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ผูเขียน

เหตุการณ
“นางสาว เอ” ยายถิ่นฐานจากเมืองชายแดนในชนบทของเธอไปสูเมืองใหญแหงหนึ่งในประเทศเพื่อนบาน โดยหวังที่จะหางานทํา

เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น นางสาวเอพบกับสตรีผูหนึ่งซึ่งบอกวาจะชวยเหลือเธอโดยพาไปอยูในสถานที่ที่ดีแหงหนึ่ง และจะชวยหางาน
ใหทํา นางสาวเอไมเขาใจภาษาทองถิ่นนั้นดีนัก แตก็ยอมรับความชวยเหลือ – ในที่สุดเธอก็ถูกขายเปนแรงงานที่ถูกแสวงประโยชน
ในที่สุด ตํารวจก็บุกเขาไปตรวจคนสถานประกอบการนั้น และชวยพวกผูหญิงรวมทั้งนางสาวเอออกมาแลวสงเธอไปใหผูหญิงอีกคน
หนึ่ง หญิงผูนั้นบอกเธอวาจะใหความชวยเหลือโดยใหที่พักและหางานที่ดีใหทําหากนางสาวเอยอมไปกับเธอ นางสาวเอฟงผูหญิงคน
นั้นไมคอยเขาใจนักเพราะเธอยังไมรูภาษาทองถิ่นดี ดังนั้นถึงแมวาสตรีผูนั้นจะเปนนักสังคมสงเคราะหจากสถานพักพิงในทองถิ่น
นั้น นางสาวเอก็หวาดกลัววาหญิงนั้นจะเปนนักคามนุษยอีกคนหนึ่ง
เราจะสามารถใหความคุมครองแกเหยื่อที่ ดีกวาเดิมไดอยางไร รวมทั้งวิธีที่เสนอความคุมครองเพื่อไมใหเหยื่อเขาใจผิดวาเป น
กระบวนการคามนุษย เราจะทําใหเหยื่อหายตระหนก หวาดกลัว และไมไววางใจไดอยางไร และที่สําคัญที่สุดคือ เราจะปรับปรุงการ
ใหความชวยเหลือที่เรามีใหแกเหยื่อในทุกวันนี้ใหดีขึ้นไดอยางไร โดยสามารถชวยตามความตองการของเหยื่อแตละรายไดดี ทั้งนี้
ไดมีการศึกษาในยุโรป เพื่อคนหาคําตอบตอปญหาที่สําคัญดังกลาวนี้

รายงาน SIREN ฉบับนี้เปนบทสรุปของ : Brunovskis, A. & R. Surtees (2007) Leaving the past behind? When victims of trafficking decline
assistance. Fafo AIS (Oslo) and NEXUS Institute (Vienna). รายงานฉบับนี้ดาวโหลดไดจาก http://www.fafo.no/pub/rapp/20040/20040.pdf.
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ดวยเหตุใดเหยื่อคามนุษยบางรายจึงปฏิเสธความชวยเหลือ และภายใตสถานการณเชนไรพวกเขาจึงเลือกที่จะ
ปฏิเสธ เรามีบทเรียนบางเรื่องและวิธีการบางอยางจากยุโรป
ในขณะที่มีผูตกเปนเหยื่อจํานวนมากไมเคยไดรับขอเสนอเรื่องความชวยเหลือ แตกลับมีหลายรายเชนกันเลือกที่จะปฏิเสธความ
ชวยเหลือที่มีผูหยิบยื่นให ทําไมจึงเปนเชนนั้น จุดเริ่มตนของการศึกษาเรื่องนี้คือ หากผูหญิงและเด็กหญิงที่ตกเปนเหยื่อปฏิเสธความ
ชวยเหลือเพราะพวกเขาไมตองการมัน ก็ปลอยพวกเธอไปโดยไมตองไปยุงเกี่ยว ทวาหากการปฏิเสธนั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่น ทั้งที่
การชวยเหลือนั้นไมมากก็นอยยอมเปนประโยชนตอพวกเขา เราจําเปนตองหาทางแกไขโดยดวน เราไดทําการวิจัยในสามประเทศ
ของภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต ระหวางเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2549 เพื่อมุงศึกษาวิธีการใหความคุมครองเหยื่อ และหา
แนวทางดําเนินการเพื่อสามารถสนองตอบความตองการของประชากรหลากหลาย ผูซึ่งจัดอยูในประเภทของ “เหยื่อการคามนุษย”
ทําไมเราจึงนําผลการศึกษาจากยุโรปมาเผยแพรในเอเชีย ทั้งที่มีความแตกตางทั้งทางดานสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิศาสตร
ระหวางสองภูมิภาคนี้อยางมากมาย ทั้งนี้ มีเหตุผลสําคัญรวมสามประการคือ
1.
2.

3.

วิธีการและกรอบการวิเคราะหนําไปสูคําตอบที่จะเปนประโยชนอยางมาก ในการปรับปรุง การคุมครองเหยื่อ ไมเพียง
เฉพาะในยุโรปเทานั้น แตในภูมิภาคอื่นดวย
การวิจัยนี้ เนนย้ําถึงความสําคัญในการเขาใจความตองการและการตัดสินใจของผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย ซึ่งการนําวิธีที่
คลายคลึงกันนี้ไปใชรวมทั้งการวิเคราะห สามารถเปนประโยชนตอการใหความคุมครองเหยื่อไดทั่วโลก การทําวิธีใหเปน
มาตรฐานเดียวกันยังเปนผลใหทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางประเทศไดอีกดวย
ในขณะที่ความจําเปน ความปรารถนาและสภาวการณของเหยื่อคามนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจแตกตางจากของ
เหยื่อในยุโรป ทวาความหวาดกลัว การขาดความตระหนัก การตองจํายอมตอภาระในครอบครัว และความปรารถนาที่จะ
มีชีวิตที่ดีกวาเดิม ลวนเปนเรื่องที่เหมือนกันทั้งโลก ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองเขาใจวา ปจจัยตางๆดังกลาวสามารถ
มีผลตอการตัดสินใจของเหยื่อการคามนุษยอยางไรบาง

