว่ำเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์ถูกแยก
ออกมำจำกครอบครวัและใหอ้ยู่ในควำมดแูลของสถำบนัซึง่เป็นมำตรกำรทีม่กัไดร้บักำรปฏบิตัเิป็นล ำดบัแรกแทนที่
จะเป็นมำตรกำรขัน้สุดท้ำย โดยไม่ได้มคีวำมพยำยำมในกำรตรวจสอบถึงควำมเป็นไปได้เพื่อให้เดก็กลบัคืนสู่
สภำพแวดลอ้มของครอบครวัโดยใหก้ำรสนบัสนุนช่วยเหลอื มกีำรดแูลตดิตำมและกำรไกล่เกลีย่ 
 
2. การไม่ตระหนักว่าความต้องการของสมาชิกในครอบครวัเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัต่อการกลบัคืนสู่
สงัคม ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์พูดถึงกำรขอควำมช่วยเหลอืให้แก่สมำชกิในครอบครวัซึ่งโดยทัว่ไปแล้วมกั
ไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอืดงักล่ำว ในบำงกรณีหน่วยงำนอธบิำยแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยว์่ำพวกเขำสำมำรถ

หญงิกมัพูชำคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยเ์พื่อแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศในประเทศไทยไดร้บักำรช่วยเหลอื
ตำมแผนงำนของสถำนคุม้ครองหลงัจำกกลบับำ้นของเธอ เมื่อไดร้บักำรสอบถำมว่ำหำกเธอมคีวำมตอ้งกำรใดที่
ยงัไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื เธออธบิำยว่ำเธอไดร้บัทุกสิง่ตำมควำมต้องกำรของเธอรวมถงึกำรจดัใหม้กีำรดแูล
ทำงกำรแพทยส์ ำหรบับุตรของเธอซึง่ถอืว่ำเป็นสิง่ส ำคญัยิง่และเป็นสิง่ทีเ่ธอไม่สำมำรถจดัหำไดด้ว้ยตวัเธอเอง 
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ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ได้เท่ำนัน้ แต่ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกใน
ครอบครวัได ้อย่ำงไรกต็ำมผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยจ์ ำนวนมำกเหน็ว่ำเรื่องนี้เป็นกำรแยกแยะทีไ่ม่สมเหตุสมผล
เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของสมำชกิทุกคนในครอบครวันัน้มคีวำมเชื่อมโยงและมคีวำมพอ้งหรอืตรงกนั 
 

บำงหน่วยงำนไม่ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอควำมช่วยเหลอืแก่ครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์ซึง่ท ำให้
ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ไม่มีควำมชดัเจนว่ำควำมช่วยเหลือใดบ้ำงที่พวกเขำมีสทิธิได้รบั  (และไม่มีสทิธิ) 
นอกจำกนี้ยงัน ำไปสูข่อ้คบัขอ้งใจในสว่นของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีร่ะบุว่ำควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นครอบครวั
ของพวกเขำเป็นควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืทีส่ ำคญัทีสุ่ด แต่ไม่ไดร้บักำรยอมรบัหรอืกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั 
และไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร 
 
3. ทรพัยากรท่ีจ ากดัในการสนับสนุนสมาชิกในครอบครวั บำงหน่วยงำนและสถำบนัไม่ได้มขีอบเขตกำร
ท ำงำนหรอืทรพัยำกรในกำรช่วยเหลอืสมำชกิครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์เดก็ชำยคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้
มนุษยภ์ำยในประเทศเมยีนมำไดร้บักำรช่วยเหลอืเพื่อกลบัไปโรงเรยีน อย่ำงไรกต็ำมองคก์รไม่ไดม้ทีรพัยำกรใน
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืครอบครวัของเขำเพื่อเริม่ท ำธุรกจิขนำดเลก็หรอืช่วยใหพ้่อแม่ของเขำหำงำนท ำ ซึง่ควำม
ช่วยเหลอืนี้มผีลกระทบทีจ่ ำเป็นต่อควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองครอบครวัของเขำโดยรวม (พ่อแม่ของเขำยงัคงมอีุปสรรค
ทำงดำ้นเศรษฐกจิ) ซึง่จ ำกดัทำงเลอืกกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเดก็คนนี้ และในสถำนกำรณ์ทีว่กิฤตอิำจน ำไปสูก่ำร
ตอ้งออกจำกโรงเรยีนเพื่อท ำงำนและช่วยสนบัสนุนครอบครวัของเขำ 
 

ในกรณีอื่นๆ ควำมช่วยเหลือที่จดัหำให้แก่สมำชิกในครอบครวันัน้มีไม่เพียงพอ และแทบไม่มีส่วนท ำให้กำร
กลบัคนืสู่สงัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยป์ระสบควำมส ำเรจ็ หญงิชำวเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษย์ไป
ประเทศมำเลเซยีเพื่อบงัคบัแต่งงำนไดร้บักำรอบรมในสถำนคุม้ครองเป็นระยะเวลำสัน้ๆ ก่อนออกจำกโครงกำร
ควำมช่วยเหลอืเพื่อไปแต่งงำน สำมขีองเธอได้รบัควำมช่วยเหลอืด้วยทุนจ ำนวนสีล่้ำนดองเวยีดนำม [ประมำณ 
190 เหรยีญสหรฐั] เพื่อตัง้รำ้นซ่อมรถจกัรยำนยนต์ ในช่วงแรกเขำท ำธุรกจิไดด้แีละไดร้บัเงนิทีเ่พยีงพอ ซึง่ส่งผล
เชงิบวกต่อครอบครวั อย่ำงไรกต็ำม ไม่นำนหลงัจำกนัน้เขำเริม่ตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ์ึง่ท ำใหเ้ขำน ำรำยไดจ้ำก
ธุรกจิดงักล่ำวมำใชเ้กอืบทัง้หมด 
 

หำกหน่วยงำนสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกในครอบครวัและจะช่วยเหลืออย่ำงไรนัน้ต้องได้รบักำร
พจิำรณำอย่ำงรอบคอบ กำรพจิำรณำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกรณีของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย์ซึง่ครอบครวัอำจใชเ้งนิทุน
ในรูปแบบที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ควำมต้องกำรในกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเดก็ที่ถูกค้ำมนุษย์ เด็กชำยคนหนึ่งจำก
ประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศเพื่อใชแ้รงงำนไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกองค์กรหนึ่งใหเ้ลีย้งหมูเพื่อ
สรำ้งรำยได้ อย่ำงไรกต็ำม ในควำมเป็นจรงิเป็นพ่อแม่ของเขำทีไ่ด้รบัและเลีย้งหมูทีไ่ด้รบัมำและเงนิที่ได้รบัจำก
กำรเลีย้งหมูกไ็ม่ไดร้บักำรจดัสรรเพื่อกำรกลบัคนืสู่สงัคมของเขำ แต่พ่อแม่ของเขำกลบับรจิำคหมูเมื่อพีช่ำยของ
เขำบวชเป็นพระภกิษุท ำให้ครอบครวัไม่มวีธิหีำรำยได้ นอกจำกนี้กำรที่ครอบครัวใชเ้งนิบำงส่วนอำจไม่ตรงกบั 
ควำมตัง้ใจของผูใ้หบ้รกิำร เช่น เมื่อใหเ้งนิแก่พ่อแม่เพื่อท ำธุรกจิ ขนำดเลก็และท ำใหเ้ดก็สำมำรถกลบัเขำ้โรงเรยีน
ได ้แต่กลำยเป็นว่ำเดก็ตอ้งท ำงำนเพื่อธุรกจินัน้แทนกำรไปโรงเรยีน 
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4. การส่งต่อกรณีของสมาชิกในครอบครวัไปยงับริการอ่ืนๆ
หรือผู้ให้บริการอ่ืนมีไม่เพียงพอ กำรส่งต่อกรณีของสมำชิกใน
ครอบครัวไปยังบริกำรหรือผู้ให้บริกำรอื่นมีส่วนส ำคัญในกำร
สนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์หญงิ
สำวคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศสงิคโปร์
เพื่อท ำงำนในบำ้นไดร้บัควำมช่วยเหลอืในขณะทีก่ลบัคนืสู่สงัคม ไม่
เพียงแต่ส ำหรบัตัวเธอเองเท่ำนัน้แต่ยงัได้รบัควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรแพทยส์ ำหรบัแม่ของเธอที่ไม่สำมำรถเขำ้ถงึกำรรกัษำพยำบำล
และดิ้นรนท ำงำนเพื่อจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล องค์กรที่ให้ควำม
ช่วยเหลือส่งต่อกรณีแม่ของเธอไปอีกแผนงำนหนึ่ง  (ที่ไม่ใช่ด้ำน
กำรค้ำมนุษย์) เพื่อจดัหำยำที่จ ำเป็นต่อกำรรกัษำปัญหำสุขภำพที่
เรือ้รงัของแม่เธอ กำรทีไ่ม่ต้องซือ้ยำเองเป็นควำมช่วยเหลอืทีส่ ำคญั
มำกต่อครอบครวัของเธอโดยรวมเพรำะท ำใหเ้หลอืเงนิทุนส ำหรบัสง่
ใหน้้องสำวสองคนของเธอไปโรงเรยีนได ้
 

5.  การจดัการรายกรณีไม่ได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครวัอย่างเพียงพอ กำรไม่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลอืของสมำชกิในครอบครวัของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

นัน้ส่งผลกระทบ บำงครัง้ในทนัทแีละโดยตรงต่อควำมส ำเรจ็ของกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย ์ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยบ์ำงคนตัง้ใจยำ้ยถิน่อกีครัง้เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถใหก้ำรสนับสนุนและดแูล
สมำชกิในครอบครวัได ้ผูเ้สยีหำยคนอื่นไม่สำมำรถทีจ่ะกำ้วไปสู่หนทำงทีด่ขี ึน้ไดเ้น่ืองจำกมคีวำมต้องกำรเร่งด่วน
เพื่อใหค้วำมช่วยเหลอืครอบครวั คนทีม่สีญัชำตเิมยีนมำคนหนึ่งกลบับำ้นหลงัจำกทีถู่กคำ้มนุษยแ์ละไดร้บัควำม
ช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนใหท้ ำธุรกจิขนำดเลก็ อย่ำงไรกต็ำม เมื่อสมำชกิในครอบครวัลม้ป่วยกจ็ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิซึง่
เดมิตัง้ใจใชเ้ป็นเงนิลงทุนเพื่อจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล ด้วยเหตุนี้ธุรกจินัน้ล้มเหลวและองคก์รควำมช่วยเหลอืกไ็ม่
เตม็ใจใหก้ำรสนบัสนุนเพิม่เตมิเพรำะพวกเขำประเมนิกรณีนี้ว่ำเป็นหนึ่งในกรณีที่ “ควำมลม้เหลว” ตวัอย่ำงนี้แสดง
ใหเ้หน็ถงึควำมจ ำเป็นทีต่อ้งพจิำรณำไม่เพยีงแต่ในเรื่องบรบิทของครอบครวัทีก่วำ้งขึน้ในกำรประเมนิกำรกลบัคนื
สู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ แต่ยงัต้องพจิำรณำควำมต้องกำรในกำรจดักำรรำยกรณีเพื่อวเิครำะหก์รณีแบบองค์
รวม (โปรดดกูำรใหบ้รกิำรดำ้นที ่10. กำรบรหิำรจดักำรรำยกรณี)  

