
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (คืน) สู่สงัคม 
 

ทศันะว่าด้วยความส าเร็จและความท้าทายในการด าเนินงานสง่

ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์กลบั (คืน) สูส่งัคมจากหน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลือผู้ เสียหายในประเทศกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง 



 

 

 

 

รูปภาพทัง้หมดในสิง่พิมพ์ฉบบันีจ้ดัพิมพ์ขึน้ตามแนวทางคูม่ือแนะน าการปฏิบตัด้ิานจริยธรรมและสทิธิมนษุยชนในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ของ UNIAP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คืน) สู่สงัคม 

ทศันะว่าด้วยความส าเร็จและความท้าทายในการด าเนินงานสง่ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์กลบั (คืน) สู่

สงัคมจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ เสยีหายในประเทศกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
ค าน า              1 

 

ระบบและกลไกการด าเนินงาน (คืน) สู่สังคมที่มีอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง      3 

     กมัพชูาและจีน             3 

     ลาวและเมียนมา่ร์             4 

     ไทยและเวียดนาม             5 

 

ประเด็นหลักในการด าเนินงานส่งผู้ เสียหาย (คืน) สู่สังคมจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   7 

     ประเด็นที ่1.  ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ไมไ่ด้รับการจ าแนก         7 

     ประเด็นที ่2.  นิยามของการ (คืน) สูส่งัคมที่สมัฤทธิผลยงัไมมี่ความชดัเจน        9 
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การค้ามนษุย์ซึง่รวมไปถึงการโกงหรือหลอกลวงบคุคลให้เป็นทาสทางเพศหรือแรงงานเพ่ือวตัถปุระสงค์ใน

การแสวงหาประโยชน์นัน้เป็นอาชญากรรมร้ายแรง การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผล

กระทบตอ่ผู้คนทัว่โลก เม่ือ พ.ศ. 2548 องค์การแรงงานระหว่างประเทศประมาณการว่า  มีผู้ เสียหายถึง 

9.49 ล้านคนท่ีถกูบงัคบัใช้แรงงานในภมูิภาคเอเชีย-แปซฟิิก ซึง่ผู้ เสียหายเหลา่นีส้ว่นใหญ่มาจากประเทศ

กลุม่อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (GMS) 

 

ประสบการณ์การถูกค้ามนุษย์นัน้ สร้างความเสียหายร้ายแรงและยากยิ่งจะก้าวพ้นไปได้ ทัง้ยังทิง้

บาดแผลยาวนานทัง้บาดแผลทางร่างกายและจิตใจซึง่ไม่อาจรักษาได้ แม้เม่ือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์

ได้เข้ามาอยู่ในสถานท่ีปลอดภยัแล้วก็ตาม บ่อยครัง้ทีผู่้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ได้รับการคดัแยกและถูก

สง่ตวักลบัไปยงัสภาพแวดล้อมเดมิซึง่ท าให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพการณ์เดมิท่ีเป็นสาเหตหุลกัให้พวกเขา

ตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ตัง้แตแ่รก   

 

เป็นท่ีทราบดีว่า ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์จ านวนมากต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้เขาสามารถยืน

ด้วยตวัเองได้ ฟืน้ฟูจากประสบการณ์การค้ามนษุย์และสร้างชีวิตใหม่ ทัง้นี ้องค์กรภาครัฐและเอกชนมี

บทบาทส าคญัในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ให้สามารถกลบัคืนสู่สภาพปกติ

และ (คืน) สูส่งัคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่การด าเนินงานจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ เสียหาย

รายบคุคล รวมทัง้จะต้องรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของช่วงเวลาและความท้าทายของชีวิตผู้ เสียหายท่ี

ด าเนินต่อไป   โครงการ COMMIT Region-wide (Re)Integration Initiative เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการคอมมิท (COMMIT Process) เปิดตวัในปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความ

เช่ือมั่นว่า ความต้องการของผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์จะถูกบ่งชีแ้ละได้รับการตอบสนองอย่าง

เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวครอบคลมุทัว่อนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (GMS) โครงการ COMMIT 

Region-wide (Re)Integration Initiative เปิดตวัในระหว่างปีสดุท้ายของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การระดบัอนภุมูิภาคของคอมมิทฉบบัท่ีสอง และโครงการนีไ้ด้ด าเนินการต่อเน่ืองภายใต้แผนปฏิบตัิการ 

ระดบัอนุภูมิภาคของคอมมิท ฉบับท่ีสาม ซึ่งวัตถุประสงค์หลกัของโครงการ COMMIT Region-wide 

(Re)Integration Initiative ก็เพ่ือท าการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการ (คืน) สู่สงัคมใน

ประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (GMS) และเพ่ือพฒันาความเข้าใจอนัลกึซึง้เก่ียวกับความต้องการ

และความกงัวลท่ีแท้จริงของผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ ทัง้ผู้ เสียหายท่ีได้รับและไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

ทัง้นี ้เพ่ือน าไปสู่การเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบการ (คืน) สู่สงัคมและการ

ให้บริการทั่วทัง้ภูมิภาค ทัง้นี ้เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือ การให้บริการท่ีมีประสิทธิผลและการ

ด าเนินงานส่งผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ในประเทศกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (GMS) กลบั (คืน) สู่

สงัคมอย่างยัง่ยืนมากยิ่งขึน้  

 
ตลอดปี พ.ศ. 2553  ผู้ปฏิบตังิานให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์และผู้ด าเนินงานต่อต้าน

การค้ามนษุย์ได้พบปะร่วมกนัในเวทีการประชมุผู้ปฏิบตังิานระดบัชาตหิรือ National Practitioner Forum 

ซึง่จดัขึน้ในแต่ละประเทศกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (กัมพูชา จีน ลาว เมียนม่าร์ ไทยและเวียดนาม) 

เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับระบบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือส่ง (คืน) ผู้ เสียหายสู่สังคม รวมถึง

แลกเปลี่ยนบทเรียน ความส าเร็จและความท้าทายท่ีก าลงัเผชิญ ทัง้นี ้การจดัเวทีประชุมวาระต่างๆ นัน้

เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ COMMIT Region-wide (Re)Integration Initiative ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจาก

กระทรวงด้านสวสัดิการสงัคมต่างๆ ในประเทศ COMMIT และได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณและ

วิชาการจาก World Vision โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

(UNINAP)  องค์กรช่วยเหลือเดก็ (Save the Children) องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน 

(IOM) และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICF) เอกสารฉบับนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปข้อ

ค้นพบส าคญัจากเวทีประชมุผู้ปฏิบตังิานระดบัชาตเิหลา่นี ้ซึง่จะแสดงให้เหน็ภาพรวมของข้อมูล ประเด็น

หลกั บทเรียน และความท้าทายร่วมซึง่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ต้องเผชิญ 

ในระหว่างกระบวนการสง่ผู้ เสียหายกลบั (คืน) สูส่งัคม มุมมองต่างๆ ในสิ่งพิมพ์นีคื้อเสียง ความคิด การ

ค าน า 
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ทบทวน บทเรียนและความกังวลจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์และ

ผู้ปฏิบตังิานด้านการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ในประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (GMS) 

 

 

 

 

นอกเหนือจากเวทีประชมุผู้ปฏิบตังิานระดบัชาตแิล้ว แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิท่ีส าคญัของโครงการ COMMIT 

Region-wide (Re)Integration Initiative ได้แก่งานวิจัย After Migration: Experiences and 

Challenges of (Re)Integration การศกึษาซึง่ถือเป็นงานบุกเบิกชิน้นี ้ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ เสียหาย

จากการค้ามนษุย์เชิงลึกกว่า 300 คนในประเทศกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (GMS) ซึง่ประกอบด้วย

ผู้ เสียหายจากการบงัคบัใช้แรงงาน ผู้ เสียหายจากการบงัคบัแต่งงานและการค้ามนษุย์ทางเพศทัง้ท่ีได้รับ

การคดัแยกและไม่ได้รับการคดัแยก และทัง้ที่ได้รับความช่วยเหลือและไม่ได้รับความช่วยเหลือ งานศกึษา

นีไ้ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศ  COMMIT และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาต ิโดยจะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในปี พ.ศ. 2555 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ผู้ชายในเมียนม่าร์ (ภาพบน) และ

กัมพูชา  (ภาพล่าง )  ได้รับความช่วย เหลือฝึก วิชา ชีพซ่อม

รถจักรยานยนต์และได้รับการสนบัสนนุในการเปิดร้านขนาดเล็ก

เพือ่ซ่อมรถจกัรยานยนต์  
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ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ การด าเนินงานเพื่อคดัแยกและสง่ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์กลบัคืนสูส่งัคม เน้นท่ีระดบัภายในประเทศเป็นการเฉพาะ แม้ว่ารัฐบาลจะด าเนินการส่ง

ตวัและให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายชาวจีนในต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ เสียหายในประเทศมาเลเซียและประเทศไทยก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เฉพาะผู้ห ญิงและเด็กท่ีตกอยู่ในสถานการณ์การ

แสวงหาประโยชน์ เช่น การบงัคับแต่งงาน การรับบุตรบุญธรรมผิดกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการบงัคับใช้แรงงานเด็กและเยาวชนจะได้รับการจ าแนกและได้รับความ

ช่วยเหลือในฐานะผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผู้ ชายก็สามารถได้รับการจ าแนกว่าเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการถกูบงัคับใช้แรงงานตามประมวล

กฎหมายอาญาและสามารถได้รับความช่วยเหลือจากบ้านพกัของรัฐบาลได้เช่นกนั เมื่อต ารวจท าการคดัแยกผู้ เสียหาย กระทรวงต ารวจ (MPS) กระทรวงมหาดไทย (MCA) และสมาพนัธ์สตรี

จีน (ACWF) โดยได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนอ่ืนๆ จะด าเนินการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือชั่วคราวด้านการส่งกลบัและส่งคืนผู้ เสียหายสู่สงัคม  

ด้วยอาณาเขตประเทศท่ีใหญ่โตกว้างขวางและมีประชากรจ านวนมาก รัฐบาลจีนด าเนินงานศูนย์พกัพิงและศูนย์คุ้มครอง 1,593 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์

รูปแบบต่างๆ หลากหลาย อนัได้แก่ การให้ท่ีพกัอาศยั การรักษาพยาบาล การฟืน้ฟดู้านจิตใจ การให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมทัง้การฝึกอบรมทกัษะชีวิตและวิชาชีพ  การ

ให้ความช่วยเหลือเช่นนีม้ีเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้ เสียหายถึงการค้ามนุษย์และเพ่ือพฒันาศักยภาพผู้ เสียหายในการป้องกันต นเอง รวมทัง้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ   ทัง้นี ้

บ้านพกัของรัฐบาลทัง้หมดด าเนินงานภายใต้แนวทางซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบุกลไกในการรับและให้บริการผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดช่วงการพ านัก  โดยศูนย์

สมาพนัธ์สตรีจีนในท้องถ่ินจะร่วมกับองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรชุมชนระดับท้องถ่ินอาจด าเนินการในการจัดท่ีพกัอาศัยและอาหารให้ การฝึกอบรมทักษะชีวิตและ

วิชาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและฟืน้ฟจิูตใจ หรือการเข้าถึงโอกาสเงินทนุขนาดเล็กส าหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ และบางครัง้ก็มีการด าเนินการติดตามให้ความ

ช่วยเหลือต่อเน่ืองเป็นเวลาหกเดือนภายหลงัผู้ เสียหายจบโครงการจากบ้านพกัแล้ว 

ระบบและกลไกการด าเนินงาน (คืน) สู่สงัคมทีมี่อยู่ในประเทศกลุ่มอนภูุมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) 
การสง่ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูากลบัประเทศข้ามพรมแดนจากประเทศไทยและเวียดนามจะด าเนินการผ่านกระบวนการท่ีเป็นระบบตามหลกัการบนัทึกความเข้าใจทวิภาคี โดย

ประเทศกมัพชูามีวิธีด าเนินงานมาตรฐาน (SOPs) นโยบายและระเบียบการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการฟืน้ฟ ูการสง่คืนสูส่งัคมและการคุ้มครองผู้ เสียหาย ในส่วนของการประสานความร่วมมือ

กับประเทศไทยนัน้ ส านักงานต่อต้านการค้ามนุษย์และส่งคืนสู่สงัคม กระทรวงกิจการสงัคมและฟื้นฟทูหารผ่านศึกและเยาวชน (MoSVY) จะได้รับข้อมลูผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาว

กมัพชูาท่ีได้รับการคดัแยกแล้ว ซึง่จะสง่ข้อมลูให้กบัส านกังานกระทรวงกิจการสงัคมและฟืน้ฟทูหารผ่านศึกและเยาวชนระดับจังหวดั  (DoSVY)  เพ่ือตามหาครอบครัว  จากนัน้ จะท าการส่ง

ตวัผู้ เสียหายผ่านศนูย์ผ่านแดนปอยเปต (PTC) ซึง่เป็นบ้านพกัชัว่คราวบริเวณชายแดนไทย-กมัพชูาซึง่ด าเนินการโดย MoSVY  โดยผู้ เสียหายทุกเพศและทุกวยัจะเข้าพกัในบ้านพกัไม่เกิน 24 

ชัว่โมงก่อนจะได้รับการสง่กลบัชมุชนของตนด้วยความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และจะได้รับชดุความช่วยเหลือชัว่คราวและการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพจากองค์การพฒันาเอกชน 

ส าหรับประเทศเวียดนามนัน้ การสง่ตวัผู้ เสียหายจะด าเนินร่วมกบัสถานกงสลุกมัพชูาในกรุงโฮจิมินห์ ซึง่จะท าการคดัแยกผู้ เสียหายและสง่ต่อข้อมลูไปยงัส านกังานกระทรวงกิจการสงัคมและ

ฟืน้ฟทูหารผ่านศึกและเยาวชนระดบัจงัหวดั (DoSVY)  เพื่อการตามหาครอบครัว จากนัน้หน่วยงานทัง้สองจะประสานงานในการสง่ตวัผู้ เสียหายกลบัประเทศ ทัง้นี ้ผู้ เสียหายท่ีเป็นผู้หญิงและ

เด็กซึง่ถกูสง่กลบัจากประเทศไทยและเวียดนามสามารถเลือกเข้าพ านกัในบ้านพกัขององค์กรพฒันาเอกชนได้ ซึง่ให้บริการด้านการฟืน้ฟูทางจิตใจและสงัคม โครงการด้านการศึกษาและฝึก

ทกัษะอาชีพ การพ านักในบ้านพกัจะมีระยะเวลาตัง้แต่สามเดือนถึงห้าปี ภายหลงัพ านักในบ้านพกัดังกล่าว องค์กรพฒันาเอกชนจะด าเนินการช่วย เหลือผู้ เสียหายอย่างต่อเน่ืองในการส่ง

ผู้ เสียหายกลบั (คืน) สู่สงัคม โดยการเยี่ยมบ้าน การมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพ่ิมเติม และการฝึกอบรมทักษะขัน้สงูเป็นเวลาประมาณหนึ่งหรือสองปี กระบวนการส่งตัวผู้ เสียหายชาว

กมัพชูาจากประเทศอ่ืนๆ นัน้จะด าเนินการผ่านช่องทางทางการทตูผ่านสถานทตู กระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหวา่งประเทศ (MoFA) พร้อมด้วยการสนบัสนนุจากผู้ เก่ียวข้อง 

เช่น UNIAP หรือ IOM และองค์กรพฒันาเอกชนภายในประเทศกมัพชูาและประเทศปลายทาง ในการนี ้กระทรวงการต่างประเทศ จะร้องขอให้  MoSVY เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการ

สง่ผู้ เสียหาย (คืน) สูส่งัคมเพิ่มเติมไปจากแนวทางการด าเนินงานท่ีวางไว้ แม้ว่าผู้ เสียหายจ านวนมากซึ่งได้รับการส่งตัวกลบัตามการด าเนินงานดังกล่าวยงัไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่ างรอบ

ด้านก็ตาม ส าหรับการค้ามนษุย์ภายในประเทศนัน้ ผู้หญิงและเด็กสว่นใหญ่ โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นผู้ เสียหายจากค้ามนษุย์ทางเพศ สามารถเข้ารับการบริการจาก MoSVY และองค์กรพฒันา

เอกชนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้ระบไุว้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เสียหายผู้ชายไมไ่ด้อยูใ่นบริบทของการช่วยเหลือนี ้นอกจากนี ้ผู้ เสียหายท่ีเดินทางกลบัประเทศด้วยตวัเองจ านวนมากต่างเผชิญอุปสรรคใน

การเข้ารับความช่วยเหลือเพื่อกลบั (คืน) สูส่งัคมในประเทศกมัพชูา 
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ในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว กลไกการส่งกลบัและการด าเนินงาน (คืน) สู่สงัคม มุ่งความส าคัญไปท่ีคดีข้ามชาติกับประเทศไทย ด้วยจ านวนผู้ เสียหายท่ีได้รับการ

ส่งกลบัจากท่ีอ่ืนๆ มีไม่มากนัก กระบวนการส่งกลับจึงด าเนินการผ่านช่องทางทางการทูตเฉพาะกิจ ทัง้นีผู้้ เสียหายจะได้รับการส่งตัวกลบัไปยงัชุมชนทันทีเมื่อเดินทางมาถึงชายแดน  

อยา่งไรก็ตาม บนพืน้ฐานบนัทึกความเข้าใจทวิภาคีนัน้ จะมีการรับผู้ เสียหายท่ีถกูสง่ตวักลบัจากประเทศไทยท่ีศนูย์ผ่านแดนเวียงจนัทร์ (VTC) ซึ่งเป็นสถาบนัท่ีด าเนินการร่วมกันระหว่าง

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม (MLSW) และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) เป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะด าเนินการสมัภาษณ์ถึง

ประสบการณ์การค้ามนษุย์ ซึง่องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์กรช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง  Village Focus International และ  World Vision จะชีแ้จงถึงแผนงานให้ความช่วยเหลือ (คืน) สู่

สงัคมท่ีเป็นไปได้ รวมทัง้การตรวจสขุภาพและการให้รักษากรณีจ าเป็น จากนัน้  MLSW, IOM และ/หรือ WV จะอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ เสียหายคืนสู่ครอบครัว จากนัน้

องค์กรท่ีเก่ียวข้องจะท าการประเมินครอบครัวและประเมินความต้องการเพ่ือท่ีจะท างานร่วมกันในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือในการ (คืน) สู่สงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ผู้ เสียหายอาจพ านักในบ้านพกัแห่งใดแห่งหนึ่งจากบ้านพักสี่แห่งภายในประเทศ ทัง้นี ข้ึน้อยู่กับว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ ท าการประเมินครอบครัว หน่วยงานดังกล่าวจะด าเนินการจัด

สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยพร้อมทัง้ให้การฝึกอบรมด้านอาชีพและเยียวยาด้านจิตใจและสังคม ส าหรับกรณีอ่ืนๆ ได้มีการให้ความช่วยเหลือผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบท่ี

คล้ายคลงึกนันี ้ภายในชมุชนของผู้ เสียหายโดยไมต้่องเข้าพ านกัในบ้านพกั เมื่อแผนงาน (คืน) สู่สงัคมด าเนินการเสร็จสิน้ จะมีการติดตามสภาพความเป็นอยู่ของผู้ ท่ีถกูส่งตัวกลบับ้าน

และชมุชนเป็นเวลาหนึ่งถึงสามปี ซึง่การด าเนินการดงักลา่วนีน้ าไปใช้กบักรณีผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในประเทศเช่นกัน โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสหภาพแม่หญิง

ลาว (LWU) และองค์กรช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงแห่งประเทศลาว องค์กรทัง้สองด าเนินงานบ้านพกัส าหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในประเทศและให้คว ามช่วยเหลือผู้ เสียหาย

เหล่านีใ้นรูปแบบเดียวกันกับผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศตามท่ีกล่าวมาแล้ว ทัง้นี ้ถึงแม้ว่าผู้ เสียหายผู้ชายจะสามารถได้รับการคัดแยกในฐานะผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาได้ กระนัน้การให้ความช่วยเหลือสว่นใหญ่ท่ีมีอยูจ่ะมุง่ไปท่ีผู้หญิงและเด็กเท่านัน้  

 ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์  การส่งผู้ เสียหายกลบัประเทศผ่านช่องทางระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลช่องทางต่างๆ นัน้ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางกลบัของ

ผู้ เสียหายจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากประเทศจีนและไทย ผู้ เสียหายทกุคนไมจ่ ากดัอายแุละเพศ มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้า

มนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินัน้ บริการและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กมีความครอบคลุมรอบด้านกว่าบริการและความช่วยเหลือท่ีมีให้ผู้ เสียหายผู้ ชาย เมื่อผู้ เสียหาย

เดินทางมาถึง จะมีการรับผู้ เสียหายท่ีศนูย์ผ่านแดน/พกัพิงหนึ่งในห้าศนูย์ท่ีตัง้อยูท่ัว่ประเทศ ซึง่ด าเนินการโดยกรมสวสัดิการสงัคม (DSW) โดยจะรับผู้ เสียหายเข้าพกัเป็นระยะสัน้ๆ ก่อน

สง่ตวักลบัยงัภมูิล าเนา โดยท าการฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพ การรักษาพยาบาลฉกุเฉินและการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นระหวา่งพ านกัในบ้านพกั ในกรณีพิเศษ เช่น ผู้ เสียหายท่ีเป็นเด็กซึ่งมีผล

การประเมินครอบครัวเป็นลบจะได้รับอนุญาตให้พ านักระยะยาวเพ่ือรับความช่วยเหลือ ทัง้นี ้เมื่อผู้ เสียหายเดินทางมาถึง จะมีประชุมการส่ งกลบัและการกลบัคืนสู่สงัคมเพ่ือประสาน

ความร่วมมือในการเตรียมการด าเนินงานช่วยเหลือสง่ผู้ เสียหาย (คืน) สูส่งัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย DSW เป็นประธานการประชมุและมีภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนท่ีด าเนินการ