พื้นที่ภาคสนามและตัวอยางการสัมภาษณ
►

พื้นที่ภาคสนามคือ : อัลบาเนียและมอลโดวา (ประเทศตนทาง) เซอรเบีย (ทางผาน/ปลายทาง/ตนทาง) สัมภาษณในเมือง
หลวงรวมทั้งเมืองและหมูบานที่ถูกคัดเลือก มีการลงพื้นที่ในแตละประเทศ ประเทศละสองครั้ง ครั้งละหนึ่งสัปดาห การไป
ครั้งที่สองมีการสัมภาษณผูใหสัมภาษณซ้ําอีกครั้ง รวมทั้งสัมภาษณคนกลุมใหมและสถานที่ใหม ที่ศึกษาไวตั้งแตการลง
พื้นที่ครั้งแรก

►

ตัวอยางการสัมภาษณ : ผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อ และเปนกลุมเสี่ยงจํานวน 52 คน เจาหนาที่รัฐและผูที่ไมใชเจาหนาที่รัฐซึ่ง
ทํางานในโครงการใหความชวยเหลือจํานวน 90 คน
จํานวนเหยื่อการคามนุษยที่สัมภาษณ

39

จํานวนโสเภณีตามถนนที่สัมภาษณ โดยสถานะไมบงบอกวาเปนเหยื่อโดยชัดเจน

13

จํานวนเหยื่อคามนุษยและโสเภณีที่สัมภาษณ 2 ครั้ง

7

จํานวนผูรับความชวยเหลือขณะเมื่อมีการสัมภาษณ

30

จํานวนผูที่ไมเคยไดรับการบงชี้วาเปนเหยื่อและไมเคยไดรับขอเสนอการใหความชวยเหลือ

7

จํานวนเหยื่อผูปฏิเสธการใหความชวยเหลือ

2

จํ า นวนนั ก สั ง คมสงเคราะห นั ก จิ ต วิ ท ยา เจ า หน า ที่ ก ารแพทย นั ก กฎหมาย และตํ า รวจที่
สัมภาษณ

90

จํานวนนักสังคมสงเคราะห ตํารวจ และผูทําหนาที่ในโครงการชวยเหลือที่สัมภาษณอยางนอย
สองครั้ง
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วิธีการ
ขั้นที่ 1: สัมภาษณผูแจงขาวหลักในองคกรที่ใหความชวยเหลือ และผูอื่นที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการตอตานการคามนุษยภาคสนาม
รวม 35 องคกรในสามประเทศ ซึ่งมีประสบการณตางๆมากหลายในเรื่องการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย
ขั้นที่ 2: นําผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยมาเปนผูใหสัมภาษณ โดยผานองคกรที่ทํางานใหความชวยเหลือเหยื่อสิบองคกร ซึ่งการเลือก
ผูใหสัมภาษณนั้น จะเลือกเฉพาะจากองคกรที่ทํางานใหความชวยเหลือเทานั้น ไมเลือกจากองคกรอื่น อาทิ ไมเลือกจากศูนยบริการ
สังคม กลุมชุมชน หรือผูมีบทบาทระดับทองถิ่นอื่นๆ ซึ่งอาจเปนการนําผูตกเปนเหยื่อไปแสดงตนตอชุมชนของพวกตน อันนําไปสู
การสรางตราบาปและปญหาอื่นๆ
ขั้นที่ 3: สัมภาษณผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยใหความปกปองดานจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาการใหขอมูลนั้นเปนไปดวยความ
สมัครใจ จึงตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยเปนภาษาทองถิ่นสําหรับผูที่มีโอกาสใหสัมภาษณ ในการสัมภาษณตองกลาว
ขอมูลนั้นซ้ําระหวางการแนะนําการสัมภาษณ และตองเผื่อเวลาไวตอนจบการสัมภาษณ ในกรณีผูใหสัมภาษณมีคําถาม และเพื่อ
อธิบายวาผูมาใหสัมภาษณจะติดตอเราภายหลังไดอยางไร ในกรณีที่อาจมีขอหวงใยเกี่ยวกับการสัมภาษณหรือการวิจัย
จริยธรรมและฉันทาคติเรือ่ งตัวอยางเมือ่ จัดหา
เหยื่อการคามนุษยมาเพื่อสัมภาษณ
มีความแตกตางไมนอยระหวางองคกรตางๆ ในแงของความเต็มใจที่จะถามผูไดรับประโยชนวาเต็มใจจะเขารวมในการวิจัย
หรือไม หรือเต็มใจที่จะพูดอยางเปดเผยเกี่ยวกับการทํางานและประสบการณในเรื่องที่เหยื่อปฏิเสธการใหบริการ ซึ่งอาจจะไมใช
เรื่องที่นาประหลาดใจ ที่องคกรซึ่งมีความโปรงใสนอยในการทํางาน ยอมไมเต็มใจนักที่จะแบงปนขอมูลในเรื่องโครงการวิจัยกับ
ผูไดรับประโยชน และตัดสินใจแทนผูไดรับประโยชน แทนที่จะใหบุคคลเหลานั้นตัดสินใจเอง เปนการยากที่จะกลาววา ขอมูล
ของเราจะแตกตางจากนี้มากไหม หากมีการเขาถึงผูใหสัมภาษณโดยสม่ําเสมอกันระหวางองคกรตางๆและรูปแบบของการให
ความดูแล อยางไรก็ดีการเขาถึงผูใหสัมภาษณโดยไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับการที่องคกรที่ใหความชวยเหลือควรเปนที่จดจําใน
การศึกษาเรื่องการคามนุษยโดยทั่วไป
ทั้งนี้ทําใหมีคําถามดวยวา องคกรใดองคกรหนึ่งควรมีความสามารถในการควบคุมและตัดสินใจมากนอยเพียงใด ที่จะใหผูไดรับ
ประโยชนมีปฏิกริยากับโลกภายนอก ซึ่งรวมถึงการเขารวมในการวิจัยดวย