การเปล่ียนแปลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป 
สภำพแวดล้อมทำงครอบครวัมกีำรเปลี่ยนแปลง
ไปตำมกำลเวลำและควำมสัมพันธ์ภำยใน
ครอบครวัมกัเปลี่ยน (ดีขึ้นหรือแย่ลง) ในช่วง
เวลำของกำร(กลับ)คืนสู่ส ังคม ผู้เสียหำยจำก
กำรคำ้มนุษยบ์ำงคนไดพู้ดเกีย่วกบักำรไดร้บักำร
ตอ้นรบักลบับำ้น แต่ยงัเผชญิกบัปัญหำและควำม
ตงึเครยีดเนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
สงัคมของพวกเขำหลงัจำกทีก่ลบับ้ำน ซึ่งน ำไปสู่
กำรเสื่อมถอยของควำมสัมพันธ์ในครอบครวั 
ในทำงตรงกันข้ำมผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
บำงคนเผชญิกบัปัญหำตัง้แต่ช่วงแรกที่กลบัไป 
แต่ในช่วงเวลำต่อมำ ปัญหำเหล่ำนี้ได้รบักำร
แกไ้ขและควำมสมัพนัธใ์นครอบครวัดขีึน้ มนัเป็น
สิ่งส ำคัญในกำรประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมำชิกในครอบครัวและควำมต้องกำรของ
สมำชกิในครอบครวัอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหม้ ัน่ใจ
ว่ำกำร(กลบั)คนืสู่สงัคมนัน้จะประสบควำมส ำเรจ็
และยัง่ยนื ยงัเป็นสิง่ส ำคญัในกำรแยกแยะควำม
แตกต่ำงกนัระหว่ำงสมำชกิในครอบครวัในแงท่ีว่ำ่
อะไรก่อใหเ้กดิควำมสมัพนัธเ์ชงิบวกและลบ 
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กรณีศึกษาเรือ่งการท างานกบัครอบครวั 
หญงิคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศไทยเพื่อใชแ้รงงำนอธบิำยว่ำเนื่องจำกควำมตงึเครยีดในครอบครวัของเธอ
ทีท่ ำใหเ้ธอยำ้ยถิน่ ธุรกจิของครอบครวัของเธอด ำเนินไปไดไ้ม่ดแีละเธอมหีนี้ตอ้งช ำระคนื นอกจำกนี้ครอบครวั
ของสำมขีองเธอไม่ชอบหรอืไม่ยอมรบัเธอ ดงันัน้เธอจงึตดัสนิใจออกจำกกำรอยู่ในครอบครวัและไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ เธอไดย้นิว่ำมโีอกำสงำนทีด่ใีนประเทศไทยและยอมรบังำนดงักล่ำว เธอวำงแผนกลบับำ้นเมื่อเธอ
ไดร้บัเงนิจำกกำรท ำงำนในต่ำงประเทศและสำมำรถช ำระหนี้ของเธอได ้
 

ชำยชำวกมัพูชำคนหนึ่งอธบิำยว่ำเขำอพยพไปต่ำงประเทศเพื่อท ำงำนเพรำะคนในครอบครวัเขำเจบ็ป่วย  เขำ
ต้องกำรหำเงนิเพื่อจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลภรรยำของเขำทีป่่วยและลูกชำยวยัสีปี่ของเขำทรมำนจำกอำกำรของ
โรคหวัใจซึง่มคีวำมเสีย่งถงึชวีติ กำรอพยพยำ้ยถิน่ของเขำท ำใหเ้ขำถูกคำ้มนุษยเ์พื่อใชแ้รงงำน 
 

เดก็ชำยคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษยภ์ำยในประเทศเมยีนมำเพื่อใชแ้รงงำนตดัสนิใจยอมรบัขอ้เสนองำนเพรำะพ่อ
ของเขำเกดิอุบตัเิหตุทีท่ ำงำนท ำใหบ้ำดเจบ็ทีข่ำและไม่สำมำรถเดนิหรอืท ำงำนไดอ้กีต่อไป นอกจำกนี้แม่ของ
เขำกป่็วยมกีอ้นเน้ือทีค่อซึง่ไม่ไดร้บักำรวนิิจฉยัและรกัษำ และครอบครวัไม่มเีงนิเพื่อไปรกัษำทีค่ลนิิก 
 

เดก็ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศมำเลเซยีกลบับำ้นทีห่มู่บำ้นของเขำ แต่กพ็บว่ำมนั
เป็นเรื่องยำกเพรำะเขำอำศยัอยู่ในบำ้นเดยีวกบัแม่ทีทุ่พพลภำพรวมถงึพ่อและแม่เลีย้ง ควำมสมัพนัธภ์ำยใน
ครอบครวัมคีวำมตงึเครยีดและบ่อยครัง้ทีม่คีวำมขดัแยง้ระหว่ำงแม่และแม่เลีย้งของเขำ พ่อของเขำตดิสุรำและ
มกัท ำรำ้ยผูอ้ื่นเมื่อเขำเมำ  
 

หญงิเวยีดนำมคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยไ์ปฮอ่งกงประสบภำวะหนี้หนกัเมื่อเธอกลบัมำบำ้นเพรำะเงนิทีค่รอบครวัของ
เธอไดกู้ย้มืเพื่อกำรยำ้ยถิน่ของเธอ เธอและสำมขีองเธอมกัทะเลำะกนัเพรำะเรื่องหนี้ซึง่ส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อควำมสุขของครอบครวัและประสทิธภิำพกำรเรยีนของลูกๆ ในทีสุ่ดลูกชำยคนโตของเธอกต็ดัสนิใจออกจำก
โรงเรยีนเพื่อท ำงำนและช่วยครอบครวั 
 

ชำยคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกค้ำมนุษยเ์พื่อใชแ้รงงำนในประเทศไทย เขำออกจำกบำ้นนำนกว่ำสำมปี 
และไม่เคยพบลูกชำยคนเลก็ของเขำ ลูกชำยคนโตของเขำอำยุน้อยมำกเมื่อเขำจำกมำและจ ำเขำไม่ไดเ้มื่อเขำ
กลบัไป นอกจำกนี้เขำยงัไม่เคยไดต้ดิต่อกบัลกูๆ เลยขณะทีถู่กแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบในประเทศไทย กำร
กลับไปครัง้นี้ เป็นครัง้แรกที่ลูกๆ ได้พบและรู้จ ักพ่อของพวกเขำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธข์องพวกเขำ  
 

ผูห้ญงิคนหนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบทำงเพศ เธอ
ไดร้บักำรช่วยเหลอืในประเทศไทยและกลบับ้ำนโดยต ำรวจในประเทศเมยีนมำ เมื่อถงึบำ้นเธอไม่ไดบ้อกสำมี
ของเธอเกีย่วกบัประสบกำรณ์กำรถูกคำ้มนุษยข์องเธอเพรำะเธอกลวัว่ำเขำจะหย่ำกบัเธอ แต่สำมขีองเธอสงสยั
ว่ำเธอคำ้ประเวณ ีควำมสงสยันี้ยิง่เพิม่มำกขึน้จำกกำรซุบซบิของชุมชน สำมขีองเธอกล่ำวโทษเธอทีถู่กแสวงหำ
ประโยชน์โดยมชิอบและเริม่ท ำรำ้ยทำงร่ำงกำยเธอ แต่เธอไม่สำมำรถออกจำกชวีติแต่งงำนทีม่คีวำมรุนแรงได้
เพรำะเธอไม่สำมำรถดแูลลกูชำยของเธอไดเ้พยีงล ำพงั 
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หญงิคนหนึ่งถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศไทยไดก้ลบับำ้นพรอ้มกบัลกูทีย่งัเลก็ เธออธบิำยว่ำแม่
ของเธอโกรธเพรำะเธอกลบัมำพร้อมกบัเดก็ทำรกแต่ไม่มสีำมี วนัหนึ่งหลงัจำกที่ทะเลำะกนั แม่ของเธอโกรธ
และตีเธอและยงับอกใหเ้ธอออกจำกบำ้นพร้อมกบัลูกชำยของเธอ เธอไม่มหีนทำงทีจ่ะดูแลลูกชำยของเธอได้ 
แต่แม่ของเธอกไ็ม่ยอมใหลู้กของเธออำศยัอยู่กบัเธอในบำ้น หญงิคนนี้บรรยำยว่ำเศรำ้มำกเพยีงใดทีต่้องใหล้กู
ชำยของเธอแก่คนอื่น แต่รูส้กึว่ำเธอไม่มทีำงเลอืกอื่น  
 
เดก็หญงิชำวกมัพูชำคนหนึ่งซึ่งถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศเพื่อค้ำประเวณีมำจำกครอบครวัที่เปรำะบำงมำก 
เธอได้พกัอำศยัในสถำนคุ้มครองและได้รบักำรดูแลที่ครอบคลุม อย่ำงไรก็ตำมเธอเป็นกงัวลเกี่ยวกบัควำม
เป็นอยู่ที่ดขีองครอบครวัของเธอ และขอใหห้น่วยงำนหำขำ้วใหก้บัครอบครวัของเธอบำ้งเพื่อช่วยใหพ้วกเขำ
ไดร้บัควำมจ ำเป็นขัน้พืน้ฐำนแต่หน่วยงำนไม่ไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืดำ้นน้ี เมื่อสอบถำมว่ำเธอมปัีญหำใดทีเ่ธอยงั
ไม่ได้รบัควำมช่วยเหลอืหรอืไม่ เธอบอกว่ำในขณะทีเ่ธอได้รบักำรช่วยเหลอืเป็นอย่ำงด ีแต่เธอไม่สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลอืใดๆ แก่ครอบครวัของเธอไดซ้ึง่เป็นสำเหตุทีท่ ำใหเ้ธอวติกกงัวล 
 

หญิงสำวชำวลำวถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อใช้แรงงำนปฏิเสธควำมช่วยเหลือชัว่ครำวเพรำะเธอ
จ ำเป็นต้องช่วยครอบครวัของเธอท ำฟำร์ม กำรเขำ้พกัในสถำนคุ้มครอง (ประเภทของควำมช่วยเหลอืที่เธอ
ไดร้บัเสนอ) หมำยถงึกำรไม่สำมำรถมสีว่นช่วยแบ่งเบำภำระทำงเศรษฐกจิของครอบครวัซึง่ไม่ใช่ทำงเลอืกแกเ่ธอ 
 

เด็กหญิงชำวลำวคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศไทยเพื่อค้ำประเวณีอธิบำยว่ำเธอร้องขอควำมช่วยเหลือ
ทำงดำ้นเศรษฐกจิแก่ครอบครวัของเธอ แต่หน่วยงำนไม่ไดช้่วยเรื่องนี้แกเ่ธอ ครอบครวัของเธอยำกจน และเธอ
ไม่เขำ้ใจว่ำท ำไมหน่วยงำนไม่สำมำรถช่วยเหลอืพวกเขำได้ ส ำหรบัเธอกำรช่วยเหลอืสนับสนุนกบัครอบครวั
เป็นสว่นส ำคญัของควำมช่วยเหลอืทีเ่ธอตอ้งกำรในกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

เดก็หญิงชำวกมัพูชำคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศเพื่อค้ำประเวณีได้รบักำรสนับสนุนในแผนงำนของ
สถำนคุม้ครอง เธอรอ้งขอควำมช่วยเหลอืแก่ครอบครวัของเธอแต่หน่วยงำนปฏเิสธว่ำ ‘ไม่ได’้ พวกเขำอธบิำย
กบัเธอว่ำพวกเขำสำมำรถช่วยเฉพำะผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีเ่ป็นเดก็เท่ำนัน้ ไม่ใช่บุคคลประเภทอื่น 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในการท างาน
ร่วมกบัครอบครวัของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์ 
 

แผนงาน  
 
 ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครวัเพื่อสนับสนุนให้การกลบัคืนสู่สังคมให้เกิดความส าเรจ็ จัดควำม
ช่วยเหลอืและกำรบรกิำรไม่เพยีงแต่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ท่ำนัน้แต่ยงัควรครอบคลุมถงึสมำชกิในครอบครวั
ของผู้เสยีหำยซึ่งเป็นทุกขจ์ำกผลของกำรค้ำมนุษยเ์ช่นกนั ควำมช่วยเหลอืดงักล่ำวอำจรวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำ
เพื่อให้ครอบครัวจดักำรควำมขดัแย้งและควำมตึงเครียดภำยในครอบครัว กำรจัดหำงำนส ำหรับสมำชิกใน
ครอบครวัที่จ ำเป็นต้องท ำงำน กำรดูแลทำงกำรแพทย์หรอืกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศกึษำส ำหรบัเดก็ที่ถูกค้ำ
มนุษย ์พฒันำทรพัยำกรเพื่อช่วยเหลอืสมำชกิในครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยโ์ดยตรง เสนอกำรสง่ต่อ
กรณีแก่หน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอือื่นเมื่อไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหต้รงต่อควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืของ
สมำชกิในครอบครวัได ้
 

 ช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยติ์ดต่อกบัสมาชิกในครอบครวัก่อนการกลบับ้านและการกลบัคืนสู่
สงัคม กำรตดิต่อกบัสมำชกิในครอบครวัทีต่่อเนื่องเมื่อไดร้บัควำมช่วยเหลอืในต่ำงประเทศ เป็นกำรช่วยเหลอืที่
ส ำคญัส ำหรบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ กำรติดต่อล่วงหน้ำก่อนผู้เสยีหำยกลบัควรได้รบักำรด ำเนินกำรเป็น
ขัน้ตอนแรกในกำรสร้ำง (ฟ้ืนฟู) ควำมสมัพันธ์ ซึ่งพบว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่ท ำให้กำรกลับคืนสู่สงัคมประสบ
ควำมส ำเรจ็ 
 

 ร่วมงานโดยตรงกบัครอบครวัเพื่อแก้ไขปัญหา มสี่วนร่วมในกำรไกล่เกลี่ยในครอบครวัเพื่อระบุอุปสรรค
หรอืควำมเสีย่งต่อกำรกลบัไปยงัครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ (รวมถงึกำรตตีรำและกำรเลอืกปฏบิตั ิ
และควำมตึงเครียดและปัญหำควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ) และยังช่วยให้ครอบครัวพัฒนำกำรสื่อสำรและ
ควำมสมัพนัธท์ีด่แีละมปีระสทิธภิำพซึง่สำมำรถเพิม่โอกำสควำมส ำเรจ็ในกำร(กลบั)คนืสูส่งัคม 
 

 ส ารวจทางเลือกการเข้าสู่สงัคม หำกควำมสมัพนัธ์ในครอบครวัไม่ดีหรือไม่ปลอดภัย กำรกลบัไปอยู่กบั
ครอบครวัมกัไม่น ำไปสู่กำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ ผูใ้หบ้รกิำรควรส ำรวจทำงเลอืกในกำรกลบัคืนสู่
สงัคมหำกสภำพครอบครวัทีเ่ป็นอยู่ไม่ไดส้รำ้งเสรมิหรอือยู่ในสภำพทีด่ี ในบำงรำยอำจต้องไปอยู่อำศยักบัสมำชกิ
ครอบครวัคนอื่นหรอือยู่แยกจำกครอบครวั 
 

 งบประมาณส าหรบัช่วยเหลือตามความต้องการของครอบครวั จดัสรรงบประมำณใหค้วำมช่วยเหลอืไม่
เพยีงแต่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์แต่ละบุคคลเท่ำนัน้ แต่ควรจดัสรรส ำหรบัสมำชกิในครอบครวัของพวกเขำ 
รวมถึงควำมช่วยเหลือส ำหรบัสมำชกิในครอบครวัภำยใต้แผนงำนและงบประมำณ และรณรงค์กบัผู้สนับสนุน
งบประมำณและรฐับำลใหม้กีำรรวบรวมควำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืครอบครวัไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและ
แผนงำนกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
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ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 ด าเนินการติดตามหาครอบครวัและการติดต่อ กำรติดตำมหำและกำรติดต่อกบัครอบครัวต้องมีกำร
ด ำเนินกำรโดยเรว็ทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปไดบ้นพืน้ฐำนทีเ่ป็นควำมลบัและไดร้บัควำมยนิยอมจำกเดก็ 
 

 ประเมินความเหมาะสมในการกลบัไปสู่ครอบครวัของเดก็ ควรท ำกำรประเมนิควำมสำมำรถและควำม
ตัง้ใจของพ่อแม่ในกำรรบัเดก็กลบัไปและดแูลอย่ำงเหมำะสมและคุม้ครองเธอหรอืเขำ เพื่อตดัสนิว่ำเดก็ควรกลบัไป
หำครอบครวัหรอืไม่ กำรด ำเนินกำรประเมนิครอบครวัเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมนิเพื่อประโยชน์สงูสุดของเดก็ 
เพื่อประเมนิสถำนกำรณ์ของครอบครวัส ำหรบัเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยแ์ต่ละคน  
 

 ให้การสนับสนุนเดก็ติดต่อกบัครอบครวัเมื่อใดกต็ามท่ีเป็นไปได้ ในกรณีทีพ่ลดัพรำก เดก็ควรไดร้บักำร
สนับสนุนในกำรสรำ้งและรกัษำกำรตดิต่อกบัครอบครวัของพวกเขำ เวน้แต่ว่ำกำรท ำเช่นนัน้ไม่ปลอดภยัหรอืไม่
เหมำะสมส ำหรบัพวกเขำหรอืสมำชกิในครอบครวั 
 
 ท างานร่วมกบัครอบครวัของเดก็ในการสร้างทกัษะและความสามารถของพวกเขาเพื่อสนับสนุนการ
กลบัคืนสู่สงัคม ซึ่งอำจรวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรเลี้ยงดูและกำรให้ค ำแนะน ำเพื่อดูแลเด็กที่มีกำรแสดง
พฤตกิรรมเชงิลบและเป็นอนัตรำยซึง่อำจเกีย่วเนื่องมำจำกกำรถูกแสวงหำประโยชน์โดยมชิอบของพวกเขำ และ
เมื่อมคีวำมเหมำะสมและเป็นไปได ้ควรใหก้ำรสนบัสนุนพ่อแม่ของเดก็ในเรื่องกำรเลีย้งชพีเพื่อบรรเทำสถำนกำรณ์
ทำงดำ้นเศรษฐกจิภำยในครอบครวัใหด้ขีึน้  
 

 ให้ความช่วยเหลือบุตรของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์บุตรของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อำจได้รบั
ผลกระทบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบต่อพ่อแม่ของพวกเขำ และ/หรืออำจ
พยำยำมดิน้รนเพื่อท ำใหก้ลบัมำเป็นครอบครวัอกีครัง้หลงัจำกทีแ่ยกจำกกนัเป็นระยะเวลำนำน ท ำใหม้ัน่ใจได้ว่ำ
ควำมตอ้งกำรของบุตรของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยไ์ดร้บักำรพจิำรณำเพื่อกำรออกแบบแผนและกำรท ำงำนกำร
กลบัคนืสูส่งัคมทุกครัง้ พจิำรณำและด ำเนินกำรจดักำรควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืของเดก็ทีเ่กดิจำกสถำนกำรณ์
กำรคำ้มนุษย ์
 
นโยบาย/การรณรงค ์ 
 

 รณรงคเ์พื่อสร้างความใส่ใจในเรื่องครอบครวัของผู้เสียหายโดยรวมระหว่างช่วงการกลบัคืนสู่สงัคม 
รณรงค์กำรกลบัคืนสู่สงัคมแบบองค์รวมและครอบคลุมที่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรไม่เพียงแต่ของผู้เสยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์เท่ำนัน้แต่ยงัรวมถึงสมำชกิในครอบครวัของพวกเขำและบริบทของครอบครวัที่พวกเขำกลบัไป  
รณรงคก์ำรจดัท ำและกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนกระบวนกำรตดิตำมหำครอบครวัทีเ่หมำะสม 
 

 รวมความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครวัให้เป็นส่วนหน่ึงภายใต้ระบบการส่งต่อกรณี รณรงค์ให้
ระบบกำรส่งต่อกรณีค ำนึงถึงควำมต้องกำรของสมำชิกในครอบครัวของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
นอกเหนือไปจำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ต่ละบุคคล 
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 รณรงคก์ารให้ความช่วยเหลือแก่กบัครอบครวั กำรให้ควำมช่วยเหลอืแก่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยม์กั
หมำยถงึควำมต้องกำรในกำรช่วยเหลอืครอบครวัของพวกเขำด้วย รณรงค์ใหม้กีำรตระหนักถึงควำมส ำคญัของ
บรบิทครอบครวัทีก่วำ้งขึน้ในกำรท ำใหก้ำรกลบัคนืสู่สงัคมประสบควำมส ำเรจ็ และมกีำรรวบรวมควำมช่วยเหลอื
ครอบครวัไวใ้นกำรออกแบบและกำรด ำเนินงำนของนโยบำยและแผนกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
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การให้บริการด้านท่ี 10. การบริหารจดัการรายกรณี 
การสนับสนุนการกลบัคืนสู่สงัคมในระยะยาว  
 

ความจ าเป็นในการจดัการและการติดตามรายกรณี 
กำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นกระบวนกำรทีย่ำวนำน โดยทัว่ไปใชเ้วลำหลำยปีก่อนทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์สำมำรถ
กลบัคนืสู่สงัคมไดอ้ย่ำงยัง่ยนื และผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์กัเผชญิ “ควำมทอ้แท”้ และ “ควำมลม้เหลว” ในช่วง
ระยะเวลำกำรกลบัคนืสู่สงัคม ซึง่เสีย่งต่อกำรบัน่ทอนควำมพยำยำมของพวกเขำในกำรฟ้ืนฟูเยยีวยำและกำรออก
จำกสภำพกำรณ์คำ้มนุษย ์ในบำงกรณีเมื่อเผชญิกบัควำมทอ้แทแ้ละขอ้ทำ้ทำยในชวีติของพวกเขำหลงัถูกคำ้มนุษย ์
ผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยร์ู้สกึว่ำพวกเขำมทีำงเลอืกทีจ่ ำกดัซึ่งน ำไปสู่กำรตดัสนิใจทีส่่งผลกระทบเชงิลบต่อกำร
กลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำ หญงิเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศจนีกลบับ้ำนมำเป็นเวลำหลำยปีและ
สถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิของเธอมคีวำมกำ้วหน้ำดขีึน้ตัง้แต่เธอกลบัมำ อย่ำงไรกต็ำม เมื่อลูกชำยของเธอได้
ประสบอุบตัเิหตุจำกรถมอเตอรไ์ซคเ์ธอต้องกูย้มืเงนิจ ำนวน 30 ลำ้นดองเวยีดนำม [ประมำณ 1,450 เหรยีญสหรฐั] 
เพื่อรกัษำเขำซึ่งท ำให้เธอเป็นหนี้จ ำนวนมำกและส่งผลร้ำยต่อกำรกลบัคืนสู่สงัคมของเธอ ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์บำงคนรู้สกึว่ำพวกเขำไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกต้องย้ำยถิ่นอีกครัง้ ท ำให้พวกเขำเสี่ยงต่อกำรแสวงหำ
ประโยชน์โดยมชิอบและแมก้ระทัง่กำรถูกคำ้มนุษยอ์กีครัง้ 
 

