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การทำความเข้าใจวิธีการให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนอย่างเต็มที่และเหมาะสมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ คือวิธีที่ประเทศ
ต่าง ๆ สามารถใช้เพื่อสร้างรากฐานใหม่ที่แข็งแกร่ง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการตอบโต้การค้ามนุษย์  
ตั้งแต่การคัดแยกผู้เสียหายและคดีการค้ามนุษย์ ไปจนถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เสียหายด้วยการให้โอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้
ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือสำหรับผู้ปฎิบัติงานฉบับนี้ให้คำแนะนำที่เป็นต้นแบบสำหรับประเทศต่าง ๆ 
ในการสร้างรากฐานเพื่อให้สามารถปรับปรุงการดำเนินการและตอบโต้การค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การสนับสนุนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้พัฒนาขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่ไดผ้ลและไม่ได้ผลในความพยายามที่จะให้
ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล คู่มือสำหรับผู้ปฎิบัติงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เสียหาย เพื่อสนับสนุนรัฐสมาชิกใน
กระบวนการบาหลีเพื่อจัดการกับปัจจัยส่วนบุคคล โครงสร้าง และสถาบันที่ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความพยายามที่ได้มีการเรียกร้องในปฏิญญารัฐมนตรีกระบวนการบาหลี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)  
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เกี่ยวกับคู่มือผูป้ฎิบัติงาน: การคุ้มครองและสนบัสนนุผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

 คู่มือฉบับนี้มีอะไรบ้าง 
 

คู่มือผู้ปฎิบัติงานฉบับนี้ นำเสนองานวิจัยและหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาและความท้าทาย 
ที่ต้องเผชิญ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน NEXUS/RSO:   
การพัฒนาการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ในเอเชีย ซึ่งแบ่งปันความรู้และแนวทางในแง่มุมต่าง ๆ 
ของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย: 
 

• การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• มาตรการเพิ่มเติมและมาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
 

เอกสารชุดนี้จัดทำโดยสถาบัน NEXUS และเผยแพร่ร่วมกันโดยสถาบัน NEXUS และสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) 
ผู้ปฏิบัติงานจากรัฐบาลประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีของออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ต่างมีส่วนสนับสนุนใน 
การพัฒนาแนวทางเหล่านี้จากการประชุมโต๊ะกลมทางออนไลน์โดย RSO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs, Australia) ผ่านทางสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO)  
ชุดเอกสารนี้พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของสถาบัน NEXUS และเว็บไซต์สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี 

 

 มีไว้สำหรับใคร 
 

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและในประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจ การคุ้มครองและสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ นักจิตวิทยาและ
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก ทนายความและผู้ช่วยทนายความ การบังคับใช้กฎหมายและอ่ืน ๆ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีประโยชน์
สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

 วิธีใช้งานคู่มือ 
 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อเข้าถึงการวิจัยและหลักฐานที่ทันสมัยเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหาย รวมถึงประสบการณ์ของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และประเด็นสำคัญและความท้าทายที่ต้องเผชิญในการเสนอการคุ้มครองและสนับสนุนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมี
คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอุปสรรคและความท้าทาย ปรับปรุงการให้ความคุ้มครองและ
สนับสนุนแก่ผู้เสียหาย 
 

 
 

กุญแจสำคัญ             แนวทาง    บันทึก    เคล็ดลับ 

                          ประสบการณ์ของผู้เสียหาย  ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบัน 
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การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการคา้มนุษยค์ืออะไร 

 

การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหาย หมายถึงมาตรการที่จำเป็นเพื่อ 

                                                              

 คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (และผู้ใกล้ชิด) จากอันตรายเพิ่มเติมซึ่งรวมถึง 
การตอบโต้และการข่มขู่โดยผู้ค้ามนุษยแ์ละผู้ร่วมงาน การลงโทษสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์ซึ่งกระทำโดยผู้ค้ามนุษย์ และการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
 

 ให้การสนับสนนุโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการทันที อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย  
การให้คำปรึกษาและข้อมูล การดูแลรักษาทางการแพทย์ การสนับสนุนด้านจิตใจ  
ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ การสนับสนุนทางกฎหมายตามความเหมาะสมกับอายุ เพศ  

   และ ความต้องการพิเศษของผู้เสียหาย 

 

มาตรการคุ้มครองและสนับสนนุที่ต้องดำเนินการทันที มีความสำคัญเนื่องจากผู้เสียหายเพิ่งพ้นจากการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์ในขณะที่ 
ถูกค้ามนุษย์และควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อปรับเสถียรภาพในทันที การคุ้มครองเป็นการวางรากฐานสำหรับการฟื้นตัวและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย 
ในระยะยาวi โดยอาจจัดให้มีการคุ้มครองและสนับสนุนในประเทศปลายทางในกรณีที่เป็นการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจต้องการความ
คุ้มครองและสนับสนุนในประเทศของตนหรือเมื่อผู้เสียหายเดินทางกลับบ้าน 
 
การคุ้มครองและการสนับสนุนควรเป็นไปโดยความสมัครใจ เป็น
ความลับ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ตัดสิน และสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน มาตรการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึง
ผู้เสียหาย เป็นมิตรกับเด็ก คำนึงถึงเพศสภาพ และเหมาะสม
ทางวัฒนธรรม บริการควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะและความสนใจของผู้เสียหายแต่ละรายและ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ 
 
นอกจากนี้ในกรณีของเด็กยังจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษ
ในการให้ความคุ้มครองและสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้องและการใช้มาตรการคุ้มครอง
เฉพาะ 
 
 

 
เนื่องจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ละรายมีความต้องการด้านความคุ้มครองที่
ซับซ้อนและหลากหลาย ดังนั้นจึงควรให้ผู้ปฏิบัติงานจากสาขาต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ 
ให้ความคุ้มครองและการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยทางสังคม 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง
เด็ก ทนายความและผู้ช่วยทนายความ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการ 
การคุ้มครองเป็นความรับผิดชอบของรัฐ แต่องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญ 
ในการสนับสนุนรัฐให้ปฏิบัติตามพันธกรณี ผู้มีบทบาทภาคในประชาสังคมอาจอยู่ใน
ตำแหน่งที่สามารถเสนอการคุ้มครองและสนับสนุนได้ดีเป็นพิเศษเนื่องจากมี 
ความเชี่ยวชาญในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 
 
 

 
คำนึงถึงบาดแผลทางใจ: ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจ
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเยียวยาและฟื้นฟู 
การคำนึงถึงผูเ้สียหาย: ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความปลอดภัย 
และสุขภาวะของผู้เสียหาย ในทุกเรื่องและทุกขั้นตอน 
เป็นมิตรกับเด็ก: ออกแบบและดำเนินมาตรการตามความต้องการ 
ความสนใจ ความปลอดภัยที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ : ปฏิบัติต่อผู้เสียหายทุกคนด้วยความ
เคารพอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ละเว้นจาก
การเหมารวมหรือการตั้งสมมติฐานบนพื้นฐานของเพศสภาพ 
คำนึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม : และเคารพในความเชื่อทาง
วัฒนธรรมและศาสนาส่วนบุคคลของผู้เสียหายรวมไปถึง ค่านิยม 
บรรทัดฐาน การปฏิบัติตัวและการใช้ภาษา 

  

การคุ้มครอง

การสนับสนุนอย่าง
ทนัทีและไม่มีเงื่อนไข
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองและ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในบางกรณีมีสาเหตุมาจากการที่ผู้เสียหายไม่ได้รับการคัดแยกและ 
ไม่ได้รับข้อเสนอในการคุ้มครองและการสนับสนุน และไม่ทราบถึงสิทธิและสิ่งที่พวกเขาควรได้รับในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายรายอื่นอาจ
ได้รับข้อเสนอในการคุ้มครองและการสนับสนุนแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันซึ่งเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือ
กรอบการทำงานของสถาบันในด้านการให้ความคุ้มครอง ผู้เสียหายบางคนอาจปฏิเสธการคุ้มครองและความช่วยเหลือในกระบวนการ แต่เปลี่ยนใจและขอรับ 
ความคุ้มครองและการสนับสนุนในภายหลังในประเทศปลายทางหรือเมื่อกลับบ้าน 
 
 

แนวทางต่าง ๆ ในการคุ้มครองและการสนับสนุนจากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

การคุ้มครองและการสนับสนุนจะแตกต่างไปในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องให้การคุ้มครองเพิ่มเติม  สำหรับบุคคลที่ดูคล้ายเด็ก 
ให้สันนิษฐานว่าเป็นเด็กจนกว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น  หากมีการสันนิษฐานการคัดแยกผู้เสียหายเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องติดต่อและให้
หน่วยงานคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้อง (โดยปกติคือนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐ) เข้ามามีส่วนร่วม และปฏิบัติตามชุดมาตรการคุ้มครองและแนวทางเฉพาะสำหรับ
เด็ก  หากประเมินแล้วว่าเด็กไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก็ยังควรส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานคุ้มครองเด็กเพื่อรับการคุ้มครองและสนับสนุน และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความเปราะบางของเด็ก

ผู้เสียหายไม่ได้รับการ 
คัดแยกว่า เป็นผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอความ
คุ้มครองและความช่วยเหลือ 
ด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายยอมรับ

ความคุ้มครองและ

ความช่วยเหลือทั่วไป 

ผู้เสียหายถูกลงโทษทางอาญา 

กักขัง ส่งตัวกลับประเทศ 

ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอ   

ความคุ้มครองและ 

ความช่วยเหลือทั่วไป 

ผู้เสียหายปฏิเสธความ

คุ้มครองและความ

ช่วยเหลือทั่วไป 

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอ 

ความคุ้มครองและความ

ช่วยเหลือทั่วไป 

ผู้เสียหายยอมรับ

ความคุ้มครองและ

ความช่วยเหลือด้าน

การค้ามนุษย์

โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายปฏิเสธความ

คุ้มครองและความ

ช่วยเหลือด้านการค้า

มนุษย์โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายได้รับการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอความ

คุ้มครองและความช่วยเหลือด้าน

การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายไม่ได้รับ

ความคุ้มครองและการ

ช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายหลุดพ้นจาก

สถานการณ์ค้ามนุษย์ 
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แนวทางต่าง ๆ ในการคัดแยก การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคม จากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ได้รับการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือในการคืนถ่ิน 

ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับ
ประเทศหรือกลับประเทศ

ด้วยตนเอง 

ผู้เสียหายได้รับความ 
ช่วยเหลือใน 

การกลับคืนสู่สังคม 

ผู้เสียหายไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือในการ

กลับคืนสู่สังคม 

ไม่ได้รับการคัดแยก
ว่า เป็นผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศหรือชมุชนใหม ่

ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอ
ความช่วยเหลือ 

ด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
หรือแบบท่ัวไป 

 

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอ
ความช่วยเหลือด้านการ 
ค้ามนุษย์โดยเฉพาะหรอื 
ความช่วยเหลือทั่วไป 

ผู้เสียหายถูกลงโทษ
ทางอาญา กักขัง 

และ/หรอืส่งตัวกลับ
ประเทศ 

ผู้เสียหายไม่ได้รับการ
เสนอความช่วยเหลอืดา้น
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

หรือแบบท่ัวไป 

ผู้เสียหายได้รับการ
เสนอความช่วยเหลอื

แบบทั่วไป 

ผู้เสียหายได้รับการเสนอ 
ความช่วยเหลือด้าน

การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายปฏิเสธ

ความช่วยเหลือ 

ท่ัวไป 

ผู้เสียหายปฏิเสธ

ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายยอมรับ

ความช่วยเหลือ

ท่ัวไป 

ผู้เสียหายยอมรับ  

ความช่วยเหลือด้าน

การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ 
ผู้เสียหาย

ยอมรับความ

ช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายปฏิเสธ  

ความช่วยเหลือด้าน

การค้ามนุษย์

โดยเฉพาะ 

ผู้เสียหายออกจาก
สถานการณ์ค้ามนุษย์ 
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ภาระผูกพันทางกฎหมายในการคุ้มครองและ
สนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์
การคุ้มครองและการสนับสนุนผู้เสียหายบางรูปแบบได้รับการประกันใน 
ตราสารระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคบางฉบับ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ 
 