การคนพบที่สําคัญคือ มีเหตุผลมากมายหลายประการในการปฏิเสธความชวยเหลือ ซึ่งแบงไดเปน 3 เรื่องใหญคือ
(1) สถานการณสวนตัว (2) ความยากลําบากในระบบการใหความคุมครองแกเหยื่อ และ (3) บริบททางสังคมและ
ประสบการณสวนตัวซึ่งเปนอุปสรรคตอการใหความชวยเหลือ
สถานการณสวนตัวที่ทําใหเหยื่อปฏิเสธความชวยเหลือ
การรับความชวยเหลือเปนการกีดขวางการยายถิ่นครั้งตอไป หญิงที่ถูกนําไปคากลับคืนสูบานเกิดภายใตสถานการณที่แตกตางกัน
สวนใหญการยายถิ่นฐานครั้งแรก (ซึ่งสงผลใหถูกนําไปคา) เปนกลยุทธเพื่อไปแสวงหาเงิน หรือในบางกรณี เพื่อหลีกหนีความ
ยากจนที่บาน บอยครั้งที่ความตั้งใจเรื่องสถานการณที่บาน หรือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นยังคงเดิม และหญิงนั้นก็ยังคง
ตองการยายถิ่นฐาน ซึ่งอาจเปนเพราะการเกิดมีหนี้สินอันเปนผลเนื่องมาจากความรายแรงของการคามนุษย และสถานการณยากเข็ญ
ทางบาน ยิ่งไปกวานั้นเหยื่อการคามนุษยมิใชจะปลอดภัยจากการถูกนําไปคา เพียงเพราะถูกพบวาถูกนํามาคา นักคามนุษยยังอาจ
คาดหวังใหเหยื่อทําเงินใหตน บางครั้งอาจเปนเพราะหนี้สินที่เพิ่มทวีขึ้น อันเนื่องจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการถูกนํากลับมาคา หรือ
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การยายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งกวานั้น ในหลายกรณี หญิงที่ถูกนํามาคาถูกควบคุมดวยสิ่งกีดขวางทางกายนอยกวาอุปสรรคดานจิตใจ
ซึ่งมักอยูในรูปแบบของการถูกขมขูคุกคาม การถูกสงตัวกลับบานจึงไมสามารถเปลี่ยนสถานการณของเหยื่อ ซึ่งทําใหนักคามนุษย
และตัวสตรีเองไมรูสึกวามีเสรีภาพมากขึ้น จากการไดรับความชวยเหลือเพื่อใหหลุดพนจากนักคามนุษย ถึงแมโดยทางเทคนิคแลวจะ
ดูเหมือนวาเธอผูนั้นเปนอิสสระจากการถูกนํามาคาแลวก็ตาม
ปฏิสัมพันธกับครอบครัวอาจทําใหเหยื่อปฏิเสธความชวยเหลือ ครอบครัวมีสวนสําคัญยิ่งในการตัดสินใจในเรื่องการรับความ
ชวยเหลือ ซึ่งบางครั้งก็เปนเพียงผูมีอิทธิพล แตบางครั้งก็เปนผูตัดสินใจแทนเหยื่อเสียเอง ในหลายกรณีเราพบวาครอบครัวพยายาม
โนมนาวไมใหเหยื่อรับความชวยเหลือ การปฏิเสธความชวยเหลือเพื่อที่จะไดกลับคืนสูครอบครัวนั้นบางครั้งเกิดจากความจําใจดวย
สถานการณ เนื่องจากการรับความชวยเหลือหมายถึงความยุงยากมากมาย เชนความสับสนทางอารมณ เนื่องจากเหยื่อตองการพบกับ
ครอบครัวเพื่อการปลุกปลอบใจ หรือบางครั้งอาจเปนตนทุนทางสังคม เปนตนวาเมื่อผูใหบริการขอใหผูรับความชวยเหลือติดตอกับ
ครอบครัวนอยที่สุด (อยางนอยก็ในชวงที่พักอยูในบานพักฉุกเฉิน) และจะพบกับครอบครัวไดโดยอยูในความควบคุมของเจาหนาที่
เชนที่สถานีตํารวจ อนึ่งในบางกรณีอาจมีผลกระทบทางดานการเงิน เนื่องจากการรับความชวยเหลือหมายถึงวาเหยื่อไมสามารถหา
รายไดอีกตอไป อยางนอยก็ในชวงที่ยอมรับความชวยเหลือขั้นตน สถานการณหรือตนทุนดังกลาวอาจเปนเหตุที่ทําใหเหยื่อการคา
มนุษยไมสามารถรับความชวยเหลือได
ยิ่งกวานั้น เหยื่อมักตองการกลับไปหาครอบครัวทันทีทันใด แตอาจไดพบวาความสัมพันธกับครอบครัวไมเหมือนเดิมอีกแลว หรือ
อาจตองเผชิญปญหาที่บานบางอยางที่ทําใหตองการความชวยเหลือ ในกรณีเชนวานี้สตรีมักปฏิเสธความชวยเหลือในเบื้องตนแต
ตอมาก็ยอมรับความชวยเหลือ ซึ่งหมายถึงวาสตรีตองมีขอมูลในเบื้องตนเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกขอบริการบางอยางในภายหลัง
ในหลายกรณีเมื่อเหยื่อการคามนุษยกลับคืนสูบาน ทางครอบครัวอาจรูนอยมากหรือไมรูเลยวาทําไมสตรีผูนั้นถึงไดหายไปจากบาน
หรือวาไดไปพบอะไรมาบาง ผูตกเปนเหยื่อรูสึกวายากเสียเหลือเกินที่จะบอกกับครอบครัววาเกิดอะไรขึ้นบาง ซึ่งทําใหเกิดความตรึง
เครียดและเขาใจผิด โดยทางครอบครัวไมตระหนักเลยวาหญิงนั้นตองการความชวยเหลือ
ผูตกเปนเหยื่อไมตองการความชวยเหลือ ดวยเหตุผลประการหนึ่งคือหญิงผูนั้น (และ/หรือครอบครัว) ไดตัดสินใจวาไมตองการ
ความชวยเหลือที่มีผูหยิบยื่นให ในบางกรณีหญิงนั้นอาจไมตองการหรือจําเปนตองรับความชวยเหลือใดๆ และตองการจัดการกับ
ปญหาและชีวิตดวยตัวเอง ในกรณีอื่นๆนั้น เมื่อใดที่เหยื่อตองการความชวยเหลือ เธอก็สามารถเขาถึงแหลงที่ใหความชวยเหลือซึ่ง
เปนทางเลือกอื่นได โดยไมตองขอรับบริการที่เปนทางการจากผูที่มีหนาที่ตอตานการคามนุษย ความชวยเหลือดังกลาวอาจเปนความ
ชวยเหลือจากฐานครอบครัวหรือจากเครือขายทางสังคม และจากฐานชุมชน หรือไมก็จากบริการที่ไมเกี่ยวของกับการคามนุษย โดย
แทจริงแลว เปนที่เห็นพองกันโดยทั่วไปวาหากมีทางเลือกอยางอื่นเหยื่อจะยินดีขอความชวยเหลือมากกวา ดังนั้นความชวยเหลือซึ่ง
ไมมุงเจาะจงเฉพาะเรื่องการคามนุษย แตเปนการชวยเหลือประชาชนโดยทั่วไป จึงเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งในกรณีนี้

