(คืน) ส่สู งั คม

ทัศนะว่าด้ วยความสาเร็จและความท้ าทายในการดาเนินงานส่ง
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์กลับ (คืน) สูส่ งั คมจากหน่วยงานให้ ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายในประเทศกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น ้าโขง

รูปภาพทังหมดในสิ
้
ง่ พิมพ์ฉบับนี ้จัดพิมพ์ขึ ้นตามแนวทางคูม่ ือแนะนาการปฏิบตั ดิ ้ านจริ ยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ของ UNIAP

คืน) สู่สงั คม

(

ทัศนะว่าด้ วยความสาเร็จและความท้ าทายในการดาเนินงานส่งผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์กลับ (คืน) สู่
สังคมจากหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายในประเทศกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น ้าโขง

สารบัญ
คานา

1

ระบบและกลไกการดาเนินงาน (คืน) สู่สังคมที่มีอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง
กัมพูชาและจีน

3
3

ลาวและเมียนม่าร์

4

ไทยและเวียดนาม

5

ประเด็นหลักในการดาเนินงานส่ งผู้เสียหาย (คืน) สู่สังคมจากหน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุ ษย์

7

ประเด็นที่ 1. ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ไม่ได้ รับการจาแนก

7

ประเด็นที่ 2. นิยามของการ (คืน) สูส่ งั คมที่สมั ฤทธิผลยังไม่มีความชัดเจน

9

ประเด็นที่ 3. การให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ผ้ ชู ายไม่เพียงพอ

11

ประเด็นที่ 4. การให้ ความช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ รวมถึงการฝึ กอบรมด้ านอาชีพส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ
ที่แท้ จริงของพื ้นที่ที่ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ถกู ส่งกลับไป
ประเด็นที่ 5. การเสริมสร้ างประสิทธิภาพด้ านการฟื น้ ฟูด้านจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาบาดแผลทางใจมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง

12
14

ประเด็นที่ 6. วิธีดาเนินงานมาตรฐาน (SOPs) มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างศักยภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเพือ่ ให้ การดาเนินงานช่วยเหลือส่งผู้เสียหาย
(คืน) สูส่ งั คมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

15

ประเด็นที่ 7. การเสริมความเข้ มแข็งด้ านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินงานส่ง
ผู้เสียหายข้ ามพรมแดน(คืน) สูส่ งั คมมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง

16

การฝึ กอบรมอาชีพในประเทศกัมพูชา, 2554

คานา

การค้ ามนุษย์ซงึ่ รวมไปถึงการโกงหรื อหลอกลวงบุคคลให้ เป็ นทาสทางเพศหรื อแรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ใน

ระดับอนุภูมิภาคของคอมมิท ฉบับที่สาม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการ COMMIT Region-wide

การแสวงหาประโยชน์ นนั ้ เป็ นอาชญากรรมร้ ายแรง การค้ ามนุษย์ เป็ นอาชญากรรมข้ ามชาติซึ่งส่งผล

(Re)Integration Initiative ก็ เพื่อทาการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานด้ านการ (คืน) สู่สงั คมใน

กระทบต่อผู้คนทัว่ โลก เมื่อ พ.ศ. 2548 องค์การแรงงานระหว่างประเทศประมาณการว่า มีผ้ ูเสียหายถึง

ประเทศกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS) และเพื่อพัฒนาความเข้ าใจอันลึกซึ ้งเกี่ ยวกับความต้ องการ

9.49 ล้ านคนทีถ่ กู บังคับใช้ แรงงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึง่ ผู้เสียหายเหล่านี ้ส่วนใหญ่มาจากประเทศ

และความกังวลที่แท้ จริ งของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ทังผู
้ ้ เสียหายที่ได้ รับและไม่ได้ รับความช่วยเหลือ

กลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS)

ทังนี
้ ้ เพื่อนาไปสู่การเสนอข้ อเสนอแนะที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อนาไปปรับปรุ งระบบการ (คืน) สู่สงั คมและการ
ให้ บ ริ ก ารทั่วทัง้ ภูมิ ภาค ทังนี
้ ้ เป้าหมายสูงสุด ของโครงการคือ การให้ บ ริ การที่ มีป ระสิทธิ ผลและการ

ประสบการณ์ การถูกค้ า มนุษย์ นัน้ สร้ างความเสีย หายร้ ายแรงและยากยิ่ง จะก้ าวพ้ นไปได้ ทังยั
้ ง ทิง้

ดาเนินงานส่งผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) กลับ (คืน) สู่

บาดแผลยาวนานทังบาดแผลทางร่
้
างกายและจิตใจซึง่ ไม่อาจรักษาได้ แม้ เมื่อผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์

สังคมอย่างยัง่ ยืนมากยิ่งขึ ้น

ได้ เข้ ามาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้ วก็ตาม บ่อยครัง้ ทีผ่ ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ได้ รับการคัดแยกและถูก
ส่งตัวกลับไปยังสภาพแวดล้ อมเดิมซึง่ ทาให้ เขาต้ องตกอยู่ในสภาพการณ์เดิมทีเ่ ป็ นสาเหตุหลักให้ พวกเขา

ตลอดปี พ.ศ. 2553 ผู้ปฏิบตั งิ านให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์และผู้ดาเนินงานต่อต้ าน

ตกเป็ นเหยื่อการค้ ามนุษย์ตงแต่
ั ้ แรก

การค้ ามนุษย์ได้ พบปะร่ วมกันในเวทีการประชุมผู้ปฏิบตั งิ านระดับชาติหรื อ National Practitioner Forum
ซึง่ จัดขึ ้นในแต่ละประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (กัมพูชา จี น ลาว เมียนม่าร์ ไทยและเวียดนาม)

เป็ นที่ทราบดีว่า ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์จานวนมากต้ องการความช่วยเหลือเพื่อให้ เขาสามารถยื น

เพื่ อ อภิ ป รายเกี่ ย วกับ ระบบการด าเนิ น งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ส่ ง (คื น ) ผู้ เ สี ย หายสู่สัง คม รวมถึ ง

ด้ วยตัวเองได้ ฟื น้ ฟูจากประสบการณ์ การค้ ามนุษย์และสร้ างชีวิตใหม่ ทังนี
้ ้ องค์กรภาครัฐและเอกชนมี

แลกเปลี่ยนบทเรี ยน ความสาเร็ จและความท้ าทายที่กาลังเผชิญ ทังนี
้ ้ การจัดเวทีประชุมวาระต่างๆ นัน้

บทบาทสาคัญในการดาเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ให้ สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติ

เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ COMMIT Region-wide (Re)Integration Initiative ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจาก

และ (คืน) สูส่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การดาเนินงานจะต้ องตอบสนองความต้ องการของผู้เสียหาย

กระทรวงด้ านสวัสดิการสังคมต่างๆ ในประเทศ COMMIT และได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณและ

รายบุคคล รวมทังจะต้
้ องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาและความท้ าทายของชีวิตผู้เสียหายที่

วิชาการจาก World Vision โครงการความร่ วมมื อสหประชาชาติว่า ด้ วยการต่อต้ า นการค้ ามนุษ ย์

ดาเนินต่อไป

โครงการ COMMIT Region-wide (Re)Integration Initiative เป็ นส่วนหนึ่ง ของ

(UNINAP) องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน

กระบวนการคอมมิท (COMMIT Process) เปิ ดตัวในปี พ.ศ. 2553 โดยมี จุดมุ่งหมายที่จะสร้ างความ

(IOM) และองค์การทุนเพื่ อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICF) เอกสารฉบับนี ้มี จุดมุ่งหมายเพื่อสรุ ปข้ อ

เชื่ อมั่นว่ า ความต้ องการของผู้เ สีย หายจากการค้ า มนุษ ย์ จ ะถูก บ่ ง ชี แ้ ละได้ รั บ การตอบสนองอย่ า ง

ค้ นพบสาคัญจากเวทีประชุมผู้ปฏิบตั งิ านระดับชาติเหล่านี ้ ซึง่ จะแสดงให้ เห็นภาพรวมของข้ อมูล ประเด็น

เหมาะสมทังในระยะสั
้
นและระยะยาวครอบคลุ
้
มทัว่ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) โครงการ COMMIT

หลัก บทเรี ยน และความท้ าทายร่ วมซึง่ หน่วยงานให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ต้องเผชิญ

Region-wide (Re)Integration Initiative เปิ ดตัวในระหว่างปี สุดท้ ายของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ

ในระหว่างกระบวนการส่งผู้เสียหายกลับ (คืน) สูส่ งั คม มุมมองต่างๆ ในสิ่งพิมพ์นีค้ ือเสียง ความคิด การ

การระดับอนุภมู ิภาคของคอมมิทฉบับที่สอง และโครงการนี ้ได้ ดาเนินการต่อเนื่องภายใต้ แผนปฏิบตั ิการ

1

ทบทวน บทเรี ย นและความกังวลจากหน่ ว ยงานให้ ความช่วยเหลือ ผู้เ สีย หายจากการค้ ามนุษ ย์ แ ละ
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ในประเทศกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS)
นอกเหนือจากเวทีประชุมผู้ปฏิบตั งิ านระดับชาติแล้ ว แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิที่สาคัญของโครงการ COMMIT
Region-wide (Re)Integration Initiative ได้ แก่ งานวิจัย After Migration: Experiences and
Challenges of (Re)Integration การศึกษาซึง่ ถื อเป็ นงานบุกเบิกชิ ้นนี ้ ดาเนินการสัมภาษณ์ ผ้ เู สียหาย
จากการค้ ามนุษย์ เชิงลึกกว่า 300 คนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ซึง่ ประกอบด้ วย
ผู้เสียหายจากการบังคับใช้ แรงงาน ผู้เสียหายจากการบังคับแต่งงานและการค้ ามนุษย์ทางเพศทังที
้ ่ได้ รับ
การคัดแยกและไม่ได้ รับการคัดแยก และทังที
้ ่ได้ รับความช่วยเหลือและไม่ได้ รับความช่วยเหลือ งานศึกษา
นี ไ้ ด้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาลในประเทศ COMMIT และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจะดาเนินการเสร็ จสิ ้นภายในปี พ.ศ. 2555

ผู้เ สี ย หายจากการค้า มนุษ ย์ ผู้ช ายในเมี ย นม่ า ร์ (ภาพบน) และ
กั ม พู ช า (ภาพล่ า ง) ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อฝึ กวิ ชาชี พซ่ อม
รถจักรยานยนต์ และได้รับการสนับสนุน ในการเปิ ดร้ านขนาดเล็ ก
เพือ่ ซ่อมรถจักรยานยนต์