กฎหมายและแนวทางระหว่างประเทศ 

 พิธีสารเพื่อป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์แห่ง
สหประชาชาติ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ปกป้องและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเคารพในสิทธิ
มนุษยชนอย่างเต็มที่ (มาตรา 2) ซึ่งรวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัว 
(มาตรา 6(1)) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
พิจารณาคดีในศาล (มาตรา 6(2)) มาตรการเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ 
และสังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (มาตรา 6(3)) จัดให้ผู้เสียหายมี 
ความปลอดภัยทางร่างกาย (มาตรา 6(5)) มาตรการเพื่อให้ผู้เสียหาย
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ (มาตรา 6(6)) และการพำนักชั่วคราวหรือ
ถาวร (มาตรา 7) 

 หลักการแนะแนวทางปฏิบัติที่แนะนำด้านสิทธิมนุษยชนและ
การค้ามนุษย์ของ UNOHCHR พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เรียกร้องให้รัฐ
ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์และอันตรายเพิ่มเติม และสามารถเข้าถึงการดูแลทางร่างกาย
และจิตใจที่เพียงพอ (แนวทางที่ 6) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการพิเศษใน
การคุ้มครองเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ (แนวทางที่ 8) 

 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่
เป็นเด็กของ ยูนิเซฟ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) กำหนดให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมีสิทธิได้รับการดูแลและคุ้มครองในทันที ซึ่ง
รวมถึง  
ความปลอดภัย ที่พักที่ปลอดภัย อาหาร การเข้าถึงบริการทางสังคมและ
สุขภาพ การสนับสนุนด้านจิตสังคม ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การศึกษา (แนวทางที่ 7.1) 

 อนุสัญญา สหประชาชาตวิ่าด้วยสิทธเิด็ก พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 
1989) เรียกร้องให้มีการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ทางเพศ และรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมด (มาตรา 19, 32, 34, 36) 
 

กฎหมายและแนวทางระดับภูมิภาค 

 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เรียกร้องให้
รัฐกำหนดมาตรการเพื่ออนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ชั่วคราวหรือถาวร (มาตรา 
14(4)) รับรองความปลอดภัยทางกายภาพของผู้ประสบภัย (มาตรา 
14(5)) ปกป้องความเป็นส่วนตัวและตัวตนของผู้เสียหาย (มาตรา 14(6)) 
ไม่ถือว่าผู้เสียหายต้องรับผิดในการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการค้ามนุษย์ (มาตรา 14(7)) ไม่ควบคุมตัวหรือจำคุก
ผู้เสียหาย (มาตรา 14(8)) สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและ 
ความช่วยเหลือ (มาตรา 14(9)) ให้การชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 14(13)) 
และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหาย (มาตรา 14(14))  

 แผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็กของ อาเซียน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม 

 แนวปฏิบัติที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพของ
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก (ACWC) พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ 
กำหนดให้มีการคุ้มครองและช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 แนวทางและขั้นตอนระดับภูมิภาคในการจัดการกับความ
ต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ของ 
ACWC พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้
การสนับสนุนและคุ้มครองในทันทีบนพื้นฐานของการรับทราบและ
ยินยอม และไม่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย 
ซึ่งรวมถึงการป้องกันอันตรายเพิ่มเติม การปกป้องความเปน็ส่วนตัว  
การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็นทันที การจัดการกับ
สถานะทางกฎหมายของผู้เสียหายชาวต่างชาติ และการคุ้มครองจาก 
การกักขังและดำเนินคดี 

 อนุสัญญาว่าด้วยการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภา
ยุโรป (CoE) พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ได้กำหนดมาตรการเพื่อปกป้อง
สิทธิของผู้เสียหายซึ่งรวมถึง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (มาตรา 11)  
ความช่วยเหลือด้านการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (มาตรา 
12) ระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (มาตรา 13) และการอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ 
(มาตรา 14) 

 คำสั่งที่ 2011/36/EU ของสหภาพยุโรป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 
2011) กำหนดมาตรการโดยละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุน
ผู้เสียหาย (มาตรา 11) รวมถึงรูปแบบเฉพาะของการสนับสนุนและ
คุ้มครองสำหรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก (มาตรา 13, 14, 15, 16) 
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ปัญหาและความท้าทายในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 
ปัญหาและความท้าทายที่พบในศูนย์คุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสองประเด็นหลัก ได้แก่  
 

• ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในด้านการคุ้มครองและการสนับสนุน 

• ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันระหว่างการคุ้มครองและการสนับสนุน 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ความกลัวและความเสี่ยงอันตราย 

• ความรู้สึกและปฏิกิริยาระหว่างการคุ้มครองและการสนับสนุน 

• การคุ้มครองและการสนับสนุนไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการ
หรือจำเป็นต้องใช้ 

• ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน 

• อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 

 

• ความพร้อมใช้งาน การเข้าถึง และความเหมาะสมของการคุ้มครอง
และการสนับสนุน 

• การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน 

• เงื่อนไขและข้อจำกัดในการคุ้มครองและการสนับสนุน 

• ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน 

• ขาดการประสานงานและการส่งตัว  
 

 

 
ความท้าทายหลายอย่างเป็นผลมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงสถาบันในกรอบการคุ้มครองซึ่งอาจแก้ไขได้โดยผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม อุปสรรคบาง
ประการเกิดจากสิ่งที่ผู้เสียหายเข้าใจและได้สัมผัสเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งดูได้จากลักษณะของ
ผู้เสียหายแต่ละราย ตลอดจนประสบการณ์การค้ามนุษย์และหลังการค้ามนุษย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจเกิดปัญหาและความท้าทายขึ้นได้หลายประการ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่แตกต่างกันเหล่านี ้เป็นกุญแจสำคัญในการ
คุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ในด้านการคุ้มครองและการสนับสนุน 

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันระหว่าง 
การคุ้มครองและการสนับสนุน 
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ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในด้านการคุ้มครองและสนับสนุน 

 ความกลัวและความเสี่ยงอันตราย 

 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย
เพิ่มเติมระหว่างหรือหลังออกจากหรือหลบหนีจากการค้ามนุษย์ 
ผู้เสียหายและครอบครัวมักถูกคุกคามและทำร้ายโดยผู้ค้ามนุษย์หรือ
พรรคพวกทันทีหลังกลับสู่ภูมิลำเนา และบางครั้งอาจดำเนินต่อไป
หลายปีหลังจากนั้น ผู้เสียหายบางรายไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้
เนื่องจากมคีวามเสี่ยงจากผู้ค้ามนุษย์ 
 
นอกจากนี้ผู้เสียหายยังอาจได้รับอันตรายจากนายหน้าและบริษัทจัดหา
งาน เมื่อพวกเขาขอรับความคุ้มครองจากผู้แสวงประโยชน์จากตนหรือ
ขอความช่วยเหลือในการกลับภูมิลำเนา  ผู้เสียหายบางคนได้รับ
อันตรายจากเจ้าหน้าที่ (เช่น เมื่อผู้เสียหายถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง) 
หรือโดยบุคคลที่พวกเขาได้พบระหว่างการออกจากหรือหนีจากการค้า
มนุษย์ 
 
ในบางกรณี ผู้เสียหายต้องเผชิญกับอันตรายจากในครอบครัวและ
ชุมชนของตนเมื่อพวกเขาเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งรวมถึงความรุนแรง
ทางร่างกายและทางเพศ (เช่น เมื่อเป็นที่ทราบกันว่าพวกเขาเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือจากความรุนแรงในครอบครัวหรือคู่รัก
ที่ใกล้ชิด) 
 
ความเสี่ยงจากอันตรายจะผันผวนไปตามเวลาและมีผลต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตของผู้เสียหาย รวมถึงในกรณีที่ผู้เสียหาย (หรือถูกมองว่า
เป็นผู้เสียหาย) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเป็นที่รู้จักใน
ชุมชนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคุ้มครองจากอันตรายเป็น
สิ่งจำเป็นในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตของผู้เสียหายหลังถูกค้ามนุษย์  
 
 

 
  

 

ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายเพิ่มเติมของผู้เสียหายแต่ละราย เพื่อกำหนดมาตรการรับรอง
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เสียหาย ความเสี่ยงอาจผันผวนไปตามเวลาหรือมีผลต่อเหตุการณ์ในชีวิต ระยะของการ
กลับคืนสู่สังคม และขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและความต้องการความคุ้มครองเป็น
ระยะและรับมือกับเหตุการณใ์นชีวิตที่แตกต่างกันไป 

 

ผมกลับบ้านไม่ได้  คนที่หลอกผมไปขายกับคนที่ผมเปิดโปง
อยู่ถัดไปจากบ้านของพ่อแม่ของผม  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)ii 

นายหน้าคือคนที่ทำร้ายฉัน ฉันถูกทุบตี...เพราะฉันยืนยันว่าจะ
ขอกลับบ้าน [เขาทุบตีฉัน]ในวัดด้วยซ้ำ... มันคือการซ้อมดี ๆ 
นี่เอง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)iii 

...ประตู [ห้องขัง] มันไม่เคยล็อก ไม่เคยล็อคเลยสักครั้ง ฉันก็เลย
ไม่กล้านอนหลับ จะให้หลับได้อย่างไร ฉันกลัวตำรวจ  
พวกเขาชั่วร้ายมาก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)iv 

 
ฉันกลัวว่าจะมีคน [จากซ่อง] ตามไปที่บ้านของฉัน แม่ของฉันได้รับ
ข้อความและโทรศัพท์ข่มขู่ พวกเขาบอกว่าฉันจะอยู่ได้อีกไม่นาน 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุุษย์)v 
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ทางเลือกในการคุ้มครองผู้เสียหายจากอันตรายเพิ่มเติมในประเทศของคุณมีอะไรบ้าง? 
ผู้มีบทบาท/หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คือใคร? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ความรู้สึกและปฏิกิริยาในระหว่างการคุ้มครองและการสนับสนุน 

ผู้เสียหายมีความรู้สึกและปฏิกิริยาที่แตกต่างในระหว่างการคุ้มครองและการสนับสนุน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้เสียหายจะโล่งใจและรู้สึกขอบคุณที่รอดชีวิตจาก
การค้ามนุษย์ พวกเขายังมีความรู้สึกและข้อกังวลมากมายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสนใจและพิจารณา 
 

ความอับอาย ขายหน้า ไม่สบายใจ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวน
มากรู้สึกอับอายและละอายใจที่ตกเป็นผู้เสียหายและต้องการ 
ความช่วยเหลือ พวกเขายังรู้สึกละอายที่จะพูดถึงประสบการณ์ 
การถูกค้ามนุษย์ของตนและต้องการความมั่นใจจากผู้ปฏิบัติงานในการ
เปิดเผยประสบการณ์ 
 

ผู้เสียหายบางรายรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องขอรับความ
คุ้มครองและการสนับสนุน  ตัวอย่างเช่น ผู้ชายมักรู้สึกละอายที่จะกลับ
บ้านโดยไม่มีเงินติดตัวและต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากในหลาย ๆ 
ประเทศมีความคาดหวังว่าผู้ชายต้องเลี้ยงดูครอบครัวและจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ผู้เสียหายอาจรู้สึกอับอายที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ผู้ที่โยกย้ายถิ่นเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวมัก
รู้สึกอับอายที่ตนล้มเหลวในการโยกย้ายถิ่น 

 
ผู้เสียหายบางรายปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะรับความคุ้มครองและการ
สนับสนุนเนื่องจากพวกเขาอยากแก้ปัญหาด้วยตนเอง บางคนอยู่ต่อที่
ต่างประเทศเพื่อทำงาน โดยหลีกเลี่ยงการคัดแยกและการคุ้มครอง 
เพื่อที่จะหาเงินแล้วกลับบ้านอย่างคนที่ "ประสบความสำเร็จ" บางคน
ต่อต้านการสนับสนุน เพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกแย่กับตัวเองหรือ 
ไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

 
ญาติ ๆ ล้อเลียนและหัวเราะเยาะ ผู้ชายต้องจัดการปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยตัวเอง (ผู้ปฏิบัติงาน)vi 