ความยุงยากในระบบการคุมครองเหยื่อทําใหเหยื่อปฏิเสธความชวยเหลือ
ปญหาเรื่องขอมูลขาวสารและการสื่อสาร การไมเขาใจบริการที่ทางการหยิบยื่นให คือเหตุผลสําคัญที่ทําใหเหยื่อปฏิเสธการ
ชวยเหลือ แมกระทั่งเหยื่อที่ยอมรับความชวยเหลือ หรือมีทางเลือกนอยมากนอกจากจะตองยอมรับความชวยเหลือ เนื่องจากเปนผูยาย
ถิ่นฐานที่ผิดกฎหมาย บางคนไดเลาถึงความสับสนอยางมากในเบื้องตนเมื่อเจาหนาที่เขามาใหความชวยเหลือ สตรีในกลุมที่เราเขาไป
สํารวจ มีความเห็นตางๆในเรื่องที่พักฉุกเฉิน เชน “บานที่มีคนเต็มไปหมด ทั้งเด็กและเด็กหญิง แลวก็มีกลองถายรูปเต็มไปหมด”
“หองใตหลังคาที่มีแตขื่อและกลอน” “บานปลอมๆ” หรือ “บานที่มีคนมากมาย” อีกหลายคนไมแนใจวาตนเองจะถูกนําไปไหนเมือ
ยอมรับความชวยเหลือ ไมแนใจวาจะสามารถไวใจผูใหบริการหรือตํารวจไดหรือไม และอาจถึงขั้นวิตกวาตนเองอาจถูกนําไปคาอีก
ครั้ง ความสับสนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะขอมูลไมเพียงพอหรือสรางความสับสน โดยทั่วไปนั้น จะมีการอธิบายถึงความ
ชวยเหลือดวยคําบอกเลาอยางกวางๆ และมีเหยื่อเพียงไมกี่คนที่ไดรับขอมูลที่เปนเอกสาร ที่อธิบายถึงทางเลือกในการรับความ
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ชวยเหลือ อนึ่งเหยื่อแตละรายยังมีสถานการณแวดลอมที่ไมเหมือนกัน ตั้งแตสภาวะทางดานจิตใจ ความสามารถที่จะรับรูและเขาใจ
อุปสรรคดานภาษา ตลอดจนการขาดความรูและประสบการณในการใหความชวยเหลือนั้น
การจัดระบบการใหความชวยเหลือ ประสบการณและภูมิหลังของสตรีและเด็กหญิงที่ถูกนํามาคาแตกตางกันอยางมาก บุคคลที่เรา
สัมภาษณตางกันทั้งอายุ สถานะทางเศรษฐกิจ ภูมิหลังดานการศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว ประสบการณดานการคามนุษย และ
อื่นๆอีกมาก ดังนั้นจึงยอมไมเปนการยากเลยที่จะเขาใจไดวา สูตรเดียวใชไมไดกับทุกคน ในแงของความตองการการชวยเหลือ ซึ่ง
เปนความทาทายอยางยิ่งตอผูที่ทําหนาที่ใหการบริการแกเหยื่อการคามนุษย เหยื่อคามนุษยจํานวนมากปฏิเสธความชวยเหลือเนื่องจาก
ตัวเองไมสามารถที่จะเต็มใจในการรับความชวยเหลือในรูปแบบนั้นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะความตองการโดยเฉพาะของเหยื่อผูนั้นไมมี
อยูในโครงการ หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะลักษณะและเนื้อหาของความชวยเหลือมีไมมากนัก แตกลับเปนเรื่องของการจัดระบบและ
วิธีการเสียมากกวา ไมวาจะเปนโครงการที่พักฉุกเฉินในตัวเมืองหลวงและหางไกลจากครอบครัว หรือวาการตองยอมสละเวลา
มากมาย ซึ่งเหยื่อไมสามารถยอมรับไดเนื่องจากความจําเปนที่จะตองทํางานและอุดหนุนครอบครัว
ขอขัดแยงประการหนึ่งคือ สถานการณในการใหความชวยเหลือกับเหยื่อนั้น บางครั้งก็ดูเสมือนเปนกระบวนการคามนุษย ซึ่ง
สามารถสรางความคับของใจและหวาดกลัวอยางมาก เริ่มดวยการสัญญาวาจะใหความชวยเหลือ มีการนําเหยื่อไปพรอมกับขอเสนอ
วาจะชวยใหเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ผูใหสัมภาษณจํานวนไมนอยกลัววาจะถูกนําไปคามนุษยอีก เมื่อถูกนําตัวไปยังบานพักฉุกเฉินหรือ
สถานีตํารวจ สวนในกรณีอื่นๆนั้นผูใหความชวยเหลือมิไดพิจารณาถึงความหวาดกลัวที่เหยื่อมีตอนักคามนุษย เหยื่อมักกลัวเสมอวา
หากตนรับความชวยเหลือแลว จะถูกนักคามนุษยมองวาไปใหความรวมมือกับทางการ อันเปนผลใหตนเองและครอบครัวถูกลาง
แคนในภายหลัง
ปฏิกริยาระหวางผูใหบริการและผูรับประโยชน ในบางสถานการณนั้นงานวิจัยของเราพบวาไมใชเหยื่อเสมอไปที่เปนผูปฏิเสธ
บริการ ทวาเปนตัวผูใหบริการเองที่ปฏิเสธเหยื่อ ในบางกรณีนั้น เหยื่อจะถูกตัดความชวยเหลือเนื่องจากการจงใจละเมิดกฎเกณฑ ซึ่ง
นักlสังคมสงเคราะหถือวาเปนการปฏิเสธบริการและกรอบแหงความชวยเหลือโดยแทจริง แตพรอมกันนั้นก็อาจแสดงใหเห็นถึง
ความตึงเครีย ดและการคาดหวัง ที่ขัดแยง กั นระหว างผู ใหแ ละผูรับบริ การ สตรีบางคนรายงานถึง พฤติกรรมที่ ส ร างป ญหาของ
เจาหนาที่โครงการ ซึ่งรวมถึงการแสดงความเดียดฉันทและความไมใยดีตอเหยื่อในฐานะ “โสเภณี” “คนตางชาติ” และ “ผูไมพึง
ปรารถนา” ในกรณีอื่นๆนั้นเหยื่อเต็มใจจากไป แตทั้งนี้เปนเพราะไดพบวาสภาพของโครงการนั้นไมเหมาะสําหรับตน ทีพักฉุกเฉิน
หลายแหงมีกฎเกณฑเครงครัดและเขมงวดมาก อาทิบานพักฉุกเฉินประเภท “ปด” ตัวจากโลกภายนอก ซึ่งจํากัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหว จํากัดการใชโทรศัพท และการติดตอกับบุคคลภายนอกโครงการซึ่งโดยทั่วไปเปนเรื่องสมเหตุสมผล เนื่องจากจําเปนตอง
ปกปองเหยื่อจากการถูกคุกคามและลางแคน อยางไรก็ดี ความเขมงวดเชนนี้ดูจะเกินไปในหลายกรณี เหยื่อที่ไดรับความชวยเหลือ
หลายรายรายงานวา ความเครงครัดดังกลาวเปนสิ่งที่ยากจะรับไดและสรางความคับของใจอยางยิ่ง ยิ่งกวานั้น ยังมีบานพักฉุกเฉิน
อื่นๆอีกหลายแหงที่สามารถใหความชวยเหลือแกเหยื่อได โดยไมตองริดรอนเสรีภาพและไมเคยมีรายงานในเรื่องปญหาความมั่นคง
ปลอดภัย ทําใหเกิดคําถามวาเมื่อใดและจริงหรือไม ที่มาตรการดังกลาวจะจัดวาเปนเรื่องจําเปนและเหมาะสม อนึ่งผูใหบริการบาง
รายยังอธิบายดวยวา บางครั้งก็จําเปนตองปฏิเสธผูรับบริการ เนื่องจากมีทรัพยากรจํากัด ดังนั้นจึงตองมุงใหความชวยเหลือเฉพาะผูที่
แสดงใหเห็นวามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไดเทานั้น