2

ระบบและกลไกการดาเนิ นงาน (คืน) สู่สงั คมทีม่ ี อยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
การส่งผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชากลับประเทศข้ ามพรมแดนจากประเทศไทยและเวียดนามจะดาเนินการผ่านกระบวนการที่เป็ นระบบตามหลักการบันทึกความเข้ าใจทวิภาคี โดย
ประเทศกัมพูชามีวิธีดาเนินงานมาตรฐาน (SOPs) นโยบายและระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการฟื น้ ฟู การส่งคืนสูส่ งั คมและการคุ้มครองผู้เสียหาย ในส่วนของการประสานความร่ วมมือ
กับประเทศไทยนัน้ สานักงานต่อต้ านการค้ ามนุษย์และส่งคืนสู่สงั คม กระทรวงกิจการสังคมและฟื ้ นฟูทหารผ่านศึกและเยาวชน (MoSVY) จะได้ รับข้ อมูลผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ชาว
กัมพูชาที่ได้ รับการคัดแยกแล้ ว ซึง่ จะส่งข้ อมูลให้ กบั สานักงานกระทรวงกิจการสังคมและฟื น้ ฟูทหารผ่านศึกและเยาวชนระดับจังหวัด (DoSVY) เพื่อตามหาครอบครัว จากนัน้ จะทาการส่ง
ตัวผู้เสียหายผ่านศูนย์ผ่านแดนปอยเปต (PTC) ซึง่ เป็ นบ้ านพักชัว่ คราวบริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชาซึง่ ดาเนินการโดย MoSVY โดยผู้เสียหายทุกเพศและทุกวัยจะเข้ าพักในบ้ านพักไม่เกิน 24
ชัว่ โมงก่อนจะได้ รับการส่งกลับชุมชนของตนด้ วยความช่วยเหลือด้ านการเดินทาง และจะได้ รับชุดความช่วยเหลือชัว่ คราวและการช่วยเหลือด้ านการประกอบอาชีพจากองค์การพัฒนาเอกชน
สาหรับประเทศเวียดนามนัน้ การส่งตัวผู้เสียหายจะดาเนินร่วมกับสถานกงสุลกัมพูชาในกรุงโฮจิมินห์ ซึง่ จะทาการคัดแยกผู้เสียหายและส่งต่อข้ อมูลไปยังสานักงานกระทรวงกิ จการสังคมและ
ฟื น้ ฟูทหารผ่านศึกและเยาวชนระดับจังหวัด (DoSVY) เพื่อการตามหาครอบครัว จากนันหน่
้ วยงานทังสองจะประสานงานในการส่
้
งตัวผู้เสียหายกลับประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้เสียหายที่เป็ นผู้หญิงและ
เด็กซึง่ ถูกส่งกลับจากประเทศไทยและเวียดนามสามารถเลือกเข้ าพานักในบ้ านพักขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ ซึง่ ให้ บริ การด้ านการฟื น้ ฟูทางจิตใจและสังคม โครงการด้ านการศึกษาและฝึ ก
ทักษะอาชีพ การพานักในบ้ านพักจะมีระยะเวลาตัง้ แต่สามเดือนถึงห้ าปี ภายหลังพานักในบ้ านพักดังกล่าว องค์กรพัฒนาเอกชนจะดาเนินการช่วย เหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องในการส่ง
ผู้เสียหายกลับ (คืน) สู่สงั คม โดยการเยี่ยมบ้ าน การมอบเงิ นทุนประกอบอาชีพเพิ่มเติม และการฝึ กอบรมทักษะขันสู
้ งเป็ นเวลาประมาณหนึ่งหรื อสองปี กระบวนการส่งตัวผู้เสียหายชาว
กัมพูชาจากประเทศอื่นๆ นันจะด
้ าเนินการผ่านช่องทางทางการทูตผ่านสถานทูต กระทรวงการต่างประเทศ และความร่ว มมือระหว่างประเทศ (MoFA) พร้ อมด้ วยการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้ อง
เช่น UNIAP หรื อ IOM และองค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศกัมพูชาและประเทศปลายทาง ในการนี ้ กระทรวงการต่างประเทศ จะร้ องขอให้ MoSVY เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
ส่งผู้เสียหาย (คืน) สูส่ งั คมเพิ่มเติมไปจากแนวทางการดาเนินงานที่วางไว้ แม้ ว่าผู้เสียหายจานวนมากซึ่งได้ รับการส่งตัวกลับตามการดาเนินงานดังกล่าวยังไม่ได้ รับการช่วยเหลืออย่ างรอบ
ด้ านก็ตาม สาหรับการค้ ามนุษย์ภายในประเทศนัน้ ผู้หญิงและเด็กส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็ นผู้เสียหายจากค้ ามนุษย์ทางเพศ สามารถเข้ ารั บการบริ การจาก MoSVY และองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายผู้ชายไม่ได้ อยูใ่ นบริ บทของการช่วยเหลือนี ้ นอกจากนี ้ ผู้เสียหายที่เดินทางกลับประเทศด้ วยตัวเองจานวนมากต่างเผชิญอุปสรรคใน
การเข้ ารับความช่วยเหลือเพื่อกลับ (คืน) สูส่ งั คมในประเทศกัมพูชา
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ การดาเนินงานเพื่อคัดแยกและส่งผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์กลับคืนสูส่ งั คม เน้ นที่ระดับภายในประเทศเป็ นการเฉพาะ แม้ ว่ารั ฐบาลจะดาเนินการส่ง
ตัวและให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายชาวจีนในต่างประเทศโดยเฉพาะผู้เสียหายในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยก็ตาม โดยทั่วไปแล้ ว เฉพาะผู้ห ญิงและเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์การ
แสวงหาประโยชน์ เช่น การบังคับแต่งงาน การรับบุตรบุญธรรมผิดกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการบังคับใช้ แรงงานเด็กและเยาวชนจะได้ รับการจาแนกและได้ รับความ
ช่วยเหลือในฐานะผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผู้ชายก็สามารถได้ รับการจาแนกว่าเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์จากการถูกบังคับใช้ แรงงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและสามารถได้ รับความช่วยเหลือจากบ้ านพักของรัฐบาลได้ เช่นกัน เมื่อตารวจทาการคัดแยกผู้เสียหาย กระทรวงตารวจ (MPS) กระทรวงมหาดไทย (MCA) และสมาพันธ์ สตรี
จีน (ACWF) โดยได้ รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ จะดาเนินการสงเคราะห์ให้ ความช่วยเหลือ ชั่วคราวด้ านการส่งกลับและส่งคืนผู้เสียหายสู่สงั คม
ด้ วยอาณาเขตประเทศที่ใหญ่โตกว้ างขวางและมีประชากรจานวนมาก รัฐบาลจีนดาเนิน งานศูนย์พกั พิงและศูนย์ค้ มุ ครอง 1,593 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้ บริ การผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
รูปแบบต่างๆ หลากหลาย อันได้ แก่ การให้ ที่พกั อาศัย การรักษาพยาบาล การฟื น้ ฟูด้านจิตใจ การให้ ความรู้และความช่วยเหลือด้ านกฎหมาย รวมทังการฝึ
้
กอบรมทักษะชีวิตและวิชาชีพ การ
ให้ ความช่วยเหลือเช่นนีม้ ีเป้าหมายเพื่อสร้ างความตระหนักแก่ผ้ ูเสียหายถึงการค้ ามนุษย์และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายในการป้องกันต นเอง รวมทัง้ มีทักษะชีวิตและวิ ชาชีพ ทัง้ นี ้
บ้ านพักของรั ฐบาลทัง้ หมดดาเนิ น งานภายใต้ แนวทางซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบุกลไกในการรับและให้ บริ การผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ตลอดช่วงการพานัก โดยศูนย์
สมาพันธ์ สตรี จีน ในท้ องถิ่นจะร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรชุมชนระดับท้ อ งถิ่นอาจดาเนิ นการในการจัด ที่พกั อาศัยและอาหารให้ การฝึ กอบรมทักษะชีวิตและ
วิชาชีพ การให้ ความช่วยเหลือด้ านการรักษาพยาบาลและฟื น้ ฟูจิตใจ หรื อการเข้ าถึงโอกาสเงินทุนขนาดเล็กสาหรับผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ และบางครัง้ ก็มีการดาเนินการติดตามให้ ความ
ช่วยเหลือต่อเนื่องเป็ นเวลาหกเดือนภายหลังผู้เสียหายจบโครงการจากบ้ านพักแล้ ว
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ในประเทศสาธารณประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กลไกการส่งกลับและการดาเนินงาน (คืน) สู่สงั คม มุ่งความสาคัญไปที่คดี ข้ามชาติ กับประเทศไทย ด้ วยจานวนผู้เสียหายที่ได้ รับการ
ส่งกลับจากที่อื่นๆ มีไม่มากนัก กระบวนการส่ง กลับจึงดาเนินการผ่านช่องทางทางการทูตเฉพาะกิ จ ทัง้ นีผ้ ้ เู สียหายจะได้ รับการส่งตัวกลับไปยังชุมชนทันทีเมื่อเดินทางมาถึงชายแดน
อย่างไรก็ตาม บนพื ้นฐานบันทึกความเข้ าใจทวิภาคีนนั ้ จะมีการรับผู้เสียหายที่ถกู ส่งตัวกลับจากประเทศไทยที่ศนู ย์ผ่านแดนเวียงจันทร์ (VTC) ซึ่งเป็ นสถาบันที่ดาเนินการร่ วมกันระหว่าง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (MLSW) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM) เป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะดาเนินการสัมภาษณ์ถึง
ประสบการณ์การค้ ามนุษย์ ซึง่ องค์กรที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ องค์กรช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง Village Focus International และ World Vision จะชีแ้ จงถึงแผนงานให้ ความช่วยเหลือ (คืน) สู่
สังคมที่เป็ นไปได้ รวมทัง้ การตรวจสุขภาพและการให้ รักษากรณีจาเป็ น จากนัน้ MLSW, IOM และ/หรื อ WV จะอานวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้เสียหายคืนสู่ครอบครั ว จากนัน้
องค์กรที่เกี่ยวข้ องจะทาการประเมินครอบครัวและประเมินความต้ องการเพื่อที่จะทางานร่ วมกันในการวางแผนการให้ ความช่วยเหลือในการ (คืน) สู่สงั คมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
ผู้เสียหายอาจพานักในบ้ านพักแห่งใดแห่งหนึ่งจากบ้ านพักสี่แห่งภายในประเทศ ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับว่าหน่วยงานใดเป็ นผู้ทาการประเมินครอบครั ว หน่วยงานดังกล่าวจะดาเนิ นการจัด
สภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยพร้ อมทัง้ ให้ การฝึ กอบรมด้ านอาชีพและเยียวยาด้ านจิตใจและสังคม สาหรับกรณีอื่นๆ ได้ มีการให้ ความช่วยเหลือผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์ในรู ปแบบที่
คล้ ายคลึงกันนี ้ ภายในชุมชนของผู้เสียหายโดยไม่ต้องเข้ าพานักในบ้ านพัก เมื่อแผนงาน (คืน) สู่สงั คมดาเนินการเสร็ จสิ ้น จะมีการติดตามสภาพความเป็ นอยู่ของผู้ที่ถกู ส่งตัวกลับบ้ าน
และชุมชนเป็ นเวลาหนึ่งถึงสามปี ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวนี ้นาไปใช้ กบั กรณีผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ภายในประเทศเช่นกัน โดยเป็ นการดาเนินงานร่ วมกันระหว่างสหภาพแม่หญิง
ลาว (LWU) และองค์กรช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงแห่งประเทศลาว องค์กรทัง้ สองดาเนินงานบ้ านพักสาหรับผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ภายในประเทศและให้ คว ามช่วยเหลือผู้เสียหาย
เหล่านีใ้ นรู ปแบบเดียวกันกับผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ระหว่ างประเทศตามที่กล่าวมาแล้ ว ทัง้ นี ้ ถึงแม้ ว่าผู้เสียหายผู้ชายจะสามารถได้ รับการคัดแยกในฐานะผู้เสียหายจากการค้ า
มนุษย์ภายใต้ ประมวลกฎหมายอาญาได้ กระนันการให้
้
ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่มีอยูจ่ ะมุง่ ไปที่ผ้ หู ญิงและเด็กเท่านัน้
ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ การส่งผู้เสียหายกลับประเทศผ่านช่องทางระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลช่องทางต่างๆ นัน้ ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางกลับของ
ผู้เสียหายจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนและไทย ผู้เสียหายทุกคนไม่จากัดอายุและเพศ มีสิทธิได้ รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือภายใต้ กฎหมายต่อต้ านการค้ า
มนุษย์ อย่างไรก็ ตาม ในทางปฏิบัตินนั ้ บริ การและความช่วยเหลือแก่ผ้ หู ญิงและเด็ กมีความครอบคลุมรอบด้ านกว่า บริ การและความช่วยเหลือที่มีให้ ผู้เสียหายผู้ชาย เมื่อผู้เสียหาย
เดินทางมาถึง จะมีการรับผู้เสียหายที่ศนู ย์ผ่านแดน/พักพิงหนึ่งในห้ าศูนย์ที่ตัง้ อยูท่ วั่ ประเทศ ซึง่ ดาเนินการโดยกรมสวัสดิการสังคม (DSW) โดยจะรับผู้เสียหายเข้ าพักเป็ นระยะสันๆ
้ ก่อน
ส่งตัวกลับยังภูมิลาเนา โดยทาการฝึ กอบรมทักษะวิชาชีพ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นระหว่างพานักในบ้ านพัก ในกรณีพิเศษ เช่ น ผู้เสียหายที่เป็ นเด็กซึ่งมีผล
การประเมินครอบครัวเป็ นลบจะได้ รับอนุญาตให้ พานักระยะยาวเพื่อรับความช่วยเหลือ ทัง้ นี ้ เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง จะมีประชุมการส่ งกลับและการกลับคืนสู่สงั คมเพื่อประสาน
ความร่วมมือในการเตรี ยมการดาเนินงานช่วยเหลือส่งผู้เสียหาย (คืน) สูส่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย DSW เป็ นประธานการประชุมและมีภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการ
ต่อต้ านการค้ ามนุษย์เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ทัง้ นี ้ จะมีการแบ่งความรั บผิดชอบระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งประกอบด้ วยการสืบค้ น/ประเมินครอบครัว การออกเอกสารประจาตัว
บุคคล การสัมภาษณ์เพื่อดาเนินคดี การเข้ าร่วมในกระบวนการกฎหมาย การเดินทางกลับ และการแบ่งสรรหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินความช่วยเหลือส่งผู้เสียหาย (คืน) สู่สงั คม กรม
สวัสดิการสังคม World Vision (WV) และ องค์กรช่วยเหลือเด็ก คือองค์กรหลักที่ดาเนินงานด้ านการส่งผู้เสียหาย (คืน) สู่สงั คมระยะยาวในประเทศเมียนม่าร์ ในกรณีที่ผ้ เู สียหายถูกส่งตัว
กลับยังพื ้นที่ทางานปั จจุบนั ของ WV และ องค์กรช่วยเหลือเด็ก ผู้เสียหายจะได้ รับบริ การการส่ง (คืน) สู่สงั คมอย่างครอบคลุมรอบด้ าน ซึ่งประกอบด้ วยการประเมินความต้ องการ การ
ฝึ กอบรมทักษะวิชาชีพ การสนับสนุนอุปกรณ์และเงินทุนประกอบอาชีพ การฟื น้ ฟูด้านจิตใจและสังคม รวมทังการติ
้
ดตามประเมินผลและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งหรื อสองปี
ในพื ้นที่ห่างไกลหรื อพื ้นที่ที่ยากแก่การเข้ าถึงในประเทศเมียนม่าร์ นนั ้ กรมสวัสดิการสังคม โดยการสนับสนุนจากองค์กร UNICEF จะดาเนินการสนับสนุนชุดความช่วยเหลือส่วนหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้ วยเงินทุน อุปกรณ์และการติดตามผลในระยะสัน้ นอกเหนือจากนี ้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน จะมอบเงินสดเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดในการดาเนินงาน
ช่วยเหลือผู้เสียหายทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายที่ถกู ส่งตัวกลับมาจากต่างประเทศ (คืน) สูส่ งั คม สาหรับผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ภายในประเทศนัน้ หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายจะทาการคัด
แยกผู้เสียหายส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การให้ บริ การส่ง (คืน) สูส่ งั คมของผู้เสียหายกลุ่มนีม้ ีไม่มากนัก เช่นเดียวกัน ผู้เสียหายซึ่งเดินทางกลับด้ วยตนเองต่ างได้ รับความช่วยเหลือเพียง
เล็กน้ อย หากพวกเขารายงานประสบการณ์ ที่เขาถูกค้ ามนุษย์ให้ บ้านพักหรื อหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายได้ รับทราบ พวกเขาอาจได้ รับเงินทุนหรื อเงินสดจานวนหนึ่งหรื อชุดช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากกรมสวัสดิการสังคม ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจาก UNICEF อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ไม่มีการช่วยเหลือที่ครอบคลุมรอบด้ านสาหรับผู้เสียหายในสภาพการณ์เช่นนี ้
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ในประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (DSDW) ประสานงานกับตารวจ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน และองค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศ ในการรับตัว
ผู้เสียหายชาวไทย ณ สนามบินในกรุงเทพเมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึง จากนัน้ จะมีการสัมภาษณ์ผ้ เู สียหายแต่ละคนถึงประสบการณ์การค้ ามนุษย์ รวมถึงกาหนดความช่วยเหลื อเบื ้องต้ น
ที่เหมาะสมที่สดุ ในขันนี
้ ้ และมีการจัดที่พกั ให้ ชั่วคราวในสถานคุ้มครองของรัฐบาลรวมทัง้ ให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งการประสานงานในระดับประเทศเสร็ จสิ ้นและมีการส่ง
ผู้เสียหายกลับบ้ าน จากนันส
้ านักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก (BATWC) จะทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด องค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการ
ให้ ความช่วยเหลือด้ านสังคมและเศรษฐกิจในการส่งผู้เสียหาย (คืน) สูส่ งั คม ซึง่ กระบวนการนี ้ประกอบด้ วยการประเมินความต้ องการแบบมีสว่ นร่วมจากผู้เสียหายและครอบครัว รวมทัง้
พิจารณาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ซึ่งผู้เสียหายจะเข้ าพานักในสถานคุ้มครองหนึ่งในเก้ าแห่งทั่วประเทศ (บ้ านพักสาหรับผู้หญิงสี่แห่ง สาหรับผู้ชายสี่แ ห่งและสาหรั บ
เด็กผู้ชายหนึ่งแห่ง) เป็ นเวลาสองหรื อสามเดือน โดยสถานคุ้มครองเหล่านี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื น้ ฟูสภาพจิตใจและฝึ กทักษะวิชาชีพให้ แก่ผ้ เู สียหาย การฝึ กทักษะวิชาชีพนี ป้ ระกอบด้ วย
การฝึ กอาชี พทาอาหารและการเรี ยนเสริ มสวยสาหรับผู้หญิง และชัน้ เรี ยนด้ านเครื่ องยนต์ และเทคนิคสาหรั บผู้ชาย อีกทางเลือกหนึ่งคื อ ผู้เสียหายสามารถเลือกกลไกสนับสนุนฟื น้ ฟู
ภายนอก ซึง่ มีการฝึ กอบรมที่คล้ ายคลึงกัน เพียงแต่ไม่ได้ ดาเนินการภายในสถานคุ้มครอง เมื่อดาเนินการฝึ กอบรมเสร็ จสิ ้นแล้ ว สานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก และ
หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดจะประสานงานกับหน่วยงานระดับอาเภอและหมู่บ้านเพื่อติดตามประสิทธิ ผลของการดาเนินงานคืน (สู่) สังคมและเพื่อให้ แนวทางและความช่วยเหลือ
เพิ่มเติม ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลดังกล่าวนี ้มีระยะเวลาตังแต่
้ สามเดือนถึงหนึ่งปี สาหรับผู้เสียหายชาวไทยที่เดินทางกลับประเทศเองนัน้ หน่วยงานภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเทศปลายทางจะแจ้ งข้ อมูลมายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถึงการเดินทางกลับของผู้เสียหาย จากนันกรมพั
้
ฒนาสังคมและสวัสดิการร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ จะดาเนินการ
คัดแยกผู้เสียหาย ณ สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง หากผู้เสียหายที่เดินทางกลับเองนันได้
้ รับการจาแนกว่าเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ พวกเขามีสิทธิ ได้ รับ บริ การและการคุ้มครอง ใน
ส่วนของการส่งผู้เสียหายต่างชาติกลับประเทศและกลับคืนสูส่ งั คมนัน้ ประเทศไทยมุง่ ให้ ความสาคัญกับการประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการส่งกลับที่ปลอดภัยผ่านกลไก
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ด้ วยวิธีดาเนินงานมาตรฐาน (SOPs) พร้ อมด้ วยแนวทางที่มีผ้ เู สียหายเป็ นศูนย์กลาง โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดและสิทธิของผู้เสียหาย
ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนัน้ กระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม (MOLISA) ดาเนินการรับผิดชอบทัง้ หมดด้ านการคุ้มครองและการส่งผู้เสียหายจาก
การค้ ามนุษย์คืน (สู)่ สังคม กฎหมายต่อต้ านการค้ ามนุษย์ฉบับใหม่ของประเทศตระหนักถึงผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ทงั ้ ผู้หญิงและผู้ชาย แม้ ว่าส่วนใหญ่แล้ ว ผู้เสียหายผู้ชายมักจะ
ไม่ได้ รับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีแผนงานที่เหมาะสมทางเพศสภาพรวมทังสถานคุ
้
้ มครองสาหรับผู้เสียหายผู้ชาย ผู้เสียหายชาวเวียดนามที่ได้ รับการคัดแยกจากประเทศกัมพูชา ลาว
และจีนจะถูกส่งตัวกลับ ณ พื ้นที่ชายแดนผ่านช่องทางรัฐบาล สาหรับผู้เสียหายที่ถกู ส่งตัวกลับจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจากประเทศไทยและมาเลเซีย หน่วยงานทางการทูตของ
ประเทศจะอานวยความสะดวกกระบวนการส่งกลับโดยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ในพื ้นที่เฉพาะบางแห่ง
ผู้เสียหายสามารถขอรับการสงเคราะห์จากศูนย์ป้องกันภัยชายแดนหรื อศูนย์แรกรับระยะสัน้ ซึง่ ดาเนินการโดย Border Guard Command และ MOLISA ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ในเวียดนามมี
ศูนย์แรกรับระยะสันสามแห่
้
ง โดยศูนย์สองแห่งที่ตงั ้ อยู่ในภาคเหนือนัน้ ให้ บริ การผู้เสียหายที่ ถกู ส่งกลับจากประเทศจีน และศูนย์อีกหนึ่งแห่ง ที่ตงั ้ อยู่ในภาคใต้ จะรองรับผู้เสียหายที่ ถกู
ส่งกลับจากประเทศกัมพูชา ทัง้ นี ้ ศูนย์จะจัดหาที่พัก ความจาเป็ นพื ้นฐาน การดูแลสุขภาพและการให้ คาปรึ กษาเบื ้องต้ นเป็ นเวลา 15 วัน จากนัน้ ผู้เสียหายสามารถแสวงหาความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านศูนย์ระยะยาวห้ าแห่งซึง่ ดาเนินงานโดยหน่วยงานรัฐบาลท้ องถิ่นของเวียดนามและได้ รับการสนับสนุนด้ านเทคนิคและงบประมาณจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ โดยสถาบันเหล่านี ้มีขอบเขตการดาเนินงานที่กว้ างกว่าศูนย์แรกรับที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น แต่มกั ทางานกับผู้เสียหายซึ่งมีญาติอาศัยอยู่ใกล้ ชิด การบริ การครอบคลุมถึงการศึกษา
ในระบบ การฝึ กวิชาชีพ การให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมาย การรักษาพยาบาลและให้ คาปรึ กษา โดยขึ ้นอยู่กับผลการประเมินความต้ องการและการเลือกของผู้เสียหายและครอบครัว
จะไม่มีการกาหนดระยะการพานัก ของผู้เสียหายล่วงหน้ า ซึ่งผู้เ สียหายสามารถพานักยาวนานได้ ถึงสองปี และจะมีการติ ดตามและให้ การสนับสนุนต่อเนื่ องเป็ นรายบุคคลตาม
สภาพการณ์โดยไม่มีแนวทางเป็ นมาตรฐาน ผู้เสียหายสามารถเลือกที่จะรับความช่วยเหลือในรูปแบบการบริ การภายนอกศูนย์ เช่น การฝึ กอบรมวิชาชีพ การหางานหรื อการกู้ยืมเงิ น โดย
ผ่านสานักงาน MOLISA ในท้ องถิ่นได้ นานสุดเป็ นเวลาหกเดือน นอกเหนือจากนัน้ กฎหมายต่อต้ านการค้ ามนุษย์ฉบับใหม่ยงั อนุญาตให้ ผ้ เู สียหายซึง่ เดินทางกลับเองสามารถรายงานคดี
ของตนแก่หน่วยงานรัฐบาลเพื่อขอสถานภาพการเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์อย่างเป็ นทางการ และสามารถเข้ า รับบริ การ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านีม้ กั จะมีหลักฐานไม่
เพียงพอเพื่อพิสจู น์สถานภาพการเป็ นผู้เสียหาย ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการคัดแยกว่าเป็ นผู้เสียหายมีทางเลือกเดียวในการแสวงหาการช่วยเหลือนัน่ คือจากบ้ านพักระยะยาวซึ่งมีขอบเขต
หน้ าที่ที่ครอบคลุมกว่า
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การให้ ความช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจในการ
ดาเนินงานส่งผู้เสียหาย (คืน) สูส่ งั คมในประเทศ
เมียนม่าร์ , 2554
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ประเด็นหลักในการดาเนินงานส่ งผู้เสียหาย(คืน) สู่สังคมซึง่ จาแนกโดย
หน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์