กำรจดักำรรำยกรณีมีบทบำทส ำคญัในกำรคำดกำรณ์และกำรจดักำรประเด็นและ
ปัญหำทีผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์เผชญิในช่วงเวลำของกำรกลบัคนืสู่สงัคม  กำร
จัดกำรรำยกรณีเป็นกระบวนกำรที่มีกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อประเมิน วำงแผน 
ด ำเนินกำร ประสำนงำน ตดิตำม และประเมนิทำงเลอืกและกำรบรกิำรเพื่อใหต้รงตำม
ควำมต้องกำรกำรกลบัคนืสู่สงัคมของแต่ละบุคคลผ่ำนกำรสื่อสำรและทรพัยำกรที่มี
อยู่53 ซึง่ประกอบดว้ยกำรพฒันำและกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรกลบัคนืสูส่งัคมของ
แต่ละบุคคล ซึ่งได้รับกำรออกแบบโดยผู้จ ัดกำรรำยกรณี (มักจะเป็นนักสังคม
สงเครำะห์) ร่วมกับผู้ร ับผลประโยชน์ ผู้จ ัดกำรรำยกรณีนี้ตำมหลักกำรแล้วท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ (เช่น 
นกัจติวทิยำ เจำ้หน้ำทีท่ำงกำรแพทย ์ทนำยควำม ครหูรอืผูฝึ้กอบรม) เพื่อท ำใหว้ตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมทีก่ ำหนดไว้
ในแผนของแต่ละบุคคลรวมถงึกำรใหค้วำมช่วยเหลอืสำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิ ผูจ้ดักำรรำยกรณียงัประสำนงำนกำรส่งต่อ
กรณีส ำหรบักำรให้บรกิำรอื่นๆ จำกหน่วยงำนหรือสถำบนั (เช่น กำรบริกำรทำงสงัคมของรฐั องค์กรสำธำรณสุข 
สถำบนักฎหมำย โรงเรยีน ศูนยก์ำรอบรมฝึกอำชพี กำรจำ้งงำน และอื่นๆ) และหำกจ ำเป็น ควรมกีำรรณรงคใ์นนำม
ของผูร้บัผลประโยชน์ในกำรเขำ้ถงึบรกิำรทีจ่ ำเป็น  
 

ในกำรจดักำรรำยกรณีต้องท ำใหผู้้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยส์ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรกำรกลบัคนืสู่สงัคมและสทิธทิี่
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ ผลลพัธท์ีส่ ำคญัสำมประกำรของกำรจดักำรรำยกรณีในอนุ
ภูมภิำคลุ่มน ้ำโขง คอื สนบัสนุนกระบวนกำรกลบัคนืสู่สงัคม น ำไปสูก่ำรสง่ต่อกรณีส ำหรบับรกิำรอื่น และมสีว่นท ำ
ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีด่ขี ึน้ต่อกำรกลบัคนืสูส่งัคมในกลุ่มผูใ้หบ้รกิำร 

                                                      
53 โปรดด ู สงัคมการจดัการรายกรณีของสหรัฐอเมริกา (Case Management Society of America) (พ.ศ. 2553) มาตรฐานการปฏิบติัส าหรับการจดัการรายกรณี (Standards of Practice for Case 
Management) อาร์คนัซสั: สงัคมการจดัการรายกรณีของสหรัฐอเมริกา สามารถดเูพ่ิมเติมออนไลน์ได้ท่ี http://www.cmsa.org/portals/0/pdf/memberonly/standardsofpractice.pdf 

กำรท ำงำนผ่ำนกำรจดักำรกรณี 
“ทัง้ผู้เสียหำยและผู้ให้กำรดูแล
ได้รบัฟังซึ่งกนัและกนั และพวก
เขำค้นพบกำรแก้ปัญหำร่วมกนั 
หำกมีประเด็นปัญหำใดๆ ” (ผู้
ให้บริกำรในภูมิภำคลุ่มแม่น ้ ำ
โขง) 
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สนับสนุนกระบวนการกลบัคืนสู่สงัคม  กำรจดักำรรำยกรณีมีบทบำทส ำคญัในกระบวนกำรสนับสนุนกำร
กลบัคืนสู่สงัคมเพื่อหลีกเลี่ยง “ควำมท้อแท้” ในกรณีอื่นกำรจดักำรรำยกรณีท ำหน้ำที่เสมอืนเป็นตำข่ำยควำม
ปลอดภยั เมื่อม ี“ควำมทอ้แท”้ เกดิขึน้ เน่ืองจำกรำยกรณีไดร้บักำรดแูลจดักำรตลอดเวลำจงึมกีำรจดัหำบรกิำรและ
กำรสนบัสนุนเพื่อช่วยแกไ้ขวกิฤตซึง่เป็นวธิทีีส่ง่ผลใหก้ำรกลบัคนืสู่สงัคมประสบควำมส ำเรจ็ กำรจดักำรแต่ละรำย
กรณีทีต่่อเนื่องท ำใหห้น่วยงำนสำมำรถระบุปัญหำไดใ้นช่วงเริม่ตน้และท ำงำนร่วมกบัผูไ้ดร้บัประโยชน์เพื่อจดักำร
ปัญหำเหล่ำนัน้ กำรจดักำรรำยกรณีมกัมคีวำมสมัพนัธ ์(เชงิบวก) โดยตรงต่อผลลพัธข์องกำรกลบัคนืสูส่งัคม 
 

น าไปสู่การส่งต่อรายกรณีไปยงับริการอืน่  กำรจดักำรรำยกรณีเชื่อมโยงกบักระบวนกำรส่งต่อรำยกรณีทีม่ี
ประสทิธภิำพ เมื่อหน่วยงำนตดิตำมและท ำงำนร่วมกบัผู้ได้รบัประโยชน์เป็นประจ ำต่อเนื่อง พวกเขำจงึสำมำรถ
ระบุประเดน็ปัญหำต่ำงๆ และส่งต่อผู้ได้รบัประโยชน์ (และครอบครวัของพวกเขำ) ไปหน่วยงำนอื่นเพื่อรบักำร
บริกำรที่เหมำะสม กำรส่งต่อรำยกรณีมทีัง้ส่งต่อไปหน่วยงำนหรือสถำบนัที่มคีวำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรคำ้มนุษยแ์ละหน่วยบรกิำรสงัคมทัว่ไป 
 

มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจทีดี่ขึ้นต่อการกลบัคืนสู่สงัคมในกลุ่มผู้ให้บริการ กำรจดักำรรำยกรณีมสี่วนท ำ
ใหผู้ใ้หบ้รกิำรมคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคม ท ำใหผู้ใ้หบ้รกิำรสำมำรถตดิตำมอย่ำงใกลช้ดิและ
เขำ้ใจถงึทศิทำงกำรท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีห่ลำกหลำย และเขำ้ใจว่ำอะไรทีท่ ำให้ (และไม่ท ำให้) อะไร
น ำไปสู่ (และไม่น ำไปสู่) กำรกลบัคนืสู่สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื โดยทัว่ไปกำรจดักำรรำยกรณีระยะ
ยำวท ำใหเ้จำ้หน้ำทีด่ำ้นแผนงำนและผูส้นับสนุนงบประมำณสำมำรถประเมนิผลลพัธข์องกำรกลบัคนืสู่สงัคม โดย
ใชม้ำตรฐำนทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม และตวัชีว้ดัทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้
 

กำรจดักำรรำยกรณีและกำรตดิตำมทีต่่อเนื่องควรเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ ซึง่ควรมกีำรปรกึษำหำรอืกบัผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์และมกีำรแจ้งขอ้มูลให้ทรำบเพื่อให้ผู้เสยีหำยให้ควำมยนิยอมเสยีก่อน ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยบ์ำงคนไม่ตอ้งกำรใหห้น่วยงำนช่วยเหลอืไปเยีย่มพวกเขำในหมู่บำ้น เพรำะกำรกระท ำเช่นนี้เป็นกำร “ระบุ” 
ให้คนในชุมชนทรำบ และอำจน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบตัิและแม้กระทัง่กำรตีตรำ  บำงคนยินดีรบักำรติดต่อทำง
โทรศพัทห์รอืพบในเมอืงใกลเ้คยีง กำรท ำงำนกบัผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พื่อร่วมกนัก ำหนดวธิกีำรจดักำรรำย
กรณีทีเ่หมำะสมทีสุ่ดนัน้เป็นเรื่องทีม่คีวำมส ำคญัเพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลกัจรยิธรรมและ
เหมำะสม รวมทัง้ไม่ละเมดิสทิธแิละควำมเป็นอยู่ของพวกเขำ 
 

กำรด ำเนินงำนโดยยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมกบัเด็กและผู้ใหญ่ต้องอำศยักำรอบรมในเรื่องจรยิธรรมและหลกัสทิธิ
มนุษยชนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งท ำงำนด้ำนกำรติดตำมกำรกลบัคนืสู่สงัคมอย่ำงเพยีงพอ รวมถึงให้กำรอบรมแก่
บุคคลอื่นซึ่งติดต่อกบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้แปลหรือล่ำม เจ้ำหน้ำที่ด้ำนธุรกำร
เจำ้หน้ำทีภ่ำคสนำม ฝ่ำยกำรบรหิำรจดักำรองคก์ร ผูส้นบัสนุนงบประมำณและอื่นๆ 
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*ข้อค านึงพิเศษส าหรบัเดก็ เดก็มแีนวโน้มทีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำนกว่ำในกำรจดักำรรำยกรณีและดแูลตดิตำมใน
กำรกลบัคนืสูส่งัคม เนื่องจำกสภำวะกำรณ์ทีเ่ฉพำะและเปรำะบำงของเดก็ และเพรำะเดก็ไม่สำมำรถดแูลตวัเองได ้
นอกจำกนี้ ประเภทของควำมช่วยเหลอืทีจ่ ำเป็นต่อเดก็ เช่น กำรศกึษำอย่ำงเป็นทำงกำร โดยทัว่ไปมรีะยะเวลำ
ยำวนำนหลำยปี ในบำงกรณีเดก็ทีถู่กคำ้มนุษยไ์ดร้บักำรสนับสนุนและดแูลตดิตำมโดยผูใ้หบ้รกิำรมำนำนหลำยปี 
เดก็หญงิเวยีดนำมคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยภ์ำยในประเทศเพื่อใชแ้รงงำนไดร้บัควำมช่วยเหลอืครัง้แรกใหก้ลบัเขำ้
โรงเรยีนในปี พ.ศ. 2551 ตอนทีส่มัภำษณ์เธอในปี พ.ศ. 2555 เธอยงัคงไดร้บัควำมช่วยเหลอืทำงกำรศกึษำและ
กำรสนับสนุนอื่นหำกจ ำเป็น เธอตดิต่อกบัเจำ้หน้ำทีอ่งคก์รพฒันำเอกชนทีใ่หก้ำรสนับสนุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
ควำมกำ้วหน้ำในกรณีของเธอไดร้บักำรดูแลตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอและเป็นระบบ ในทำงตรงกนัขำ้มเดก็ทีถู่กคำ้
มนุษยบ์ำงคนแทบไม่ไดร้บักำรจดักำรและดแูลตดิตำมกรณีเลย 
 