บริบททางสังคมและประสบการณสวนตัวที่สรางอุปสรรคตอการชวยเหลือ
ความไววางใจ ปญหาเรื่องความไววางใจคือเรื่องสําคัญในทุกเรื่องที่เราคนพบ ในฐานะที่เปนประเด็นหลักในการตัดสินใจวาจะรับ
ความชวยเหลือหรือไม ความไววางใจคือรากฐานของงานที่องคกรใหความชวยเหลือดําเนินอยู เมื่อเราขอใหเหยื่อคามนุษยเขามารวม
โครงการที่เขาไมรูจัก หรือยายไปอยูบานพักฉุกเฉินที่เขาไมเคยพบเห็นเลย เรื่องสําคัญสองประการ ในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจ คือ
ความหวาดระแวงเรื่องความชวยเหลือนั้น และการขาดความไววางใจเนื่องจากประสบการณที่ไดรับจากความชวยเหลือครั้งกอน
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ในเรื่องความหวาดระแวงนั้น เหยื่อจํานวนมาก (มักจะรวมถึงครอบครัวดวย) แสดงความสงสัยไมมากก็นอย รวมทั้งความรูสึกไม
ปลอดภัยตอวิธีการเขาแทรกแซงและใหความชวยเหลือ บางคนระแวงสงสัยในวิธีการชวยเหลือบางอยางโดยเฉพาะ อาทิความ
ชวยเหลือดานจิตวิทยา ซึ่งสําหรับสังคมของพวกเขาไมมีคุณคาอันใด อีกทั้งยังสื่อความหมายในทางลบ บางคนก็สงสัยวาบริการที่ไม
ตองเสียเงินนั้น อาจจะทําใหเขาตองจายหรือเสียเงินในภายหลัง แมกระทั่งในกรณีที่มีความไววางใจเพียงพอนั้น ก็ยังมีความหมาย
เฉพาะต อ บางคนหรื อ สํ า หรั บ บางองค ก รเท า นั้ น ซึ่ ง ทํ า ให เ ป น การยากต อ การส ง ต อ ไปยั ง องค ก รอื่ น ๆ ความช ว ยเหลื อ ซึ่ ง ให
ประสบการณในทางลบในอดีต ทั้งภายในกรอบของการคามนุษยและโดยทั่วๆไป มักมีผลตอการที่เหยื่อปฏิเสธความชวยเหลือ
เชนนั้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงระดับการใหผลเชิงลบของประสบการณในอดีตเชื่อมโยงกับปจจัยอื่นดวย อาทิ อาจเปนไปไดวา
ประสบการณเชิงลบดังกลาวคือเรื่องสามัญสําหรับคนในกลุมชายขอบ เชนชนกลุมนอยหรือคนที่เคยเปนโสเภณีเปนตน ดวยเหตุนี้
บุคคลในกลุมชายขอบซึ่งตกเปนเหยื่อการคามนุษย จึงมักปฏิเสธความชวยเหลือ
ตราบาปและการกีดกัน การรับความชวยเหลือไมวาจะเปนภายในบานพักหรือในชุมชนก็ตาม (จากองคกรตอตานการคามนุษย)
สามารถทําใหสตรีนั้นถูกมองวาเปนเหยื่อการคามนุษย ซึ่งกลายเปนตราบาปติดตัวตลอดไป ยิ่งกวานั้นยังมีผลมิใชเฉพาะบุคคลแต
ลุกลามไปถึงครอบครัวรวมทั้งชุมชนนั้นๆดวย แมตราบาปที่เห็นชัดในเรื่องการตกเปนเหยื่อการคามนุษยคือการเปนโสเภณี แตก็ยังมี
เรื่องอื่นอีกคือการเขาเมืองที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีเรื่องเลาขานถึง “ความสําเร็จ” ในการลักลอบเขาเมือง ที่นา
ตกใจก็คือตราบาปสามารถเกิดจากการที่สตรีผูหนึ่งถูกมองวาเคยกระทําอะไร มากกวาที่เธอไดทําหรือไดเปน ในสิ่งแวดลอมหลาย
กรณีนั้น การเดินทางออกจากหมูบานหรือเมืองนั้นไปดวยสถานการณบางอยาง ก็อาจเปนการ “ผิดปกติ” เพียงพอที่จะกลายเปนตรา
บาปแลว เนื่องจากสตรีผูนั้นไดกาวลวงกรอบแหงพฤติกรรมอันพึงรับไดของสตรีโดยทั่วไป เพียงแคเธอทิ้งหมูบานมาก็ทําใหมีการ
คาดเดาวาเธอตองไปเปนโสเภณี ทั้งที่ไมมีขอบงชี้หรือยืนยันใดๆ การไดรับบริการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งอาจเปนที่ตองการ (และ
จําเปน) ของคนอื่นๆในหมูบานเชนกัน ก็อาจทําใหเกิดความริษยาและรังเกียจ ซึ่งในที่สุดก็อาจเปนตราบาปไดเชนกัน เรื่องนี้ทําให
ตองมีการดําเนินการโดยเดนชัดนอยลง เชนอาจเปลี่ยนเปนการใหความชวยเหลือตอกลุมเสี่ยงในสังคม แทนที่จะเจาะจงจําเพาะเหยื่อ
คามนุษย รวมทั้งการกําหนดกลยุทธใหความชวยเหลือชุมชนนั้นโดยทั่วไป (อาทิ การใหการศึกษา ความมั่นคงทางอาหาร หรือการ
สรางความตระหนัก) มิใชเฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งเทานั้น
เอกลักษณกับบทบาทของเหยื่อ
ในหลายกรณีการรับการชวยเหลือทําใหเหยื่อเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวเธอเอง บางครั้งความ