 
ผมเคยได้ยินจากพวกผู้ชายที่ผมทำงานด้วยตอนน้ีบอกว่า ตอนที่
พวกเขาหนีออกมาจากสถานที่ที่ถูกหลอกไปขาย พวกเขาไม่ได้
กลับบ้าน ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เหนื่อยและต้องการพักผ่อน แต่
เป็นเพราะพวกเขารู้สึกอายที่จะกลับไปหาครอบครัวโดยไม่มีเงิน 
(ผู้ปฏิบัติงาน) vii 

 
ถ้าคุณกลับบ้านพร้อมกับเงินเป็นถุงเป็นถัง คุณคือฮีโร่ของที่นี่ 
แต่ถ้าคุณกลับบ้านมาแบบตัวเปล่า คนอื่นก็จะมองว่าคุณเป็น
พวกไม่มีน้ำยา เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เพราะคุณตกอยู่ในสภาพแบบน้ี  
มันเป็นเรื่องท่ีขายหน้ามาก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)viii 
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แม้แต่คนที่ยอมรับการสนับสนุนก็อาจไม่รู้สึกสบายใจกับ 
การตัดสินใจนี้ในทันที  ความรู้สึกไม่สบายใจ ละอาย และอับอาย
ของผู้เสียหายอาจคงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นผู้เสียหายจึงมัก
ต้องการความมั่นใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง 
 
ความกระวนกระวายอยากกลับบ้าน ผู้เสียหายมักอยู่ห่างไกลจาก
บ้านและครอบครัวเป็นเวลานานในขณะท่ีถูกค้ามนุษย์ ดังนั้นสิ่ง
สำคัญอันดับแรกและเร่งด่วนที่สุดสำหรับพวกเขาจึงได้แก่การกลับ
บ้าน  ทางด้านครอบครัวของผู้เสียหายเองก็ร้อนใจกับการกลับบ้าน
ของพวกเขาเช่นเดียวกัน  ผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยมีผู้ติดตาม (บุตร 
คู่สมรส พ่อแม่หรือพี่น้อง) ที่ต้องพึ่งพาพวกเขาไม่เพียงแต่ด้าน
การเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนทางอารมณ์และในฐานะ
ผู้ดูแลอีกด้วย    
 
ดังน้ัน เม่ือการคุ้มครองและการสนับสนุนเป็นอุปสรรคที่ทำให้
ผู้เสียหายไม่ได้พบกับครอบครัว นี่จึงกลายเป็นบ่อเกิดของความเครียด
และความวิตกกังวล ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลายคนปฏิเสธความ
คุ้มครองและการสนับสนุนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบและ
ภาระผูกพันที่พวกเขามีต่อครอบครัว ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายหลายคน
ไม่เต็มใจที่จะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง เพราะจะทำให้พวกเขาต้องแยกกัน
อยู่กับครอบครัวของตนเม่ืออยู่ในต่างประเทศ หรือเมื่ออยู่ที่บ้านเกิด  
พวกเขามักจะไม่เต็มใจที่จะรับการช่วยเหลือ (เช่น การรักษาพยาบาล 
การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม หรือการทำงาน) หากการสนับสนุน
ดังกล่าวหมายถึง การต้องแยกจากครอบครัวแม้จะในระยะสั้นก็ตาม 
 
ความไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อ เมื่อถูกนายหน้าและผู้ค้ามนุษย์
หลอกลวง ผู้เสียหายบางคนกลัวว่าการคุ้มครองและการสนับสนุนจะ
ไม่ "มีอยู่จริง" และจะถูกหลอกหรือถูกค้ามนุษย์อีกครั้ง พวกเขา 
ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองและการสนับสนุน พวกเขา
มักกังวลว่าจะถูกลงโทษทางอาญาสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เช่น การโยกย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ  
การค้าประเวณี หรือการทำงานอย่างผิดกฎหมาย)  ซึ่งทำให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางคนปฏิเสธความคุ้มครองและการ
สนับสนุน ในกรณีอื่น ๆ ผู้เสียหายยอมรับความคุ้มครองและ 
การสนับสนุน แต่ยังคงมีความกลัวและกังวลใจ 
 
ผู้เสียหายบางคนไม่รู้สึกไว้วางใจ เพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์ใน
การได้รับความคุ้มครองและสนับสนุนแค่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 
ผู้เสียหายจำนวนมากมาจากประเทศที่มีความคุ้มครองทางสังคม
อย่างจำกัดหรือไม่มีเลย และพวกเขาไม่เคยได้รับการสนับสนุนมา
ก่อน โดยเฉพาะบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 

ฉันชอบท่ีนักสังคมสงเคราะห์บอกฉันว่า อย่าลังเลหรือรู้สึกละอาย
ใจหากฉันต้องการความช่วยเหลือ และฉันสามารถบอกพวกเขา
ได้โดยตรง... (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ix 

ตอนท่ีฉันได้รับข้อเสนอให้ไปอยู่ท่ีศูนย์พักพิงท่ีน่ี ฉันคิดว่า  
[มันอาจจะเป็นที่ที่] ฉันอาจจะชอบก็ได้ แต่ฉันไม่ได้อยากไปอยู่
ศูนย์พักพิง ฉันแค่อยากกลับบ้าน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)x 

ต่อให้กลับมาแล้วไม่มีงานทำ ฉันก็อยากให้ลูกอยู่บ้านมากกว่า 
[ต่อให้] บ้านเรายากจนแค่ไหน แค่ลูกอยู่บ้านก็พอแล้ว [...]  
ในฐานะคนเป็นแม่ เวลาลูกอยู่บ้านฉันก็ต้องดูแลอยู่แล้ว  
(แม่ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xi 

โดยทั่วไปแล้ว ครอบครัวไม่ต้องการให้ผู้เสียหายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง
หรอก เพราะผู้เสียหายไม่ได้กลับบ้าน...หลายปี ในเมื่อตอนนี้กลับ
มาแล้ว พวกเขาก็อยากให้ผู้เสียหายอยู่บ้าน ซึ่งพวกเราก็พยายาม
อธิบายสถานการณ์ แต่...พวกเขาไม่ได้มองว่ามันคือการช่วยเหลือ 
(ผู้ปฏิบัติงาน)xii 

 
 
 

ตอนน้ันผมไม่ไว้ใจใครเลย ก็เลยไม่เข้าใจว่ามีคนอื่น ๆ ที่ต้องการ
ทำสิ่งดี ๆ ให้กับเรา (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xiii 

 

...คำว่า ความไว้วางใจ เป็นคำท่ีมีความหมายมากสำหรับพวกเรา 
เพราะพวกเราเคยโดนหลอกมาแล้ว  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xiv 
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ผู้เสียหายหลายคนมาจากประเทศที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงมากและประสบการณ์ของพวกเขากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปในเชิงลบ ทำให้มีเหตุผลที่พวก
เขาจะรู้สึกระแวงและหวาดกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฎิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 

ผู้เสียหายจะมีความรู้สึกที่หลากหลายในระหว่างการคุ้มครองและการสนับสนุน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจ 
เหตุผลต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการกับข้อกังวลของผู้เสียหายได้ตรงจุด  ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้เสียหายในลักษณะที่คำนึงถึงความปรารถนาของผู้เสียหายที่ต้องการกลับบ้านและได้อยู่กับสมาชิกในครอบครัวของตน
อีกครั้ง  ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายโดยให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า การค้ามนุษย์ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา พวกเขา
ปลอดภัยและสามารถฟื้นฟูตัวเองจากการค้ามนุษย์ได้ และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่า ทำไมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจสงสัยใน 
ความคุ้มครองและการสนับสนุน พยายามเอาชนะความไม่ไว้วางใจของพวกเขา การใช้เทคนิคที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจและการให้ 

                       ความมั่นใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยสนับสนุนผู้เสียหายได้ดีขึ้น 

 

ความรูส้ึกและปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในระหว่างการคุ้มครอง 
และการสนบัสนนุมีอะไรบา้ง? คุณสามารถทำอะไรได้บา้งเพื่อจัดการกับความรู้สึกและข้อกังวลของ 
ผู้เสียหาย? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 การคุ้มครองและการสนับสนุนไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการหรือจำเป็นต้องใช้ 
การตัดสินใจของผู้เสียหายว่า จะแสวงหาหรือยอมรับการคุ้มครองและ 
การสนับสนุนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เสนอในทางปฏิบัติคืออะไร และ
สิ่งนั้นตรงกับความต้องการเฉพาะและส่วนบุคคลหรือไม่ การคุ้มครองและ 
การสนับสนุนบางรูปแบบไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ต้องการหรือ
จำเป็นต้องใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ได้รับการช่วยเหลือใน
การหางานทำขณะอยู่ที่ศูนย์พักพิง ทำให้บางคนหลีกเลี่ยงการคัดแยกและ
การคุ้มครองเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานต่อไปเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของ
ตนและชำระหนี้ได้ 

 

[ผู้ปฏิบัติงานคนหน่ึงบอกว่า] ฉันต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ใน [ศูนย์พักพิง] เหมือนเวลาอยู่ในคุก  ฉันก็เลยไม่ไป... 
ฉันไม่อยากติดอยู่ที่นั่น [ฉันกลัวว่า] จะไม่ได้กลับบ้านอีก 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xv 
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ความคุ้มครองและการสนับสนุนบางรูปแบบสร้างขึ้นจากสมมติฐานและอคติเกี่ยวกับเพศสภาพ ซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เสียหายทั้งหมด  ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะได้รับข้อเสนอให้เข้าพักในศูนย์พักพิงแบบปิด หรือที่มีการควบคุมร่วมกับการสนับสนุนที่มุ่งเน้นด้าน
จิตใจและมีทางเลือกที่จำกัดสำหรับการจ้างงาน ในทางตรงกันข้าม โดยทั่วไปแล้วการคุ้มครองสำหรับผู้ชายมักได้แก่ การเสนอให้เข้าพักในศูนย์พักพิงแบบเปดิ 
โดยมีอิสระในการเดินทางและหางานทำ โดยเน้นเรื่องการให้คำปรึกษาหรือการสนับสนุนด้านจิตใจเพียงเล็กน้อย 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางคนไม่ตอ้งการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อพวกเขา
เหมือนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือรับการคุ้มครองตามกรอบ
การทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์  ผู้เสียหายบางคนไม่ต้องการ
รับการสนับสนุนด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ เนื่องจากกังวลว่าจะเป็น
การทำให้ครอบครัวและชุมชนของตนทราบว่า พวกเขาเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การตีตราและการเลือกปฏิบัติ ในขณะที่
ผู้เสียหายรายอื่นอาจกังวลว่า จะถูกมองอย่างไรหากพวกเขาได้รับ
ความช่วยเหลือ 
 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายไม่ต้องการการสนับสนุนที่องค์กร
และสถาบันด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เสนอให้แก่พวกเขา  
นอกจากนี้ พวกเขาอาจไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพิ่มเติมเมื่อ
พวกเขาหลุดพ้นจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ และไม่ต้องการ 
การคุ้มครองอีกด้วย  ผู้เสียหายรายอื่นได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ
อื่น (เช่น จากครอบครัว เครือข่ายสังคม ชุมชน องค์กรทางศาสนา 
หรือบริการด้านการคุ้มครองทั่วไป) ในกรณีเช่นนี้ ผู้เสียหายอาจไม่
ต้องการความคุ้มครองหรือการสนับสนุนด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ 
  

สิ่งสำคัญคือผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของพวกเขา ไม่ว่าจากหน่วยงานต่อต้าน
การค้ามนุษย์หรือผู้ให้บริการรายอื่นก็ตาม  ผู้เสียหายไม่ควรถูกบังคับให้ยอมรับความคุ้มครองและการสนับสนุนที่พวกเขาไม่ต้องการ 
การสนับสนุนควรเป็นไปโดยสมัครใจและได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย การให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการออกแบบบริการจะช่วย
รับรองว่า มาตรการการคุ้มครองและการสนับสนุนนั้นตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการคือการ
ติดตามและปรับแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เสียหายแต่ละราย 

 