ต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าร่วมประชุมด้วย ทัง้นี ้จะมีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยการสืบค้ น/ประเมินครอบครัว การออกเอกสารประจ าตัว

บคุคล การสมัภาษณ์เพื่อด าเนินคดี การเข้าร่วมในกระบวนการกฎหมาย การเดินทางกลบั และการแบง่สรรหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินความช่วยเหลือส่งผู้ เสียหาย (คืน) สู่สงัคม กรม

สวสัดิการสงัคม World Vision (WV) และ องค์กรช่วยเหลือเด็ก คือองค์กรหลกัท่ีด าเนินงานด้านการสง่ผู้ เสียหาย (คืน) สู่สงัคมระยะยาวในประเทศเมียนมา่ร์  ในกรณีท่ีผู้ เสียหายถกูส่งตัว

กลบัยงัพืน้ท่ีท างานปัจจบุนัของ WV และ องค์กรช่วยเหลือเด็ก ผู้ เสียหายจะได้รับบริการการส่ง (คืน) สู่สงัคมอย่างครอบคลมุรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความต้องการ การ

ฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพ การสนบัสนนุอปุกรณ์และเงินทนุประกอบอาชีพ การฟืน้ฟดู้านจิตใจและสงัคม รวมทัง้การติดตามประเมินผลและการสนบัสนนุอย่างต่อเน่ืองตลอดหนึ่งหรือสองปี 

ในพืน้ท่ีห่างไกลหรือพืน้ท่ีท่ียากแก่การเข้าถึงในประเทศเมียนมา่ร์นัน้ กรมสวสัดิการสงัคม โดยการสนับสนุนจากองค์กร UNICEF จะด าเนินการสนับสนุนชุดความช่วยเหลือส่วนหนึ่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินทุน อุปกรณ์และการติดตามผลในระยะสัน้ นอกเหนือจากนี ้องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน จะมอบเงินสดเพ่ือเติมเต็มส่วนท่ีขาดในการด าเนินงาน

ช่วยเหลือผู้ เสียหายทัง้ผู้หญิงและผู้ชายท่ีถกูสง่ตวักลบัมาจากต่างประเทศ (คืน) สูส่งัคม ส าหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในประเทศนัน้ หน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายจะท าการคัด

แยกผู้ เสียหายสว่นใหญ่  อยา่งไรก็ตาม การให้บริการสง่ (คืน) สูส่งัคมของผู้ เสียหายกลุ่มนีม้ีไม่มากนัก เช่นเดียวกัน ผู้ เสียหายซึ่งเดินทางกลบัด้วยตนเองต่ างได้รับความช่วยเหลือเพียง

เล็กน้อย หากพวกเขารายงานประสบการณ์ท่ีเขาถกูค้ามนุษย์ให้บ้านพกัหรือหน่วยงานบงัคับใช้กฎหมายได้รับทราบ พวกเขาอาจได้รับเงินทุนหรือเงินสดจ านวนหนึ่งหรือชุดช่วยเหลือ

ผู้ เสียหายจากกรมสวสัดิการสงัคม ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจาก UNICEF อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั ไมม่ีการช่วยเหลือท่ีครอบคลมุรอบด้านส าหรับผู้ เสียหายในสภาพการณ์เช่นนี ้ 
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ในประเทศไทย กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ (DSDW) ประสานงานกบัต ารวจ องค์การระหวา่งประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน และองค์กรพฒันาเอกชนภายในประเทศ ในการรับตัว

ผู้ เสียหายชาวไทย ณ สนามบินในกรุงเทพเมื่อผู้ เสียหายเดินทางมาถึง จากนัน้ จะมีการสมัภาษณ์ผู้ เสียหายแต่ละคนถึงประสบการณ์การค้ามนษุย์ รวมถึงก าหนดความช่วยเหลือเบือ้งต้น

ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในขัน้นี ้และมีการจัดท่ีพกัให้ชั่วคราวในสถานคุ้มครองของรัฐบาลรวมทัง้ให้ความคุ้มครองผู้ เสียหายจนกระทั่งการประสานงานในระดับประเทศเสร็จสิน้และมีการส่ง

ผู้ เสียหายกลบับ้าน  จากนัน้ส านกัป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (BATWC) จะท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดั องค์กรเอกชนและองค์กรพฒันาเอกชนในการ

ให้ความช่วยเหลือด้านสงัคมและเศรษฐกิจในการสง่ผู้ เสียหาย (คืน) สูส่งัคม  ซึง่กระบวนการนีป้ระกอบด้วยการประเมินความต้องการแบบมีสว่นร่วมจากผู้ เสียหายและครอบครัว รวมทัง้

พิจารณาเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม  ซึ่งผู้ เสียหายจะเข้าพ านักในสถานคุ้มครองหนึ่งในเก้าแห่งทั่วประเทศ (บ้านพกัส าหรับผู้หญิงสี่แห่ง ส าหรับผู้ชายสี่แห่งและส าหรับ

เด็กผู้ชายหนึ่งแห่ง) เป็นเวลาสองหรือสามเดือน โดยสถานคุ้มครองเหล่านีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือฟืน้ฟูสภาพจิตใจและฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ เสียหาย การฝึกทักษะวิชาชีพนีป้ระกอบด้วย

การฝึกอาชีพท าอาหารและการเรียนเสริมสวยส าหรับผู้หญิง และชัน้เรียนด้านเคร่ืองยนต์และเทคนิคส าหรับผู้ชาย อีกทางเลือกหนึ่งคือ ผู้ เสียหายสามารถเลือกกลไกสนับสนุนฟืน้ฟู

ภายนอก ซึง่มีการฝึกอบรมท่ีคล้ายคลงึกนั เพียงแต่ไมไ่ด้ด าเนินการภายในสถานคุ้มครอง เมื่อด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิน้แล้ว ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และ 

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวดัจะประสานงานกับหน่วยงานระดับอ าเภอและหมู่บ้านเพ่ือติดตามประสิทธิผลของการด าเนินงานคืน (สู่) สงัคมและเพ่ือให้แนวทางและความช่วยเหลือ

เพิ่มเติม ระยะเวลาการติดตามและประเมินผลดงักลา่วนีม้ีระยะเวลาตัง้แต่สามเดือนถึงหนึ่งปี  ส าหรับผู้ เสียหายชาวไทยท่ีเดินทางกลบัประเทศเองนัน้ หน่วยงานภาคีองค์กรพฒันาเอกชน

ในประเทศปลายทางจะแจ้งข้อมลูมายงักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ถึงการเดินทางกลบัของผู้ เสียหาย จากนัน้กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ จะด าเนินการ

คดัแยกผู้ เสียหาย ณ ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง หากผู้ เสียหายท่ีเดินทางกลบัเองนัน้ได้รับการจ าแนกวา่เป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ พวกเขามีสิทธิได้รับบริการและการคุ้มครอง ใน

สว่นของการสง่ผู้ เสียหายต่างชาติกลบัประเทศและกลบัคืนสูส่งัคมนัน้ ประเทศไทยมุง่ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการส่งกลบัท่ีปลอดภัยผ่านกลไก

ระหวา่งรัฐบาลกบัรัฐบาล ด้วยวิธีด าเนินงานมาตรฐาน (SOPs) พร้อมด้วยแนวทางท่ีมีผู้ เสียหายเป็นศนูย์กลาง โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุและสิทธิของผู้ เสียหาย  

ในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามนัน้ กระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวสัดิการสงัคม (MOLISA) ด าเนินการรับผิดชอบทัง้หมดด้านการคุ้มครองและการส่งผู้ เสียหายจาก

การค้ามนษุย์คืน (สู)่ สงัคม กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ฉบบัใหม่ของประเทศตระหนักถึงผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย แม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว ผู้ เสียหายผู้ ชายมกัจะ

ไมไ่ด้รับความช่วยเหลือเน่ืองจากไมม่ีแผนงานท่ีเหมาะสมทางเพศสภาพรวมทัง้สถานคุ้มครองส าหรับผู้ เสียหายผู้ชาย ผู้ เสียหายชาวเวียดนามท่ีได้รับการคดัแยกจากประเทศกัมพชูา ลาว

และจีนจะถกูส่งตัวกลบั ณ พืน้ท่ีชายแดนผ่านช่องทางรัฐบาล  ส าหรับผู้ เสียหายท่ีถกูส่งตัวกลบัจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากประเทศไทยและมาเลเซีย หน่วยงานทางการทูตของ

ประเทศจะอ านวยความสะดวกกระบวนการสง่กลบัโดยการสนบัสนนุจากองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ในพืน้ท่ีเฉพาะบางแห่ง 

ผู้ เสียหายสามารถขอรับการสงเคราะห์จากศนูย์ป้องกนัภยัชายแดนหรือศนูย์แรกรับระยะสัน้ ซึง่ด าเนินการโดย  Border Guard Command และ MOLISA ตามล าดับ ทัง้นี ้ในเวียดนามมี

ศนูย์แรกรับระยะสัน้สามแห่ง โดยศูนย์สองแห่งท่ีตัง้อยู่ในภาคเหนือนัน้ให้บริการผู้ เสียหายท่ีถกูส่งกลบัจากประเทศจีน และศูนย์อีกหนึ่งแห่งท่ีตัง้อยู่ในภาคใต้จะรองรับผู้ เสียหายท่ีถกู

ส่งกลับจากประเทศกัมพชูา ทัง้นี ้ศูนย์จะจัดหาท่ีพัก ความจ าเป็นพืน้ฐาน การดูแลสขุภาพและการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นเป็นเวลา 15 วนั จากนัน้ ผู้ เสียหายสามารถแสวงหาความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านศนูย์ระยะยาวห้าแห่งซึง่ด าเนินงานโดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถ่ินของเวียดนามและได้รับการสนบัสนนุด้านเทคนิคและงบประมาณจากองค์กรพฒันาเอกชนระหว่าง

ประเทศ  โดยสถาบนัเหลา่นีม้ีขอบเขตการด าเนินงานท่ีกว้างกวา่ศนูย์แรกรับท่ีได้กลา่วมาข้างต้น แต่มกัท างานกบัผู้ เสียหายซึ่งมีญาติอาศัยอยู่ใกล้ชิด การบริการครอบคลมุถึงการศึกษา

ในระบบ การฝึกวิชาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การรักษาพยาบาลและให้ค าปรึกษา โดยขึน้อยู่กับผลการประเมินความต้องการและการเลือกของผู้ เสียหายและครอบครัว 

จะไม่มีการก าหนดระยะการพ านักของผู้ เสียหายล่วงหน้า ซึ่งผู้ เสียหายสามารถพ านักยาวนานได้ถึงสองปี และจะมีการติดตามและให้การสนับสนุนต่อเน่ืองเป็นรายบุคคลตาม

สภาพการณ์โดยไมม่ีแนวทางเป็นมาตรฐาน ผู้ เสียหายสามารถเลือกท่ีจะรับความช่วยเหลือในรูปแบบการบริการภายนอกศนูย์ เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพ การหางานหรือการกู้ยืมเงิน โดย