ชวยเหลืออยางเดียวกันนั้นผูรับกลับมองตางกันคนละดาน อาทิ หญิงคนหนึ่งใหเหตุผลที่ยอมรับความชวยเหลือโดยเนนวาปกติแลว
เธอเปนคนสามารถดูแลตนเอง “ฉันไมใชคนที่จะคอยรับอยางเดียว” เธอกลาว แตอีกคนหนึ่งกลับใหเหตุผลวา “ฉันไมใชคนที่ปฏิเสธ
ทุ กสิ่ ง ทุ กอย า ง” ซึ่ ง เปนการบง ชี้ ว า เธอจะไมย อมเสี ย โอกาสในการทํา ชีวิตให ดี ขึ้น ด ว ยความโง เ ขลา อี ก หลายคนกล า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของตัวเองภายหลังการรับความชวยเหลือ เปนตนวา ทําใหมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น หรือรูสึกวาตัวเองควรไดรับ
โอกาสที่ดีกวาการถูกลวงละเมิด และขณะนี้เธอไมรูสึกผิดหรือต่ําตอยอีกเลย
อยางไรก็ตาม สําหรับคนอื่นๆนั้นเรื่องราวดูซับซอนกวานี้ และมิใชเปนเชิงบวกเสมอไป การยอมรับความชวยเหลือสําหรับเหยื่อ
การคามนุษยโดยเฉพาะ ยอมหมายถึงการยอมรับบทบาทและขอบงชี้ของผูตกเปนเหยื่อ บทบาทนี้มีหลายแงหลายมุมและดูเหมือนจะ
มีความขัดแยงกันเอง ในแงหนึ่งนั้น เหยื่อคามนุษยมักจะถูกประทับดวยตราบาป ขณะที่อีกแงหนึ่งนั้นการใชคําพูดถึงประเด็นนั้นๆ
บางครั้งเกือบจะเปนการยกยองผูตกเปนเหยื่อ ดวยเหตุนี้จึงเปนการยากสําหรับหญิงที่ตกเปนเหยื่อวาจะวางตัวหรือมีบทบาทอยางไร
ยิ่งกวานั้นการรับความชวยเหลือในบางระดับนั้น หมายถึงการรับรูผลกระทบหรือน้ําหนักของเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนเรื่อง
หนักหนาเกินกวาจะแบกรับได โดยเฉพาะเมื่อคํานึงวากลไกในการปกปองตัวเองจากประสบการณที่เปนตราบาปนั้น หมายถึงการ
ปฏิเสธมากกวาที่จะยอมรับ ดังนั้นปญหาที่เกี่ยวของกับบทบาทของเหยื่อคามนุษย จึงตองคํานึงถึงบริบทของการคามนุษยเอง และ
การตกเปนเหยื่อโดยทั่วๆไป ตลอดจนการเปนผูรับความชวยเหลือดวย
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ขอสรุป
เหยื่อผูปฏิเสธความชวยเหลือ แตกตางจากผูที่ยอมรับความชวยเหลือ ทั้งในดานสถานการณและบุคลิกภาพ เราไดพบวาเหยื่อสวน
ใหญจะยอมรับความชวยเหลือตอเมื่อตกอยูในสถานการณที่เลวรายมากและไมมีทางออกอยางอื่น ในทางกลับกันเราพบวาผูที่มี
ทางออกหรือไมก็มีความมั่นคงอยางใดอยางหนึ่ง จะปฏิเสธความชวยเหลือตอเหยื่อการคามนุษยโดยเฉพาะ และจะไปแสวงหาความ
ชวยเหลือนั้นจากแหลงอื่น ดังนั้นจึงอาจหมายความวาบุคลิกบางประการที่บงชี้ความเปนเหยื่อของการคามนุษย อาจเปนบุคลิกที่เห็น
ไดในเหยื่อการคามนุษยที่ไดรับความชวยเหลือ และไมใชสําหรับผูตกเปนเหยื่อโดยทั่วไป เปนตนวาขอสรุปที่วาเหยื่อสวนมากมาจาก
ครอบครัวที่แตกแยกหรือลมเหลวนั้น อาจเปนเพราะเหยื่อการคามนุษยที่มีครอบครัวมั่นคง อาจมุงหนากลับบาน แทนที่จะเขามาขอ
ความชวยเหลือ และดวยเหตุนี้เราจึงไมไดเห็นบุคลิกที่เปนตัวแทนของคนกลุมนี้
ความแตกตางระหวางเหยื่อที่ไดรับความชวยเหลือและที่ไมไดรับความชวยเหลือ มีนัยสําคัญตอทั้งงานวิจัยและการกําหนดนโยบาย
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประเมินความชวยเหลือตอเหยื่อคามนุษยอยางถูกตอง เพื่อจะไดรูวากิจกรรมใดไดผลและอยาง
ใดที่ไมไดผล อยางไรก็ตามการประเมินดังกลาวจะตองมิใชเพียงแคพิจารณาดูผลดีที่เกิดกับเหยื่อที่ไดรับความชวยเหลือเทานั้น แต
จะตองคํานึงถึงคําถามที่วา ใครบางที่ไมไดรับความชวยเหลือ และเหตุใด อะไรจะเกิดขึ้นกับคนกลุมนี้ในระยะยาว มีความแตกตาง
อยางเปนระบบหรือไมระหวางเหยื่อที่ไดรับความชวยเหลือและผูที่ไมไดรับ เหยื่อที่ไมไดรับความชวยเหลือจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือที่แตกตางจากที่มีอยูหรือไม รายงานฉบับนี้เสนอแนะใหมีการปรับปรุงการชวยเหลือ เพื่อใหมั่นใจไดวาเหยื่อการคามนุษย
สามารถเขาถึงความชวยเหลือ อยางที่ตนเองตองการและจําเปนที่จะตองไดรับ