ประเด็นที่ 1. ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ไม่ได้ รับการจาแนก
ผู้เสียหายจากค้ ามนุษย์สามารถจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึง่ ในสองประเภท คือ ได้ รับการจาแนกและ
ยังไม่ได้ รับการจาแนก ผู้เสียหายที่ ได้ รับการจาแนกได้ แก่ ผู้ที่ได้ รับสถานภาพเป็ นผู้เสียหายจากการค้ า
มนุษย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีสทิ ธิและได้ รับบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ า
มนุษย์ ส่วนผู้เสียหายที่ไม่ได้ รับการจาแนกนัน้ มีแนวโน้ มเป็ นกลุ่มใหญ่ที่สดุ ในโลกของผู้เสียหายจากค้ า
มนุษย์ พวกเขาอาจกาลังอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นอันตรายหรื อได้ ออกมาจากสภาพแวดล้ อมที่เป็ น
อันตรายแล้ วหากแต่ยงั ไม่ได้ รับการจาแนกในฐานะบุคคลซึง่ มีสิทธิพิเศษในการรับการคุ้มครองและได้ รับ
บริ ก ารในฐานะผู้ เสี ย หายจากอาชญากรรม ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุษ ย์ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การจ าแนก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถกู ค้ าไปยังต่างประเทศเป็ นกลุม่ ที่มีความเปราะบางที่สดุ เนื่องจากพวกเขาอาจจะ
ดูเป็ นแรงงานข้ ามชาติผิดกฎหมายหรื อเป็ นผู้ค้าบริ การทางเพศโดยสมัครใจซึง่ ต้ องตกอยู่ในฐานะอาชญา
กรได้ ทังนี
้ ้ การต้ องการความช่วยเหลือของผู้เสียหายกลุ่มนี ม้ กั ไม่เป็ นที่รับรู้ และไม่ได้ รับการตอบสนอง
เท่าใดนัก ซึง่ ในระหว่างเวทีการประชุมผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการ (คืน) สูส่ งั คมนัน้ ประเทศต้ นทาง เช่น กัมพูชา
ลาวและเมียนม่าร์ ได้ กล่าวถึงความยุ่งยากในการค้ นหา ‘บุคคลสูญหาย’ ซึง่ มักไม่ได้ รับการจาแนกว่าเป็ น
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในต่างแดน รวมทัง้ ได้ กล่า วถึงความท้ าทายในการจาแนกผู้เสีย หายจาก