ระบุบริการด้านการคุ้มครองและการสนบัสนนุที่มีในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ 
และประเภทของบริการที่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผู้เสียหาย 

ประเภทการสนับสนุน ให้บริการโดย กลุ่มเป้าหมาย (เพศชาย/หญิง ผู้ใหญ่/เด็ก 
ประเภทของการค้ามนุษย์) 

ที่ตั้ง 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

ใช่ อย่างน้อยในที่ที่เราอาศัยอยู่ ถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรภาครัฐ คนอื่นก็จะมองคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่...  ปกติแล้ว
คนที่ไปขอความช่วยเหลือจะเป็นพวกขี้เมาหรือคนที่ไม่อยาก 
ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเอง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xvi 

 
 
...เพื่อนบ้านทุกคนคอยช่วยเหลือฉัน... บางคนก็เอาอาหารมาให้
...พวกเขารู้ด้วยแหละว่าฉันเป็นม่าย บางทีก็มีคนเอา [เงิน] 
มาให้ ประมาณเดือนละครั้งได้ [ที่ฉันได้รับการบริจาค]  
ถ้าเขามีเงินบริจาคได้มากหน่อย เขาก็จะเอามาให้ฉัน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xvii 
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 ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายของความคุ้มครองและการสนับสนุน หรือสิทธิของตนในการเข้าถึงความคุ้มครองและ
การสนับสนุน พวกเขามักไม่แน่ใจว่าจะขอการสนับสนุนนี้ได้จากที่ไหน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ ซึ่งรวมถึง
ว่าจะยอมรับความคุ้มครองและการสนับสนุนหรือไม่ จนกว่าพวกเขาจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิทธิ์ของตนและทางเลือกที่มีให้ ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลต่อความเข้าใจ
ของผู้เสียหายเกี่ยวกับความคุ้มครองและการสนับสนุน 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้เสียหายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
สภาวะช็อก ความสับสน บาดแผลทางใจ ความเครียด หลังการค้ามนุษย์ 
ผู้เสียหายจำนวนมากตกอยู่ในสภาวะช็อก สับสน รู้สึกกระทบกระเทือน
จิตใจ ไม่สามารถเข้าใจและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและการ
สนับสนุนได้ เมื่อได้รับข้อเสนอในการคุ้มครองและการสนับสนุนในครั้งแรก 
ผู้เสียหายจำนวนมากรู้สึกว่า ไม่ได้เตรียมตัวและไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอย่าง
รอบคอบได้ พวกเขามักจะไม่สามารถประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครอง
และการสนับสนุนที่เสนอให้แก่พวกเขาได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่เสนอดังกล่าว
เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการและจำเป็นต้องใช้หรือไม่ พวกเขาต้องการเวลาใน
การฟื้นฟูตัวเองจากสภาวะช็อกที่เกิดขึ้น แล้วจึงค่อย ๆ พิจารณาข้อมูลและ
ทางเลือกต่าง ๆ  ตามหลักการแล้วนี่ควรเป็นส่วนหนึ่งของช่วงที่ต้อง
ไตร่ตรองอย่างจริงจัง ซึ่งผู้เสียหายสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับทางเลือกของตน  เด็กควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับรองประโยชน์สูงสุดของเด็ก และจะต้องมีการ
พิจารณาถึงความคิดเห็นของเด็กด้วย 

 
ปัญหาด้านความเขา้ใจ วิธีการถ่ายทอดข้อมูล  ผู้เสียหายมีระดับ
การศึกษาและการรู้หนังสือที่ต่างกัน และขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
การชี้มูลความผิดการค้ามนุษย์หรือสิทธิของตนในการได้รับการคุ้มครองและ 
การสนับสนุนในหลาย ๆ สถานการณ์ ผู้เสียหายได้รับการบอกกล่าวทาง
วาจาเกี่ยวกับสถานะการค้ามนุษย์ของตนและการสนับสนุนที่พวกเขาพึง

สภาวะช็อก ความสับสน 
บาดแผลทางใจ ความเครียด 

ไม่คุ้นเคยกับการคุ้มครอง 
และการสนับสนุน 

ปัญหาด้านความเข้าใจ  
วิธีการถ่ายทอดข้อมลู 

 
 
ตำรวจมาบอกอะไรสักอย่างกับฉัน แต่ฉันไม่เข้าใจ... ฉันไม่
เข้าใจด้วยซ้ำว่า เขาให้รออยู่ที่นั่นก่อนเพื่อให้ผู้หญิงจาก
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐตามมาหา... ตอนนั้นฉันเครียดนิด
หน่อย เพราะรออยู่เกือบสองชั่วโมงโดยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไร
ขึ้น (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xviii 

ผมอยู่ในสภาวะช็อก ผมกำลังฝันร้ายแน่ ๆ ผมกลัวที่จะอยู่ที่นั่น 
แล้วก็คิดว่าพวกค้ามนุษย์กำลังมาเพ่ือตามล่าหาตัวผม 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xix 

 
...ไม่ว่าพวกเขาจะบอกให้ฉันใจเย็นแค่ไหน ฉันก็ควบคุมอารมณ์
โกรธไม่ได้เลย ฉันร้องไห้ออกมา มันเจ็บปวดมาก ฉันพยายามฆ่า
ตัวตาย และรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกไปต่าง ๆ นานา  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xx 

สภาวะช็อก ความสับสน 
บาดแผลทางใจ ความเครียด 

ความไม่คุ้นเคยกับการคุ้มครอง
และการสนับสนนุ 

 
ปัญหาด้านความเขา้ใจ วิธีการถ่ายทอดข้อมูล 
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ได้รับ พวกเขามักจะไม่สามารถทำความเข้าใจและประมวลข้อมูลนี้ได้ในทันที และควรได้รับข้อมูลแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง 
เมื่อเวลาผ่านไป การให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษและปรับให้เหมาะสม ทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและทาง
วาจา ซึ่งบ่อยครั้งไม่มีการปรับเทียบข้อมูลให้เหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการของเด็กซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจ 
 

ความไม่คุ้นเคยกับการคุ้มครองและการสนับสนนุ ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์จำนวนมากไม่คุ้นเคยกับทางเลือกในการคุ้มครองและการสนับสนุน 
และไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะในประเทศ
ปลายทางหรือที่บ้านเกิด ด้วยเหตุนี้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลายรายจึง
ไม่ได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุน ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ร้ายแรงไม่ได้รับการรักษาและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของผู้เสียหาย 
 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน (ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร) ในภาษาและรูปแบบที่ 
พวกเขาเข้าใจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน และยังเกี่ยวข้องกับการประเมินวิธีการอธิบาย
และแบ่งปันข้อมูลกับผู้เสียหายแต่ละคน รวมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ชาวต่างชาติ และพลเมืองของประเทศ การมีส่วนร่วมของผู้เสียหาย 
(รวมถึงเด็ก) ในการจัดทำส่ือให้ความรู้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพ การเข้าถึง และประสิทธิผลได้ 

 

สื่อให้ความรู้ทีอ่ธิบายถึงการคุ้มครองและการสนับสนนุผูเ้สียหายในประเทศของคุณมอีะไรบ้าง? 
สื่อเหล่านี้มีอยูใ่นภาษาใดบ้าง สิ่งใดบ้างทีต่้องปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจวา่ผู้เสียหายเข้าใจเนื้อหาในสื่อ?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
ผมไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่า จะไปขอให้ใครช่วย  
ตอนน้ันผมยังไม่รู้ว่ามีองค์กรอะไรแบบนี้อยู่  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxi 
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 อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม 

 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากเผชิญกับอุปสรรคด้านภาษาใน
การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
ชาวต่างชาติมักพูดภาษาของประเทศปลายทางไม่ได้ ผู้เสียหายบางคน
มาจากชนกลุ่มน้อยและอาจพูดภาษาที่ใช้กันเเป็นส่วนใหญ่ในประเทศ
ของพวกเขาไม่ได้  
 

อุปสรรคทางภาษาเป็นอุปสรรคต่อผู้เสียหายในการทำความเข้าใจถึง
สิทธิของตน รวมถึงการคุ้มครองและการสนับสนุนที่พวกเขาพึงได้รับ 
แต่ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะพูดภาษาของประเทศปลายทางได้ พวกเขาก็
อาจไม่เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้เสมอไป (เช่น สถานะทางกฎหมาย 
ประเด็นทางการแพทย์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ผู้ปฏิบัติงานได้ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเครียด หวาดกลัว และแยกตัว
จากผู้อ่ืน 

 
อุปสรรคทางภาษายังขัดขวางการให้การสนับสนุนบางรูปแบบ (เช่น 
การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านจิตใจ) ทำให้ความต้องการ
เร่งด่วนไม่ได้รับการตอบสนอง แม้ว่าบางครั้งจะมีล่ามให้บริการ แต่
ล่ามก็มีราคาสูง ในขณะที่สถาบันและองค์กรหลายแห่งไม่มีทรัพยากร
สำหรับบริการล่าม 
 

นอกจากนี้ล่ามอาจไม่ได้มีคุณภาพสูงเสมอไป และล่ามบางคนอาจไม่มี
ความละเอียดอ่อนในการมีปฏิสัมพันธก์ับผู้เสียหาย บางครั้งผู้เสียหาย
ยังลังเลที่จะบอกเล่าประสบการณ์ของตนกับคนจากประเทศบ้านเกิด
หรือกลุ่มวัฒนธรรมอีกด้วย 

 
การคุ้มครองและการสนับสนุนอาจไม่ได้มีความละเอียดอ่อนและ
สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเสมอไป ซึ่งอาจเป็นปัญหา
เฉพาะสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างชาติหรือ
ผู้เสียหายจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ในประเทศบ้านเกิด
ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การพูดเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวหรือ
ประสบการณ์การใช้ความรุนแรงนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในบางวัฒนธรรม 
และอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อผู้เสียหายในการยอมรับการคุ้มครองและ
การสนับสนุน 
  
 
 
 

 
  

 

[ผู้เสียหาย] ต้องการคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่า [พวกเขา]  
พบเจออะไรมา โดยอาจเป็นผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่ซึมซับวัฒนธรรม 
ภาษา ประสบการณ์แบบเดียวกัน (ผู้ปฏิบัติงาน)xxii 

 
หลังจากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงอีกสองคนมา [ที่ศูนย์พักพิง]  
ซึ่งพวกเธอก็ [มาจากประเทศของฉัน] ด้วย การมีเพื่อนจาก
ประเทศเดียวกันก็ช่วยได้มากทีเดียว เพราะเวลาคุยกับคนบ้าน
เดียวกันมันจะแตกต่าง  ที่ผ่านมาฉันรู้สึกอยู่ตลอดว่าไม่มีใคร
เข้าใจฉัน ถ้าพวกเขาเป็นคนชาติอื่นหรือพูดภาษาอื่น  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxiii 

 
ตอนน้ันผมยังไม่ค่อยเข้าใจ [ภาษาของพวกเขา] ผมรู้แค่ว่า มัน
เป็นศูนย์ฉุกเฉินและจะมีคนมาคุยกับผมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสามารถ
ทำหลังจากนี้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxiv 

 
เธอต้องปรึกษากับ...คนที่เป็นเจ้าของภาษา เพราะเวลาให้
คำปรึกษาผ่านล่ามมันมีบางอย่างขาดหายไป ข้อเท็จจริง
สามารถบอกต่อได้ แต่คุณไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้เสมอ
ไป ไม่ว่าคุณจะเป็นล่ามที่เก่งแค่ไหนก็ตาม (ผู้ปฏิบัติงาน) xxv 

 

ฉันรู้สึกไม่ดีเลย ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันและฉันต้องพูดกบั 
คนอื่น ๆ ด้วย [ภาษาน้ัน] แต่ฉันก็พูดไม่เป็น ฉันไม่รู้คำศัพท์...
[มัน] ไม่ใช่แค่เรื่องภาษา อาจจะเป็นเพราะฉันไม่ใช่คน  
[จากประเทศนั้น] ด้วย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxvi 
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บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่บง่บอกให้รู้ถึงบทบาท
และพฤติกรรมของบุคคลตามเพศและอายุ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง 
และความสำคัญของชุมชน การทำความเข้าใจวัฒนธรรมและ
ประเพณีของผู้เสียหายแต่ละรายเป็นสิ่งสำคัญในการให้การ
คุ้มครองและสนับสนุนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและก่อให้เกิด
ความไว้วางใจและความสบายใจ 