ขอเสนอแนะบางประการ
จัดทําขาวสารทั้งที่เปนการเขียนและคําพูดในภาษาที่เหมาะสม และแสดงความนาเชื่อถือดวยการรับรูปญหาและความตองการของ
เหยื่ออยางฉับพลัน ประการแรกการติดตอกับเหยื่อมักเกิดขึ้นภายใตสภาพที่ไมเปนสุขและสับสนอยางมากในเรื่องที่เกิดขึ้น เทาๆกับ
ที่ขาดความชัดเจนวาใครคือผูชวยเหลือที่แทจริง ความสําเร็จในการหยิบยื่นความชวยเหลือขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการใหขอมูล
ขาวสาร และการสรางความไววางใจ ในชวงเวลาที่เหยื่อกําลังสับสนและทุกขทรมาน ซึ่งทําใหมีขอจํากัดทั้งในเรื่องของการยอมรับ
หรือปฏิเสธความชวยเหลืออันเปนผลสืบเนื่องของกระบวนการนั้น ขอความที่เปนขอเขียนควรเหมาะสมกับอายุ ภาษา และระดับ
การศึกษาของผูรับขาวสาร ดวยการอธิบายวาจะใหความชวยเหลืออยางไร ใครบางที่จะเขามาดําเนินการ รวมทั้งสิทธิของผูตกเปน
เหยื่อดวย เอกสารที่เปนขอเขียนควรถึงมือผูเปนเหยื่อ หลังจากที่เหยื่อถูกนําไปคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เหยื่อเองไมสับสนใน
เรื่องที่เกิดขึ้น ถึงแมวาหญิงนั้นจะปฏิเสธความชวยเหลือกอนหนานี้ ในแงของการสรางความไววางใจนั้น เรื่องหนึ่งที่ตองทําคือการ
บงชี้ความวิตกกังวลและลงมือแกปญหาเฉพาะหนาใหผูตกเปนเหยื่อทันที เปนตนวาเรื่องเอกสารสําคัญ อาหาร หรือปญหาเรื่อง
สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีความชวยเหลืออยางแทจริงและตรงตอความตองการ ผูตอบคําถามสวนใหญของเราบงชี้วา ตนเอง
ไดรับความชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมและตรงตอความตองการ เมื่อตัวเหยื่อเองตัดสินใจวาสามารถไววางใจผูใหบริการได ซึ่ง
หมายความวาความไววางใจชวยสรางความนาเชื่อถือไดมากกวาคําพูดที่แสดงถึงความปรารถนาดีตอเหยื่อ
การพิจารณากฎระเบียบและขอจํากัดในมุมมองของเหยื่อ การนําขอจํากัดตางๆมาใชกับเหยื่อตองมีการแนะแนวและมีเหตุผลชัดเจน
คือตองใชขอแนะแนวในการควบคุมดูแลที่เครงครัดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตอเหยื่อดวยความเคารพตอสิทธิสวน
บุคคล ตามหลักจริยธรรม โดยตองไมมีการละเมิดสิทธิของเหยื่อแตอยางใด ขณะนี้ยังไมมีการจัดทําขอแนะแนวดังกลาวยิ่งกวานั้นยัง
ควรมีการอภิปรายกันอยางจริงจัง วาการแทรกแซงในลักษณะนั้นๆเหมาะสมสําหรับเหยื่อการคามนุษยหรือไม และควรนํามาปฏิบัติ
เมื่อใด อนึ่งวัตถุประสงคในการบําบัดเยียวยานั้นคืออะไรและมีประสิทธิภาพพอที่จะบรรลุเปาหมายหรือไม หากตองนําขอจํากัด
ดังกลาวมาใช ควรตองมีผูรับคํารองเรียนตางๆอยางเปนทางการดวย และควรกําหนดใหชัดเจนวาองคกรใดและบุคคลใดจะเปน
ผูรับผิดชอบ ในกรณีที่มีการละเมิดหรือเกิดปญหาขึ้น
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ความจําเปนที่จะตองมีการติดตามตรวจสอบและการรับประกันคุณภาพ งานคุมครองเหยื่อนั้นสวนใหญแลวดําเนินการโดยองคกร
พัฒนาเอกชนและ องคกรระหวางประเทศ ซึ่งมักไมตองรับผิดชอบเสนอรายงานตอผูใดนอกจากผูบริจาค โดยอาจมีหรือไมมีเงื่อนไข