ผู้ทางานต่อต้ านการค้ ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา ออกแบบบัตรคาสาหรับการคัด

การค้ ามนุษย์ในกลุ่มผู้ถูก ผลักดันกลับและผู้เดินทางกลับประเทศเอง ผู้ปฏิบตั ิงานในประเทศเวียดนาม

แยกผู้เสียหาย เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่บริ เวณชายแดนซึง่ มีโอกาสเผชิญหน้ ากับผู้ที่คาด

ยอมรับว่า ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์สว่ นใหญ่ในเวียดนามนันเป็
้ น ‘ผู้เดินทางกลับเอง’ ซึง่ ผู้เสียหายกลุ่ม

ว่าจะเป็ นผู้เสียหาย ได้ ใช้ งาน

นี ้มี ข้อมูลน้ อยนิดเกี่ ยวกับการเข้ าถึงสิทธิ และการให้ บริ การภายใต้ กฎหมายและอาจไม่ร้ ู แม้ กระทัง่ ว่า
ตัวเองเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
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ผู้ปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง เช่น ประเทศไทย ตระหนักถึงความท้ าทายที่คล้ ายคลึงกันนี ใ้ นการ

ช่วยเหลือผู้เสียหายที่ มีความต้ องการและจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะได้ รับความช่วยเหลือ ทัง้ นี ้ การจาแนก

จาแนกผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ที่อาจมีความหวาดกลัวในการแสดงตนเพื่อร้ องขอความช่วยเหลือจาก

ผู้เสียหายมักจะเผชิญกับความท้ าทายเพิ่มขึ ้นไปอีกด้ วยความจริ งที่ว่า ผู้เสียหายจานวนมากไม่มีความรู้

หน่วยงานภาครัฐ หรื อไม่มีความรู้ ว่าจะแจ้ งความหรื อขอความช่วยเหลือ ได้ อย่างไร ประเทศส่วนใหญ่ มี

ว่า การค้ ามนุษย์คืออะไร หรื อไม่ทราบกระทัง่ ว่า พวกเขาได้ รับการจาแนกอยู่ในประเภท ‘บุคคลที่ถูกค้ า’

ความเห็น เหมื อนกันว่ า ระบบการคัดแยกผู้เ สีย หายนัน้ ไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ง เป็ นอุป สรรคต่อการให้ ความ

ซึง่ มีสทิ ธิได้ รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือ

กรณีศกึ ษา: ความสาเร็จในการคืนสูช่ มุ ชนด้ วยตัวเองของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ซึ่งไม่ได้ รับการจาแนกกรณีบงั คับแต่งงาน
นางที เป็ นคุณแม่ชาวเวี ยดนาม ขณะที ่อายุ 22 ปี นัน้ ญาติ ของเธอได้เสนองานซึ่งมี รายได้สูงในอี กจังหวัดหนึ่งให้เธอ ระหว่างการเดิ นทาง ที ถูกวางยา เมื ่อฟื ้ นสติ ขึ้นมา เธอพบว่า
ตนเองถูกขายให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งในประเทศจี น ห้าปี ต่อมา ที คลอดลูกคนที ่สองเพศชาย ซึ่งขณะนี ้อายุได้สามขวบ เธอหลบหนี ได้ สาเร็ จโดยได้รับความช่วยเหลื อจากเพือ่ นบ้านชาว
เวี ยดนามซึ่งเป็ นผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ มาก่อน อย่างไรก็ตาม เพือ่ นบ้านรายนี ้หลอกลวงเธออี กครั้งและขายลูกชายของเธอให้กบั ชาวจี นคนอื ่น ที ไม่ได้เห็นหน้าลูกอี กเลย เธอ
ร่ อนเร่ ไปทัว่ ประเทศจี นโดยไม่มีบา้ นหรื องานแต่อย่างใด ที ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเสนองานและที ่พกั ให้เธอ ต่อมา ชายคนนี ้ได้แนะนาให้ทีรู้จกั กับผู้หญิ งเวี ยดนามซึ่งเป็ นผู้เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ มาก่อนเช่นกัน โดยผู้หญิ งคนนี ้ได้ช่วยเหลื อให้เธอเดิ นทางกลับเวี ยดนาม การกลับมายังหมู่บ้านของตัวเองภายหลังจากไปนานนับสิ บปี นัน้ ทุกอย่างดูแตกต่าง
ออกไป แม้แต่สามี ของเธอก็จากไปพร้อมกับลูก ทีมีปัญหามากมายในการปรับตัวให้เข้ากับบ้าน เธอสูญเสี ยความมัน่ ใจ ไร้ ซึ่งความหวังและเผชิ ญกับปั ญหาทางจิ ต สิ่ งที ่ทีสามารถทา
ได้คือการช่วยพ่อแม่ทีแ่ ก่แล้วทางานในไร่ นา เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทางานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที ่ เยี ่ยมเธอและให้ความช่วยเหลื อด้านการคื นสู่สงั คม รวมทัง้
ให้สตั ว์ เลี ้ยง การประกันสุขภาพ และการฝึ กอบรมเทคนิ คการทาการเกษตรที ่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่ นให้การสนับสนุนที ทกุ ขัน้ ตอนใ นการดาเนิ นการทางกฎหมายเพื ่อ
หย่าร้างและให้โอกาสเธอในการเรี ยนหนังสือ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ การเข้าร่ วมกลุ่มช่วยเหลื อตัวเองสาหรับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ในท้องถิ่ นช่วยให้ทีมีความมัน่ ใจและตระหนักในคุณค่า
ของตัวเองมากขึ้น ปัจจุบนั ทีแต่งงานใหม่อีกครั้ง มี ลูกอายุหนึ่งขวบและอาศัยอยู่กบั ครอบครัวอย่างมี ความสุขในหมู่บ้าน
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ประเด็นที่ 2. นิยามของ ‘การ (คืน) สูส่ งั คมทีส่ มั ฤทธิผล’ ยังไม่มคี วามชัดเจน

ผู้ปฏิบตั งิ านทัว่ ประเทศกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (GMS) แสดงความกังวลว่า ผลของการเยียวยาทาง

ด้ า นความมั่นยัง คงเป็ นอุปสรรคต่อ สัม ฤทธิ ผลของการดาเนิ นงานส่งผู้เสีย หายคื นสู่สังคม เนื่ องจาก

สังคม จิตใจและการแพทย์ที่ดาเนินการในช่วงวันแรกหรื อสัปดาห์แรกของการรักษาเบื ้องต้ นนัน้ มีความ

ผู้เสียหายส่วนใหญ่ ไ ม่ได้ รับการจาแนก อาชญากรที่กระทาผิดต่อพวกเขาส่วนใหญ่ จึงยังคงลอยนวล

เสี่ยงว่าจะสูญเปล่า จากการส่งผู้เสียหายกลับไปสู่สภาวการณ์ เดิมซึง่ อาจจะเป็ นสภาวการณ์ เดียวกับที่

รวมทังนายหน้
้
าหรื อตัวแทนซึ่ง มี เครื อข่า ยโยงใยกับชุมชนภูมิ ลาเนาด้ ว ย ผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทย

ผลักให้ พวกเขาต้ องจากสถานที่นนไปตั
ั ้ งแต่
้ แรก ผู้ปฏิบตั ิงานในลาวกล่าวว่า “ความยากจนและการขาด

กล่าวถึงกรณีที่นายหน้ ามีอิทธิพลต่อผู้ปกครองของผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ซึง่ นาไปสู่ผลกระทบด้ าน

กิ จกรรมส่งเสริ มรายได้ในหมู่บา้ นอาจเป็ นแรงผลักให้ชาวบ้านอพยพออกไป และหากความยากจนยังคงมี

ลบต่อผู้เสียหายเหล่านัน้

อยู่ในหมู่บา้ น เราควรส่งผูเ้ สียหายกลับไปที ่หมู่บ้านหรื อ” การอภิปรายเช่นนี ้นาไปสู่การอภิปรายระหว่าง
ผู้ปฏิบตั งิ านในลาวและเมียนม่าร์ ถึงรู ปแบบการดาเนินงานส่งผู้เสียหาย (คืน)สูส่ งั คมที่มีประสิทธิภาพมาก

ผู้ปฏิบตั ิงานในประเทศอื่ นๆ เช่น กัมพูชา จี นและเวี ยดนาม ได้ แลกเปลี่ยนถึง ข้ อท้ าทายทัว่ ไปของการ

ที่สดุ ว่า ควรดาเนินการในชุมชนของผู้เสียหายหรื อ บูรณาการในพื ้นที่ที่ผ้ เู สียหายสามารถหางานทาเพื่ อ

นิยามว่า การดาเนินงานส่งผู้เสียหาย (คืน) สู่สงั คมนัน้ ‚ประสบความสาเร็ จ‛ หรื อไม่ เนื่ องจากการให้