 

สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจว่าภาษาและวัฒนธรรมอาจเป็นอุปสรรคในการยอมรับความคุ้มครองและการสนับสนุน และ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งได้แก่ การออกแบบบริการที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงประเด็นความ 
เป็นส่วนตัว การตีตราและความอับอาย เพศและความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน รวมถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคลและ 
กลุ่มต่อกลุ่ม นอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับการให้ล่ามและผู้ไกล่เกลี่ยทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ 

 

 

คุณจะพบล่ามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้อย่างไรและที่ไหน? 
คุณสามารถหาผู้ไกล่เกลี่ยทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับอปุสรรคทางวฒันธรรมที่คณุ 
อาจพบในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จากที่ไหน? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

คนที่ช่วยได้ก็คือล่าม พวกเขาสามารถบอกคุณได้มากมายเกี่ยวกับ
ภูมิหลัง วัฒนธรรมของสถานที่ [ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียหาย] 
คุณต้องพูดคุยกับพวกเขาเยอะ ๆ ล่ามเก่ง ๆ คือกุญแจสำคัญ... 
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxvii 
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                                                     แนวทางสำหรบัผู้ปฏิบัตงิาน 

 ระบุความเสี่ยงอันตรายของผู้เสียหายในระยะต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงอันตรายจากผู้ค้ามนุษย์และผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลในครอบครัว
และชุมชนของผู้เสียหาย วางมาตรการคุ้มครองที่จัดการกับสถานการณ์ของผู้เสียหายแต่ละคน ปกป้องความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของผู้เสียหาย ประเมิน
ความเสี่ยงและความต้องการการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ให้การคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็กเมื่อพิจารณาแล้วว่าจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก   

 ตระหนักว่าผู้เสียหายมีเหตุผลที่จะหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเต็มใจที่จะยอมรับความคุ้มครองและการสนับสนุน   
ควรพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก ข้อกังวลของพวกเขาและเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ 

 หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นผู้เสียหายอีกครั้งหรือได้รับบาดแผลทางจิตใจซ้ำ ดำเนินการให้แน่ใจว่าการคุ้มครองและการสนับสนุน
นั้นคำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึงผู้เสียหาย เป็นมิตรต่อเด็ก ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ เหมาะสมกับวัฒนธรรม ให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนที่
สอดคล้องกับความต้องการที่ผู้เสียหายระบุเองและความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงอายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม  
ความทุพพลภาพ หรือลักษณะอื่น ๆ 

 ผู้เสียหายควรมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน รวมถึงการปฏิเสธมาตรการที่เสนอให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหายมีข้อมูล
ครบถ้วนและยินยอมที่จะรับการคุ้มครองและสนับสนุน โดยคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้เสียหายหลังการค้ามนุษย์ทันที ตลอดจนประเด็นด้านความเข้าใจ อายุ 
ภาษา และวัฒนธรรม ผู้ไม่เสียหายไม่ควรถูกบังคับให้ได้รับการช่วยเหลือ อีกทั้งการสนับสนุนไม่ควรเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย 
ปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย แม้ว่าในกรณีของเด็กจะใช้ข้อพิจารณาที่แตกต่างไป แต่เด็กควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและการสนับสนุน และสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุด 

 ผู้เสียหายมีเหตุผลที่เข้าใจได้ในการปฏิเสธการคุ้มครองและการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้ปฏิบัติงานทำให้ 
การออกแบบและปรับเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการและประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้นดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการที่เน้น
ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงบาดแผลทางใจ 

 คำนึงถึงความรู้สึกละอายและอับอายของผู้เสียหายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และต้องการความช่วยเหลือ ทำความเข้าใจอุปสรรคในการสร้างความ
ไว้วางใจของผู้เสียหาย รวมถึงประสบการณ์เฉพาะในการค้ามนุษย์และประสบการณ์เชิงลบที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของผู้เสียหาย รับรองกับผู้เสียหายว่าพวกเขาจะ 
ไม่ถูกกล่าวโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและพวกเขาจะปลอดภัยเมื่อมีการดำเนินคดี 

 ทำความเข้าใจว่า สถานการณ์ครอบครัวของผู้เสียหายส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุนอย่างไร รวมถึงการให้ทางเลือกแก่
ผู้เสียหายในการกลับภูมิลำเนาโดยไม่ล่าช้าเกินจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กถูกแยกจากครอบครัว ให้การคุ้มครองและการสนับสนุนในประเทศ 
บ้านเกิดและชุมชนของผู้เสียหายเพื่อให้พวกเขาเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ 

 ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนแก่ผู้เสียหายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุนทุกรูปแบบในภาษาและรูปแบบที่พวกเขาเข้าใจ ทั้งทางวาจาและ
เป็นลายลักษณ์อักษร ปรับข้อมูลให้เหมาะกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ละคน รวมถึงเด็กในวัยและพัฒนาการขั้นต่าง ๆ  ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการ
จัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อรับรองว่าส่ือนั้นมีความชัดเจนและเข้าถึงได้ 

 ระบุตัวล่ามที่มีคุณสมบัติและมีความละเอียดอ่อนเพื่อทำงานร่วมกับผู้เสียหาย  ดำเนินการให้แน่ใจว่า มาตรการคุ้มครองและการสนับสนุนคำนึงถึง
ความละเอียดอ่อนและเหมาะสมทางวัฒนธรรม คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว การตีตรา ความอับอาย และความสำคัญของครอบครัวและชุมชน   
พิจารณาให้ผู้ไกล่เกลี่ยทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร สร้างความไว้วางใจ เสนอความคุ้มครองและการสนับสนุนที่
เหมาะสมทางวัฒนธรรม 
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 ความท้าทายเชิงโครงสรา้งและสถาบันในระหว่างให้การคุ้มครองและสนับสนุนแก่ผู้เสียหาย 

 ความพร้อมใช้งาน การเข้าถึง และความเหมาะสมของความคุ้มครองและการสนับสนุน 

แม้ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากจะได้รับการคุ้มครองและ
การสนับสนุน แต่อีกหลายคนก็ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับ 
การสนับสนุนหลังการค้ามนุษย์ทั้งในต่างประเทศและที่ประเทศบ้านเกิด
ของตน ผู้เสียหายหลายรายไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายในประเทศ
ปลายทาง (เช่น ระยะไตร่ตรอง และ/หรือ การอนุญาตมีถิ่นที่อยู่)  
ผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยถูกจับกุมและควบคุมตัว และแม้กระทั่งถูก
ดำเนินคดีในสิ่งที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทำระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์   
การถูกจับกุมและคุมขังเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่น ตึงเครียด และสร้าง
บาดแผลทางใจให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ผู้เสียหายบางรายถูก
คุกคาม ข่มขู่ และถูกทารุณกรรมระหว่างที่ถูกควบคุมตัว 
 

บางครั้ง "การคุ้มครอง" ไม่ใช่การคุ้มครองเลยแม้แต่น้อย  ผู้เสียหาย
ได้รับ "การคุ้มครอง" ในเรือนจำ ศูนย์กักกัน กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา และการอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่ซึ่งพวกเขาได้รับ 
ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเลย  
ซึ่งรวมถึงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ในกรณีอื่น ๆ ผู้เสียหาย
ถูกควบคุมตัวในศูนย์พักพิงและไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
(เช่น บริการต่าง ๆ ไม่ได้คำนึงถึงบาดแผลทางใจ ไม่คำนึงถึงผู้เสียหาย 
ไม่เป็นมิตรต่อเด็ก ไม่คำนึงถึงเพศสภาพและไม่เหมาะสมทาง
วัฒนธรรม) 
 

การคุ้มครองทางกายภาพไม่ได้มีพร้อมให้บริการแก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เสมอไป และเมื่อมีให้ก็มักมีระยะเวลาจำกัด (ทันที
หลังจากออกจากการค้ามนุษย์หรือระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย) 
การคุ้มครองทางกายภาพมักไม่มีให้บริการในชุมชนภูมิลำเนาของ
ผู้เสียหายหรือในระยะยาว 

 
ทรัพยากรที่จำกัดหรือไม่พร้อมใช้งาน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จำนวนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือ กล่าวคือพวกเขาไม่ได้รับการ
สนับสนุนเร่งด่วนตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ 
บางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนขั้นพื้นฐานเท่านั้น (เช่น เงินทุนเพื่อ 
กลับบ้านหรือส่ิงของฉุกเฉิน เช่น เสื้อผ้า สิ่งของด้านสุขอนามัย อาหาร
พื้นฐาน) ผู้เสียหายหลายรายได้รับเพียงการสนับสนุนระยะส้ัน โดยไม่มี
การเชื่อมโยงกับการวางแผนใด ๆ หรือบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมใน
ระยะยาว  ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายไม่ได้รับการช่วยเหลือโดย
สิ้นเชิงในประเทศปลายทางและเมื่อกลับถึงบ้าน  ช่องว่างในการ
สนับสนุนผู้เสียหายมักเป็นผลจากทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ (ของสถาบัน
ของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคม) รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ได้รับการ
จัดสรรสำหรับบริการสนับสนุน 
 
 
 

 
ขอบคุณพระเจ้าท่ีมี [การคุ้มครอง]...เจ้าหน้าที่จะโทรมาหา
อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง [เขาถาม] "ตอนนี้เป็นไงบ้าง  
สุขภาพเป็นยังไงบ้าง ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมหรือเปล่า  
บางครั้งเขาก็โทรมาตอนผมอยู่ที่ทำงาน  
พวกเขาคอยดูอยู่ตลอด (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxviii 

 
พวกเราถูกกักตัวอยู่สองเดือนกว่า ไม่มีอะไรให้กินเท่าไหร่  
เขาให้กินโจ๊กแล้วก็มีข้าวให้กินวันละมื้อ พวกเราต้องต่อคิวรับ
อาหาร บางครั้งคนในนั้นก็สู้กันเพื่อแย่งอาหาร  
ถ้าก่อเรื่องวุ่นวายผู้คุมก็จะช็อตพวกเราด้วยไฟฟ้า...
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxix 

 
อย่างน้อยพวกเขาก็ควรรับรองว่าการคุ้มครองที่ตำรวจเสนอ
ให้มันเป็นเรื่องจริง ตัวอย่างเช่น พวกค้ามนุษย์โทรหา
น้องสาวของฉันหลายครั้ง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxx 

 
มันก็มีการช่วยเหลือบ้างแต่แค่เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใช่การ
ช่วยเหลือเต็มรูปแบบ ผมรู้ว่ามีบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือ  
ก็ต้องมีนั่นแหละ ผมจะพูดใหม่แล้วกัน ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้รับ 
การช่วยเหลือเลย แต่มันเป็นการช่วยแบบจำกัดซึ่งไม่
ครอบคลุมทุกด้าน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxxi 

 
งบประมาณปีที่แล้วไม่มีการจัดสรรงบหรือมีงบที่ถูกกันไว้
สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่มาก  ซึ่งก็เห็นอยู่ว่า
มันน้อยจริง ๆ ค่าใช้จ่ายก็สูงมาก ทุกคนก็รู้ว่า [รัฐบาล]  
ก็แทบไม่มีงบแล้ว...(ผู้ปฏิบัติงาน)xxxii 
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บริการที่ไม่พร้อมใช้สำหรับผู้เสียหายบางส่วน ผู้เสียหายบางรายไม่
สามารถเข้าถึงความคุ้มครองและการสนับสนุนได้ เนื่องจากผู้เสียหายไม่
รวมอยู่ในคำจำกัดความของประเทศในเรื่องการค้ามนุษย์ กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในระยะแรกมักกำหนดคำจำกัดความไว้เพียงแคบ ๆ 
(เช่น การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศหรือการค้าผู้หญิงและ
เด็ก) แม้ว่าหลายประเทศได้แก้ไขกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์แล้ว  
แต่มาตรการคุ้มครองและสนับสนุนไม่ได้ถูกแก้ไขให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเสมอไป และผู้เสียหายบางรายก็ได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าที่
พึงได้รับหรือแม้กระทั่งไม่ได้รับการคุ้มครองเลย ในหลายประเทศ การ
สนับสนุนผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายและเด็กผู้ชายมีอย่างจำกัด เช่น การ
สนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน  บ่อยครั้งที่โครงการ
ต่าง ๆ จัดทำขึ้นสำหรับผู้เสียหายเฉพาะบางประเภท หรือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์บางรูปแบบเท่านั้น (เช่น เด็กและเยาวชนที่ถูกค้ามนุษย์หรือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ เป็นต้น) 
 