ในกรณีของเด็ก กำรจดักำรรำยกรณีควรให้ครอบครวัหรือผู้ปกครองของเด็กมสี่วนร่วม ผู้จดักำรรำยกรณีใช้
วิธีกำรในกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์เพื่อท ำงำนกบัผู้ได้รบัประโยชน์และครอบครัวเพื่อท ำให้พวกเขำเกิดพลงั
เสรมิสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดแีละควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของพวกเขำเขำ้ช่วยแก้ไขปัญหำหำกจ ำเป็น ให้
ข้อมูลเกี่ยวกบัวิธีกำรขอรบับริกำรและทรพัยำกรในชุมชนของพวกเขำ และท ำงำนเพื่อช่วยคุ้มครองผู้ได้รบั
ประโยชน์และครอบครวัของพวกเขำ ซึง่บำงครัง้พวกเขำไม่อยู่ในฐำนะทีจ่ะท ำเช่นนัน้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 

กำรท ำงำนกำรจดักำรรำยกรณีกบัเดก็และเยำวชนทีถู่กคำ้มนุษยน์ัน้ควรใหเ้ดก็และเยำวชนไดเ้ขำ้ร่วมและมสีว่น
ร่วมอย่ำงจริงจงั อนุสญัญำว่ำด้วยสทิธิเด็กก ำหนดข้อผูกพนัทำงกฎหมำยให้รฐัสนับสนุนให้เด็กที่สำมำรถมี
มุมมองควำมคดิเหน็ของตนไดย้่อมมสีทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ในทุกเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อพวกเขำ และมกีำร
ใหน้ ้ำหนักกบัมุมมองเหล่ำนัน้ทีส่อดคลอ้งกบัอำยุและวุฒภิำวะของเดก็  อย่ำงไรกด็กีำรท ำงำนลกัษณะเช่นน้ีมกั
ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปในอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง เพรำะควำมต้องกำรของเด็กและเยำวชนที่ถูกค้ำมนุษย์มกัถูก
ก ำหนดโดยผูใ้หบ้รกิำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรโดยมกีำรปรกึษำกบัพ่อแม่หรอืผู้ปกครองฝ่ำยเดยีวเท่ำนัน้ เดก็หญงิคน
หนึ่งจำกประเทศเมยีนมำถูกคำ้มนุษยไ์ปประเทศมำเลเซยีเพื่อเป็นขอทำนและขำยของ เมื่อเธอกลบับำ้นเธอไดร้บั
ควำมช่วยเหลอืโดยองคก์รตำมทีเ่ธอต้องกำรและเธอเองกร็ูส้กึขอบคุณทีไ่ดร้บัควำมช่วยเหลอืดงักล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม เมื่อไดร้บักำรสอบถำมว่ำเธอมคีวำมกงัวลใดๆ เกีย่วกบักำรรบัควำมช่วยเหลอืเธอหรอืไม่ เธอแสดงขอ้คบั
ขอ้งใจทีไ่ม่ไดม้สีว่นร่วมอย่ำงแทจ้รงิในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัควำมช่วยเหลอืทีเ่ธอไดร้บัส ำหรบัแผนกำรกลบัคนืสู่
สงัคมและชวีติของเธอในระยะยำว เธออธบิำยว่ำเมื่อเจำ้หน้ำที่ผูซ้ึง่ใหค้วำมช่วยเหลอืมำพบเธอ พวกเขำพูดคุย
กบัแม่ของเธอเท่ำนัน้แต่ไม่ไดป้รกึษำกบัเธอเลย  
 

ขอ้ 25 แห่งอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิดก็ก ำหนดว่ำเดก็ในแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมมสีทิธไิด้รบักำรจดักำรและดูแล
ตดิตำมรำยกรณี54 ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสทิธขิองเดก็ในกำรไดร้บัแจง้เกีย่วกบัแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมอย่ำงครบถ้วน
รวมทัง้โอกำสที่เสนอให้ ตลอดจนควำมเสี่ยงหรือขอ้จ ำกดัที่มี และเด็กเป็นผู้ให้ควำมยนิยอมหรอืระงบัควำม
ยนิยอมโดยมกีำรบอกกล่ำว (และควำมยนิยอมทีต่่อเนื่อง) ในกำรมสี่วนร่วมในแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมแก่เดก็ที่
ถูกค้ำมนุษย์นัน้ควรสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรออกแบบ กำรด ำเนินงำน และกำรแก้ไข
แผนกำรกลบัคนืสูส่งัคม  

                                                      
54 ข้อ 25 แห่งอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิระบวุา่ “รฐัภาคียอมรับในสทิธิของเดก็ ผู้ซึ่งได้รับการจดัหาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจส าหรับวตัถปุระสงค์ของการดแูล การคุ้มครอง หรือการบ าบดัรักษาสขุภาพทัง้ทาง
ร่างกายหรือจิตใจในอนัท่ีจะได้รับการทบทวนการบ าบดัรกัษาท่ีให้แก่เดก็เป็นระยะๆ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมอ่ืนทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาดงักลา่ว” 
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ข้อท้าทายในการจดัการรายกรณี  
กำรจดักำรรำยกรณีเป็นศูนยก์ลำงในกำรท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคม บำงหน่วยงำนหรอืสถำบนัในภูมภิำคดูแล
ตดิตำมผูไ้ดร้บัประโยชน์เป็นเวลำสองถึงสำมปี ตดิตำมกรณีของพวกเขำเป็นประจ ำ และสิง่ทีส่ ำคญัคอืกำรจดัสรร
เวลำเพื่อสนับสนุนในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นหรอืวกิฤต กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวมผีลกระทบเชงิบวกต่อกำรกลบัคืนสู่
สงัคมทีป่ระสบควำมส ำเรจ็และเป็นผลใหห้ลำยกรณีของกำรกลบัคนืสูส่งัคมประสบควำมส ำเรจ็และยัง่ยนื 
 

 
กำรจดักำรรำยกรณีระยะยำวและกำรดูแลตรวจสอบไม่ได้เป็นบรรทดัฐำนกำรท ำงำนให้แก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย์หลำยคน จรงิๆ แล้วมหีลำยกรณีที่รำยงำนว่ำเมื่อกลบัถึงบ้ำนของพวกเขำมกีำรตดิต่อที่ไม่เพยีงพอหรอื
บำงครัง้ไม่มกีำรตดิต่อกบัหน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืหรอืสถำบนัทีใ่หก้ำรสนบัสนุนทำงสงัคมเลย โดยทัว่ไปนัน้

แนวปฏิบติัท่ีดีเรือ่งการจดัการรายกรณี 
หญงิชำวลำวคนหนึ่งไดร้บัควำมช่วยเหลอืเป็นเวลำสองถึงสำมปีระหว่ำงที่เธอไดร้บักำรฝึกอบรมกำรท ำผมและ
ได้รบักำรสนับสนุนเพื่อตัง้ร้ำนของเธอ ปัจจุบนัเธอไม่ได้รบัควำมช่วยเหลืออกีต่อไปแล้วแต่ผู้ให้บริกำรยงัคง
ตดิต่อกบัเธอเป็นประจ ำ “ตอนนี้ฉันไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอืใดแลว้ แต่ [องคก์ร] โทรหำฉันเดอืนละครัง้เพื่อถำม
ฉนัว่ำยงัโอเคกบังำนของฉนัอยู่หรอืไม่” 
 

หญิงคนหนึ่งจำกประเทศเมียนมำถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำน เมื่อได้รบัสอบถำมว่ำควำม
ช่วยเหลอืใดเป็นประโยชน์มำกทีสุ่ด เธอกล่ำวถงึกำรตดิต่อเป็นประจ ำกบันักสงัคมสงเครำะหท์ีม่ำเยีย่มและดูแล
เธอและครอบครวัของเธอ เธอแสดงควำมพงึพอใจและควำมรูส้กึชื่นชมต่อวธิกีำรจดักำรรำยกรณี เธอกล่ำวว่ำ 
“ฉนัชอบควำมช่วยเหลอืนี้มำกทีส่ดุ” 
 

หญิงเวียดนำมคนหนึ่งซึ่งถูกค้ำมนุษย์ไปประเทศมำเลเซียเพื่อบงัคบัแต่งงำนชื่นชมกำรติดต่อที่ต่อเนื่องกบั
เจำ้หน้ำทีผู่ซ้ึง่ใหค้วำมช่วยเหลอืในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ เธออธบิำยว่ำเจำ้หน้ำทีใ่จดแีละดแูลเธอเป็นประจ ำแมว้่ำ
เวลำผ่ำนมำแลว้ และมนัท ำใหเ้ธอรูส้กึสบำยใจและมคีวำมมัน่ใจ 
 

หญงิไทยคนหนึ่งซึง่ถูกค้ำมนุษย์เพื่อค้ำประเวณีไปประเทศญี่ปุ่ นมกีำรตดิต่อเป็นประจ ำกบันักสงัคมสงเครำะห์
ตลอดช่วงเวลำกำรกลบัคนืสู่สงัคม นกัสงัคมสงเครำะหโ์ทรหำเธออย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่ำเธอเป็นอย่ำงไร
บำ้งในแง่มุมต่ำงๆ ของชวีติของเธอและเพื่อตรวจสอบว่ำเธอมปัีญหำใดๆ หรอืมคีวำมต้องกำรควำมช่วยเหลอืที่
ยงัไม่ไดร้บัหรอืไม่ เพรำะเธอมอีำกำรเรือ้รงัทำงกำรแพทยท์ีจ่ ำเป็นต้องใชย้ำรกัษำ นักสงัคมสงเครำะหย์งัท ำให้
มัน่ใจว่ำเธอสำมำรถเขำ้ถึงยำที่เธอต้องกำรเพื่อรกัษำอำกำรของเธอและเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ได้หำก
จ ำเป็น 
 

ชำยหนุ่มคนหนึ่งถูกค้ำมนุษย์ภำยในประเทศเมยีนมำเพื่อใช้แรงงำนอธบิำยว่ำเขำมกีำรติดต่อและได้รบัควำม
ช่วยเหลอืเป็นรำยบุคคลจำกผู้จดักำรรำยกรณีของเขำ ผู้จดักำรรำยกรณีของเขำได้ออกแบบแผนกำรกลบัคืนสู่
สงัคมร่วมกบัเขำและพบกบัเขำทุกสำมเดอืนเพื่อตรวจสอบว่ำทุกอย่ำงเป็นอย่ำงไร และเพื่อหำรอืเกีย่วกบัปัญหำ
หรือควำมต้องกำรใดๆ ที่เกิดขึ้นภำยหลงัจำกกำรพบกันครัง้ก่อน เขำอธิบำยว่ำกำรได้รับกำรติดต่อและกำร
สนบัสนุนทีต่่อเนื่องเป็นเรื่องส ำคญัมำกส ำหรบัเขำและมสีว่นช่วยอย่ำงมำกต่อกำรกลบัคนืสูส่งัคมของเขำ 
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มผีลกระทบในทำงลบต่อควำมเป็นอยู่ทีด่แีละกำรกลบัคนืสู่สงัคมของพวกเขำ ขอ้ท้ำทำยในกำรจดักำรรำยกรณี
ระยะยำวรวมถงึ 
 

