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เกือบทุกครั้งของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการคุ้มครอง การดำเนินคดี และการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้นขึ้นอยู่
กับความเข้าใจเป็นอันดับแรก และการปรับใช้ข้อมูลเชิงลึกเและทักษะใหม่ ๆ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สะท้อนถึงการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในทุก
รูปแบบ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วยชุดข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และเผยให้เห็นถึงวิธีการยกระดับการตรวจหาเชิงรุก
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คู่มือฉบับนี้มีอะไรบ้าง
คู่มือผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้กลั่นกรองและนำเสนองานวิจัยและหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการคัดแยก (และการไม่ได้รับการคัดแยก) ของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รวมถึงความท้าทายและอุปสรรคที่อาจขัดขวางการคัดแยกผู้เสียหายและแนวปฏิบัติที่อาจช่วยปรับปรุงการคัดแยกผู้เสียหาย เอกสารฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของชุดคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน NEXUS/RSO: การพัฒนาการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในเอเชีย ซึ่งแบ่งปันความรู้และแนวทางในแง่มุมต่าง ๆ ของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
•
•
•
•

การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มาตรการเพิ่มเติมและมาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก

เอกสารชุดนี้จัดทำโดยสถาบัน NEXUS และเผยแพร่ร่วมกันโดยสถาบัน NEXUS และสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO)
ผู้ปฏิบัติงานจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลี
ต่างมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาแนวทางเหล่านี้จากการประชุมโต๊ะกลมทางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย RSO เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โครงการนี้ได้รับทุน
สนับสนุนจากกระทรวงกิจการภายในประเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs, Australia) ผ่านทางสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของ
กระบวนการบาหลี (RSO) เอกสารชุดนี้พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของสถาบัน NEXUS และเว็บไซต์สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการ
บาหลี

มีไว้สำหรับใคร
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและในประเทศอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการดำเนินการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหายและการส่งต่อ (เช่น ตำรวจ อัยการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชายแดน เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของทีมงานสห
สาขาวิชาชีพ (MDT) กองกำลังเฉพาะกิจและหน่วยงานคัดแยกผู้เสียหาย) คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายให้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการคัดแยกผู้เสียหาย

วิธีใช้งานคู่มือ
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานนี้นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เสียหายในการคัดแยก ตลอดจนประเด็นสำคัญและความท้าทายใน
การดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อปรับปรุงความรู้ของตนเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหาย รวมทั้งใช้
คำแนะนำที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการคัดแยกผู้เสียหายในงานประจำวันของตน

กุญแจสำคัญ

แนวทาง
ประสบการณ์ของผู้เสียหาย

บันทึก

เคล็ดลับ
ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบัน
1

การคัดแยกผู้เสียหายคืออะไร
การคัดแยกผู้เสียหาย เป็นกระบวนการซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นชุดของการทำงานโต้ตอบกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จะระบุบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหายอาจทำในเชิงรับ (เมื่อบุคคลระบุตนเองว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์และขอความช่วยเหลือ) หรือเชิงรุก (เมื่อผู้ปฏิบัติงานคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในระหว่างการทำงาน) บุคคลจะได้รับการประเมินหรือคัดแยกเบื้องต้นว่า เป็น
การประเมินหรื อ
คัดแยกเบื้องต้น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามสัญญาณและตัวชี้วัดที่พบเห็นได้จากการสังเกต โต้ตอบ และ
พูดคุยกับบุคคลดังกล่าว ผู้ที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการจะถูกส่งต่อเพื่อรับการประเมินเพิ่มเติม
เช่นเดียวกับการช่วยเหลือและการคุ้มครอง การคัดแยกอย่างเป็นทางการคือการพิจารณา
อย่างเป็นทางการว่า บุคคลใดตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งต่อโดย
การคัดแยกอย่างเป็ นทางการ
สมัครใจเพื่อรับความช่วยเหลือ การกลับคืนสู่สังคม และ/หรือการเยียวยาทางกฎหมาย
หลักเกณฑ์ในการคัดแยกผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละ
ประเทศ เช่นเดียวกับสิทธิและการคุ้มครองที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พึงมี
การส่ งต่ อเพื่อรับความ
ช่ วยเหลือ