เลี ้ยงดูตวั เองและครอบครัว ได้ (โดยในขณะเดียวกัน ก็ยอมรับประเด็นอื่ นๆ ของแนวทางนี ซ้ งึ่ ถูกหยิบ

เงินทุนเพื่อดาเนินแผนงาน (คืน) สู่สงั คมส่วนใหญ่ นนมี
ั ้ ระยะเวลาเพียงสันๆ
้ เท่านัน้ ซึง่ ทุกประเทศเผชิญ

ยกขึ ้นมา)

ปั ญหานี ้เช่นเดียวกันแม้ ว่า มีความต้ องการที่จะติดตามผลของผู้เสียหายภายในช่วงเวลาสองหรื อสามปี
ภายหลังประสบการณ์การถูกค้ ามนุษย์ หากแต่งบประมาณการดาเนินงานที่มีครอบคลุมการติดตามผล

ประเด็นทางสังคมและครอบครัวที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข เช่น ความรุ นแรง ความขัดแย้ งหรื อการใช้ สารเสพ

เพียงช่วงเวลาสามเดือน หกเดือนหรื อหนึง่ ปี เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การแลกเปลี่ยนต่างๆ ยังได้ นาไปสูค่ วามท้ าทาย

ติดในครอบครั ว ได้ รับการอ้ างถึงเช่นกัน ในฐานะอุปสรรคของความปลอดภัยและความสาเร็ จ ในการ

ของนิยามที่ยงั ไม่ได้ รับการเห็นพ้ องในวงกว้ างและยังไม่มีความชัดเจนว่า “การ (คืน) สูส่ งั คมที่สมั ฤทธิผล”

ดาเนินงานส่งผู้เสียหายคืนสู่สงั คม นอกเหนือจากปั จจัยด้ านเศรษฐกิ จและสังคม/ครอบครัวแล้ ว ปั จจัย

นันคื
้ ออะไร

กรณีศกึ ษา: ผู้เสียหายที่ไม่มีพอ่ แม่ตกเป็ นทาสอีกครัง้
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ผหู้ ญิ งซึ่งเป็ นวัยรุ่นและไม่มีผปู้ กครองรายหนึ่งกลับไปยังชุมชนของตน เพื ่อไปพักอยู่กบั ครอบครัวของป้ า แม้ว่าป้ าของเธอจะมี ลูกๆ หลายคนก็ ตาม
ผูเ้ สียหายรายนีล้ งเอยด้วยการถูกบังคับใช้แรงงานเยี ่ยงทาสโดยป้ าและลูกๆ ของป้ า เนือ่ งจากไม่พบความเสีย่ งนีใ้ นระหว่างการตรวจสอบและประเมิ นครอบครัว
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กรณีศกึ ษา: ความสาเร็จในการดาเนินงานส่งผู้เสียหายคืนสูช่ มุ ชนในเมียนม่าร์ ซึง่ เป็ นผล
มาจากการประเมินสถานการณ์ครอบครัวที่ครอบคลุมยิ่งขึ ้น
นางสาวเอ็นมีอายุ 16 ปี ตอนทีเ่ พือ่ นของเธอชักชวนให้ไปทางานทีเ่ มืองไทย ทีบ่ ริ เวณชายแดนนัน้ นายหน้าให้สญ
ั ญาแก่
พวกเธอว่าจะให้งานดีๆ และเงินเดือนสูงๆ แต่นายหน้ากลับขายพวกเธอให้ร้านคาราโอเกะในอีกฝั่ งของบริ เวณชายแดน
ขณะทีเ่ พือ่ นของเอ็นสามารถหนีออกไปได้ ในตอนแรกนัน้ เอ็นไม่สามารถหลบหนีได้และถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ภายในช่วงเวลาสองเดือน เธอถูกส่งไปยังร้านคาราโอเกะในพืน้ ทีอ่ ืน่ และถูกขายต่อให้กบั ผู้ชายที จ่ ดั หาแขกให้ผู้หญิ งค้า
บริ การซึ่งนาเธอไปยังมาเลเซี ยเพือ่ ให้ทางานในสถานบริ การที ่นนั่ เอ็นสามารถหลบหนี ออกมาได้หลังจากผ่านไปแล้ว
สามปี เมื ่อมี ลูกค้าซื ้อเธอจากเจ้าของสถานบริ การ เนือ่ งจากเอ็นปฏิ เสธที ่จะอยู่กินกับผู้ชายคนนัน้ เขาจึ งขังเธอไว้ใน
ห้องเล็กๆ เป็ นเวลาสองเดือน วันหนึ่ง หลังจากทาเสี ยงดัง ผู้พกั อาศัยในอพาร์ ตเม้นต์ ติดกันเริ่ มสงสัยและแจ้งตารวจซึ่ ง
ได้ช่วยเหลือเธอออกมา ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในเมี ยนม่าร์ และโครงการขององค์ การสหประชาชาติ
เอ็นถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศของเธอ จากนัน้ องค์การสหประชาชาติ ประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการตาม
หาครอบครัว รวมทัง้ ทาการประเมิ น ครอบครัวและให้ความช่ วยเหลื อในการส่งตัวกลับสู่ ชุมชน เจ้ าหน้าที ่จากองค์ กร
พัฒนาเอกชนให้คาปรึ กษาอย่างเข้มข้นเป็ นเวลาสีเ่ ดือนและดาเนินการติ ดตามสภาพความเป็ นอยู่ของเธออย่างต่อเนื อ่ ง
ทุกๆสองเดื อนภายหลังจากนัน้ เนื ่องจากเอ็นต้องการช่ว ยพ่อแม่ข องเธอท างานในไร่ นา องค์ กรจึ งมอบควายให้กับ
ครอบครัวของเธอจานวนสองตัวและมอบรถไถเพือ่ ช่วยในการทานา ผลลัพธ์ คือ นาข้าวได้ผลดี ทาให้ครอบครัวมี รายได้
เพิ่ มขึ้ นและสามารถเก็บออมได้อีกด้วย เอ็นเข้ าร่ วมกิ จกรรมพบปะกับผู้เสี ยหายรายอื ่น ซึ่ งช่ วยให้เธอตระหนักว่ า มี
เยาวชนจานวนมากที ่ป ระสบชะตากรรมเดี ยวกัน กับเธอ ซึ่ งผลักดันให้เอ็นเข้ามามี บทบาทสาคัญในการรณรงค์ สร้าง
ความตระหนักภายในชุมชน เอ็นได้เผยแพร่ความรู้ของเธอเกี ย่ วกับการค้ามนุษย์ ให้กบั เพือ่ นๆ และสมาชิ กชุมชนคนอืน่ ๆ

การให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิ จแก่ผ้ ูเสียหายในเมียนม่าร์ มี

ปั จจุบนั เอ็นมีอายุ 24 ปี และอาศัยอยู่กบั ครอบครัวอย่างมี ความสุข การฟื ้ นฟูและการคื นสู่สงั คมของเอ็นนัน้ ได้รับความ

เป้าหมายเพื่อแก้ ปัญหาความจาเป็ นทางเศรษฐกิจของครอบครั ว

ช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่ งจากการที ผ่ ู้ให้บริ การทางานร่วมกับครอบครัวของเธอ และช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิ จ

โดยรวม

ของครอบครัว ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญ ขณะเดี ยวกัน ก็ เสริ มสร้ า งความเชื ่อมัน่ ให้ กบั เธอโดยใช้ แนวทางการบ าบัด เป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเหมาะสม
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ประเด็นที่ 3. การให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ผ้ ชู ายไม่เพียงพอ
เป็ นที่ รับ รู้ อย่า งกว้ า งขวางในหลายประเทศว่า ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษ ย์ ส่วนใหญ่ เ ป็ นผู้ช าย และ

มีเอกสารและไม่ได้ ถกู แสวงหาประโยชน์ สถานคุ้มครองสาหรับผู้ชายมีจดั ตังอย่
้ างเป็ นทางการในประเทศ

ผู้เสียหายซึง่ เป็ นผู้ชายต้ องการความช่วยเหลือที่แตกต่างไปจากผู้เสียหายที่เป็ นผู้หญิงและเด็ก นอกจากนี ้

ไทยที่เดียวเท่านัน้ ขณะที่บ้านพักในประเทศจีนดาเนินการกับกลุม่ เป้าหมายทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย ส่วนศูนย์

ผู้เสียหายผู้ชายมักไม่เต็มใจที่จะระบุว่าตัวเองเป็ น ‘เหยื่อ’ และรับการคุ้มครองและการสนับสนุน แม้ ว่าจะ

ผ่า นแดนในลาวและเมี ย นม่ า ร์ ทาการลงทะเบี ย นผู้เ สีย หายผู้ชายและดาเนินการให้ ความช่ว ยเหลือ

มีการตระหนักถึงความท้ าทายเหล่านี ้ แต่การให้ บริ การที่เหมาะสมทางเพศสภาพสาหรั บผู้เสียหายจาก

เบื ้องต้ น โดยไม่มีการให้ บริ การบ้ านพักแก่ ผ้ เู สียหายผู้ชาย ในกัมพูชานัน้ ศูนย์บริ การสาหรั บผู้เสียหาย

การค้ ามนุษย์ผ้ ชู ายก็ยงั คงไม่เพียงพอ และแม้ ว่า การค้ ามนุษย์ และ/หรื อการบังคับใช้ แรงงานผู้ชายจะถื อ

ผู้ชายตังอยู
้ ่ในจังหวัดเกาะกง และในประเทศเวียดนาม ศูนย์แรกรับเวียดนามในชายแดนภาคเหนือ ที่ติด

ว่าเป็ นอาชญากรรมภายใต้ ประมวลกฎหมายอาญาหรื อกฎหมายต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ของประเทศต่างๆ

กับจีนตระหนักถึงความจาเป็ นในการขยายความช่วยเหลือไปยังผู้เสียหายผู้ชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงทุกประเทศก็ ตาม ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานได้ อภิปราย

จากการใช้ แรงงานและการค้ ามนุษย์ ทังนี
้ ใ้ นกัมพูชา มี การให้ บริ การด้ านกฎหมาย จิตสังคมและการ

แลกเปลี่ยนความเห็นถึงข้ อท้ าทายในการจาแนกผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ผ้ ชู าย ซึง่ สืบเนื่องมาจากการ

ฝึ กอบรมวิชาชีพแก่ผ้ เู สียหายผู้ชาย ขณะที่เมียนม่าร์ อยู่ในระหว่างกระบวนการหารื อเพื่อวางแผนขยาย

ทีก่ ลุม่ เจ้ าหน้ ากลุม่ แรกทีผ่ ้ ตู อบสนองคดีค้ามนุษย์ ขาดความรู้ ความเข้ าใจถึงตัวชี ้วัดของการค้ ามนุษย์เพื่อ

การให้ ความช่วยเหลือการ (คืน) สูส่ งั คมรายบุคคลสาหรับผู้เสียหายผู้ชาย

แสวงหาประโยชน์ทางแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้เสียหายจาก
การค้ ามนุษย์ผ้ ชู ายซึง่ เป็ นชาวต่างชาติที่ถกู ค้ าเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางแรงงานกับแรงงานต่างด้ าวที่ไม่