1. การจดัให้มีการจดัการรายกรณีเพียงเลก็น้อยหรอืไม่มีเลย 
2. การจดัการรายกรณีเป็นเพียงระยะสัน้เท่านัน้ 
3. การขาดทรพัยากร 

 

1. การจดัให้มีการจดัการรายกรณีเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีเลย ผู้เสยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนไม่ไดร้บักำรจดักำรรำยกรณี ซึง่หมำยถงึกำรไม่ได้
รบัควำมช่วยเหลอืในระยะยำวและกำรไม่ไดร้บักำรสง่ต่อรำยกรณีเพื่อขอควำม
ช่วยเหลอืกบัปัญหำทีพ่วกเขำเผชญิในขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรกลบัคนืสู่สงัคม 
ผูใ้หบ้รกิำรสว่นใหญ่ดูเหมอืนว่ำไม่ไดใ้ชว้ธิกีำรทีเ่ป็นระบบหรอืเครื่องมอืที่เป็น
มำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรประเมนิควำมต้องกำรของผูเ้สยีหำย ในหลำยกรณี
กำรประเมนิควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลเป็นกำรประเมนิอย่ำงรวดเรว็มำก
และท ำ “เพยีงครัง้เดยีวเท่ำนัน้” ในกรณีอื่นๆ ไม่มกีำรจดัท ำกำรประเมนิควำม
ต้องกำรที่เป็นระบบและเป็นรำยบุคคล โดยทัว่ไปมักพบว่ำมีกำรจัดกำร
ประเมนิควำมตอ้งกำรทีเ่ป็นระบบภำยใตแ้ผนงำนของสถำนคุม้ครองมำกกว่ำที่
อื่น อย่ำงไรก็ตำมแม้แต่ในแผนงำนของสถำนคุ้มครองก็ไม่ได้มกีำรพิจำรณำ
สถำนกำรณ์และควำมตอ้งกำรเฉพำะบุคคลอย่ำงรอบคอบเสมอไป 
 

มีผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จ ำนวนหนึ่งอธิบำยว่ำได้รับกำรเสนอ (และ
ยอมรบั) กำรบรกิำรและกำรอบรมทีไ่ม่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของพวก
เขำ และพวกเขำดูเหมือนไม่ได้รับค ำแนะน ำที่เพียงพอจำกผู้ปฏิบัติงำน
ส ำหรบัรำยกรณี (case workers) เพื่อใหท้ศิทำงต่อกำรตดัสนิใจและทำงเลอืก
แก่พวกเขำ ในบำงกรณีผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ขอควำมช่วยเหลือที่
เฉพำะเจำะจงมำกเพื่อใหต้รงตำมควำมต้องกำรในแต่ละบุคคลหรอืเป้ำหมำย
ของพวกเขำ แต่กลับได้รับ “กำรปฏิเสธ” จำกผู้ให้บริกำรเนื่องจำกควำม
ช่วยเหลอืทีข่อนัน้ไม่ใช่รปูแบบกำรใหค้วำมช่วยเหลอืพืน้ฐำนของหน่วยงำน 
 

แมว้่ำมกีำรจดักำรประเมนิควำมตอ้งกำรรำยบุคคลขึน้แต่กม็กัท ำในระยะเวลำทีจ่ ำกดั กล่ำวคอืมกีำรประชุมเพยีง
ครัง้เดยีวและเสนอชุดกำรใหบ้รกิำรทีม่กีำรก ำหนดไวล่้วงหน้ำและคดัเลอืกไวใ้นกำรใหบ้รกิำร โดยทัว่ไปผูเ้สยีหำย
จำกกำรคำ้มนุษยไ์ม่ได้กล่ำวถงึกำรหำรอืกบัผูใ้หบ้รกิำรเรื่องควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดเ้กีย่วกบัทำงเลอืก
ดำ้นควำมช่วยเหลอืต่ำงๆ หรือเกีย่วกบักำรทีผู่ใ้หบ้รกิำรเสนอทีจ่ะส ำรวจทำงเลอืกดำ้นควำมช่วยเหลอือื่นที่อำจ
เหมำะกบัพวกเขำมำกกว่ำ นอกจำกนี้ พวกเขำยงัไม่ไดก้ล่ำวถงึกำรใหโ้อกำสแก่พวกเขำในกำรพจิำรณำสิง่ที่พวก
เขำเองตอ้งกำรหรอืใหเ้วลำในกำรสะทอ้นใหเ้หน็ถงึทำงเลอืกทีห่ลำกหลำย 
 

การเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป 
กำรจดักำรรำยกรณีเป็นกระบวนกำรที่
เกิดขึ้นในระยะยำว ผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์หลำยคนจ ำเป็นต้องมี
กำรจดักำรรำยกรณีที่ดูแลเป็นพิเศษ
ส ำหรบัระยะเวลำสองถึงสำมปีก่อนที่
จะสำมำรถ(กลับ)คืนสู่ส ังคมอย่ำง
ประสบควำมส ำเรจ็ อย่ำงไรกต็ำมกำร
ดูแลจดักำรกรณีเป็นพเิศษนัน้มกัลดลง
เมื่อเวลำผ่ำนไป โดยผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ต้องกำรกำรดูแลจดักำร
กรณีเป็นพเิศษน้อยลงหลงัจำกทีพ่วก
เขำเริ่มมีควำมมัน่คง อย่ำงไรก็ตำม 
กำร(กลบั)คนืสู่สงัคมไมใ่ชก่ระบวนกำร
ทีต่รงไปตรงมำเสมอไป และผูเ้สยีหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ เผชิญกับควำม
ทอ้แทแ้ละควำมลม้เหลวไดต้ลอดเวลำ 
เมื่อเผชิญกับวิกฤตหรือควำมท้อแท้ 
กำรดูแลจัดกำรกรณีเป็นพิเศษอำจ
จ ำเป็นส ำหรบัช่วงระยะใดระยะเวลำ
หนึ่ง ควรมกีำรจดักำรรำยกรณีใหก้บั
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ต่อไป
ถึงแม้ว่ำกรณีนัน้ประสบควำมส ำเรจ็
และสิ้นสุดหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีใ่นกรณี
นัน้แลว้ 
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2.  การจดัการรายกรณีเป็นเพียงระยะสัน้เท่านัน้ ในหลำยกรณีควำมช่วยเหลอืเป็นบรกิำรแบบ “เพยีงครัง้เดยีว
เท่ำนัน้ (one-off)” หรอืเป็นควำมช่วยเหลอืระยะสัน้โดยมกีำรติดตำมผลในระยะยำวเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่มเีลย 
ยกตวัอย่ำงเช่น เดก็ชำยคนหนึ่งไดร้บัควำมช่วยเหลอืในเบือ้งต้นเพื่อกลบัไปโรงเรยีน แต่ต่อมำเขำต้องออกจำก
โรงเรยีนเพรำะปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกจิในครอบครวัของเขำ ซึ่งเขำต้องช่วยแก้ปัญหำด้วยกำรท ำงำน  ในกำร
จดักำรรำยกรณีของเดก็รำยนี้ กำรดแูลทีเ่หมำะสมอำจตอ้งอำศยักำรสง่ต่อกรณีของพ่อแม่ของเดก็เพื่อเขำ้รบัควำม
ช่วยเหลอืทำงดำ้นเศรษฐกิจ (เช่น กจิกรรมสรำ้งเสรมิรำยไดห้รอืกำรจดัหำงำน) ซึง่ท ำใหเ้ดก็สำมำรถไปโรงเรยีน
ได้ในขณะที่พ่อแม่ของเขำท ำงำน กำรจดักำรรำยกรณีในระยะยำวส่งผลกระทบเชงิบวกต่อควำมส ำเรจ็ของกำร
กลบัคนืสูส่งัคมและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทีจ่ ำเป็นมำกต่อผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ 
 
3. การขาดทรพัยากร บ่อยครัง้ที่กำรขำดกำรจัดกำรรำยกรณีนัน้เป็นผลมำจำกกำรขำดทรัพยำกรภำยใน
หน่วยงำนควำมช่วยเหลอืหรอืสถำบนัของรฐั กำรจดักำรรำยกรณีเป็นงำนทีต่อ้งใชค้นจ ำนวนมำกซึง่เกีย่วขอ้งกบั
กำรติดต่อกบัผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตลอดระยะเวลำ เจ้ำหน้ำที่และทรพัยำกรที่เพยีงพอนัน้จ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรจดักำรรำยกรณี ซึง่เป็นควำมทำ้ทำยเมื่อหน่วยงำนหรอืสถำบนัมกีรณีคำ้มนุษยจ์ ำนวนมำก และ/หรอื
จ ำนวนผูจ้ดักำรรำยกรณีทีจ่ ำกดั กำรพจิำรณำและขอ้จ ำกดัอกีประกำรหนึ่งนอกเหนือไปจำกทรพัยำกรบุคคลำกรที่
เกีย่วขอ้งนัน้คอืทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นต่อกำรรกัษำกำรตดิต่อกบัผูไ้ดร้บัประโยชน์ เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงขนส่ง 
ค่ำโทรศพัท ์และอื่นๆ 
 

กรณีศึกษาเรือ่งข้อท้าทายในการจดัการรายกรณีและการดแูลติดตามในระยะยาว 
ชำยชำวกมัพชูำคนหนึ่งไดร้บังบประมำณเพื่อเลีย้งเป็ด แต่เขำไม่มปีระสบกำรณ์ในงำนประเภทนี้และขำดทกัษะ
กำรท ำงำนนี้ เป็ดชุดแรกที่เขำซื้อมำไม่นำนกล็้มตำยลงท ำให้เขำเป็นหนี้เนื่องจำกต้องหำซื้อเป็ดชุดใหม่  ผู้
ใหบ้รกิำรไม่ไดต้ดิตำมดแูลกรณีของเขำในช่วงเวลำนัน้ เขำถูกทิง้ใหพ้ยำยำมแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้เองทัง้ๆ  ทีเ่ขำ
ขำดทกัษะในกำรเลีย้งเป็ดหรอืกำรท ำธุรกจิโดยทัว่ไป เขำยงัคงประสบปัญหำในกำรพยำยำมเลีย้งเป็ดและเป็น
หนี้เพิ่มเพรำะพยำยำมรกัษำธุรกจิของเขำไว้ เขำไม่ได้รบักำรติดต่อใดๆ จำกผู้ให้บรกิำรเพื่อติดตำมควำม
คบืหน้ำของเขำ เป็นผลใหเ้ขำเผชญิสถำนกำรณ์ทำงดำ้นเศรษฐกจิทีเ่ลวรำ้ยกว่ำตอนทีเ่ขำยงัไม่ไดร้บัเป็ดจำกผู้
ใหบ้รกิำรช่วยเหลอื 
 