ผ่านส านกังาน MOLISA ในท้องถ่ินได้นานสดุเป็นเวลาหกเดือน นอกเหนือจากนัน้ กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์ฉบบัใหมย่งัอนญุาตให้ผู้ เสียหายซึง่เดินทางกลบัเองสามารถรายงานคดี

ของตนแก่หน่วยงานรัฐบาลเพ่ือขอสถานภาพการเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการ และสามารถเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านีม้กัจะมีหลกัฐานไม่

เพียงพอเพื่อพิสจูน์สถานภาพการเป็นผู้ เสียหาย ซึง่สง่ผลให้ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการคดัแยกวา่เป็นผู้ เสียหายมีทางเลือกเดียวในการแสวงหาการช่วยเหลือนัน่คือจากบ้านพกัระยะยาวซึ่งมีขอบเขต

หน้าท่ีท่ีครอบคลมุกวา่  
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การให้ความชว่ยเหลอืด้านเศรษฐกิจในการ

ด าเนินงานสง่ผู้เสยีหาย (คืน) สูส่งัคมในประเทศ

เมียนมา่ร์, 2554 
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ประเด็นที ่1.  ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ไมไ่ด้รับการจ าแนก 

 

ผู้ เสียหายจากค้ามนษุย์สามารถจดัอยู่ในประเภทใดประเภทหนึง่ในสองประเภท คือ ได้รับการจ าแนกและ

ยงัไม่ได้รับการจ าแนก ผู้ เสียหายท่ีได้รับการจ าแนกได้แก่ ผู้ ท่ีได้รับสถานภาพเป็นผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีสทิธิและได้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์ สว่นผู้ เสียหายท่ีไม่ได้รับการจ าแนกนัน้ มีแนวโน้มเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสดุในโลกของผู้ เสียหายจากค้า

มนุษย์ พวกเขาอาจก าลงัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายหรือได้ออกมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

อนัตรายแล้วหากแตย่งัไม่ได้รับการจ าแนกในฐานะบคุคลซึง่มีสิทธิพิเศษในการรับการคุ้มครองและได้รับ

บริการในฐานะผู้ เสียหายจากอาชญากรรม ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ียังไม่ได้รับการจ าแนก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีถกูค้าไปยงัตา่งประเทศเป็นกลุม่ท่ีมีความเปราะบางท่ีสดุ เน่ืองจากพวกเขาอาจจะ

ดเูป็นแรงงานข้ามชาตผิิดกฎหมายหรือเป็นผู้ ค้าบริการทางเพศโดยสมคัรใจซึง่ต้องตกอยู่ในฐานะอาชญา

กรได้ ทัง้นี ้การต้องการความช่วยเหลือของผู้ เสียหายกลุ่มนีม้กัไม่เป็นท่ีรับรู้และไม่ได้รับการตอบสนอง

เทา่ใดนกั ซึง่ในระหว่างเวทีการประชมุผู้ปฏิบตังิานด้านการ (คืน) สูส่งัคมนัน้ ประเทศต้นทาง เช่น กมัพชูา 

ลาวและเมียนม่าร์ได้กลา่วถึงความยุ่งยากในการค้นหา ‘บคุคลสญูหาย’ ซึง่มกัไม่ได้รับการจ าแนกว่าเป็น

ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างแดน รวมทัง้ได้กล่าวถึงความท้าทายในการจ าแนกผู้ เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้ถูกผลกัดนักลบัและผู้ เดินทางกลบัประเทศเอง ผู้ปฏิบตัิงานในประเทศเวียดนาม

ยอมรับว่า ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์สว่นใหญ่ในเวียดนามนัน้เป็น ‘ผู้ เดนิทางกลบัเอง’ ซึง่ผู้ เสียหายกลุ่ม

นีมี้ข้อมูลน้อยนิดเก่ียวกับการเข้าถึงสิทธิและการให้บริการภายใต้กฎหมายและอาจไม่รู้แม้กระทัง่ว่า 

ตวัเองเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์  

ประเดน็หลักในการด าเนินงานส่งผู้เสียหาย(คืน) สู่สังคมซึง่จ าแนกโดย
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ผู้ท างานตอ่ต้านการค้ามนษุย์ในประเทศกมัพชูา ออกแบบบตัรค าส าหรับการคดั

แยกผู้ เสยีหาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนซึง่มีโอกาสเผชิญหน้ากบัผู้ที่คาด

วา่จะเป็นผู้ เสยีหาย ได้ใช้งาน  
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ผู้ปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง เช่น ประเทศไทย ตระหนักถึงความท้าทายท่ีคล้ายคลึงกันนีใ้นการ

จ าแนกผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ีอาจมีความหวาดกลวัในการแสดงตนเพ่ือร้องขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภาครัฐ หรือไม่มีความรู้ว่าจะแจ้งความหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างไร ประเทศส่วนใหญ่มี

ความเห็นเหมือนกันว่า ระบบการคัดแยกผู้ เสียหายนัน้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ เสียหายท่ีมีความต้องการและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ ทัง้นี ้การจ าแนก

ผู้ เสียหายมกัจะเผชิญกบัความท้าทายเพิ่มขึน้ไปอีกด้วยความจริงท่ีว่า ผู้ เสียหายจ านวนมากไม่มีความรู้

ว่า การค้ามนษุย์คืออะไร หรือไม่ทราบกระทัง่ว่า พวกเขาได้รับการจ าแนกอยู่ในประเภท ‘บุคคลท่ีถูกค้า’ 

ซึง่มีสทิธิได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือ 

 

 

กรณีศกึษา: ความส าเร็จในการคืนสูช่มุชนด้วยตวัเองของผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ซึ่งไมไ่ด้รับการจ าแนกกรณีบงัคบัแตง่งาน  

 

นางที เป็นคุณแม่ชาวเวียดนาม ขณะที่อายุ 22 ปีนัน้ ญาติของเธอได้เสนองานซ่ึงมีรายได้สูงในอีกจงัหวดัหน่ึงให้เธอ ระหว่างการเดินทาง ทีถูกวางยา เมื่อฟ้ืนสติข้ึนมา เธอพบว่า 

ตนเองถูกขายให้แก่ผู้ชายคนหน่ึงในประเทศจีน ห้าปีต่อมา ทีคลอดลูกคนที่สองเพศชาย ซ่ึงขณะนี้อายไุด้สามขวบ เธอหลบหนีได้ส าเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพือ่นบ้านชาว

เวียดนามซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์มาก่อน อย่างไรก็ตาม เพือ่นบ้านรายนี้หลอกลวงเธออีกครั้งและขายลูกชายของเธอให้กบัชาวจีนคนอื่น ทีไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเลย เธอ

ร่อนเร่ไปทัว่ประเทศจีนโดยไม่มีบา้นหรืองานแต่อย่างใด ทีได้พบกบัผู้ชายคนหน่ึงซ่ึงเสนองานและที่พกัให้เธอ ต่อมา ชายคนนี้ได้แนะน าให้ทีรู้จกักบัผู้หญิงเวียดนามซ่ึงเป็นผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์มาก่อนเช่นกนั โดยผู้หญิงคนนี้ได้ช่วยเหลือให้เธอเดินทางกลบัเวียดนาม  การกลบัมายงัหมู่บ้านของตวัเองภายหลงัจากไปนานนบัสิบปีนัน้ ทุกอย่างดูแตกต่าง

ออกไป แม้แต่สามีของเธอก็จากไปพร้อมกบัลูก ทีมีปัญหามากมายในการปรับตวัให้เข้ากบับ้าน เธอสูญเสียความมัน่ใจ ไร้ซ่ึงความหวงัและเผชิญกบัปัญหาทางจิต ส่ิงที่ทีสามารถท า

ไดคื้อการช่วยพอ่แม่ทีแ่ก่แล้วท างานในไร่นา เจ้าหนา้ทีจ่ากองค์กรพฒันาเอกชนซ่ึงท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่ เยี่ยมเธอและให้ความช่วยเหลือด้านการคืนสู่สงัคม รวมทัง้

ให้สตัว์เลี้ยง การประกนัสขุภาพ และการฝึกอบรมเทคนิคการท าการเกษตรที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินให้การสนบัสนนุทีทกุขัน้ตอนใ นการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อ

หย่าร้างและใหโ้อกาสเธอในการเรียนหนงัสือ ทีส่ าคญัทีส่ดุ การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตวัเองส าหรับผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์ในท้องถ่ินช่วยให้ทีมีความมัน่ใจและตระหนกัในคุณค่า

ของตวัเองมากข้ึน ปัจจบุนั ทีแต่งงานใหม่อีกครั้ง มีลูกอายหุน่ึงขวบและอาศยัอยู่กบัครอบครัวอย่างมีความสขุในหมู่บ้าน  
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ประเด็นที่ 2.  นิยามของ ‘การ (คนื) สูส่งัคมทีส่มัฤทธิผล’ ยงัไมม่คีวามชดัเจน 

 

 
ผู้ปฏิบตังิานทัว่ประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (GMS) แสดงความกังวลว่า ผลของการเยียวยาทาง

สงัคม จิตใจและการแพทย์ท่ีด าเนินการในช่วงวนัแรกหรือสปัดาห์แรกของการรักษาเบือ้งต้นนัน้ มีความ

เสี่ยงว่าจะสญูเปล่า จากการส่งผู้ เสียหายกลบัไปสู่สภาวการณ์เดิมซึง่อาจจะเป็นสภาวการณ์เดียวกับท่ี

ผลกัให้พวกเขาต้องจากสถานท่ีนัน้ไปตัง้แต่แรก ผู้ปฏิบตัิงานในลาวกล่าวว่า “ความยากจนและการขาด

กิจกรรมสง่เสริมรายไดใ้นหมู่บา้นอาจเป็นแรงผลกัใหช้าวบา้นอพยพออกไป และหากความยากจนยงัคงมี

อยู่ในหมู่บา้น เราควรสง่ผูเ้สียหายกลบัไปที่หมู่บ้านหรือ” การอภิปรายเช่นนีน้ าไปสู่การอภิปรายระหว่าง

ผู้ปฏิบตังิานในลาวและเมียนม่าร์ถึงรูปแบบการด าเนินงานสง่ผู้ เสียหาย (คืน)สูส่งัคมท่ีมีประสทิธิภาพมาก

ท่ีสดุว่า ควรด าเนินการในชุมชนของผู้ เสียหายหรือบูรณาการในพืน้ท่ีท่ีผู้ เสียหายสามารถหางานท าเพ่ือ

เลีย้งดูตวัเองและครอบครัวได้   (โดยในขณะเดียวกัน ก็ยอมรับประเด็นอ่ืนๆ ของแนวทางนีซ้ึง่ถูกหยิบ

ยกขึน้มา)   

 

ประเดน็ทางสงัคมและครอบครัวท่ียงัไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ความรุนแรง ความขดัแย้งหรือการใช้สารเสพ

ติดในครอบครัว ได้รับการอ้างถึงเช่นกัน ในฐานะอุปสรรคของความปลอดภัยและความส าเร็จในการ

ด าเนินงานส่งผู้ เสียหายคืนสู่สงัคม นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสงัคม/ครอบครัวแล้ว ปัจจัย