 

การสนับสนุนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กเสมอไป ตัวอย่างเช่น เด็กที่ถูกค้า
มนุษย์หลายคนไม่ได้มีผู้ปกครองตามกฎหมายที่จะทำให้แน่ใจว่าเด็กจะ
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม (เช่น บ้านพักพิง การดูแลสุขภาพ  
การสนับสนุนด้านจิตสังคม การศึกษา และการสนับสนุนด้านภาษา) และ
ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา รวมไปถึงการระบุวิธีการคุ้มครองที่
ยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ 
 
 

บริการไม่ได้ปรับตามบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ มักเสนอชุดบริการ
แบบมาตรฐาน ซึ่งมักไม่ได้ปรับตามความต้องการ สถานการณ์ ความสนใจ 
หรือขีดความสามารถส่วนบุคคลของผู้เสียหาย ผู้เสียหายบางรายต้องการ
การสนับสนุนที่ไม่มีให้บริการ (เช่น การสนับสนุนเกี่ยวกับความทุพพล
ภาพทางร่างกาย อาการป่วยทางจิต บาดแผลทางใจ ภาวะสุขภาพเรื้อรัง 
การขาดความรู้หนังสือและการคำนวณ เป็นต้น) จึงทำให้พวกเขาไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ  ผู้เสียหายรายอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่
ตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย สิ้นเปลืองทรัพยากร และทำให้
ผู้เสียหายและผู้ปฏิบัติงานอารมณ์เสียไม่ต่างกัน 
 
 

บริการที่เข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ บางประเทศเสนอการคุ้มครองและการ
สนับสนุนที่รอบด้านมากกว่าให้แก่ผู้เสียหาย ทว่าแม้แต่ในประเทศเอง 
บริการให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนก็มักจะกระจายอย่างไม่ทั่วถึง  
ที่เมืองใหญ่และเมืองหลวงจะมีการให้บริการที่มากกว่า ในขณะที่เมือง
ขนาดเล็กและหมู่บ้านที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อาศัยอยู่มีการให้บริการที่น้อย
กว่า  ดังนั้นผู้เสียหายบางรายจึงไม่ได้รับหรือได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่า
ที่ตนพึงได้เพราะสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเหตุ 

 

องค์กรเน้นที่เด็กผู้หญิงเท่าน้ัน แต่เด็กผู้ชายกำลังตกเป็น
ผู้เสียหายและถูกทอดทิ้งเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีบ้านพักพิง
สำหรับเด็กผู้ชายด้วย ที่ที่พวกเขาอยู่ได้ และได้รับการศึกษา 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxxiii 

 
 

ฉันคิดว่าเราไม่มีบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้ชาย ซึ่งมันทำให้ฉัน
หงุดหงิด ผู้ชายบางคนก็บาดเจ็บ...แต่ไม่มีที่ไหนที่จะส่งตัว
พวกเขาไปได้เลย เพราะบ้านพักรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxiv 

 
ทาง [องค์กรและสถาบันต่าง ๆ] มีการฝึกอบรมวิชาชีพ 
เช่น เสริมสวย แต่ความจริงคือผู้เสียหายไม่ได้สนใจ [งาน] 
ด้านนี้กันทุกคน...บางคนก็ไม่ชอบหรือต้องการทำอาชีพนี้ 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxv 

ผู้เสียหายหลายคนมีอาการป่วยทางจิตและต้องไป
โรงพยาบาล [เฉพาะทาง] เพ่ือรับการรักษา... แต่ที่นี่  
[ในเขตน้ี] เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำกัด
ซึ่งไม่ได้เน้นสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะพวก
เขาไม่มีงบประมาณ เราก็เลยอยากให้มีโรงพยาบาลจิตเวช
ระดับ [อำเภอ] ผู้เสียหายจะได้ไม่ต้องไปที่ [เมืองหลวง] 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxvi 

 
ฉันจำเป็นต้องทำงาน เพราะสามีกับฉันมีหน้ีก้อนใหญ่ และ
ตอนน้ีเจ้าหนี้ก็กดดันพวกเรามาก ยิ่งตอนนี้ที่เขารู้ว่าฉันอยู่
เมืองนอก... นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากกลับบ้านโดยไม่มีเงิน 
เพราะชีวิตฉันอยู่ในอันตราย  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxvii 

 
ผมไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหน ไม่มีองค์กรไหนช่วย
ผมได้เลย พวกญาติ ๆ ก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนคนอื่น ๆ ผมว่า
เขาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกัน เพราะผมเคยได้ยินว่าพวกเขาก็เจอ
กับสถานการณ์แบบเดียวกับผม แต่พวกเขาก็ไม่รู้จะไป 
ขอความช่วยเหลือที่ไหน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxviii 
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 สิ่งสำคัญคือ ความพร้อมในการให้บริการด้านความคุ้มครองและการสนับสนุนต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนทันทีหลังจาก
การค้ามนุษย์ รวมทั้งในขั้นตอนต่าง ๆ ของการกลับคืนสู่สังคม การประเมินความต้องการอย่างละเอียดช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปรับการช่วยเหลือให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและความต้องการส่วนบุคคลของผู้เสียหายแต่ละราย ทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณา
วิธีการเข้าถึงประชากรผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ด้อยโอกาสหรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่บริการยังเข้าไม่ถึง 

 

 การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน 

การเข้าถึงข้อมูลเปน็เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการได้รับความยินยอมที่มีความหมาย มีข้อมูลและเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้เสียหายเพื่อรับการคุ้มครองและการ
สนับสนุน ผู้เสียหายต้องใช้เวลาในการประมวลข้อมูลเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้เสียหายจำนวนมากยังคงได้รับ
ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในการคุ้มครอง ทางเลือกต่าง ๆ ของการสนับสนุน และวิธีเข้าถึงบริการเหล่านี้ 
รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธหรือเลือกไม่รับการคุ้มครองและการสนับสนุนในภายหลัง    
 
นอกจากนี้ ข้อมูลยังไม่ได้ปรับไปตามการศึกษา สภาพจิตใจ ภาษา
และความสามารถ หรือได้รับการนำเสนอในลักษณะที่เหมาะสม
กับผู้เสียหาย (รวมถึงข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา) 
อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้แทบจะไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ
อายุ การศึกษา และพัฒนาการของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์  
 
ผู้เสียหายบางรายไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เลยเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
การสนับสนุน ผู้เสียหายบางรายอาจปฏิเสธความช่วยเหลือหากพวก
เขาได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนว่า การได้รับการคุ้มครองและการ
สนับสนุนหมายถึงอะไรและต้องการอะไรจากพวกเขา  
 
นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและการสนับสนุนเฉพาะด้านที่ไม่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
สำหรับผู้เสียหายจำนวนมาก การมีข้อมูลจำกัดหมายความว่า
ทางเลือกของพวกเขาจะจำกัดอยู่ที่บริการขององค์กรหรือสถาบัน
ต่อต้านการค้ามนุษย์เพียงแห่งเดียวแทนที่จะเป็นบริการเต็มรูปแบบ
ที่มีอยู่ในประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับทางเลือกทั้งหมดสำหรับการคุ้มครองและการสนับสนุน 
 
  
 
 

ผู้เสียหายต้องการข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของพวกเขาในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และทางเลือก
ในการคุ้มครองและการสนับสนุน ตลอดจนเวลาสำหรับประมวลข้อมูลนี้เพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ข้อมูล
จะต้องปรับให้เข้ากับคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ชาวต่างชาติและคนในประเทศ และควรให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีออกแบบและให้ข้อมูลทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจาแก่ผู้เสียหาย
ในทางที่ดีที่สุด 

 
 

 
ฉันไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้าง ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน พวกเขา
น่าจะอธิบายมากกว่าน้ีหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนที่ฉัน
ไปหาตำรวจ ฉันไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง ไม่รู้ว่ามีบ้านพักแบบน้ี
อยู่ด้วย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxix 

[เรา] ต้องการใครสักคนที่สามารถอธิบายให้เราฟังว่าเกิดอะไร
ขึ้นกันแน่ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศูนย์ดำเนินการพวกนี้เลย 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xl 

 

ใช่ ผู้หญิงคนนั้นอธิบายให้ฟังชัดเจนว่าท่ีศูนย์พักพิงมีบริการ
อะไรที่มีประโยชน์สำหรับฉันบ้าง ทุกอย่างชัดเจนมาก  
เธอให้หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่เขียนใน [ภาษาของฉัน] ซึ่งอธิบาย
ข้อมูลทุกอย่าง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xii 



  20 

 

ระบุประเภทของข้อมูลทีค่วรมีอยู่ในชุดขอ้มูลที่แบ่งปนักับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการคุ้มครองและสนับสนุน  
การคุ้มครองและสนับสนุนมักมีเงื่อนไขจำนวนมาก ผู้เสียหายอาจปฏิเสธการคุ้มครองและสนับสนุนเมื่อพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่สบายใจกับเงื่อนไข
เหล่านี ้
 

ศูนย์พักพิงแบบปิดที่มีการควบคุมและข้อจำกัด ในหลายประเทศ 
ผู้เสียหายต้องอยู่ในศูนย์พักพิงแบบปิดโดยไม่มีเสรีภาพใน 
การเคลื่อนย้ายหรือติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลาหลายเดือนหรือ
หลายปี และเมื่อได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับคนภายนอกก็มักจะอยู่
ภายใต้การควบคุมหรือตรวจสอบ 
 

ศูนย์พักพิงบางแห่งมีประตูกั้น คนเฝ้ายาม กำแพงและรั้วสูง ประตูที่
ปิดล็อคและลวดหนาม บางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์
ซึ่งจำกัดการเข้าถึง รวมทั้งขัดขวางการหลบหนี โดยทั่วไปแล้ว
ข้อจำกัดเหล่านี้สมเหตุสมผลตามความจำเป็น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่
จะถูกตอบโต้จากผู้ค้ามนุษย์ ผู้เสียหายชาวต่างชาติไม่มีสถานะทาง
กฎหมายในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในประเทศ และ/หรือเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงพยานผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

 

ศูนย์พักพิงแบบปิดมักถูกมองว่าเป็น "การคุ้มครองอารักขา" รูปแบบ
หนึ่งเนื่องจากถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม 
ข้อจำกัดมักถูกนำมาใช้แม้จะไม่มีปัญหาด้านกฎหมายหรือความ
ปลอดภัยก็ตาม 

 

ผู้เสียหายจำนวนมากที่อยู่ในศูนย์พักพิงแบบปิดคือ เด็กที่ต้องอยู่
ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน (เช่น กับผู้ใหญ่และ
ผู้เสียหายที่มีความต้องการต่างกัน) ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้มักอยู่ในประเทศ
ปลายทางและอาศัยอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัว 

 

ปรากฎว่าผมอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่เจ็ดหรือแปดเดือน...  
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงนานขนาดนั้น 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xlii 

 

มันไม่ดีเลยสำหรับฉัน เวลาอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกเหมือนขาด
อากาศหายใจ ถ้าเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิงให้เราได้ออกไป
ข้างนอกบ้างสักครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์ก็คงดี  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xliii 

 
มีอย่างเดียวที่ฉันไม่ชอบ คือฉันโทรศัพท์หาที่บ้านไม่ได้  
โทรแค่เดือนละครั้ง แค่นั้นมันไม่พอหรอก อย่างอื่นโอเคหมด  
ถ้าทำได้ฉันก็อยากให้เด็กกับครอบครัวได้คุยกันบ่อยขึ้น
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xliv 