กรณีศกึ ษา: ชายชาวกัมพูชาเริ่มต้ นชีวิตใหม่ด้วยทักษะอาชีพใหม่และร้ านตัดผมเล็กๆ
แอลเอชอายุได้ 23 ปี ตอนทีเ่ ขาจากหมู่บา้ นพร้อมกับคนอื ่นๆ อี กเจ็ดคนเพื ่อไปหางานทาทีเ่ มื องไทย ตอนแรก เขาได้งานในสวนแห่งหนึ่งและอาศัยอยู่ทีน่ นั่ หนึ่งเดื อน จนกระทัง่ เพื ่อนร่ วมงานของเขาคนหนึ่งชักจูงให้เขาหา
งานใหม่ทีด่ ี กว่าในกรุงเทพฯ ท้ายทีส่ ดุ เขาถูกหลอกและถูกขายให้กบั เรื อประมง หลังจากสามเดื อนในเรื อประมงซึ่ งเขาถูกทาร้ ายครั้งแล้วครั้งเล่า แอลเอชสามารถหนี ออกมาได้ขณะที ่เรื อจอดที ่อ่าวในประเทศมาเลเซี ย
เคราะห์ร้ายทีห่ ลังจากหลบหนี เขาไปตกอยู่ในเงื ้อมมื อของนักค้ามนุษย์ อีกครั้งซึ่งนักค้ามนุษย์รายนี ข้ ายเขาให้กบั สวนยางพาราแห่งหนึ่ง หลังจากทีถ่ ูกบังคับให้ทางานเป็ นเวลาหนึ่งเดื อนโดยไม่ได้รับเงิ น แอลเอชหลบหนี
และถูกตารวจจับ สถานทูตกัมพูชาโดยการสนับสนับสนุนจากองค์ กรพัฒนาเอกชนกัมพูชาองค์ กรหนึ่ง ได้ดาเนิ นการส่งตัวเขากลับ บ้านในที ่สดุ หลังจากที ่ต้องอยู่ในสถานกักกันนานถึงหกเดื อน เมื ่อเดิ นทางกลับถึ ง
ประเทศบ้านเกิ ด เจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์ทงั้ ของรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลื อแอลเอชในการกลับสูช่ มุ ชนของเขา โดยเจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์จากองค์กรพัฒนาเอกชนได้สนับสนุนให้เขาฝึ กอบรมการตัดผมรวมทัง้
ให้เงิ นทุนในการเปิ ดร้านตัดผมทีห่ น้าบ้านของเขาเอง ซึ่งเป็ นงานประจาและมี ลูกค้าประจา เขาทารายได้วนั ละ 75 -150 บาท และสามารถส่งเสียน้องชายคนเล็กไปโรงเรี ยน ในตอนเย็น แอลเอชจะสอนเลขและภาษาเขมร
แก่เด็กๆ ในหมู่บา้ น แผนล่าสุดของแอลเอชคื อ เขาจะยื มเงิ นจาก Vision Fund ซึ่งเป็ นแผนงานเงิ นกู้ประกอบอาชี พขององค์กร World Vision เพื ่อขยายธุรกิ จโดยจะเปิ ดร้านขายของชาและขายน้ามัน ปั จจุบนั แอลเอชเข้า
กับชุมชนของเขาได้เป็ นอย่างดี เขามี เพื ่อนหลายคนและเพื ่อนบ้านมี สมั พันธ์ ทีด่ ี กบั เขาเช่นเดี ยวกับทีม่ ี ต่อเพื ่อนบ้านคนอื ่นๆ พ่อแม่ของแอลเอชภูมิใจมากทีเ่ ขาสามารถผ่านพ้นประสบการณ์ทีเ่ ลวร้ายไปได้ และมี ความสุขที ่
เขาสามารถส่งเสียน้องชายได้ ขณะนี ้ แอลเอชกาลังมี ความรักและเขาวางแผนทีจ่ ะแต่งงานเร็ วๆ นี ้
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ประเด็นที่ 4. การให้ ความช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจ รวมถึงการฝึ กอบรมด้ านอาชีพส่วนใหญ่ไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่แท้ จริ งของพื ้นที่ที่ผ้ เู สียหายจาก
การค้ ามนุษย์ถกู ส่งตัวกลับไป
การฝึ กอบรมวิชาชีพสาหรับผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงนัน้ ส่วนใหญ่

ผู้ปฏิบตั ิงานจากลาวได้ ยกประเด็นที่ว่า บ่อยครัง้

จะดาเนินการในสภาพแวดล้ อมของบ้ านพักและมักจะมีมาตรฐานของแผนงานการฝึ กวิชาชีพระดับหนึ่ง

ที่พ่ อแม่ จ ะเป็ นผู้ตัดสินว่า พวกเขาอยากให้ ลูก

เช่น การเย็บผ้ า การทอผ้ า การตกแต่งทรงผมหรื อการทาอาหาร ด้ วยการดาเนินงานซึง่ ส่วนใหญ่ม่งุ ไปที่

เรี ยนอะไร โดยไม่ได้ พิจารณาถึงความสนใจของ

จะต้องสอดคล้องกับตัว

กลุม่ เฉพาะ เช่น เด็กผู้หญิงที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะนัน้ ส่งผลให้ การบริ การเหล่านี ้มีลกั ษณะไม่เหมาะสมกับ

ลูก ที่ เ ป็ นผู้ เ สี ย หายหรื อ ค านึ ง ถึ ง ตลาดงานใน

ผู้เสียหายส่วนใหญ่ซงึ่ ไม่มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับการฝึ กวิชาชีพเหล่านี ้ หลักสูตรการฝึ กวิชาชีพทัว่ ไปจะ

ชุมชน ขณะที่ผ้ ูให้ บริ การในเมี ยนม่าร์ ตงค
ั ้ าถาม

ผูเ้ สียหายและบริ บทของชุมชน”

ใช้ เ วลาประมาณสามถึ ง หกเดื อน เมื่ อผู้เ สีย หายกลับ ไปยัง ชุม ชนของตน พวกเขาจะได้ รั บ ชุดความ

ว่า การฝึ กอบรมที่ดาเนินการอยู่ในบ้ านพักควรให้

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจซึง่ ประกอบไปด้ วยอุปกรณ์ และเงินทุนในการเริ่ มต้ นธุรกิจตามพื ้นฐานของทักษะ

ความสาคัญกับทักษะชีวิต การวางแผนชีวิต และ

ใหม่ที่ได้ เรี ยนรู้ สาหรับการทางานที่ไม่ได้ เป็ นการเริ่ มกิจการขนาดเล็กเองนัน้ บางครัง้ จะมีบริ การฝึ กงาน

ความรู้ ด้ า นสุข ภาพพื น้ ฐานแทนที่ จ ะมุ่ ง ที่ ก าร

องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ

และหางานให้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ ว ไม่มีบริ การเช่นนี ้

ฝึ กอบรมวิ ช าชี พ หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาที่

ลาว

ผู้เสียหายพักพิงอยู่ในบ้ านพักนัน้ สันเกิ
้ นไปที่จะ
เวทีประชุมผู้ปฏิบตั งิ านระดับประเทศทัว่ อนุภมู ิภาคลุ่มแม่น ้าโขงได้ นาเสนอถึงกรณี ที่ประสบความสาเร็ จ

“การฝึ กทักษะวิ ชาชี พในบ้านพัก

- ผู้ให้ บริ การผู้เสียหายจาก

ได้ รับการฝึ กวิชาชีพที่จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง

ว่ามี เพี ย งสองสามกรณี เท่านัน้ ซึ่ง การให้ ความช่วยเหลือด้ า นเศรษฐกิ จและวิ ชาชี พ นัน้ สนับ สนุน ให้ ผ้ ู
ฝึ กอบรมมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืน ผู้เข้ าร่ วมประชุม ในเวทีประชุมผู้ปฏิบตั ิงานในประเทศกัมพูชา

มีการเห็นพ้ องกันเป็ นวงกว้ างในเวทีการประชุมระดับประเทศต่างๆ ว่า มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง

อธิบายว่า หลักสูตรการฝึ กอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้ ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดแรงงานในพื ้นที่ที่

พัฒนาและปรั บปรุ งประเภทการฝึ กอบรมและการให้ ความช่ว ยเหลือแก่ ผ้ ูเสีย หายจากค้ ามนุษย์ การ

ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับ (คืน) สู่สงั คม และได้ เสนอแนะว่า บางครัง้ ผู้รับการฝึ กอบรมขาดทักษะพื ้นฐาน

ดาเนินงานโดยใช้ แนวทางประเภทเดียวกันกับผู้เสียหายที่มีความหลากหลายจานวนมาก ได้ รับการพิสจู น์

ด้ านการคานวณและความสามารถในการอ่านเขียนซึง่ เป็ นทักษะที่จะทาให้ การอบรมวิชาชีพสัมฤทธิผล

แล้ วว่าประสบผลสาเร็ จต่าในแง่ของการรับประกันถึงสัมฤทธิผลทางเศรษฐกิจของผู้รับการอบรมเมื่อ พวก

หรื อได้ รั บการจ้ างงานและ/หรื อเริ่ มดาเนินธุร กิ จขนาดเล็ก ได้ การอภิ ปรายในเวทีประชุมผู้ป ฏิบัติงาน

เขากลับ (คืน) สูช่ มุ ชนของตน ด้ วยข้ อจากัดด้ านเวลาสาหรับการพัฒนาทักษะ

ระดับประเทศในประเทศจีนเกี่ยวข้ องกับประเด็นนี ้เช่นกัน นัน่ คือ สาหรับในพื ้นที่หา่ งไกลในประเทศจีนที่มี
การจากัดเสรี ภาพของผู้หญิง ความเป็ นจริ งของชีวิตไม่เอื ้อให้ ผ้ หู ญิงเหล่านันได้
้ ใช้ ทกั ษะใหม่ๆ ที่ได้ รับ
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กรณีศกึ ษา: การบูรณาการให้ โอกาสที่ดีกว่าการส่งคืนสูส่ งั คมในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาวพีได้งานทาในเมื องไทยโดยอาศัยนายหน้าในหมู่บ้านของเธอ เธอและชาวลาวคนอื ่นๆ ข้ามแดนด้วยเรื อ เมื ่อกลุ่มของเธอเดิ นทางมาถึงกรุงเทพ เธอและคนอื ่นๆ ถูกแยกให้ไป
ทางานในที ่ต่างๆ พี ได้รับมอบหมายให้ทางานกับ ครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่งในฐานะคนใช้ เนื ่องจากนายจ้างไม่จ่ายเงิ นเดื อนให้เธอ พี จึงตัดสิ นใจออกจากงานและไปทางานกับ
ครอบครัวอื ่นทีต่ อ้ งการคนใช้ อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ ทางานยิ่ งเลวร้ายลง พีไม่ได้รับเงิ นเดื อนเช่นเดี ยวกับที ่แรกและถูกกระทาทารุณเมื ่อเจ้าของบ้านไม่ถูกใจงานที ่พีทา วันหนึ่ง พีถูก
ทุบตี อย่างหนัก ทาให้เธอไม่ได้ยิน ไประยะหนึ่ง พี ไม่สามารถทนต่อการปฏิ บตั ิ เช่นนี ้ได้อีก เธอจึ งหลบหนี ออกจากที ่ทางานและไปแจ้งความกับตารวจ ในการสัมภาษณ์ เพื ่อคัด แยก
ผู้เสี ยหาย พีได้รับการจาแนกว่าเป็ นผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ และหลังจากนัน้ ก็ ถูกส่งไปยังบ้านเกร็ ดตระการ ซึ่งในการส่งตัวกลับไปยังประเทศลาว กระทรวงแรงงานและสวัสดิ การ
สังคม (MLSW) ได้ส่งต่อพีเข้าโครงการช่วยเหลื อ (คืน) สู่สงั คมของ World Vision ในระดับชุมชน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนร่ วมมื อกับกรมต่างๆ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การ
สังคมระดับอาเภอและสหภาพแม่หญิ งลาว (LWU) ได้ทาการประเมิ นครอบครัวและประเมิ นความต้องการ ซึ่งผลการประเมิ นทาให้ทราบว่า พีสนใจการเย็บผ้า องค์ กรพัฒนาเอ กชนให้
โอกาสเธอเข้าฝึ กอบรมหลักสูตรสามเดื อนในโรงงานที ่ตงั้ อยู่ในตัวเมื อง พร้ อมด้วยการสนับสนุนที ่พกั อาหารและค่าเดิ นทางตลอดช่วงการอบรม เมื ่อเสร็ จสิ้ นการอบรมองค์ กรพัฒนา
เอกชน MLSW และ LWU ได้สนับสนุนพีในการเจรจากับเจ้าของโรงงานเพือ่ ให้เธอได้สญ
ั ญาจ้างงาน ปั จจุบ ัน พีทางานกับโรงงานโดยไม่ต้องรับ ความช่วยเหลื อเพิ่ มเติ มจากหน่วยงานที ่
เกี ่ยวข้อง