ด้านความมั่นยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมัฤทธิผลของการด าเนินงานส่งผู้ เสียหายคืนสู่สังคม เน่ืองจาก

ผู้ เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจ าแนก อาชญากรท่ีกระท าผิดต่อพวกเขาส่วนใหญ่จึงยังคงลอยนวล 

รวมทัง้นายหน้าหรือตวัแทนซึ่งมีเครือข่ายโยงใยกับชุมชนภูมิล าเนาด้วย ผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทย

กลา่วถึงกรณีท่ีนายหน้ามีอิทธิพลตอ่ผู้ปกครองของผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ ซึง่น าไปสู่ผลกระทบด้าน

ลบตอ่ผู้ เสียหายเหลา่นัน้  

 

ผู้ปฏิบตัิงานในประเทศอ่ืนๆ เช่น กัมพูชา จีนและเวียดนาม ได้แลกเปลี่ยนถึงข้อท้าทายทัว่ไปของการ

นิยามว่า การด าเนินงานส่งผู้ เสียหาย (คืน) สู่สงัคมนัน้  ‚ประสบความส าเร็จ‛ หรือไม่ เน่ืองจากการให้

เงินทนุเพ่ือด าเนินแผนงาน (คืน) สู่สงัคมส่วนใหญ่นัน้มีระยะเวลาเพียงสัน้ๆ เท่านัน้ ซึง่ทกุประเทศเผชิญ

ปัญหานีเ้ช่นเดียวกันแม้ว่า มีความต้องการท่ีจะติดตามผลของผู้ เสียหายภายในช่วงเวลาสองหรือสามปี

ภายหลงัประสบการณ์การถกูค้ามนษุย์  หากแตง่บประมาณการด าเนินงานท่ีมีครอบคลมุการติดตามผล

เพียงช่วงเวลาสามเดือน หกเดือนหรือหนึง่ปีเทา่นัน้ ทัง้นี ้  การแลกเปล่ียนตา่งๆ ยงัได้น าไปสูค่วามท้าทาย

ของนิยามท่ียงัไมไ่ด้รับการเหน็พ้องในวงกว้างและยงัไม่มีความชดัเจนว่า “การ (คืน) สูส่งัคมท่ีสมัฤทธิผล” 

นัน้คืออะไร  

 

 
กรณีศกึษา: ผู้ เสียหายท่ีไมมี่พอ่แมต่กเป็นทาสอีกครัง้ 

ผูเ้สียหายจากการคา้มนษุย์ผูห้ญิงซ่ึงเป็นวยัรุ่นและไม่มีผูป้กครองรายหน่ึงกลบัไปยงัชมุชนของตน เพื่อไปพกัอยู่กบัครอบครัวของป้า แมว้่าป้าของเธอจะมีลูกๆ หลายคนก็ตาม 

ผูเ้สียหายรายนีล้งเอยดว้ยการถูกบงัคบัใชแ้รงงานเยี่ยงทาสโดยป้าและลูกๆ ของป้า เนือ่งจากไม่พบความเสีย่งนีใ้นระหว่างการตรวจสอบและประเมินครอบครัว 
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กรณีศกึษา: ความส าเร็จในการด าเนินงานสง่ผู้ เสียหายคืนสูช่มุชนในเมียนมา่ร์ ซึง่เป็นผล

มาจากการประเมินสถานการณ์ครอบครัวท่ีครอบคลมุยิ่งขึน้  
 

นางสาวเอ็นมีอาย ุ16 ปี ตอนทีเ่พือ่นของเธอชกัชวนให้ไปท างานทีเ่มืองไทย ทีบ่ริเวณชายแดนนัน้นายหนา้ใหส้ญัญาแก่

พวกเธอว่าจะให้งานดีๆ และเงินเดือนสูงๆ แต่นายหนา้กลบัขายพวกเธอให้ร้านคาราโอเกะในอีกฝ่ังของบริเวณชายแดน  

ขณะทีเ่พือ่นของเอ็นสามารถหนีออกไปได้ในตอนแรกนัน้ เอ็นไม่สามารถหลบหนีได้และถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 

ภายในช่วงเวลาสองเดือน เธอถูกส่งไปยงัร้านคาราโอเกะในพืน้ทีอื่น่ และถูกขายต่อให้กบัผู้ชายทีจ่ดัหาแขกให้ผู้หญิงค้า

บริการซ่ึงน าเธอไปยงัมาเลเซียเพือ่ให้ท างานในสถานบริการที่นัน่  เอ็นสามารถหลบหนีออกมาได้หลงัจากผ่านไปแล้ว

สามปี เมื่อมีลูกค้าซ้ือเธอจากเจ้าของสถานบริการ  เนือ่งจากเอ็นปฏิเสธที่จะอยู่กินกบัผู้ชายคนนัน้ เขาจึงขงัเธอไว้ใน

ห้องเล็กๆ เป็นเวลาสองเดือน วนัหน่ึง หลงัจากท าเสียงดงั ผู้พกัอาศยัในอพาร์ตเม้นต์ติดกนัเร่ิมสงสยัและแจ้งต ารวจซ่ึง

ได้ช่วยเหลือเธอออกมา ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัในเมียนม่าร์และโครงการขององค์การสหประชาชาติ 

เอ็นถูกส่งตวักลบัไปยงัประเทศของเธอ  จากนัน้ องค์การสหประชาชาติประสานงานกบัองค์กรพฒันาเอกชนในการตาม

หาครอบครัว รวมทัง้ท าการประเมินครอบครัวและให้ความช่วยเหลือในการส่งตวักลบัสู่ชุมชน เจ้าหน้าที่จากองค์กร

พฒันาเอกชนให้ค าปรึกษาอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสีเ่ดือนและด าเนินการติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเธออย่างต่อเนือ่ง

ทุกๆสองเดือนภายหลงัจากนัน้ เนื่องจากเอ็นต้องการช่วยพ่อแม่ของเธอท างานในไร่นา องค์กรจึงมอบควายให้กับ

ครอบครวัของเธอจ านวนสองตวัและมอบรถไถเพือ่ช่วยในการท านา ผลลพัธ์คือ นาข้าวได้ผลดี ท าให้ครอบครัวมีรายได้

เพ่ิมข้ึนและสามารถเก็บออมได้อีกด้วย เอ็นเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกบัผู้เสียหายรายอื่น ซ่ึงช่วยให้เธอตระหนกัว่า มี

เยาวชนจ านวนมากที่ประสบชะตากรรมเดียวกนักบัเธอ ซ่ึงผลกัดนัให้เอ็นเข้ามามีบทบาทส าคญัในการรณรงค์สร้าง

ความตระหนกัภายในชมุชน เอ็นได้เผยแพร่ความรู้ของเธอเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ให้กบัเพือ่นๆ และสมาชิกชมุชนคนอืน่ๆ 

ปัจจุบนัเอ็นมีอาย ุ24 ปีและอาศยัอยู่กบัครอบครวัอย่างมีความสุข การฟ้ืนฟแูละการคืนสู่สงัคมของเอ็นนัน้ได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพย่ิงจากการทีผู่้ให้บริการท างานร่วมกบัครอบครวัของเธอ และช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวซ่ึงเป็นปัญหาส าคญั ขณะเดียวกนัก็เสริมสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัเธอโดยใช้แนวทางการบ าบดัเป็น

รายบคุคลและรายกลุ่มอย่างเหมาะสม   

 

การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ เสียหายในเมียนม่าร์ มี

เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของครอบครัว

โดยรวม 
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ประเด็นที่ 3.  การให้ความช่วยเหลอืผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ผู้ชายไมเ่พียงพอ 

 
เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศว่า ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ ชาย และ

ผู้ เสยีหายซึง่เป็นผู้ชายต้องการความช่วยเหลือท่ีแตกตา่งไปจากผู้ เสียหายท่ีเป็นผู้หญิงและเดก็ นอกจากนี ้

ผู้ เสียหายผู้ชายมกัไม่เตม็ใจท่ีจะระบวุ่าตวัเองเป็น ‘เหย่ือ’ และรับการคุ้มครองและการสนบัสนนุ แม้ว่าจะ

มีการตระหนกัถึงความท้าทายเหล่านี ้แต่การให้บริการท่ีเหมาะสมทางเพศสภาพส าหรับผู้ เสียหายจาก

การค้ามนษุย์ผู้ชายก็ยงัคงไม่เพียงพอ และแม้ว่า การค้ามนษุย์และ/หรือการบงัคบัใช้แรงงานผู้ชายจะถือ

ว่าเป็นอาชญากรรมภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์ของประเทศต่างๆ

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงทุกประเทศก็ตาม ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ ผู้ปฏิบตัิงานได้อภิปราย

แลกเปล่ียนความเหน็ถึงข้อท้าทายในการจ าแนกผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ผู้ชาย ซึง่สืบเน่ืองมาจากการ

ท่ีกลุม่เจ้าหน้ากลุม่แรกท่ีผู้ตอบสนองคดีค้ามนษุย์ ขาดความรู้ความเข้าใจถึงตวัชีว้ดัของการค้ามนษุย์เพ่ือ

แสวงหาประโยชน์ทางแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ เสียหายจาก

การค้ามนษุย์ผู้ชายซึง่เป็นชาวตา่งชาตท่ีิถกูค้าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางแรงงานกับแรงงานต่างด้าวท่ีไม่

มีเอกสารและไม่ได้ถกูแสวงหาประโยชน์ สถานคุ้มครองส าหรับผู้ชายมีจดัตัง้อย่างเป็นทางการในประเทศ

ไทยท่ีเดียวเทา่นัน้ ขณะท่ีบ้านพกัในประเทศจีนด าเนินการกบักลุม่เป้าหมายทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย สว่นศนูย์

ผ่านแดนในลาวและเมียนม่าร์ท าการลงทะเบียนผู้ เสียหายผู้ ชายและด าเนินการให้ความช่วยเหลือ

เบือ้งต้น โดยไม่มีการให้บริการบ้านพักแก่ผู้ เสียหายผู้ชาย ในกัมพูชานัน้ ศนูย์บริการส าหรับผู้ เสียหาย

ผู้ชายตัง้อยู่ในจงัหวดัเกาะกง และในประเทศเวียดนาม  ศนูย์แรกรับเวียดนามในชายแดนภาคเหนือท่ีติด

กบัจีนตระหนกัถึงความจ าเป็นในการขยายความช่วยเหลือไปยงัผู้ เสียหายผู้ชายท่ีถูกแสวงหาประโยชน์

จากการใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ทัง้นีใ้นกัมพูชา มีการให้บริการด้านกฎหมาย จิตสงัคมและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ เสียหายผู้ชาย ขณะท่ีเมียนม่าร์ อยู่ในระหว่างกระบวนการหารือเพ่ือวางแผนขยาย

การให้ความช่วยเหลือการ (คืน) สูส่งัคมรายบคุคลส าหรับผู้ เสียหายผู้ชาย   

 