ชำยชำวลำวคนหนึ่งเล่ำให้ฟังว่ำหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือมำเยี่ยมเขำเมื่อเขำกลบับ้ำนในช่วงแรก และ
หลงัจำกนัน้กใ็หเ้ครื่องสบูน ้ำกบัเขำ เขำไม่มกีำรตดิต่อกบัหน่วยงำนนัน้อกีเลยตัง้แต่เขำไดร้บัเครื่องสบูน ้ำ “ไม่มี
กำรตดิต่อหลงัจำกทีพ่วกเขำใหเ้ครื่องสบูน ้ำมำ พวกเขำกไ็ม่ไดม้ำเยีย่มฉนัอกีต่อไป”  
 

ชำยชำวกมัพูชำคนหนึ่งไดร้บักำรช่วยเหลอืในเบือ้งตน้เมื่อเขำกลบับำ้น แต่ไม่มกีำรตดิตำมหรอืสนับสนุนจำก
หน่วยงำนอกีเลย “[หน่วยงำน] ช่วยฉันเมื่อฉันกลบัไปบ้ำนเกดิเป็นเวลำสองเดอืน พวกเขำใหเ้ป็ด 130 ตวัมำ
เลีย้ง มนัเป็นควำมช่วยเหลอืแบบครัง้เดยีวจบส ำหรบัฉนั” 
 

ผูห้ญงิคนหนึ่งซึง่ถูกคำ้มนุษยจ์ำกประเทศเมยีนมำไปประเทศจนีเพื่อบงัคบัแต่งงำนไดร้บัควำมช่วยเหลอืในกำร
กลบับำ้นและควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิในเบือ้งต้นเมื่อเธอเดนิทำงกลบัถงึบำ้น ผูใ้หบ้รกิำรมำเยีย่มเธอทีบ่ำ้น
ครัง้หนึ่งเพื่อประเมนิควำมต้องกำรของเธอ แต่เธอกไ็ม่ไดร้บักำรตดิต่อตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำและไม่ไดร้บัควำม
ช่วยเหลอืใดๆ เพิม่เตมิ 
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รายการส าหรบัตรวจสอบ (Checklist) ข้อพิจารณาหลกัในการจดัการราย
กรณีระยะยาว  

แผนงาน  
 

 ด าเนินการประเมินความต้องการของแต่ละบุคคล ควรจดัท ำกำรประเมนิควำมตอ้งกำรของผูเ้สยีหำยจำก
กำรคำ้มนุษยเ์ป็นรำยบุคคลเพื่อประเมนิสถำนกำรณ์และควำมตอ้งกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงและควำมสนใจของพวกเขำ 
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืควรไดร้บักำรจดัหำใหเ้ป็นไปตำมกำรประเมนิควำมตอ้งกำรนี้ นอกจำกน้ี กำรประเมนิควำม
ตอ้งกำรควรไดร้บักำรทบทวนและปรบัปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

 ออกแบบและดูแลติดตามแผนการกลบัคืนสู่สงัคมโดยร่วมมือกบัผู้เสียหายการค้ามนุษยแ์ต่ละคน 
ผู้จดักำรรำยกรณีควรท ำงำนร่วมกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เพื่อออกแบบแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมของแต่ละ
บุคคลใหต้รงกบัควำมต้องกำรและเป้ำหมำยระยะยำวของพวกเขำ ใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยม์สี่วนร่วมอย่ำง
จรงิจงัในกระบวนกำรนี้และไดร้บัทรำบขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนเกีย่วกบัแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมในทุกแง่มุม  รวมทัง้
โอกำสต่ำงๆ ทีเ่สนอให ้ตลอดจนควำมเสีย่งหรอืขอ้จ ำกดัทีม่ ีและท ำใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยร์ูส้กึว่ำสำมำรถ
ให้หรอืระงบัควำมยนิยอมโดยได้รบักำรบอกกล่ำวและเตม็ใจ (และควำมยนิยอมทีต่่อเนื่อง) ในกำรมสี่วนร่วมใน
แผนกำรกลบัคนืสู่สงัคม ควำมคบืหน้ำของแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมควรได้รบักำรประเมนิอย่ำงสม ่ำเสมอตลอด
ระยะเวลำโดยกำรปรกึษำหำรอืและพดูคุยกบัผูร้บัผลประโยชน์ 
 

 ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการแทนผู้เสียหายการค้ามนุษย ์บนพื้นฐำนของ
สถำนกำรณ์และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของแต่ละบุคคล แจ้งให้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ทรำบอย่ำง
ครบถ้วนเกีย่วกบับรกิำรทัง้หมดทีจ่ดัใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิำรต่ำงๆ และส่งต่อกรณีหรอือ ำนวยควำมสะดวกใหพ้วกเขำ
สำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ยงัอำจรวมถงึบรกิำรส ำหรบัสมำชกิในครอบครวัของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษยท์ีต่้องกำรควำมช่วยเหลอืซึง่หำกไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอืดงักล่ำวอำจส่งผลเสยีต่อกำรกลบัคนืสู่สงัคมของ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
 

 พฒันาระบบการจดัการรายกรณีส าหรบัการท างานร่วมกบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์องค์กรและ
สถำบนัทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืแกผู่เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยค์วรพฒันำระบบกำรจดักำรรำยกรณีทีเ่ชื่อมโยงกนัตำม
แผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมทีไ่ด้รบักำรด ำเนินกำร ผู้จดักำรรำยกรณีทุกคนควรได้รบักำรอบรมและกำรท ำงำนตำม
ระบบกำรจดักำรรำยกรณีนี้ 
 

 ด าเนินการตามกระบวนการขัน้ตอนในการจดัการรายกรณีและการก ากบัดแูล จดัตัง้ผูจ้ดักำรรำยกรณี
ใหแ้ก่ผู้รบัประโยชน์ในแต่ละรำยให้เป็นผู้รบัผดิชอบกำรสนับสนุนและควำมช่วยเหลอืของพวกเขำ  กำรแต่งตัง้
บุคคลก ำกบัดูแลกรณีมสี่วนช่วยในกำรสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำกรณีนัน้จะไดร้บักำรประสำนงำน ดูแลตรวจสอบ และ
กำรใหบ้รกิำรแก่ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ป็นไปตำมมำตรฐำนขัน้พืน้ฐำน ในทำงกลบักนัผูจ้ดักำรรำยกรณีควร
ไดร้บักำรก ำกบัดแูลในกำรท ำงำนของพวกเขำ 
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 พฒันาทรพัยากรเพื่อสนับสนุนการจดัการรายกรณีในระยะยาว ควำมส ำเรจ็ของกำรกลบัคนืสูส่งัคมขึน้อยู่
กบักำรติดตำมผลที่ต่อเนื่องกบับุคคลที่ได้รบักำรบริกำร ควรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรและทุ่มเทให้กบักำร
สนบัสนุนเพื่อใหม้กีำรจดักำรรำยกรณีใหก้บัผูเ้สยีหำย 
 

 การจดัการรายกรณีควรเป็นความสมคัรใจและได้รบัการด าเนินการให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย ์กำรจดักำรรำยกรณีและกำรตดิตำมผลทีต่่อเน่ืองควรเกดิจำกควำมสมคัรใจและ
ควรไดร้บักำรด ำเนินกำรเมื่อมกีำรหำรอืกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ท่ำนัน้  กำรจดักำรรำยกรณีควรไดร้บักำร
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับวิธีที่ผู้เสียหำยต้องกำรส ำหรับกรณีของพวกเขำ  ผู้ให้บริกำรควรท ำงำนร่วมกับ
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์พื่อระบุวธิทีีด่ทีีส่ดุในกำรด ำเนินกำรจดักำรรำยกรณี 
 

 จดัการอุปสรรคทางด้านภาษา จดักำรอุปสรรคทำงดำ้นภำษำทัง้หมดในกำรด ำเนินงำนจดักำรรำยกรณี ท ำ
ใหผู้เ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยเ์ขำ้ใจขอ้มลูเกีย่วกบัควำมช่วยเหลอืและแผนกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำทัง้หมด 
และมกีำรหำรอืกบัผูเ้สยีหำยในทุกขัน้ตอนในภำษำทีพ่วกเขำสำมำรถเขำ้ใจและสือ่สำรได้ 
 
ข้อพิจารณาพิเศษส าหรบัเดก็ 
 

 การติดตามหาครอบครวัควรได้รบัการด าเนินการในวิธีการท่ีปลอดภยัและมีจริยธรรม ผู้ให้บรกิำรมี
หน้ำทีใ่นกำรตดิตำมหำสมำชกิในครอบครวัของเดก็ทีถู่กคำ้มนุษย ์“โดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได”้ ไม่ว่ำขัน้ตอนใดๆ 
ในกำรติดตำมหำครอบครวัของเด็กต้องไม่ท ำให้เด็กหรือครอบครวัของพวกเขำมีควำมเสี่ยง  ในบำงกรณีกำร
ตดิตำมหำครอบครวัอำจท ำไม่ไดห้รอืไม่เหมำะสม และก่อนด ำเนินกำรใดๆ ตอ้งมกีำรประเมนิว่ำอะไรคอืประโยชน์
สงูสดุของเดก็ 
 

 ให้เดก็มีส่วนร่วมในทุกด้านของการจดัการรายกรณี เด็กควรมีส่วนร่วมในกำรหำรือเพื่อวำงแผนและ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมเป็นรำยบุคคล และถือเป็นส่วนหนึ่งของงำนกำรจดักำรรำยกรณี พฒันำ
และด ำเนินกำรระเบยีบและขัน้ตอนในกำรท ำงำนร่วมกบัเดก็อย่ำงเป็นมติรโดยวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพ มจีรยิธรรม
และเพิม่ขดีควำมสำมำรถของเดก็  
 

 ท างานรว่มกบัครอบครวัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท่ี์เป็นเดก็ในการจดัการรายกรณี ผูจ้ดักำรรำยกรณี
ไม่ควรท ำงำนกับเด็กที่ถูกค้ำมนุษย์เท่ำนัน้แต่ควรท ำงำนกบัครอบครวัหรือผู้ปกครองของพวกเขำด้วย  โดย
ตระหนกัและเขำ้ถงึทศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่ำงของสมำชกิในครอบครวัแต่ละคน และตรวจสอบว่ำสิง่เหล่ำนี้มี
อทิธพิลต่อกำรกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็อย่ำงไร  
 
นโยบาย/การรณรงค ์
 

 จดัให้มีและปฏิบติัตามหลกัจรรณยาบรรณท่ีมีจริยธรรม กำรจดักำรรำยกรณีทัง้หมดจ ำเป็นต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนจรยิธรรมสงูสดุรวมถงึหลกักำรของกำรรกัษำควำมลบั กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิหลกักำรไม่ใชก้ำรตดัสนิตี
ค่ำมำเป็นเครื่องชีน้ ำในกำรกระท ำ และกำรรกัษำควำมเป็นส่วนตวั กำรยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมส ำหรบัทัง้เดก็และ
ผูใ้หญ่ต้องอำศยักำรทีผู่จ้ดักำรแผนกำรกลบัคนืสู่สงัคมได้รบักำรอบรมในเรื่องจรยิธรรมและวธิกีำรตำมหลกัสทิธิ
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มนุษยชนอย่ำงเพยีงพอ รวมถึงพนักงำนเจำ้หน้ำที่ทุกคนที่ตดิต่อกบัผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ทัง้ผู้ใหบ้รกิำร 
ผูป้ฏบิตังิำนส ำหรบัรำยกรณี และพนกังำนเจำ้หน้ำทีผู่ซ้ึง่ท ำงำนสนบัสนุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 สรา้งเสริมศกัยภาพการท างานด้านสงัคมและการจดัการรายกรณี สง่เสรมิและเสรมิสรำ้งบทบำทของกำร
บรกิำรทำงสงัคมของรฐัและหน่วยงำนคุม้ครองเดก็รวมทัง้หน่วยงำนภำคประชำสงัคมในดำ้นกำรจดักำรรำยกรณี  
เสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืและกำรประสำนงำนกำรใหบ้รกิำรดำ้นสงัคมของรฐัในทอ้งถิน่และองคก์รพฒันำเอกชนซึง่
ท ำงำนดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมเพื่อสนบัสนุนกำรดแูลตดิตำมและกำรจดักำรรำยกรณีในระยะยำว รวมถงึท ำงำนใน
กำรจดักำรรำยกรณีร่วมกนัหำกมคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 