เด็ ก ผู้ หญิ งและหญิ งสาวเข้ ารั บ การอบรม
หลักสูตรเย็บผ้ าในบ้ านพักระยะยาวในประเทศ
ลาว องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพิ่มความร่วมมือ
กับโรงงานเพื่อพยายามช่วยผู้เสียหายให้ สามารถ
ได้ รับการจ้ างงานเมื่อเสร็ จสิ ้นการอบรม
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ประเด็นที่ 5. การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพด้ านการฟื น้ ฟูจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาบาดแผลทางใจ มีความจาเป็ นอย่างยิง่
ส่วนใหญ่ แล้ ว ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ที่ได้ รับการช่วยเหลือ ออกมาจากสภาพการณ์ ที่ถูก แสวงหา

เดียวกัน

ประโยชน์ล้วนต้ องการการดูแลด้ านสุขภาพทังทางร่
้
างกายและจิตใจอย่างครอบคลุมรอบด้ าน ในขณะที่

ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจากประเทศเมี ย นม่ า ร์ มี ข้ อเสนอแนะหลายประการเพื่ อ ตอบสนองความต้ องการในการ

บาดแผลทางร่ างกายสามารถมองเห็นได้ ชดั และได้ รับการรักษา ผลกระทบทางสุขภาพจิตกลับยากยิ่งที่จะ

เสริ มสร้ างประสิทธิภาพด้ านการช่วยเหลือด้ านจิตใจและสังคมอย่างเหมาะสม ข้ อเสนอแนะประการหนึ่ง

มองเห็นและรับการเยียวยา อีกทังผลกระทบนั
้
นกลั
้ บทวีความรุ นแรงต่อสุขภาวะของผู้เสียหาย ความท้ า

คือ การฝึ กอบรมระหว่างการทางานจริ งให้ กับเจ้ าหน้ าที่ศูนย์พักพิง โดยมุ่งไปที่ทกั ษะปฏิบัติ เช่น การ

ทายที่สาคัญที่สดุ คือความจาเป็ นที่จะต้ องเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการฟื น้ ฟูด้านจิตใจและสังคมโดย

ประเมินความต้ องการของผู้เสียหาย การบริ หารจัดการรายกรณี และทักษะการสื่อสาร ข้ อเสนออี ก

เจ้ าหน้ า ที่ฝึกอบรมที่ มีทักษะและคุณ สมบัติ ผู้ป ฏิ บัติงานจากกัม พูช าได้ ชีใ้ ห้ เห็นถึ งความขาดแคลน

ประการคือการพิจารณาแนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนจะสามารถเข้ ามาดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมรวมทัง้

โดยรวมของสถาบันที่ มีศัก ยภาพในการให้ บ ริ การดัง กล่า ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สาหรั บ ผู้เ สีย หายที่ มี

การให้ บริ การด้ านจิตใจและสังคมแก่ผ้ เู สียหายที่พานักในบ้ านพักชัว่ คราว

บาดแผลทางใจรุ นแรง ทังยั
้ งได้ เสนอแนะว่า ผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศนันต้
้ องการ
ความช่วยเหลือรู ปแบบพิเศษ ซึง่ รู ปแบบการสนับสนุนที่มีอยู่ไม่มีความหลากหลายเพียงพอต่อการดูแล

เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในเวทีประชุมผู้ปฏิบตั ิงานระดับประเทศว่า เหล่านี ้คือช่องว่างที่สาคัญในการ

ผู้เสียหายดังกล่าว ส่วนผู้ปฏิบตั ิ งานไทยได้ แลกเปลี่ยนถึงความยากลาบากในการให้ ความช่วยเหลือที่

ให้ บริ การช่วยเหลือผู้เสียหาย อีกทังยั
้ งเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานส่ง (คืน) ผู้เสียหายสู่สงั คมได้ อย่าง

ครอบคลุม แก่ ผ้ ูเ สีย หายที่ มีปั ญ หาด้ านจิตเภท ซึ่งส่ว นหนึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์ ถูกค้ า มนุษ ย์

สาเร็ จอีกด้ วย ดังนัน้ จึงต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพภายในประเทศเพื่อการเยียวยาสภาพ

ผู้ปฏิบัติงานจากจี นระบุถึงช่องว่างระหว่างความต้ องการรายบุคคลของผู้เสียหายซึ่งไม่สอดคล้ องกับ

จิ ต ใจที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและความต้ อ งการทางสัง คม ซึ่ง จะเกิ ด ขึ น้ จริ ง ได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการ

จานวนเจ้ าหน้ าที่มีทกั ษะเหมาะสมรวมทังระดั
้ บการให้ บริ การเฉพาะ ซึง่ ในเวทีประชุมระดับประเทศครัง้

แลกเปลี่ยนบทเรี ยนและข้ อปฏิบตั ทิ ี่ดีในภูมิภาค

หนึง่ ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ แลกเปลี่ยนถึง การขาดโครงการฟื น้ ฟู พิเศษในบ้ านพักเพื่อเยียวยาผู้เสียหายที่มี
บาดแผลทางใจอย่างรุ นแรงไปพร้ อมๆ กับการฟื ้นฟู ผ้ เู สียหายที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวในสภาพแวดล้ อม

การปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา: เจ้ าหน้ าที่ในศูนย์พกั พิงสัมผัสชีวิตชุมชนใน

การปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา: สถาบันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ กระทรวง

เมียนม่าร์

กิจการสังคม ฟื น้ ฟูทหารผ่านศึก และเยาวชน ประเทศกัมพูชา

เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชนและบ้านพักในเมียนม่าร์ ทางานร่วมกันเพือ่ สร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที ่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถู กระบุว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการปรับปรุ งการเยี ยวยาทางจิ ตสังคม

บ้านพักได้เยี ่ยมบ้านผู้เสี ยหายในพืน้ ที ่ร่วมกับเจ้าหน้าที ่องค์ กรพัฒนาเอกชน โดยมี วตั ถุประสงค์

สาหรับผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ ในกัมพูชา ในการดาเนิ นการดังกล่ าว กระทรวงกิ จการสังคม

เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที ่บ้านพักและองค์ กรพัฒนาเอกชนถึงความท้าทายที ่

ฟื ้ นฟูทหารผ่านศึ ก และ เยาวชนได้จัดตัง้ สถาบันสังคมสงเคราะห์ แห่งชาติ เพือ่ ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที ่

ผู้เสี ยหายต้องเผชิ ญเมื ่อกลับ (คื น) สู่สงั คม และวิ ธีการที ่ผู้ให้บริ การจะสามารถทางานร่ วมกัน

ของกระทรวงฯและผู้ให้บริ การจากภาครัฐและองค์ กรพัฒนาเอกชนอืน่ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของการ

เพือ่ ให้ความช่วยเหลื อผู้เสี ยหายให้ผ่านพ้นความท้าทายที ก่ าลังเผชิ ญอยู่เหล่านีไ้ ด้

เยียวยารักษา
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ประเด็นที่ 6. วิธีดาเนินงานมาตรฐาน (SOPs) มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการเสริ มสร้ างศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ การดาเนินงานช่วยเหลือผู้เสียหายกลับ (คืน) สูส่ งั คมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงนัน้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ บริ การแก่ ผ้ เู สียหายจากการค้ า

กลับไปใช้ ชีวิตในสังคม ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิงานจากเมียนม่าร์ ระบุว่า หากมีการปรับปรุ งแนวทางในการประเมิน

มนุษย์ส่วนใหญ่มีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม ผู้ ปฏิบตั ิงานในหลายประเทศได้

ความต้ องการของผู้เสียหายและการประเมินทางการแพทย์ ผู้ปฏิบตั ิงานจะสามารถให้ ความช่วยเหลือ

เน้ นถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีขนั ้ ตอนการดาเนินงานและเครื่ องมือที่เหมาะสมและใช้ ได้ จริ งเพื่อความ

ผู้เสียหายกลับ (คืน) สูส่ งั คมได้ ดียิ่งขึ ้น ในประเทศเวียดนามนัน้ มีผ้ เู สียหายซึง่ ‘เดินทางกลับเอง’ จานวน

ชัดเจนในการให้ บริ การที่มีมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพภายในกาหนดเวลา และเพื่อแจกแจงขอบเขตที่ชดั เจน

มากซึ่งกลับเข้ าสู่เวียดนามโดยปราศจากความช่วยเหลือจากรั ฐบาลหรื อหน่ว ยงานให้ บริ การผู้เสียหาย

ของการสื่อสารและประสานงานทีค่ วรมี

ผู้ป ฏิ บัติง านจากเวี ย ดนามชี ใ้ ห้ เ ห็น ถึ ง ความจาเป็ นของแบบฟอร์ ม ในการคัดแยกผู้เ สีย หายส าหรั บ
เจ้ า หน้ าที่ ที่อาจจะพบกับผู้เสียหายที่ เดินทางกลับประเทศเอง ซึ่ง การดาเนิ นการดังกล่า ว จะช่ว ยให้

ทังนี
้ ้ ก่อนการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์จากประเทศปลายทางกลับคืนสูป่ ระเทศภูมิลาเนานัน้ จะมี

ผู้เสียหายกลุ่มนี ไ้ ด้ รับจาแนกและรั บ ความช่วยเหลือในการกลับเข้ าสู่สงั คมและปรั บปรุ งคุณภาพชี วิต

การดาเนินการ ‘สืบค้ น’ และ ‘ประเมิน’ ครอบครัวผู้เสียหายแต่ละรายเพื่อพิจารณาว่า ครอบครัวมีความ

ต่อไป

ประสงค์และมีศกั ยภาพที่จะรับผู้เสียหายกลับไปอย่างปลอดภัยหรื อไม่ ผู้ปฏิบตั ิงานทังในประเทศกั
้
มพูชา
และลาวยอมรั บ ถึ ง ประโยชน์ ข องการมี แ นวทางการดาเนิ น งานเพื่ อ สื บ ค้ น และประเมิ น ครอบครั ว

นอกจากนี ้ ผู้ปฏิบตั ิงานจากเวียดนามยังได้ เสนอแนะเพิ่มขึ ้นอี กด้ วยว่า ควรนาแนวทางการดาเนินงาน

ผู้ปฏิบตั งิ านจากเมียนม่าร์ ได้ เสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุ งแนวทางการประเมินครอบครัว เช่นเดียวกับ

ระดับภูมิภาคของ COMMIT เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายไปประยุกต์ใช้ ระดับประเทศและควรมีการขยาย

ควรมีการพัฒนาระเบียบการดาเนินงานกรณี ที่ผลการประเมินครอบครั วเป็ น ‘ลบ’ (ซึ่งหมายความว่า

ความเพิ่มเติม เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานที่ต้องพบเจอผู้เสียหายเป็ นรายแรก สามารถเข้ าใจได้ มากขึ ้นและปรับ

ครอบครั ว ได้ รับ การประเมิ นว่ า ไม่มี ศัก ยภาพในการรั บ ผู้เ สีย หายกลับ ไป) และการดาเนิ นงานกรณี

ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม

ผู้เสียหายไม่ได้ กลับไปยังชุมชนของตน

ผู้ปฏิบตั งิ านจากกัมพูชาเสนอแนะว่า แนวทางและมาตรฐานระเบียบการดาเนินงานให้ ความช่วยเหลือส่ง

ทังนี
้ ้ จะมีการประเมินความต้ องการในช่วงเวลาที่ผ้ เู สียหายพานั กในศูนย์พกั พิงและเมื่อเดินทางกลับไป

ผู้เสียหาย (คืน) สู่ชุมชนควรยึดมั่นมาตรฐานทางจริ ยธรรม ซึ่งหมายถึง ว่า จะต้ องเคารพความลับของ