 
มันน่าผิดหวังเพราะเราอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้รับอนุญาต
ให้โทรหาที่บ้าน [จากในศูนย์พักพิง]  ฉันกับเพ่ือน ๆ โวยวาย
ใส่ครูว่า "ทำไมต้องรั้งพวกเราไว้ที่นี่" ทำไมถึงไม่ส่งพวกเรา
กลับบ้านเสียที" (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xlv 
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การถูกจำกัดพ้ืนที่อยู่ในศูนย์พักพิงโดยไม่สามารถติดต่อครอบครัวเป็น
บ่อเกิดของความเครียดและความวิตกกังวล โดยเฉพาะเด็ก  ในบางกรณี 
ผู้เสียหายอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษหรือสภาพบังคับเมื่อทำผิดกฎหรือ
ถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือ  ผู้เสียหายจำนวนมากปฏิเสธและแม้กระทั่ง
หลีกหนีจากความช่วยเหลือประเภทนี้เพราะต้องถูกควบคมุ มีข้อจำกัด 
และไม่สนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัว  
 
การคุ้มครองและการสนับสนนุแบบบงัคับ การคุ้มครองและการ
สนับสนุนบางรูปแบบเป็นการบังคบัโดยพ้ืนฐาน ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะและทางเลือกของตน ซึ่งหมายความว่า การ
ยินยอมของพวกเขาเป็นไปโดยไม่ได้รับการบอกกล่าว บางครั้งก็ไม่มีการ
ขอหรือกำหนดให้กรอกใบแสดงความยินยอมแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
สิ่งที่พบบ่อย ๆ คือไม่มีกลไกในการถอนความยินยอมหลังจากยอมรับ
การสนับสนุน ผู้เสียหายบางคนถูกจัดให้อยู่ในโครงการคุ้มครองซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นศูนย์พักพิงแบบปิด โดยไม่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการปฏิเสธ 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากถูกบังคบัให้อยู่ในประเทศ
ปลายทางเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากการค้ามนุษย์  เพื่อทำหน้าที่เป็น
พยานผู้เสียหายในการดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ การได้รับ  
"ความช่วยเหลือแบบบังคับ" เป็นเวลานานทำให้เกิดความเครียดอย่าง
มากสำหรับผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่พักไม่มีบริการและการ
สนับสนุนที่เหมาะสม  การพักอยู่ในศูนย์พักพิงภาคบังคับเป็นเวลานาน
เป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้เสียหายมีความก้าวหน้าในการฟื้นตัว  ผลกระทบ
ของการสนับสนุนแบบบังคับในเด็กจะยิ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก
เพราะหมายถึงเด็กไม่สามารถกลับบ้านและไปหาครอบครัวได้ในเวลาที่
เหมาะสม 
 
เงื่อนไขความร่วมมือทางกฎหมาย ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ยอมรับการ
คุ้มครองและการสนับสนุนที่ผูกพันกับความร่วมมือในการบังคับใช้
กฎหมายหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย แม้ว่าจะทำให้
พวกเขาได้รับสิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ สิทธิในการทำงาน และบริการอื่น ๆ  
ในบางประเทศ หน่วยงานของรัฐจะให้การคุ้มครองและสนับสนุนโดยมี
เงื่อนไขว่า ผู้เสียหายต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย 
ผู้ปฏิบัติงานมักจะไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าเงื่อนไขนี้เกี่ยวขอ้งกับ
อะไรบ้าง (เช่น ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง) หรือสิทธิ์ในการปฏิเสธ ผู้เสียหาย
จำนวนมากถูกบอกหรือรู้สึกว่าถูกบังคับจากกฎหมายในการให้ปากคำ 
และให้คำเบิกความในฐานะพยานเพื่อต่อสู้กับผู้ค้ามนุษย์ ผู้เสียหายบาง
รายเสียใจที่รับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีกระบวนการทางกฎหมายเข้า
มาเกี่ยวข้องที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉันคิดว่าฉันอยู่ในศูนย์พักพิงนานเกินไปสำหรับกระบวนการ
ฟ้องร้อง ฉันเข้าใจว่าต้องรอให้ [คดี] สิ้นสุดก่อน แต่ตอนนั้น
ฉันไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้ซึ่งทำให้ฉันเสียใจมาก  
ถ้ากระบวนการฟ้องร้องไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นก็คงดี 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlvi   

 
 

ใช่ [ตำรวจ] บอกผมว่า ถ้าอยากให้ช่วยเอาหนังสือเดินทาง
คืนมา ผมต้องให้คำเบิกความในฐานะพยานเพื่อต่อสู้กับ 
ผู้ค้ามนุษย์ ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะจับผมเข้าคุกในข้อหา
ปลอมแปลงเอกสาร (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlvii 

 
การถูกทรมานด้วยคำถามมันไม่สนุกเลย ฉันอยากกลับบ้าน  
แต่พวกเขาบอกว่าฉันต้องอยู่ที่นั่นอีกหลายวันเพื่อให้ปากคำ
เรื่องผู้ชายคนนั้น ที่ขายเรามาเป็นทาส... ใช่ พวกเขาบอกว่า
ฉันต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจ (ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์)xlviii 

 
 
 

มันไม่ดีเลยเวลาถูกบงการโดยใครบางคนหรือมีเงื่อนไขบางอย่างใน
การรับความช่วยเหลือ มันควรจะจริงใจต่อกัน ออกมาจากส่วนลึก
ของหัวใจมากกว่า (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlix 

 
 

ฉันต้องไปขึ้นศาล ไม่มีทางเลือกอื่น  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)l 

 
[มีอยู่คดีหนึ่ง ผู้เสียหายเปลี่ยนใจเรื่องการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางกฎหมาย] จู่ ๆ [ผู้เสียหายจาก]  
การค้ามนุษย์ก็บอกว่าเธอไม่อยากอยู่ในกระบวนการ
ต่อไปแล้ว เพราะถูกกดดันจากครอบครัวเนื่องจาก
ผู้กระทำผิดเป็นญาติของผู้เสียหาย (ผู้ปฏิบัติงาน)li 
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมทีางเลือกจำกัดในการปฏิเสธที่จะ
ร่วมเป็นพยานผู้เสียหายในกระบวนการทางกฎหมาย และสถานการณ์
การมีส่วนร่วม (มักอยู่ในศูนย์พักพิงในประเทศปลายทางที่ห่างไกลจาก
ครอบครัว) ก็ทำให้ทุกอย่างยากขึ้น เช่นเดียวกับวิธีดำเนินการทาง
กฎหมาย (เช่น ต้องให้คำแถลงและให้ปากคำหลายครั้ง การขึ้นให้การ 
ในศาลต่อหน้าผู้ค้ามนุษย์ และ/หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
ในภาษาที่ผู้เสียหายพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจ) 
 

 สิ่งสำคัญคือการคุ้มครองและสนับสนุนต้องไม่มีเงื่อนไขและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจนของผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่ควรถูกบังคับ
ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ควรต้องเผชิญกับการควบคุมหรือข้อจำกัดที่ขัดขวางการใช้
สิทธิของตน และควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนอย่างครบถ้วน รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ  ควรขอความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนให้การคุ้มครองและสนับสนุนแก่ผู้เสียหาย 

ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน 
 
ผู้เสียหายจำนวนมากได้รับบริการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงจากผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ และละเอียดอ่อน ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของ
ผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งเสมอไป เนื่องจากการ
คุ้มครองและสนับสนุนบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ  ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์บางรายต้องพักในศูนย์พักพิงที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี
และมบีริการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ บริการอื่น ๆ ก็ไม่ได้คุณภาพ ผู้เสียหาย
บางรายได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ไม่สามารถรักษาความเจ็บป่วย
หรือการบาดเจ็บ หรือการให้คำปรึกษาที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้ผล  
โดยรวมแล้วจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของการคุ้มครองและการ
สนับสนุนที่จัดให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องอาศัย 
การปรับปรุงความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อนของผู้ปฏิบัติงาน.  

  
 

ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุนผู้เสียหาย 
หลายคนไม่ได้รับการฝึกอบรมและการรับรองทางวิชาชีพ เหตุผลหลักคือ
เนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมดังกล่าวหรือเพิ่งมีเมื่อไม่นาน 
 
ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้นในระดับพื้นฐานหรือระดับทั่วไปเท่านั้น หลายคนไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำงานกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานต้องการเครื่องมือและทรัพยากรเพ่ือเป็นแนวทางในการทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุนผู้เสียหาย ซึ่ง
บางครั้งไม่ได้มีอยู่ในประเทศของพวกเขา อุปสรรคต่าง ๆ (ได้แก่ ภาษา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์) อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลจากประเทศอื่นได้) 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ตำรวจ] ขู่หนู เขาตบโต๊ะและบอกให้หนูพูดความจริง  
พวกเขาขู่ว่าจะจับหนูถ้าไม่ให้ปากคำ  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lii 

 

ความช่วยเหลือทั้งหมดที่ฉันได้รับจนถึงตอนน้ีทำให้ฉันซึ้ง
ใจมาก เจ้าหน้าที่ [สังคมสงเคราะห์] ปฏิบัติต่อฉันอย่าง
สุภาพและเห็นอกเห็นใจ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)liii 

เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงปฏิบัติต่อพวกเราไม่ดีเลย... 
พวกเขาดูถูกเราและไม่ใส่ใจเราเลย  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)liv 
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ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้การพิจารณาพิเศษในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ซึ่งอาจมีอายุ พัฒนาการ เพศ สัญชาติและชาติพันธุ์ที่
ต่างกัน และถูกแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานที่มีการศึกษา การฝึกอบรม และทักษะในการทำงานกับเด็กนั้นหายากเป็นพิเศษ
ในบางประเทศและสถาบันหรือองค์กร 
 

ความละเอียดอ่อนของผู้ปฏิบัติงาน ผูเ้สียหายบางรายต้องเผชิญกับการ
ปฏิบัติด้านลบและไม่ละเอียดอ่อนจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
คุ้มครองและสนับสนุนพวกเขา  ซึ่งรวมถึงการแสดงความเห็นและ
ทัศนคติที่ไม่สภุาพและหยาบคาย รวมถึงพฤติกรรมเลือกปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ผู้เสียหายบรรยายว่าผู้ปฏิบัติงานบางคน "ไม่เป็นมิตร" "พดูห้วน ๆ และ
ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์" และ "หยิ่ง"  ผู้เสียหายผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกว่า ถูก
เลือกปฏิบัติและถูกดูถูกว่าเป็น "ผู้หญิงเลว" และ "โสเภณี" เพราะพวก
เธอมาจาก "ครอบครัวที่ไม่ดี" หรือเพราะพวกเธอเป็น "เหยื่อ"  ผู้เสียหาย
บางคนเล่าถึงการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากผู้ปฏิบัติงาน โดยที่ผู้เสียหาย
บางคน "เป็นที่รัก" มากกว่าคนอื่นและได้รับการปฏิบัติและการสนับสนุน
ที่ดีกว่า 

 

ผู้เสียหายบางคนถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับโดย
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทำการสัมภาษณ์คัดกรองในสถานที่เปิดและต่อหน้า
ผู้อ่ืน พูดคุยเรื่องคดีของผู้เสียหายแบบลับหลังและไม่ได้รับการยินยอม
จากผู้เสยีหาย เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายต่อส่ือมวลชน เป็นต้น 

 

ความประมาทเลินเล่อ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการล่วงละเมิด  
ในบางกรณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มักถูกละเลยโดยผู้ปฎิบัติงาน (เช่น 
ไม่ได้รับอาหารของใช้ส่วนตัวอย่างเพียงพอ ถูกทิ้งไว้ตามลำพังเป็น
เวลานาน หรืออาศัยอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ) 
 

ผู้เสียหายบางคนต้องเผชิญกับการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสมและการล่วง
ละเมิดจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มครองและสนับสนุนพวก
เขา เด็ก ๆ มีความเส่ียงต่อการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและการล่วงละเมิด
เป็นพิเศษ ผู้เสียหายบางรายถูกละเมิดทางวาจาหรือถูกคุกคาม ส่วนราย
อื่น ๆ ก็ถูกทารุณกรรมทางกายและทางเพศ ในบางกรณี ผู้เสียหายได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือถูกละเมิดโดยผู้ที่พวกเขาพักอยู่หรือถูก
ควบคุมตัวอยู่ด้วยกันหลังการค้ามนุษย์   
 