กรณีศกึษา: ชายชาวกมัพชูาเร่ิมต้นชีวิตใหมด้่วยทกัษะอาชีพใหมแ่ละร้านตดัผมเล็กๆ 

แอลเอชอายไุด ้23 ปีตอนทีเ่ขาจากหมู่บา้นพร้อมกบัคนอ่ืนๆ อีกเจ็ดคนเพื่อไปหางานท าทีเ่มืองไทย ตอนแรก เขาไดง้านในสวนแห่งหน่ึงและอาศยัอยู่ทีน่ ัน่หน่ึงเดือน จนกระทัง่เพื่อนร่วมงานของเขาคนหน่ึงชกัจูงให้เขาหา

งานใหม่ทีดี่กว่าในกรุงเทพฯ ทา้ยทีส่ดุเขาถูกหลอกและถูกขายใหก้บัเรือประมง  หลงัจากสามเดือนในเรือประมงซ่ึงเขาถูกท าร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า แอลเอชสามารถหนีออกมาได้ขณะที่เรือจอดที่อ่าวในประเทศมาเลเซีย 

เคราะห์ร้ายทีห่ลงัจากหลบหนี เขาไปตกอยู่ในเงื้อมมือของนกัคา้มนษุย์อีกครั้งซ่ึงนกัคา้มนษุย์รายนีข้ายเขาใหก้บัสวนยางพาราแห่งหน่ึง  หลงัจากทีถู่กบงัคบัใหท้ างานเป็นเวลาหน่ึงเดือนโดยไม่ได้รับเงิน แอลเอชหลบหนี

และถูกต ารวจจบั สถานทูตกมัพูชาโดยการสนบัสนบัสนนุจากองค์กรพฒันาเอกชนกมัพูชาองค์กรหน่ึง ได้ด าเนินการส่งตวัเขากลบับ้านในที่สดุหลงัจากที่ต้องอยู่ในสถานกกักนันานถึงหกเดือน   เมื่อเดินทางกลบัถึง

ประเทศบา้นเกิด เจ้าหนา้ทีส่งัคมสงเคราะห์ทัง้ของรัฐและเอกชนใหค้วามช่วยเหลือแอลเอชในการกลบัสูช่มุชนของเขา โดยเจ้าหนา้ทีส่งัคมสงเคราะห์จากองค์กรพฒันาเอกชนไดส้นบัสนนุใหเ้ขาฝึกอบรมการตดัผมรวมทัง้

ใหเ้งินทนุในการเปิดร้านตดัผมทีห่นา้บา้นของเขาเอง ซ่ึงเป็นงานประจ าและมีลูกคา้ประจ า เขาท ารายไดว้นัละ 75 -150 บาท และสามารถสง่เสียนอ้งชายคนเล็กไปโรงเรียน ในตอนเย็น แอลเอชจะสอนเลขและภาษาเขมร

แก่เด็กๆ ในหมู่บา้น แผนล่าสดุของแอลเอชคือ เขาจะยืมเงินจาก Vision Fund ซ่ึงเป็นแผนงานเงินกู้ประกอบอาชีพขององค์กร World Vision เพื่อขยายธุรกิจโดยจะเปิดร้านขายของช าและขายน ้ามนั ปัจจุบนัแอลเอชเข้า

กบัชมุชนของเขาไดเ้ป็นอย่างดี เขามีเพื่อนหลายคนและเพื่อนบา้นมีสมัพนัธ์ทีดี่กบัเขาเช่นเดียวกบัทีมี่ต่อเพื่อนบา้นคนอ่ืนๆ พ่อแม่ของแอลเอชภูมิใจมากทีเ่ขาสามารถผา่นพน้ประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายไปได ้และมีความสขุที่

เขาสามารถสง่เสียนอ้งชายได ้ขณะนี ้แอลเอชก าลงัมีความรักและเขาวางแผนทีจ่ะแต่งงานเร็วๆ นี ้ 
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ประเด็นที่ 4.  การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการฝึกอบรมด้านอาชีพสว่นใหญ่ไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของพืน้ที่ที่ผู้ เสียหายจาก

การค้ามนษุย์ถกูสง่ตวักลบัไป 

 
การฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ในประเทศอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงนัน้ ส่วนใหญ่

จะด าเนินการในสภาพแวดล้อมของบ้านพกัและมกัจะมีมาตรฐานของแผนงานการฝึกวิชาชีพระดบัหนึ่ง 

เช่น การเย็บผ้า การทอผ้า การตกแต่งทรงผมหรือการท าอาหาร ด้วยการด าเนินงานซึง่ส่วนใหญ่มุ่งไปท่ี

กลุม่เฉพาะ เช่น เดก็ผู้หญิงที่ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะนัน้ สง่ผลให้การบริการเหลา่นีมี้ลกัษณะไม่เหมาะสมกับ

ผู้ เสียหายสว่นใหญ่ซึง่ไม่มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัการฝึกวิชาชีพเหล่านี ้หลกัสตูรการฝึกวิชาชีพทัว่ไปจะ

ใช้เวลาประมาณสามถึงหกเดือน เม่ือผู้ เสียหายกลับไปยังชุมชนของตน พวกเขาจะได้รับชุดความ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจซึง่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเงินทนุในการเร่ิมต้นธุรกิจตามพืน้ฐานของทกัษะ

ใหม่ท่ีได้เรียนรู้ ส าหรับการท างานท่ีไม่ได้เป็นการเร่ิมกิจการขนาดเล็กเองนัน้ บางครัง้จะมีบริการฝึกงาน

และหางานให้ แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้ว ไม่มีบริการเช่นนี ้

 

เวทีประชมุผู้ปฏิบตังิานระดบัประเทศทัว่อนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงได้น าเสนอถึงกรณีท่ีประสบความส าเร็จ

ว่ามีเพียงสองสามกรณีเท่านัน้ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพนัน้สนับสนุนให้ผู้

ฝึกอบรมมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยัง่ยืน ผู้ เข้าร่วมประชุมในเวทีประชุมผู้ปฏิบตัิงานในประเทศกัมพูชา

อธิบายว่า หลกัสตูรการฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในพืน้ท่ีท่ี

ผู้ เสียหายถูกส่งตวักลบั (คืน) สู่สงัคม และได้เสนอแนะว่า บางครัง้ ผู้ รับการฝึกอบรมขาดทกัษะพืน้ฐาน

ด้านการค านวณและความสามารถในการอ่านเขียนซึง่เป็นทกัษะท่ีจะท าให้การอบรมวิชาชีพสมัฤทธิผล

หรือได้รับการจ้างงานและ/หรือเร่ิมด าเนินธุรกิจขนาดเล็กได้ การอภิปรายในเวทีประชุมผู้ปฏิบัติงาน

ระดบัประเทศในประเทศจีนเก่ียวข้องกบัประเดน็นีเ้ช่นกนั นัน่คือ ส าหรับในพืน้ท่ีหา่งไกลในประเทศจีนท่ีมี

การจ ากดัเสรีภาพของผู้หญิง ความเป็นจริงของชีวิตไม่เอือ้ให้ผู้หญิงเหลา่นัน้ได้ใช้ทกัษะใหม่ๆ  ท่ีได้รับ  

ผู้ปฏิบตัิงานจากลาวได้ยกประเด็นท่ีว่า บ่อยครัง้

ท่ีพ่อแม่จะเป็นผู้ ตัดสินว่า พวกเขาอยากให้ลูก

เรียนอะไร โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสนใจของ

ลูกท่ีเป็นผู้ เสียหายหรือค านึงถึงตลาดงานใน

ชุมชน ขณะท่ีผู้ ให้บริการในเมียนม่าร์ตัง้ค าถาม

ว่า การฝึกอบรมท่ีด าเนินการอยู่ในบ้านพกัควรให้

ความส าคญักบัทกัษะชีวิต การวางแผนชีวิต และ

ความรู้ด้านสุขภาพพืน้ฐานแทนท่ีจะมุ่งท่ีการ

ฝึกอบรมวิชาชีพหรือไม่  เน่ืองจากช่วงเวลาท่ี

ผู้ เสียหายพักพิงอยู่ในบ้านพกันัน้สัน้เกินไปท่ีจะ

ได้รับการฝึกวิชาชีพท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

มีการเห็นพ้องกันเป็นวงกว้างในเวทีการประชุมระดบัประเทศต่างๆ ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

พัฒนาและปรับปรุงประเภทการฝึกอบรมและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เสียหายจากค้ามนุษย์ การ

ด าเนินงานโดยใช้แนวทางประเภทเดียวกนักบัผู้ เสียหายท่ีมีความหลากหลายจ านวนมาก ได้รับการพิสจูน์

แล้วว่าประสบผลส าเร็จต ่าในแง่ของการรับประกนัถึงสมัฤทธิผลทางเศรษฐกิจของผู้ รับการอบรมเม่ือพวก

เขากลบั (คืน) สูช่มุชนของตน ด้วยข้อจ ากดัด้านเวลาส าหรับการพฒันาทกัษะ  

“การฝึกทกัษะวิชาชีพในบา้นพกั

จะตอ้งสอดคล้องกบัตวั

ผูเ้สียหายและบริบทของชมุชน”   

- ผู้ให้บริการผู้ เสียหายจาก

องค์กรพฒันาเอกชนในประเทศ

ลาว 
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เด็ กผู้ หญิงและหญิงสาว เ ข้า รับการอบรม

หลกัสตูรเย็บผ้าในบ้านพกัระยะยาวในประเทศ

ลาว องค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ เพิ่มความร่วมมอื

กบัโรงงานเพื่อพยายามช่วยผู้ เสยีหายให้สามารถ

ได้รับการจ้างงานเมื่อเสร็จสิน้การอบรม 

กรณีศกึษา: การบรูณาการให้โอกาสท่ีดีกวา่การสง่คืนสูส่งัคมในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  
นางสาวพีได้งานท าในเมืองไทยโดยอาศยันายหน้าในหมู่บ้านของเธอ เธอและชาวลาวคนอื่นๆ ข้ามแดนด้วยเรือ เมื่อกลุ่มของเธอเดินทางมาถึงกรุงเทพ เธอและคนอื่นๆ ถูกแยกให้ไป

ท างานในที่ต่างๆ พีได้รับมอบหมายให้ท างานกบัครอบครัวไทยครอบครัวหน่ึงในฐานะคนใช้ เนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้เธอ พีจึงตดัสินใจออกจากงานและไปท างานกับ

ครอบครัวอื่นทีต่อ้งการคนใช ้อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ท างานย่ิงเลวร้ายลง พีไม่ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกบัที่แรกและถูกกระท าทารุณเมื่อเจ้าของบ้านไม่ถูกใจงานที่พีท า วนัหน่ึง พีถูก

ทุบตีอย่างหนกั ท าให้เธอไม่ได้ยินไประยะหน่ึง พีไม่สามารถทนต่อการปฏิบติัเช่นนี้ได้อีก เธอจึงหลบหนีออกจากที่ท างานและไปแจ้งความกบัต ารวจ ในการสมัภาษณ์เพื่อคดัแยก