ประเทศภูมิลาเนา เพื่ อสร้ างความเชื่ อมั่นถึง วิธีก ารสนับสนุนที่ดีที่สุดสาหรั บผู้เสียหายรายนัน้ ในการ

ผู้เสียหายและไม่กระทาการที่อาจจะเป็ นอันตรายใดๆ แก่ผ้ เู สียหายโดยไม่ตงใจ
ั้

กรณีศกึ ษา: ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ที่เดินทางกลับเอง ไม่ได้ ถกู ส่งต่อเพื่อรับบริการเนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้หญิ งซึ่งถูกค้าไปต่างประเทศเพือ่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหาทางกลับบ้านเองหลังจากที เ่ ธอสามารถหลบหนี ออกมาได้ เมื ่อกลับถึ งหมู่บ้าน เธอรับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับ
องค์กรหนึ่งทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผู้เสี ยหายจึ งติ ดต่อองค์ กรนัน้ เพือ่ ขอความช่วยเหลื อ เจ้าหน้าที ข่ ององค์ กรนัน้ เดิ นทางมาที ห่ มู่บ้านของเธอ และสัมภาษณ์เธอ โดยเสนอทีจ่ ะให้ความช่วยเหลื อด้านการกลับ
(คื น) สู่สงั คมแก่เธอ น่าเสียดายที ่ ณ เวลานัน้ องค์ กรนัน้ ขาดซึ่ งเงิ นทุนจึ งไม่สามารถให้ความช่วยเหลื อเธอได้ในทันที องค์ กรนัน้ ขอให้เธอรอในหมู่บ้านของเธอประมาณสองถึงสามเดือนจนกว่าจะสามารถ
หาเงินทุนได้ เมือ่ หาเงินทุนได้ องค์กรนัน้ ได้ติดต่อเธออีกครัง้ และเริ่ มการให้ความช่วยเหลือเธอในการกลับ (คื น) สู่สงั คม ในระหว่างนัน้ องค์กรนัน้ ไม่ได้ส่งเธอต่อให้กบั หน่วยงานอืน่ เพือ่ รับความช่วยเหลื อ
ไม่ว่าจะเป็ นระยะสัน้ หรื อการมุ่งที ก่ ารกลับคื นสู่สงั คมก็ตาม เธออยู่ในหมู่บ้านต่อกับครอบครัวของเธอเป็ นเวลาสามเดื อน โดยไม่ได้รบั ความช่วยเหลื อ และ โดยไม่รู้เลยว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือเมือ่ ใด
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ประเด็นที่ 7. การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนิน งานส่งผู้เสียหายข้ าม
พรมแดน (คืน) สูส่ งั คม มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
การให้ ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ เพื่อกลับคืนสู่สงั คมเป็ นภารกิ จที่ซบั ซ้ อน ซึ่งจะต้ อง

ของบุคลากรทังในหน่
้
วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน มักจะส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการสื่อสาร

อาศัยการดาเนินงานและประสานงานร่ วมกันจากฝ่ ายต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง ทังภายในและภายนอกประเทศ
้

และการให้ บริ การ

แม้ ว่ า จะมี ก ารพัฒ นาการด าเนิ น งานร่ ว มกั นอย่ า งมี นัย สาคัญ โดยการสนับ สนุน จาก กระบวนการ

ในส่วนของการแลกเปลี่ยนในประเทศจีน ได้ มีการเสนอแนะว่า ผู้ให้ บริ การควรทางานตรงตามขันตอนการ
้

COMMIT และหน่ ว ยงานภาคี หากเวที ป ระชุม ผู้ป ฏิ บัติง านระดับ ประเทศต่า งๆยัง คงระบุว่ า ความ

ดาเนินงานที่เป็ นระบบและมีมาตรฐานเพื่อลดการพึง่ พิงบุคคลใดบุคคลหนึง่ ส่วนผู้ปฏิบตั งิ านจากประเทศ

บกพร่ องในการประสานงานเป็ นหนึง่ ในอุปสรรคสาคัญที่มีตอ่ สัมฤทธิผลการดาเนินงาน (คืน) สูส่ งั คม เวที

ไทยได้ กล่า วถึ ง ความท้ า ทายเช่ นเดี ย วกันนี ใ้ นการปฏิบัติง านที่ ไ ม่ มี ความต่อเนื่ องเมื่ อมี ก ารโยกย้ า ย

การแลกเปลี่ย นในประเทศจี นได้ ยกประเด็นความจาเป็ นของขัน้ ตอนการดาเนิ นงานที่ มีระบบและได้

เจ้ าหน้ าที่ระดับนโยบาย

มาตรฐานมากกว่ า เดิม ในการให้ ความช่ว ยเหลือผู้เ สีย หาย นับ ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการช่ ว ยเหลือ ไปจนถึ ง
กระบวนการ (คืน) สูส่ งั คม เวทีแลกเปลี่ยนในประเทศเมียนม่าร์ เน้ นย ้าความสาคัญของประเด็นเดียวกันนี ้

เป็ นที่เห็นพ้ องร่ วมกันในวงกว้ างว่า ควรมีการปรับปรุ งความร่ วมมือข้ ามพรมแดนระหว่างประเทศต้ นทาง

รวมถึงมีข้อเสนอแนะเฉพาะสาหรั บการประสานความร่ วมมื ออย่างใกล้ ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้

และประเทศปลายทางในทุกระดับให้ มากขึ ้นเพื่ อรั บประกันถึงการให้ ความช่วยเหลือ แก่ ผ้ เู สียหายจาก

กฎหมายและหน่วยงานให้ บริ การผู้เสียหายในช่วงระหว่างที่ผ้ ูเสีย หายให้ ความร่ วมมื อในขัน้ ตอนการ

การค้ า มนุษ ย์ ก รณี ก ารค้ า มนุษ ย์ ข้ า มชาติไ ด้ อย่ า งมี ประสิทธิ ภาพ ซึ่ง รวมไปถึ งความร่ วมมื อระหว่ า ง

ดาเนินคดีทางกฎหมาย

หน่วยงานรัฐบาลในระดับประเทศ เช่น ในการดาเนินการพิสูจน์สญ
ั ชาติรวมทังการสื
้
บค้ นและประเมิน
ครอบครัว ซึง่ จะเป็ นการสนับสนุนความร่ วมมือระดับ COMMIT รวมทังเป็
้ นการกระตุ้นการเข้ ามีส่วนร่ วม

ในประเทศลาวนัน้ ผู้ร่วมประชุม ได้ ระบุถึงความจ าเป็ นของการแลกเปลี่ยนบทเรี ย นและข้ อปฏิบัติที่ดี

ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภาคประชาสัง คม อี ก ทั ง้ จะเป็ นการเรี ย กร้ องการประสานงานร่ ว มกั น

ระหว่างผู้ให้ บริ การ เพื่ อรับประกันว่า ประสบการณ์ ที่มีคณ
ุ ค่านัน้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เกี่ ยวข้ อง ส่วนผู้

ภายในประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง

ให้ บริ การจากเวียดนามหยิบยกประเด็นการให้ บริ การที่ไม่ทวั่ ถึงภายในประเทศ ซึง่ นาไปสู่ความกังวลถึง

องค์กรพัฒนาเอกชนเช่นกัน

ช่องว่างของการทางานที่ไม่อาจครอบคลุมถึงชุมชนห่างไกลอันเป็ นพื ้นที่เฉพาะซึง่ มีความยากลาบากใน
การดาเนินงานส่งผู้เสียหาย (คืน) สูส่ งั คม ในประเทศกัมพูชา ได้ มีการยกประเด็นที่ว่า อัตราการย้ ายงาน
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การประชุมโครงการเปิ ดตัวเครื อข่ายคุ้มครองผู้เสียหายกลับ (คืน) สูส่ งั คมในมณฑลยูน
นาน ประเทศจีน ซึง่ จัดขึ ้นโดยสานักงานบริ หารศูนย์สงเคราะห์ยนู นาน สานักงานกิจการ
พลเรื อนยูนนาน สานักความมัน่ คงสาธารณะและหน่วยสอบสวนอาชญกรรมแห่งยูนนาน
และ Save the Children
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ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์เลือกที่จะเล่าเรื่ องของเธอ
รวมทังสะท้
้ อนถึงการทางานของภาครัฐและเอกชนซึง่ ส่งผล
ต่อชีวติ ของเธอ, ประเทศกัมพูชา, 2555

เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นสาหรับรัฐบาลกระบวนการ COMMIT ในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง (COMMIT Governments) โดย UNIAP World Vision และ สถาบัน NEXUS ทังนี
้ ้ UNIAP เป็ นผู้ดาเนินการจัดแปล
เอกสารเป็ นภาษาของประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขงหกภาษา ด้ วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารทุกภาษาจาก World Vision
การจัดเวทีประชุมผู้ปฏิบตั ิ งานการส่งผู้เสียหาย (คืน) สู่สงั คมทังหกครั
้
ง้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ COMMIT Region-wide (Re) Integration Initiative ซึ่งได้ มีการรวบรวมองค์ความรู้และทัศนะของผู้
ดาเนินงานให้ บริการแก่ผ้ เู สียหาย รวมทังผลการศึ
้
กษาโครงการ (คืน) สูส่ งั คมของ COMMIT ซึง่ รวบรวมมุมมองและเสียงสะท้ อนจากผู้เสียหายกว่า 300 คน
เวทีประชุมผู้ปฏิบตั ิงานระดับประเทศ หรือ National Practitioner Forums ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงด้ านสวัสดิการสังคมต่างๆของประเทศ COMMIT อันได้ แก่ กระทรวงกิจการสังคม ฟื น้ ฟูทหารผ่าน
ศึก และ เยาวชน (MoSVY) ของประเทศกัมพูชา สมาพันธ์ สตรี จีน (AWCF) และ Inter-Ministerial Office on Anti-Trafficking (IMOAT) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายในกระทรวงตารวจ ของประเทศจีน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม (MLSW) และสหภาพแม่หญิงลาว (LWU) ของประเทศลาว กรมสวัสดิการสังคม (DSW) และ Central Body for Trafficking in Persons (CBTIP) ของประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สภาพเมียนม่าร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (MSDHS) ของประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และ กิจการสังคม (MOLISA) ของประเทศเวียดนาม
การสนับสนุนด้ านงบประมาณและวิชาการในเวทีประชุมมาจาก World Vision และ โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ (UNIAP) องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the
Children) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM) สถาบัน NEXUS องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) รวมทังภาคี
้ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้ องถิ่น

ทาไมผูเ้ สียหายถึงปฏิ เสธความช่วยเหลื อ? จะจาแนกผูเ้ สี ยหายเพือ่ ให้ความช่วยเหลื อเพิ่ มมากขึ้นได้
อย่างไร? การส่งผูเ้ สียหายกลับสู่สงั คมไปยังสถานการณ์ เดิ มซึ่ งผลักดันให้พวกเขาต้องย้ายถิ่ นแต่แรก ถื อ
เป็ น “การคืนสู่สงั คมที ส่ มั ฤทธิ ผล”หรื อไม่? จะปรับปรุงการประสานความร่ วมมื อข้ามแผนกเพือ่ ให้บริ การ
ที ด่ ีขึ้นแก่ผเู้ สี ยหายได้อย่างไร? ทาไมโครงการฝึ กอาชีพส่วนใหญ่ไม่สมั พันธ์ กบั ตลาดงานในพืน้ ทีท่ ี ่
ผูเ้ สียหายกลับไปใช้ชีวิต? รู ปแบบการดาเนิ นงานซึ่ งมี เป้ าหมายลดการตีตราผูเ้ สียหายที ถ่ ูกส่ง (คืน) สู่
สังคมทีป่ ระสบผลสาเร็ จมี อะไรบ้าง? เราจะเสริ มสร้างศักยภาพในการเยียวยาจิ ตใจ-สังคมแก่ผเู้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ให้มีคณ
ุ ภาพได้อย่างไร? เราจะเข้าถึงและให้ความช่วยเหลื อผูเ้ สียหายที ่ “เดิ นทางกลับ
เอง” ได้อย่างไรบ้าง?