 รณรงคใ์ห้มีทรพัยากรส าหรบัการจดัการรายกรณี จดัหำทรพัยำกรทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรบรกิำรทำงสงัคม
ของรฐัและหน่วยงำนภำคประชำสงัคมในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรรำยกรณีตลอดจนกำรติดตำมกำรคนืสู่
สงัคมของผูเ้สยีหำยในระยะยำว รณรงคก์ำรจดัสรรงบประมำณทัง้ในระดบัชำตแิละระดบัทอ้งถิ่นเพื่อใหน้ักสงัคม
สงเครำะหข์องภำครฐัมทีรพัยำกรส ำหรบักำรท ำงำนกำรจดักำรรำยกรณี 
 

 พฒันาปรบัปรงุและเสริมสรา้งการส่งต่อกรณีเพื่อสนับสนุนการจดัการรายกรณี ปรบัปรุงระบบกำรสง่ต่อ
รำยกรณีทัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และครอบครวัของพวกเขำ
สำมำรถเขำ้ถงึกำรสนับสนุนและกำรจดักำรรำยกรณีระยะยำวในชุมชนของพวกเขำต่อไป นอกจำกนี้  ในกรณีของ
เดก็ควรใหพ้วกเขำมสีว่นร่วมในระบบกำรคุม้ครองเดก็ในทอ้งถิน่ 
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6. บทสรปุ 
 
ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ัว่อนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงตอ้งทนทุกขท์รมำนทีห่ลำกหลำย ซบัซอ้น และมคีวำมบอบ
ช ้ำจำกประสบกำรณ์ค้ำมนุษย์ หลำยคนได้รบัควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนต่ำงๆ ภำยหลงัจำกกำรถูกค้ำ
มนุษยเ์พื่อช่วยใหพ้วกเขำสำมำรถด ำเนินชวีติต่อไปไดแ้ละสำมำรถออกจำกประสบกำรณ์คำ้มนุษยข์องพวกเขำ  
บ่อยครัง้ที่ผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์มปีระสบกำรณ์ทำงเดนิหลงัถูกคำ้มนุษย์ในแง่บวก หลำยคนได้รบักำรคดั
แยกทนัเวลำและด้วยควำมละเอยีดอ่อน ได้รบักำรส่งต่อเพื่อรบัควำมช่วยเหลอืทนัทีหลงัถูกค้ำมนุษย์ ได้รบักำร
ช่วยเหลอืใหก้ลบับ้ำน รวมทัง้ไดร้บัควำมช่วยเหลอืและบรกิำรที่หลำกหลำยในกำรกลบัคนืสู่สงัคมในชุมชนหรอื
ประเทศของพวกเขำ ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์จ ำนวนหนึ่งทีไ่ดใ้หส้มัภำษณ์แก่งำนศกึษำนี้ประสบควำมส ำเรจ็
ในกำรกลบัคนืสู่สงัคม ครอบครวั และชุมชนของพวกเขำ และไดด้ ำเนินชวีติหลงัจำกประสบกำรณ์คำ้มนุษย์ของ
พวกเขำ ซึง่เป็นเรื่องทีเ่รำสำมำรถเรยีนรูไ้ด้อย่ำงมำกจำกประสบกำรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ และ “ควำมส ำเรจ็” ในกำร
ก ำหนดและด ำเนินงำนส ำหรบัแผนงำนและนโยบำยกำรกลบัคนืสูส่งัคมในอนำคต 
 

ถงึแมว้่ำมคีวำมส ำเรจ็เหล่ำนี้ แต่กม็ผีูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์หลำยคนพบกบัประสบกำรณ์หลงักำรคำ้มนุษยท์ี่
ไม่ค่อยดนีักในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง พวกเขำไม่ได้รบักำรสนับสนุนและช่วยเหลอืเฉพำะรำย ซึ่งอำจเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรฟ้ืนฟูและกลบัคนืสู่สงัคมหลงัถูกคำ้มนุษย์ ขอ้คน้พบทีส่ ำคญัของงำนศกึษำวจิยั “หลงัคา้มนุษย์”  ซึง่
เป็นรำกฐำนของขอ้แนะน ำของเอกสำรเล่มนี้คอืกระบวนกำรกลบัคนืสู่สงัคมไม่ไดด้ ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นเสมอไป 
และไม่ไดเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย มำตรฐำนและหลกักำรทีห่ลำกหลำยซึง่ไดร้บักำรร่ำงในระดบัประเทศและ
ระดบัหว่ำงประเทศ ยกตวัอย่ำงเช่น ผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์ลำยคนไม่ไดร้บัควำมช่วยเหลอื หรอืไดร้บัควำม
ช่วยเหลอืทีไ่ม่เพยีงพอ และผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์จ ำนวนน้อยมำกทีไ่ด้รบักำรดูแลในแบบที่เรยีกได้ว่ำเป็น 
“กำรดแูลทีค่รอบคลุม” บำงคนปฏเิสธควำมช่วยเหลอืในขณะทีม่คีวำมตอ้งกำรแบบเร่งด่วน เพรำะควำมช่วยเหลอื
ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของเขำหรอืไม่เขำ้กบัสถำนกำรณ์ในชวีติจรงิของพวกเขำหลงัถูกคำ้มนุษย์ และบำงคน
ได้รบัควำมช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอทัง้ในรูปแบบ คุณภำพและขอบเขตควำมช่วยเหลือ เรำสำมำรถเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเหล่ำนี้ได้มำกมำย อย่ำงน้อยเพื่อน ำไปพฒันำ ปรบัปรุงและสร้ำงเสริม
ศกัยภำพในกำรคดัแยก กำรสง่กลบั และกำรกลบัคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์
 

หน่วยงำนบริกำรที่ท ำงำนด้ำนกำรกลบัคืนสู่สงัคมใหก้บัรำยกรณีได้จดัหำบริกำรที่จ ำเป็นให้แก่ผู้เสยีหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ อย่ำงไรกด็ยีงัมปีระเดน็ปัญหำที่ส ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำรบริกำรเหล่ำนี้ ในกำรบรกิำรทุกด้ำน
ถึงแม้ว่ำเป็นแผนงำนโครงกำรที่มคีวำมเขม้แขง็ แต่ก็ยงัมสี่วนที่ต้องปรบัปรุงและพฒันำต่อไป กำรปรบัปรุงนี้
รวมถึง กำรอบรมและสร้ำงศกัยภำพของเจ้ำหน้ำที่ ควำมมุ่งมัน่เจตนำรมณ์กำรท ำงำนวชิำชพี และทรพัยำกรที่
เพยีงพอในกำรท ำงำนด้ำนกำรกลบัคนืสู่สงัคม สิง่เหล่ำนี้ยงัต้องอำศยัควำมยดืหยุ่นเพื่อท ำใหก้ำรบรกิำรมคีวำม
เกีย่วขอ้งเชื่อมโยงและเหมำะสมต่อผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยท์ีห่ลำกหลำย กำรปรบัปรุงบรกิำรต่ำงๆ เหล่ำน้ีตอ้ง
อำศยักำรติดตำมดูแลกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์รำยบุคคล และที่ส ำคญัคอืกำรตดิตำม
เรื่องควำมช่วยเหลอืดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมของหน่วยงำนภำครฐัในระดบัประเทศ กำรด ำเนินงำนตลอดจนกำร
ดแูลตดิตำมควรเป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำย 
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หน่วยงำนใหบ้รกิำรเป็นแหล่งทรพัยำกรทีส่ ำคญัทีส่ดุในกำรด ำเนินแผนงำนกำรกลบัคนืสูส่งัคม กำรกลบัคนืสูส่งัคม
เป็นกระบวนกำรที่ซบัซ้อนและต้องใช้ก ำลงัคนเป็นอย่ำงมำก  ซึ่งอำศยัผู้เชี่ยวชำญที่มีทกัษะวิชำชีพสูง ควำม
ละเอยีดอ่อน จรยิธรรมและควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนกบัผู้เสยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 
ดงันัน้ จงึต้องอำศยักำรลงทุนเพื่อพฒันำทำงวชิำชพีและศกัยภำพของหน่วยงำนบรกิำร กำรสร้ำงศกัยภำพและ
ทกัษะนี้สำมำรถท ำให้เกดิผลไดท้นัทวี่ำกำรกลบัคนืสู่สงัคมส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย์จ ำนวนมำกนัน้จะ
ด ำเนินไปอย่ำงไร และทีส่ ำคญัมำกเช่นกนัคอืกำรดูแลตนเองของผูใ้หบ้รกิำร กำรมคีวำมพรอ้มทำงกำยและจติใจ
ของผูใ้หบ้รกิำรมสี่วนช่วยพฒันำและปรบัปรุงคุณภำพของกำรดแูล ในกำรอภปิรำยเรื่องของศกัยภำพทำงวชิำชพี
นัน้ ผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพในกำรให้บริกำรต้องประพฤติปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรมและมีควำมละเอียดอ่อน 
เจำ้หน้ำทีว่ชิำชพีดำ้นกำรกลบัคนืสู่สงัคมทุกคนจ ำเป็นตอ้งมภีำระควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตังิำนตำมมำตรฐำน
ทำงวชิำชพีและจรยิธรรมสงูสดุ  
 

ขอ้แนะน ำฉบบันี้เป็นคู่มอืในกำรปฏบิตังิำนส ำหรบัหน่วยงำนบรกิำรและผูจ้ดัท ำนโยบำยเพื่อควำมพยำยำมในกำร
สนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคมของผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง ซึ่งแต่ละประเทศในอนุ
ภูมภิำคนี้มกีรอบและกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรกลบัคนืสูส่งัคมทีแ่ตกต่ำงกนั และแต่ละประเทศมโีอกำสและขอ้ทำ้ทำย
ที่มลีกัษณะเฉพำะตวัในกำรสนับสนุนกำรกลบัคนืสู่สงัคม อย่ำงไรกด็กีำรถอดบทเรยีนจำกผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้
มนุษย ์ตลอดจนค ำแนะน ำทีใ่ชไ้ดจ้รงิทีน่ ำเสนอไวใ้นขอ้แนะน ำฉบบันี้สำมำรถเป็นจุดเริม่ตน้ทีเ่ป็นประโยชน์ใหแ้ก่
หน่วยงำนบรกิำรในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขงเพื่อพฒันำควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำ
มนุษยใ์นฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกำรกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขำภำยหลงัจำกกำรถูกคำ้มนุษย ์  
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