ผู้เสียหาย พีได้รับการจ าแนกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์และหลงัจากนัน้ก็ถูกส่งไปยงับ้านเกร็ดตระการ ซ่ึงในการส่งตวักลบัไปยงัประเทศลาว กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคม (MLSW) ไดส้่งต่อพีเข้าโครงการช่วยเหลือ (คืน) สู่สงัคมของ World Vision ในระดบัชมุชน เจ้าหนา้ทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนร่วมมือกบักรมต่างๆ ของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคมระดบัอ าเภอและสหภาพแม่หญิงลาว (LWU) ได้ท าการประเมินครอบครัวและประเมินความต้องการ ซ่ึงผลการประเมินท าให้ทราบว่า พีสนใจการเย็บผ้า องค์กรพฒันาเอกชนให้

โอกาสเธอเข้าฝึกอบรมหลกัสูตรสามเดือนในโรงงานที่ตัง้อยู่ในตวัเมือง พร้อมด้วยการสนบัสนนุที่พกั อาหารและค่าเดินทางตลอดช่วงการอบรม  เมื่อเสร็จส้ินการอบรมองค์กรพฒันา

เอกชน MLSW และ LWU ไดส้นบัสนนุพีในการเจรจากบัเจ้าของโรงงานเพือ่ให้เธอได้สญัญาจ้างงาน ปัจจุบัน พีท างานกบัโรงงานโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง  
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ประเด็นที่ 5.  การเสริมสร้างประสทิธิภาพด้านการฟืน้ฟจิูตใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเยียวยาบาดแผลทางใจ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีได้รับการช่วยเหลือออกมาจากสภาพการณ์ท่ีถูกแสวงหา

ประโยชน์ล้วนต้องการการดแูลด้านสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจอย่างครอบคลมุรอบด้าน ในขณะท่ี

บาดแผลทางร่างกายสามารถมองเหน็ได้ชดัและได้รับการรักษา ผลกระทบทางสขุภาพจิตกลบัยากยิ่งท่ีจะ

มองเหน็และรับการเยียวยา อีกทัง้ผลกระทบนัน้กลบัทวีความรุนแรงต่อสขุภาวะของผู้ เสียหาย ความท้า

ทายท่ีส าคญัท่ีสดุคือความจ าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฟืน้ฟูด้านจิตใจและสงัคมโดย

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมท่ีมีทักษะและคุณสมบัติ  ผู้ปฏิบัติงานจากกัมพูชาได้ชีใ้ห้เห็นถึงความขาดแคลน

โดยรวมของสถาบันท่ีมีศักยภาพในการให้บริการดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ เสียหายท่ีมี

บาดแผลทางใจรุนแรง ทัง้ยงัได้เสนอแนะว่า ผู้ เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศนัน้ต้องการ

ความช่วยเหลือรูปแบบพิเศษ ซึง่รูปแบบการสนบัสนนุท่ีมีอยู่ไม่มีความหลากหลายเพียงพอต่อการดแูล

ผู้ เสียหายดงักล่าว ส่วนผู้ปฏิบตัิงานไทยได้แลกเปลี่ยนถึงความยากล าบากในการให้ความช่วยเหลือท่ี

ครอบคลุมแก่ผู้ เสียหายท่ีมีปัญหาด้านจิตเภท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ถูกค้ามนุษย์ 

ผู้ปฏิบัติงานจากจีนระบุถึงช่องว่างระหว่างความต้องการรายบุคคลของผู้ เสียหายซึ่งไม่สอดคล้องกับ

จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีทกัษะเหมาะสมรวมทัง้ระดบัการให้บริการเฉพาะ ซึง่ในเวทีประชุมระดบัประเทศครัง้

หนึง่ ผู้ เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนถึงการขาดโครงการฟืน้ฟูพิเศษในบ้านพกัเพ่ือเยียวยาผู้ เสียหายท่ีมี

บาดแผลทางใจอย่างรุนแรงไปพร้อมๆ กับการฟื้นฟูผู้ เสียหายท่ีไม่มีปัญหาดงักล่าวในสภาพแวดล้อม

เดียวกนั 

ผู้ ให้บริการจากประเทศเมียนม่าร์มีข้อเสนอแนะหลายประการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการ

เสริมสร้างประสทิธิภาพด้านการช่วยเหลือด้านจิตใจและสงัคมอย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะประการหนึ่ง

คือ การฝึกอบรมระหว่างการท างานจริงให้กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์พักพิง โดยมุ่งไปท่ีทกัษะปฏิบัติ เช่น การ

ประเมินความต้องการของผู้ เสียหาย การบริหารจัดการรายกรณีและทกัษะการสื่อสาร  ข้อเสนออีก

ประการคือการพิจารณาแนวทางท่ีองค์กรพฒันาเอกชนจะสามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมรวมทัง้

การให้บริการด้านจิตใจและสงัคมแก่ผู้ เสียหายท่ีพ านกัในบ้านพกัชัว่คราว   

เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในเวทีประชมุผู้ปฏิบตัิงานระดบัประเทศว่า เหลา่นีคื้อช่องว่างท่ีส าคญัในการ

ให้บริการช่วยเหลือผู้ เสียหาย อีกทัง้ยงัเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานส่ง (คืน) ผู้ เสียหายสู่สงัคมได้อย่าง

ส าเร็จอีกด้วย ดงันัน้ จงึต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพภายในประเทศเพ่ือการเยียวยาสภาพ

จิตใจท่ีมีความซับซ้อนและความต้องการทางสังคม ซึ่งจะ เกิดขึน้จริงได้ด้วยความร่วมมือในการ

แลกเปล่ียนบทเรียนและข้อปฏิบตัท่ีิดีในภมูิภาค 

  

การปฏิบตัิตามค ามัน่สญัญา:  สถาบนัสงัคมสงเคราะห์แหง่ชาติ กระทรวง

กิจการสงัคม ฟืน้ฟทูหารผา่นศกึ และเยาวชน ประเทศกมัพชูา  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยส าคญัในการปรับปรุงการเยียวยาทางจิตสงัคม

ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกมัพูชา ในการด าเนินการดงักล่าว กระทรวงกิจการสงัคม 

ฟ้ืนฟูทหารผ่านศึก และ เยาวชนได้จัดตัง้สถาบนัสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติเพือ่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงฯและผู้ให้บริการจากภาครฐัและองค์กรพฒันาเอกชนอืน่ เพือ่ปรบัปรุงคณุภาพของการ

เยียวยารกัษา  

 

การปฏิบตัิตามค ามัน่สญัญา: เจ้าหน้าท่ีในศนูย์พกัพิงสมัผสัชีวิตชมุชนใน

เมียนมา่ร์  
เจ้าหนา้ทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนและบ้านพกัในเมียนม่าร์ท างานร่วมกนัเพือ่สร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่

บ้านพกัได้เยี่ยมบ้านผู้เสียหายในพืน้ที่ร่วมกบัเจ้าหน้าที่องค์กรพฒันาเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่สร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านพกัและองค์กรพฒันาเอกชนถึงความท้าทายที่

ผู้เสียหายต้องเผชิญเมื่อกลบั (คืน) สู่สงัคม และวิธีการที่ผู้ให้บริการจะสามารถท างานร่วมกัน

เพือ่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายให้ผ่านพน้ความท้าทายทีก่ าลงัเผชิญอยู่เหล่านีไ้ด้  
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ประเด็นที่ 6.  วิธีด าเนินงานมาตรฐาน (SOPs) มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้การด าเนินงานช่วยเหลือผู้ เสียหายกลบั (คืน) สูส่งัคมมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
ในประเทศอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงนัน้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้บริการแก่ผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์ส่วนใหญ่มีแนวทางปฏิบตัิเพ่ือคุ้มครองผู้ เสียหาย อย่างไรก็ตาม ผู้ ปฏิบตัิงานในหลายประเทศได้

เน้นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีขัน้ตอนการด าเนินงานและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและใช้ได้จริงเพ่ือความ

ชดัเจนในการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีคณุภาพภายในก าหนดเวลา และเพ่ือแจกแจงขอบเขตท่ีชดัเจน

ของการสื่อสารและประสานงานท่ีควรมี  

ทัง้นี ้ก่อนการสง่ตวัผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์จากประเทศปลายทางกลบัคืนสูป่ระเทศภมูิล าเนานัน้ จะมี

การด าเนินการ ‘สืบค้น’ และ ‘ประเมิน’ ครอบครัวผู้ เสียหายแต่ละรายเพ่ือพิจารณาว่า ครอบครัวมีความ

ประสงค์และมีศกัยภาพท่ีจะรับผู้ เสียหายกลบัไปอย่างปลอดภยัหรือไม่ ผู้ปฏิบตัิงานทัง้ในประเทศกัมพูชา

และลาวยอมรับถึงประโยชน์ของการมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสืบค้นและประเมินครอบครัว 

ผู้ปฏิบตังิานจากเมียนม่าร์ได้เสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงแนวทางการประเมินครอบครัว เช่นเดียวกับ

ควรมีการพัฒนาระเบียบการด าเนินงานกรณีท่ีผลการประเมินครอบครัวเป็น  ‘ลบ’ (ซึ่งหมายความว่า 

ครอบครัวได้รับการประเมินว่า ไม่มีศักยภาพในการรับผู้ เสียหายกลับไป) และการด าเนินงานกรณี

ผู้ เสียหายไม่ได้กลบัไปยงัชมุชนของตน  

ทัง้นี ้จะมีการประเมินความต้องการในช่วงเวลาท่ีผู้ เสียหายพ านักในศนูย์พกัพิงและเม่ือเดินทางกลบัไป

ประเทศภูมิล าเนา เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นถึงวิธีการสนับสนุนท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ เสียหายรายนัน้ในการ

กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคม ซึง่ผู้ปฏิบตัิงานจากเมียนม่าร์ระบุว่า หากมีการปรับปรุงแนวทางในการประเมิน

ความต้องการของผู้ เสียหายและการประเมินทางการแพทย์ ผู้ปฏิบตัิงานจะสามารถให้ความช่วยเหลือ

ผู้ เสียหายกลบั (คืน) สูส่งัคมได้ดียิ่งขึน้  ในประเทศเวียดนามนัน้ มีผู้ เสียหายซึง่ ‘เดินทางกลบัเอง’ จ านวน

มากซึ่งกลบัเข้าสู่เวียดนามโดยปราศจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานให้บริการผู้ เสียหาย 

ผู้ ปฏิบัติงานจากเวียดนามชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็นของแบบฟอร์มในการคัดแยกผู้ เสียหายส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีท่ีอาจจะพบกับผู้ เสียหายท่ีเดินทางกลับประเทศเอง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว จะช่วยให้

ผู้ เสียหายกลุ่มนีไ้ด้รับจ าแนกและรับความช่วยเหลือในการกลบัเข้าสู่สงัคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ตอ่ไป 

นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตัิงานจากเวียดนามยังได้เสนอแนะเพิ่มขึน้อีกด้วยว่า ควรน าแนวทางการด าเนินงาน

ระดบัภูมิภาคของ  COMMIT เพ่ือคุ้มครองผู้ เสียหายไปประยุกต์ใช้ระดบัประเทศและควรมีการขยาย

ความเพิ่มเตมิ เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานท่ีต้องพบเจอผู้ เสียหายเป็นรายแรก สามารถเข้าใจได้มากขึน้และปรับ

ใช้ได้อย่างเหมาะสม    

ผู้ปฏิบตังิานจากกมัพชูาเสนอแนะว่า แนวทางและมาตรฐานระเบียบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือส่ง