ใดๆตอการที่จะใหทุนสนับสนุนตอไป ในภาคกิจการนี้มีระบบการใหใบรับรองตอผูใหบริการไมมากนัก มีการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานเพียงเล็กนอย และมีกลไกที่เปนทางการไมมากนักเพื่อรับขอรองเรียนในกรณีที่มีการกระทําอันมิชอบ ดังนั้นเมื่อประกอบ
กับการที่เหยื่อจํานวนมากดูเหมือนจะเชื่อหรือคิดวาความชวยเหลือเปนเงื่อนไขที่ผูกขาดหรือบังคับ จึงทําใหเกิดความวิตกกังวลวาจะ
มีการยอมรับในสิทธิของเหยื่อหรือไม และในบางกรณีนั้นความชวยเหลือดังกลาวอาจกลายเปนการทําใหผูเปนเหยื่อตกเปนเหยื่อใน
อีกรูปแบบหนึ่ง ดังที่ผูใหสัมภาษณบางคนเคยประสบและทําใหคนอื่นๆปฏิเสธความชวยเหลือ
การจัดสรรทรัพยากรใหพอเพียงและการพิจารณาขยายความชวยเหลือที่จําเปน รวมทั้งครอบครัวของเหยื่อผูไดรับความชวยเหลือ
ซึ่งอาจชวยบรรเทาการปฏิเสธความชวยเหลือ ดวยเหตุผลที่ตองการใหเหยื่อกลับบานมาชวยรับภาระและตอบสนองความจําเปนของ
ครอบครัว สิ่งนี้อาจเปนเหตุชวยลดความไมไววางใจของครอบครัว รวมทั้งความไมเชื่อถือในเรื่องความชวยเหลือ และกับบุคคลผู
ใหบริการ การอนุญาตใหพอแมพาลูกของตนมาเขาโครงการใหความชวยเหลือก็มีความสําคัญเชนกัน แมจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบวาควรจะปฏิบัติอยางไร อยางไรก็ตามเนื่องจากผูใหบริการจํานวนมากตองตอสูดิ้นรนกับการขาดแคลนทรัพยากรดาน
การเงิน ซึ่งความจําเปนและตองการของเหยื่อ (รวมทั้งจํานวนของเหยื่อดวย) มักจะมากกวาทรัพยากรที่ผูใหบริการมีอยู ดังนั้นจึง
จําเปนตองจัดสรรเงินทุนใหเหมาะสมและพอเพียง
การพัฒนาโครงการซึ่งไมมีการบงชี้และไมเปนการสรางตราบาป การใหความชวยเหลือแกผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยสามารถกระทํา
ไดโดยไมเปนการสรางตราบาปมากนัก หากเปนการบูรณาการกับการบริการสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเปนการชวยเหลือตอกลุมเสี่ยงทาง
สังคมมากกวาที่จะเปนเหยื่อการคามนุษย การเปดโอกาสเพื่อใหความชวยเหลือโดยผูรับไมจําเปนตองละทิ้งชุมชนและตองเขามา
พํา นักในบ า นพักฉุ ก เฉินกลาง อาจเป นทางเลื อ กที่ดี กวา สํ าหรับเหยื่อจํ านวนมากซึ่ง รู สึ กวา ตนไมอ าจละทิ้ ง พ อแม หรื อลู ก ๆไว
เบื้องหลัง หรือสําหรับผูที่ไมอาจสูญเสียรายไดในขณะที่เขารับความชวยเหลือ
โปรดหาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับงานของ Fafo Institute แหงนอรเวย หรือสถาบัน NEXUS แหงออสเตรีย โดยติดตอนักวิจัย
อาวุโส (Anette Brunovskis และ Rebecca Surtees) ตามที่อยูในหนาแรกของเอกสารนี้ สําหรับรายละเอียดเรื่องโครงการ SIREN
ของ UNIAP โปรดติดตอ Paul Buckley ไดที่ paul.buckley@undp.org

SIREN คือโครงการที่สนับสนุนโดย
โครงการความรวมมือสหประชาชาติวาดวยการตอตานการคามนุษย
สํานักงานบริหารโครงการประจําภูมิภาค (UNIAP/RMO)
อาคารสหประชาชาติ ชัน 7 B
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพ 10200
ประเทศไทย

www.no-trafficking.org
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