การประมาทเลินเล่อ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดส่งผล
กระทบอย่างรุนแรง ทำให้ร่างกายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทรุด
โทรมลง โดยการทำให้พวกเขาตกเป็นผู้เสียหายอีกครั้ง ทั้งยังสร้างความ
ตึงเครียด ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และสร้างบาดแผลทางใจอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลร้ายต่อการฟื้นตัวของผู้เสียหาย โดยเป็นการขัดขวาง
ไม่ให้พวกเขารู้สึกว่ามีสิทธิในการควบคมุชีวิตและความปลอดภัยของตนอีกครั้ง   
สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ต้องเผชิญกับการละเมิดเหล่านี้ 
 
ในขณะที่ดูเหมือนได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุน การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรืออาชญากรรมที่ต้องอาศัย 
การดำเนินการในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์อีกด้วย 

 
 

[เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิง] บอกว่าถ้าเราไม่เรียนรู้จากประสบการณ์
ที่เจอและทำตัวโง่ต่อไป เราก็ควรเอามีดแทงตัวเองให้ตายไปซะ 
แล้วเธอก็บอกว่าคงสอนอะไรพวกเราไม่ได้ เพราะแค่พูดกับ 
พวกเราก็ปากแห้งหมดแล้ว (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lv 

 

[ผู้ปฏิบัติงาน] บอกว่าฉันเป็นโสเภณี เพราะแบบนั้นฉันเลยไม่
มีสิทธิ์อะไรเลย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lvi 

 
[เจ้าหน้าที่ตำรวจ] แถลงข่าวกับสื่อ ในน้ันมีชื่อเต็มของฉัน... 
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข้อมูลนั้นเต็มไปหมด... ฉันไม่อยาก
เช่ือเลยว่าเร่ืองของฉันจะไปไกลถงึ [ประเทศเพื่อนบ้าน] 
ฉันช็อกมาก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lvii 

 

ที่นอนใน [ศูนย์พักพิง] สกปรกมาก ในเมื่อคนที่กลับมาเหล่านี้
ต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ และลำบากมามาก ถ้าเราถูกพาไปอยู่ใน
สถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและสบายก็คงดีกว่า 
 (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lviii 

 

[ที่ศูนย์พักพิง] พวกเด็ก ๆ ที่เคยขอทานข้างถนนถูกทุบตีจน
พวกเราฉ่ีรดที่นอนในตอนกลางคืน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lix 
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การสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงคือสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้เสียหาย ควรมีการติดตามผลและปรับเปลี่ยนเป็นประจำ 
รวมถึงจากมุมมองของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ส่ิงสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
และสนับสนุนผู้เสียหาย และมีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี             
ความละเอียดอ่อน ให้เกียรติ และคำนึงถึงบาดแผลทางใจในการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องปกปอ้งความเป็น
ส่วนตัวและรักษาความลับของพวกเขา การร้องเรียนกรณีความประมาททางอาญา การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการละเมิดโดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจัง และรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบ  

                       การกระทำผิดที่มีการรายงานเข้ามาควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

 ขาดการประสานงานและการส่งตัว 

การส่งต่อระหว่างและภายในบางประเทศมีการจัดการเป็นอย่างดี มีการเสนอการคุ้มครองและการสนับสนุนแก่ผู้เสียหายอย่างไร้รอยต่อ  อย่างไรก็ตาม 
โดยรวมแล้วการส่งต่อ การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เมื่อมีการส่งต่อระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ในบางประเทศนั้นยังคงไม่เพียงพอ 
 

ขั้นตอนและกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นการส่งกลับประเทศเป็น
หลักไม่ใช่การส่งต่อเพื่อรับการสนับสนุน จึงทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับ 
การคุ้มครองเมื่อพวกเขาเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หรือเมื่อ
พวกเขาเดินทางกลับไปยังชุมชนบ้านเกดิของตน บางส่วนถูกส่งกลับบ้าน
โดยไม่มีผู้ดูแล (หรือที่ชายแดน) และไม่มีข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่
พวกเขาจะต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเดินทางถึงประเทศบ้าน
เกิดของตน  ในรายอื่น ๆ มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วยจนถึงชายแดนเท่านั้น 
และได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานทีท่ี่ต้องไปและบุคคลที่อาจให้
ความช่วยเหลือได้ 
 

สิ่งที่พบบ่อยคือมีการประสานงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ระหว่าง 
ผู้ให้บริการในประเทศต้นทางและปลายทางในแง่ของบริการที่อาจเป็น
ประโยชน์ในการให้การคุ้มครองและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ได้รับการส่งต่อไปยังบริการสนับสนุนในประเทศ
บ้านเกิดของพวกเขา แม้แต่ผู้เสียหายที่อยู่ในศูนย์พักพิงเป็นเวลานานก็
ไม่จำเป็นว่าจะได้รับการส่งต่อไปยังบริการสนับสนุน เมื่อพวกเขาออก
จากศูนย์พักพิงทุกรายไป 

 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดข้อมูลและสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองและการสนับสนุนในชุมชนบ้านเกิดของผู้เสียหาย เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน และเพื่อสนับสนุนกระบวนการส่งต่อ 
 

 
สิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัตงิานต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกันในการส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคุ้มครองและ 
การสนับสนุนควรมีให้ตั้งแต่การคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น ตลอดจนการส่งต่อ การส่งกลับประเทศ และการกลับคืนสู่สังคม 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการคุ้มครองและการสนับสนุนที่มีอยู่ในประเทศ/ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เพื่อแจ้งให้
ผู้เสียหายทราบ และสนับสนุนการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

ก่อนออกเดินทาง ฉันโทรไปหา [เจ้าหนัาที่ที่บ้านเกิด] แล้ว
บอกวันที่ฉันจะเดินทาง แล้วเธอก็ไปรอฉันที่สนามบิน 
จากนั้นเธอก็อธิบาย [เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ]  
อย่างละเอียดให้ฉันฟัง ฉันก็เลยเข้าใจ...เจ้าหน้าที่จาก 
ศูนย์พักพิงเป็นคนจ่ายค่าต๋ัวแล้วพาพวกเราสนามบินแล้วก็
ส่งเราขึ้นเครื่อง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lx 

 

 

 

ไม่มีใครมา[รับ] พวกเราก็เลยนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
จากสนามบินไปที่ท่าจอดรถแท็กซี่  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lxi 
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การให้บริการคุ้มครองและการสนับสนนุในประเทศ/พื้นที่ที่คุณต้องส่งต่อผู้เสียหาย มีที่ใดบ้าง? 
ข้อมูลติดต่อของบริการเหล่านั้นคืออะไร? คุณสามารถปรับปรุงการส่งต่อผู้เสียหายไปยัง 
บริการเหล่านีไ้ด้อย่างไร? 
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                                                                    แนวทางสำหรบัผู้ปฏิบัตงิาน 

 ให้การคุ้มครองและการสนับสนุนโดยทันทีแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้ อย่างน้อยควรให้การสนับสนุนและการ
คุ้มครองในทันที ควรรวมถึงศูนย์พักพิงหรือบ้านพัก การให้คำปรึกษาและข้อมูล การดูแลทางการแพทย์ การสนับสนุนด้านจิตใจ ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน และการสนับสนุนทางกฎหมาย ตลอดจนทางเลือกในการมีถิ่นที่อยู่และทางเลือกในการทำงาน รวมถึงการกลับภูมิลำเนาโดยสมัคร
ใจในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ 

 การคุ้มครองและการสนับสนุนไม่ควรกีดกันหรือมองข้ามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประเภทใดประเภ ทหนึ่ง (ตามอายุ เพศ สัญชาติ รูปแบบ 
การแสวงหาประโยชน์ หรือลักษณะอื่น ๆ ) พิจารณาวิธีเข้าถึงประชากรผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่าที่พึงได้  และผู้เสียหาย 
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในทางภูมิศาสตร์ที่บริการยังเข้าไม่ถึง 

 ให้การคุ้มครองและการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กตามความเปราะบาง สิทธิ และความต้องการพิเศษของพวกเขา 
พัฒนาทักษะในการทำงานกับเด็กและทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กในการตัดสินใจทั้งหมดในนามของพวกเขา 

 มอบหมายผู้ดูแลเคสเพื่อดูแลด้านการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในแต่ละราย ดำเนินการประเมินความต้องการอย่างละเอียด 
เพื่อระบุการสนับสนุนเฉพาะที่จำเป็นสำหรับผู้เสียหายแต่ละราย ประเมินความต้องการการคุ้มครองของผู้เสียหายเมื่อเวลาผ่านไป และปรับการบริการตาม 
ความต้องการและสถานการณ์ของผู้เสียหายที่เปลี่ยนแปลงไป และในกรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคุ้มครองและการสนับสนุนนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่มีเ งื่อนไข และปราศจากการควบคุมหรือข้อจำกัดที่ขัดขวางสิทธิ์ของ
ผู้เสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน รวมถึงข้อจำกัดและข้อกำหนดใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั ดสินใจของ
ผู้เสียหายเป็นไปโดยได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว การสนับสนุนไม่ควรมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม    
ทางอาญา 

ให้การคุ้มครองและการสนับสนุนที่เน้นผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงบาดแผลทางใจ เป็นมิตรต่อเด็ก คำนึงถึงเพศสภาพ และความเหมาะสม ทาง
วัฒนธรรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมในแนวทางเหล่านี้ ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการให้การคุ้มครอง
และสนับสนุน รวมทั้งไม่ทำอันตราย ได้รับความยินยอมเพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน การรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การให้เกียรติ และ  
การไม่เลือกปฏิบัติ รายงานความประพฤติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดเพื่อนำตัวผู้รับผิดชอบมาพิจารณาโทษ 

 การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการสนับสนุนผู้เสียหายได้ รับการ
ฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานกับผู้ใหญ่และเด็ก นำรูปแบบการปฏิบัติที่ดี มีมาตรฐานและคำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหาย
มาใช้ในการทำงานของคุณ 

 ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องเกี ่ยวกับสถานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงสิทธิและสิ่งที ่พึงได้รับที่เป็นผลมาจากสถานะดั งกล่าว   
บอกให้ชัดเจนถึงสิ ่งที ่จะตามมาเมื ่อรับการคุ ้มครองและการสนับสนุน ให้เวลาผู ้เสียหายพิจารณาข้อมูลและตัดสินใจอย่างถี ่ถ ้วนและรอบ คอบ   
ปรับข้อมูลตามการศึกษาและภาษาของผู้เสียหาย และควรคำนึงถึงอายุและระดับพัฒนาการในกรณีที่เป็นเด็ก ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วม 
ในการออกแบบข้อมูลที่จะให้แก่ผู้เสียหาย 

  สนับสนุนผู้เสียหายให้เข้าสู่ระยะไตร่ตรองและการขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถาวรเมื่อสามารถทำได้ในทางกฎหมาย ให้การสนับสนุนผู้เสียหายที่
ไม่สามารถกลับบ้านเกิดได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกควบคุมตัว ต้ังข้อหา หรือดำเนินคดีฐาน
เดินทางเข้าหรือพำนักอยู่ในประเทศอย่างไม่ถูกต้อง  หรือสำหรับอาชญากรรมที่พวกเขาได้ถูกกระทำอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ให้การคุ้มครองและ
สนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยไม่คำนึงถึงสถานะการโยกย้ายถิ่นหรือสถานะอ่ืน ๆ ของพวกเขา 

 ส่งเสริมการส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในประเทศของคุณและกับประเทศอื่น ๆ ให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายเกี่ยวกับการคุ้มครองและการสนับสนุน
ที่มีอยู่ในประเทศ/ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เพื่อให้สามารถสนับสนุนการส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ต้นทางและปลายทางเพื่อปรับปรุงการส่งต่อ การคุ้มครองและการสนับสนุนผู้เสียหาย 
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