ผู้ เสียหาย (คืน) สู่ชุมชนควรยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งหมายถึงว่า จะต้องเคารพความลบัของ

ผู้ เสียหายและไม่กระท าการท่ีอาจจะเป็นอนัตรายใดๆ แก่ผู้ เสียหายโดยไม่ตัง้ใจ  

กรณีศกึษา: ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ีเดนิทางกลบัเอง ไมไ่ด้ถกูสง่ตอ่เพ่ือรับบริการเน่ืองจากขาดการประสานงานระหวา่งองค์กรพฒันาเอกชน  
 

ผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ผู้หญิงซ่ึงถูกค้าไปต่างประเทศเพือ่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหาทางกลบับ้านเองหลงัจากทีเ่ธอสามารถหลบหนีออกมาได้ เมื่อกลบัถึงหมู่บ้าน เธอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกบั

องค์กรหน่ึงทีใ่ห้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจึงติดต่อองค์กรนัน้เพือ่ขอความช่วยเหลือ เจ้าหนา้ทีข่ององค์กรนัน้เดินทางมาทีห่มู่บ้านของเธอ และสมัภาษณ์เธอ โดยเสนอทีจ่ะให้ความช่วยเหลือด้านการกลบั 

(คืน) สู่สงัคมแก่เธอ น่าเสียดายที ่ณ เวลานัน้ องค์กรนัน้ขาดซ่ึงเงินทนุจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเธอได้ในทนัที องค์กรนัน้ขอให้เธอรอในหมู่บ้านของเธอประมาณสองถึงสามเดือนจนกว่าจะสามารถ

หาเงินทนุได้ เมือ่หาเงินทนุได้ องค์กรนัน้ได้ติดต่อเธออีกครัง้และเร่ิมการให้ความช่วยเหลือเธอในการกลับ (คืน) สู่สงัคม ในระหว่างนัน้ องค์กรนัน้ไม่ได้ส่งเธอต่อให้กบัหน่วยงานอืน่เพือ่รับความช่วยเหลือ 

ไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้หรือการมุ่งทีก่ารกลบัคืนสู่สงัคมก็ตาม เธออยู่ในหมู่บ้านต่อกบัครอบครวัของเธอเป็นเวลาสามเดือน โดยไม่ได้รบัความช่วยเหลือ และ โดยไม่รู้เลยว่าจะได้รบัความช่วยเหลือเมือ่ใด 
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ประเด็นที่ 7.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ รัฐบาลและองค์กรพฒันาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด าเนินงานสง่ผู้ เสียหายข้าม

พรมแดน (คืน) สูส่งัคม มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง   

การให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์เพ่ือกลบัคืนสู่สงัคมเป็นภารกิจท่ีซบัซ้อน ซึ่งจะต้อง

อาศยัการด าเนินงานและประสานงานร่วมกันจากฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

แม้ว่าจะมีการพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยการสนับสนุนจากกระบวนการ  

COMMIT  และหน่วยงานภาคี หากเวทีประชุมผู้ ปฏิบัติงานระดับประเทศต่างๆยังคงระบุว่า ความ

บกพร่องในการประสานงานเป็นหนึง่ในอปุสรรคส าคญัท่ีมีตอ่สมัฤทธิผลการด าเนินงาน (คืน) สูส่งัคม เวที

การแลกเปลี่ยนในประเทศจีนได้ยกประเด็นความจ าเป็นของขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีมีระบบและได้

มาตรฐานมากกว่าเดิมในการให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหาย นับตัง้แต่ขัน้ตอนการช่วยเหลือไปจนถึง

กระบวนการ (คืน) สูส่งัคม เวทีแลกเปล่ียนในประเทศเมียนม่าร์เน้นย า้ความส าคญัของประเด็นเดียวกันนี ้

รวมถึงมีข้อเสนอแนะเฉพาะส าหรับการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายและหน่วยงานให้บริการผู้ เสียหายในช่วงระหว่างท่ีผู้ เสียหายให้ความร่วมมือในขัน้ตอนการ

ด าเนินคดีทางกฎหมาย  

ในประเทศลาวนัน้ ผู้ ร่วมประชุมได้ระบุถึงความจ าเป็นของการแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อปฏิบัติท่ีดี

ระหว่างผู้ ให้บริการ เพ่ือรับประกันว่า ประสบการณ์ท่ีมีคณุค่านัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เก่ียวข้อง ส่วนผู้

ให้บริการจากเวียดนามหยิบยกประเด็นการให้บริการท่ีไม่ทัว่ถึงภายในประเทศ ซึง่น าไปสู่ความกังวลถึง

ช่องว่างของการท างานท่ีไม่อาจครอบคลมุถึงชุมชนห่างไกลอนัเป็นพืน้ท่ีเฉพาะซึง่มีความยากล าบากใน

การด าเนินงานสง่ผู้ เสียหาย (คืน) สูส่งัคม ในประเทศกัมพูชา ได้มีการยกประเด็นท่ีว่า อตัราการย้ายงาน

ของบคุลากรทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน มกัจะสง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในการสื่อสาร

และการให้บริการ  

ในสว่นของการแลกเปล่ียนในประเทศจีน ได้มีการเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการควรท างานตรงตามขัน้ตอนการ

ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานเพ่ือลดการพึง่พงิบคุคลใดบคุคลหนึง่ สว่นผู้ปฏิบตังิานจากประเทศ

ไทยได้กล่าวถึงความท้าทายเช่นเดียวกันนีใ้นการปฏิบัติงานท่ีไม่มีความต่อเน่ืองเม่ือมีการโยกย้าย

เจ้าหน้าท่ีระดบันโยบาย  

เป็นท่ีเหน็พ้องร่วมกนัในวงกว้างว่า ควรมีการปรับปรุงความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศต้นทาง

และประเทศปลายทางในทุกระดบัให้มากขึน้เพ่ือรับประกันถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เสียหายจาก

การค้ามนุษย์กรณีการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานรัฐบาลในระดับประเทศ เช่น ในการด าเนินการพิสูจน์สญัชาติรวมทัง้การสืบค้นและประเมิน

ครอบครัว ซึง่จะเป็นการสนบัสนนุความร่วมมือระดบั COMMIT รวมทัง้เป็นการกระตุ้นการเข้ามีส่วนร่วม

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาสังคม อีกทัง้จะเป็นการเ รียกร้องการประสานงานร่วมกัน

ภายในประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพฒันาเอกชน รวมถึงการปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่าง

องค์กรพฒันาเอกชนเช่นกนั   
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การประชุมโครงการเปิดตวัเครือข่ายคุ้มครองผู้ เสียหายกลบั (คืน) สูส่งัคมในมณฑลยนู

นาน ประเทศจีน ซึง่จดัขึน้โดยส านกังานบริหารศนูย์สงเคราะห์ยนูนาน ส านกังานกิจการ

พลเรือนยนูนาน ส านกัความมัน่คงสาธารณะและหนว่ยสอบสวนอาชญกรรมแหง่ยนูนาน

และ Save the Children 



 

 

ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์เลอืกที่จะเลา่เร่ืองของเธอ 

รวมทัง้สะท้อนถงึการท างานของภาครัฐและเอกชนซึง่สง่ผล

ตอ่ชีวติของเธอ, ประเทศกมัพชูา, 2555 



 

 

เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้ส าหรับรัฐบาลกระบวนการ COMMIT ในอนภุมิูภาคลุม่แมน่ า้โขง (COMMIT Governments) โดย UNIAP  World Vision และ สถาบนั NEXUS ทัง้นี ้UNIAP เป็นผู้ด าเนินการจดัแปล

เอกสารเป็นภาษาของประเทศในอนภุมิูภาคลุม่แมน่ า้โขงหกภาษา ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัพิมพ์และเผยแพร่เอกสารทกุภาษาจาก World Vision 

 

การจดัเวทีประชุมผู้ปฏิบตัิงานการส่งผู้ เสียหาย (คืน) สู่สงัคมทัง้หกครัง้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ COMMIT Region-wide (Re) Integration Initiative ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และทศันะของผู้

ด าเนินงานให้บริการแก่ผู้ เสียหาย รวมทัง้ผลการศกึษาโครงการ (คืน) สูส่งัคมของ COMMIT ซึง่รวบรวมมมุมองและเสียงสะท้อนจากผู้ เสียหายกวา่ 300 คน 

 

เวทีประชมุผู้ปฏิบตัิงานระดบัประเทศ หรือ National Practitioner Forums ได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงด้านสวสัดิการสงัคมตา่งๆของประเทศ COMMIT อนัได้แก่ กระทรวงกิจการสงัคม ฟืน้ฟทูหารผ่าน

ศกึ และ เยาวชน (MoSVY) ของประเทศกมัพชูา สมาพนัธ์สตรีจีน (AWCF) และ Inter-Ministerial Office on Anti-Trafficking (IMOAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงต ารวจ ของประเทศจีน กระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม (MLSW) และสหภาพแมห่ญิงลาว (LWU) ของประเทศลาว กรมสวสัดิการสงัคม (DSW) และ Central Body for Trafficking in Persons (CBTIP) ของประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สภาพเมียนมา่ร์ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (MSDHS) ของประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน ทพุพลภาพ และ กิจการสงัคม (MOLISA) ของประเทศเวียดนาม 

 

การสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการในเวทีประชุมมาจาก  World Vision และ โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนษุย์ (UNIAP) องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the 

Children) องค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) สถาบนั NEXUS องค์การทนุเพ่ือเด็กแหง่สหประชาชาติ (UNICEF) รวมทัง้ภาคีองค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าไมผูเ้สียหายถึงปฏิเสธความช่วยเหลือ?  จะจ าแนกผูเ้สียหายเพือ่ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึนได้

อย่างไร? การส่งผูเ้สียหายกลบัสู่สงัคมไปยงัสถานการณ์เดิมซ่ึงผลกัดนัใหพ้วกเขาตอ้งยา้ยถ่ินแต่แรก ถือ
เป็น “การคืนสู่สงัคมทีส่มัฤทธิผล”หรือไม่?  จะปรบัปรุงการประสานความร่วมมือข้ามแผนกเพือ่ใหบ้ริการ

ทีดี่ข้ึนแก่ผูเ้สียหายไดอ้ย่างไร?  ท าไมโครงการฝึกอาชีพส่วนใหญ่ไม่สมัพนัธ์กบัตลาดงานในพืน้ทีที่่

ผูเ้สียหายกลบัไปใชชี้วิต?  รูปแบบการด าเนินงานซ่ึงมีเป้าหมายลดการตีตราผูเ้สียหายทีถู่กส่ง (คืน) สู่

สงัคมทีป่ระสบผลส าเร็จมีอะไรบา้ง?  เราจะเสริมสร้างศกัยภาพในการเยียวยาจิตใจ-สงัคมแก่ผูเ้สียหาย

จากการคา้มนษุย์ใหมี้คณุภาพไดอ้ย่างไร?  เราจะเข้าถึงและใหค้วามช่วยเหลือผูเ้สียหายที ่“เดินทางกลบั

เอง” ไดอ้ย่างไรบา้ง? 