การทำงานโต้ตอบกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
ควรคำนึงถึงบาดแผลทางใจ การคำนึงถึงผู้เสียหาย ความเป็นมิตรกับ
ผู้เยาว์ การให้ความสำคัญกับเพศสภาพ และความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรม
บางส่วนของผู้ที่สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสียหายจากการประเมินเบื้องต้น
อาจไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ ผู้เสียหายควรมีสิทธิอทุ ธรณ์คำตัดสินในทางลบดังกล่าว
แม้ว่าสิทธินี้จะมีในบางประเทศเท่านั้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม บุคคลที่
ได้รับการพิจารณาว่าไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจมีความ
จำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงควร
ส่งต่อบุคคลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความคุ้มครองและการสนับสนุน

คำนึงถึงบาดแผลทางใจ: ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจ
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเยียวยาและฟื้นฟู
การคำนึงถึงผู้เสียหาย: ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความ
ปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เสียหาย ในทุกเรื่องและทุกขั้นตอน
ความเป็นมิตรกับเด็ก: ออกแบบและดำเนินมาตรการตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความปลอดภัยที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
การให้ความสำคัญกับเพศสภาพ : ปฏิบัติต่อผู้เสียหายทุกคนด้วย
ความเคารพอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ
ละเว้นจากการเหมารวมหรือการตั้งสมมติฐานบนพื้นฐานทางเพศสภาพ
คำนึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม : และเคารพในความเชื่อทาง
วัฒนธรรมและศาสนาส่วนบุคคลของผู้เสียหายรวมไปถึง ค่านิยม
บรรทัดฐาน การปฏิบัติตัวและการใช้ภาษา

กรอบกฎหมายและการบริหารที่มีอยู่เป็นสิ่งที่จะกำหนดสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัด
แยกผู้เสียหาย และอาจรวมถึง ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ( ตำรวจ อัยการ นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชายแดน พนักงาน
ตรวจแรงงาน ทีมวินัย (MDT) หน่วยงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบการคัดแยกผู้เสียหาย)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้รับการคัดแยกในประเทศปลายทางและเมื่อพวกเขาเดินทางกลับภูมิลำเนา ผู้เสียหายหลายรายได้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ในระหว่างที่พวกเขาตกอยู่ในกระบวนการต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์แต่พวกเขาไม่ได้รับการคัดแยก (ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้คัดแยกผู้เสียหาย) หรือคัดแยกผิดพลาด
(ถูกคัดแยกผิดพลาดเป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ หรือผู้ลักลอบโยกย้ายฐิ่นฐาน (Smuggled Migrants) หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำอันมิชอบด้วย
กฏหมาย) ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงอาจไม่ทราบว่าตนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายอาจหลีกเลี่ยงการคัดแยก หรือปฏิเสธที่จะรับการคัดแยก ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ผู้ที่ปฏิเสธการคัดแยกและ
ความช่วยเหลือในขั้นต้นนั้นอาจเปลี่ยนใจในภายหลังและควรมีทางเลือกที่จะได้รับการคัดแยกและได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ใน
การดำเนินการดังกล่าวนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
การคัดแยกผู้เสียหายอาจแตกต่างไปในกรณีที่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องให้การคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับผู้เสียหายที่ดูเหมือนเด็ก
ให้สันนิษฐานว่าเป็นเด็กจนกว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น กระบวนการคัดแยกตนสำหรับเด็กจำเป็นต้องมีการติดต่อและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานคุ้มครองเด็ก
ที่เกี่ยวข้อง (โดยปกติคือนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐ) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแนวทางเฉพาะ หากประเมินแล้วว่าเด็กไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ก็ยังควรส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานคุ้มครองเด็กเพื่อรับการคุ้มครองและเพื่อตอบสนองความต้องการและความเปราะบางของเด็ก
แนวทางต่าง ๆ ในการคัดแยกจากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้เสียหายหลุดพ้นจาก
ผู้เสียหายได้รับการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอ
การคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายยอมรับ
การคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอ
การคุ้มครองและความช่วยเหลือ
ด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายปฏิเสธ
การคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ

สถานการณ์ค้ามนุษย์

ผู้เสียหายถูกลงโทษทางอาญา
กักขัง ส่งตัวกลับประเทศ

ผู้เสียหายไม่ได้รับ
การคุ้มครองและ
การช่วยเหลือ

ผู้เสียหายไม่ได้รับการคัด
แยกว่า เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอ
การคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือทั่วไป

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอ
การคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือทั่วไป

ผู้เสียหายปฏิเสธ

ผู้เสียหายยอมรับ

การคุ้มครองและ

การคุ้มครองและ

ความช่วยเหลือทั่วไป

ความช่วยเหลือทั่วไป
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แนวทางต่าง ๆ ในการคัดแยก การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคม จากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับการระบุว่าเป็น
ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายได้รับการเสนอ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายไม่ได้รับ
การเสนอความ
ช่วยเหลือด้านการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะหรือ
แบบทั่วไป

ผู้เสียหายออกจาก
สถานการณ์
ค้ามนุษย์
ไม่ได้รับการคัดแยก
ว่า เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายได้รับ
การเสนอความ
ช่วยเหลือแบบทั่วไป

ผู้เสียหายถูกลงโทษ
ทางอาญา กักขัง
และ/หรือส่งตัวกลับ
ประเทศ

ผู้เสียหายยอมรับ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ผู้เสียหาย
ยอมรับ
ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือในการคืนถิ่น
ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายยอมรับ
ความช่วยเหลือ
ทัว่ ไป

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอการ
ช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหรือ
ความช่วยเหลือทั่วไป

ผู้เสียหายรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศหรือชุมชนใหม่
ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอการ
ช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหรือแบบทั่วไป

ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือใน
การกลับคืนสู่สังคม

ผู้เสียหายไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การกลับคืนสู่สังคม

ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือ
ทัว่ ไป
ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับ
ประเทศหรือกลับประเทศ
ด้วยตนเอง
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ภาระผูกพันทางกฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการรับรองลงในตราสาร
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคบางฉบับ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
และนโยบายภายในประเทศ

กฎหมายและแนวทางระหว่างประเทศ
พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เสนอคำจำกัดความของการค้ามนุษย์ตามที่ตก
ลงกันเป็นครั้งแรก และเรียกร้องให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการเพื่อดำเนินคดี
กับการค้ามนุษย์ (มาตรา 5) และช่วยเหลือปกป้องผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (มาตรา 6)
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่แนะนำเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
การค้ามนุษย์ของสำนักข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UNOHCHR) พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เน้นย้ำถึงความสำคัญของ
เครื่องมือในการคัดแยกที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ
พิจารณาพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ถูกค้ามนุษย์ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือเหล่านี้ (แนวทางที่ 2) การใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษในการคัด
แยกเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ (แนวทางที่ 8)
แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
เด็กของยูนิเซฟ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ พัฒนา
และใช้ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกเด็กที่ถูกค้ามนุษย์อย่าง
รวดเร็ว (แนวทางที่ 3.1)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989)
เรียกร้องให้มีการคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทางเพศ และรูปแบบอื่นทั้งหมด (มาตรา 32, 34, 36) รวมถึงมาตรการใน
การคัดแยก การรายงาน การส่งต่อ การสอบสวน การรักษา และ
การติดตามที่เกี่ยวกับการทารุณเด็ก (มาตรา 19)

กฎหมายและแนวทางระดับภูมิภาค
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) กำหนดให้รัฐภาคีจัดตั้งแนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนระดับชาติ
สำหรับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
มั่นใจว่าประเทศต่าง ๆ ยอมรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดแยกบุคคล
(มาตรา 14)

แผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็กของอาเซียน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้
แนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคที่มีอยู่และพัฒนาหรือเสริมสร้างแนวทาง
ระดับชาติในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการใช้
มาตรการที่เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติที่ช่วยคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการค้ามนุษย์มากกว่า
แนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับเพศสภาพของ
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก (ACWC) พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ระบุว่า ผู้ที่สันนิษฐานว่าเป็น
ผู้เสียหายควรได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหายเว้นแต่มีการกำหนด
เป็นอย่างอื่น และควรพิจารณาว่าผู้ที่สันนิษฐานว่าเป็นเด็กนั้นเป็นเด็ก
จนกว่าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น และเน้นถึงความสำคัญของวิธีการ
แก้ปัญหาที่เน้นผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับเพศสภาพ
แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนระดับภูมภิ าคเพื่อจัดการกับ
ความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ของ ACWC พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนนำคำจำกัดความที่ชัดเจนของการค้ามนุษย์มาใช้ ดำเนินการคัด
แยกผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ยอมรับร่วมกันในการตัดสินใจคัด
แยกผู้เสียหาย ส่งต่อผู้เสียหายทีค่ ัดแยกแล้ว และเสนอมาตรการพิเศษใน
การคัดแยกและส่งต่อเด็ก
ตัวชี้วัดร่วมที่พบบ่อยของการค้ามนุษย์และรูปแบบ
การแสวงหาประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของ COMMIT-ASEAN และ
กลไกการคัดแยกผู้เสียหายและการส่งต่อ: แนวทางปฏิบตั ิทั่วไปสำหรับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้ โขงของ COMMIT พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เสนอ
แนวทางปฏิบัติในการคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกัน
อนุสัญญาว่าด้วยการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
คณะมนตรียุโรป (CoE) พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ได้ให้มาตรการโดย
ละเอียดเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงมาตรการพิเศษในการคัด
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
คำสั่งที่ 2011/36/EU ของสหภาพยุโรป พ.ศ. 2554 (ค.ศ.
2011) เรียกร้องให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะ
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ปัญหาและความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ปัญหาและความท้าทายที่พบในศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสองประการ
•
•

ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการคัดแยก
ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในการคัดแยก

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในการคัดแยก

ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการคัดแยก
•
•
•
•

หวาดกลัวผู้ค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่
ผลกระทบทางร่ายกายและจิตใจจากการค้ามนุษย์
การคัดแยกไม่ตอบโจทย์ความต้องการและความจำเป็น
ของผู้เสียหาย
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา

•
•
•
•
•
•

ลักษณะอันซ่อนเร้นของการค้ามนุษย์
อคติ สมมติฐาน และความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกและการส่งต่อ
มีเครื่องมือคัดกรองและขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายที่ไม่เพียงพอ
อุปสรรคเชิงภูมิศาสตร์และเชิงปฏิบัติในการคัดแยก

ปัญหาและความท้าทายเหล่านี้เป็นปัญหาที่แยกจากกันไม่ได้ และผู้ปฏิบัติงานมักจะต้องรับมือกับความท้าทายหลายประการในการพยายามคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ปัญหาต่าง ๆ ยังเป็นประเด็นเฉพาะบริบทและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป (เช่น ตลอดช่วงชีวิตของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เมื่อผู้ค้ามนุษย์เปลี่ยนกลยุทธ์และยุทธวิธีของตน และเมื่อความสามารถของสถาบันและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหายมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น)
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ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการคัดแยก

หวาดกลัวผู้ค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่
โดยทั่วไปแล้วผู้เสียหายจะกลัวการคัดแยกทั้งในส่วนของผู้ค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ ความกลัวทำให้ผู้เสียหายหลายรายหลีกเลี่ยงการคัดแยก หรือปฏิเสธเมื่อถูก
คัดแยก เด็กอาจหวาดกลัวเป็นพิเศษและถูกควบคุมโดยผู้ค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการรับรู้ที่มีต่อเจ้าหน้าที่และกระบวนการคัดแยก
การข่มขู่ การคุกคาม การควบคุมและความรุนแรงโดยผู้ค้ามนุษย์
ผู้ค้ามนุษย์มักใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อยับยั้งผู้เสียหายจากการแสวงหาความ
ช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการควบคุมผู้เสียหาย การข่มขู่และการทารุณ ระงับ
การชำระเงินและยึดเอกสาร และใช้หนี้เป็นตัวควบคุม ผู้ค้ามนุษย์มัก
ควบคุมหรือจำกัดการติดต่อของผู้เสียหายกับผู้อื่นในทุกขั้นตอนของ
การค้ามนุษย์ ผู้เสียหายอาจต้องอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติก่อน
เดินทางออกจากประเทศโดยถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง และมักถูก
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในระหว่างการเดินทางและเมื่อมาถึงจุดหมาย
ปลายทาง ในระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์ นายจ้าง/ผู้ลักลอบค้ามนุษย์จำนวน
มากจะแยกผู้เสียหายออกจากสังคมและควบคุมพวกเขา ทำให้ผู้อื่นไม่
สามารถพบเจอผู้เสียหายและควบคุมผู้เสียหายไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่น
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะผู้ค้ามนุษย์มักจะอยู่กับผู้เสียหายและเลือกที่จะให้
อนุญาตว่าผู้เสียหายสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับใครใดบ้าง
ผู้เสียหายหลายรายปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการคัดแยก เพราะกลัวผู้ค้า
มนุษย์ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกข่มขู่ คุกคาม บังคับและ
ข่มเหงโดยบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์และเมื่อ
เดินทางกลับภูมิลำเนา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายกลัวว่าเพื่อน
ร่วมงานของตนจะต้องรับเคราะห์หากพวกเขาหลบหนีหรือรายงานตัวต่อ
ตำรวจ

ผู้ค้ามนุษย์ยังปลูกฝังความหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่โดยการเตือน
ผู้เสียหายว่าจะถูกจับกุม คุมขัง และเนรเทศหากพวกเขาร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นจริง เมื่อไม่ได้ถูกค้ามนุษย์
แล้ว ผู้เสียหายบางรายกลัวว่าการตัดสินใจรับการคัดแยกหรือรับ
การช่วยเหลือจะทำให้ผู้ค้ามนุษย์เข้าใจว่าพวกเขาให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ

ผู้ค้ามนุษย์จะระงับการจ่ายค่าจ้างและยึดเอกสารเพื่อขัดขวางไม่ให้
ผู้เสียหายแสวงหาหรือยอมรับการคัดแยก ผู้เสียหายหลายรายไม่ได้รับ
ค่าจ้างเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี แต่รู้สึกว่าไม่สามารถหลบหนี
ได้เพราะคำสัญญาที่ว่าพวกเขาจะได้รับเงินในอนาคต ผู้เสียหาย
บางรายได้รับค่าจ้าง

ฉันถูกขังและไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอก เวลาออกไปข้าง
นอกกับนายจ้าง ฉันก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พูด... แล้วฉันจะขอ
ความช่วยเหลือได้อย่างไร ฉันถูกขับอยู่ในห้องทุกวัน (ฉัน) ไม่มี
โอกาสใช้โทรศัพท์เลย ถ้านายจ้างออกไปจ้างนอก เขาก็เอา
โทรศัพท์ไปซ่อนไว้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)i

ก่อนที่ฉันจะออกมา ฉันโดนปาหินใส่... โดยนายหน้า เขาบอก
นายจ้างว่าอยากจะซ้อมฉันเพราะฉันขอกลับบ้าน ทั้งที่ฉันทำ
ตามกฎทุกอย่างนะ... (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)ii

ฉันถูกเจ้ านายผู้ชายข่ มขืน... ตอนอยู่ในบริษัท [นายหน้ าหางาน]
ด้ วย... ตอนนั้นฉันอยู่ตามลาพังกับรปภ. ในบริษัทนายหน้ าแล้ ว
มันก็เกิดขึน้ ซ้าอีก [...] มันเลวร้ ายมาก (ผู้เสี ยหายจากการค้ า
มนุษย์ )iii

ถ้าผู้ค้ามนุษย์รู้ว่าผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือ เขาอาจจะกลัวว่า
ผู้หญิงจะไปขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้เสียหายบางรายถึงกับ
บอกว่า "ฉันเป็นคนทำเอง" เพราะกลัวผู้ค้ามนุษย์ (ผู้ปฏิบัติงาน)iv

ไม่ พวกเราไม่เคยคิดว่าจะไปแจ้งความเลย... เราอยากกลับบ้านแต่
ก็ไม่ได้อะไร เลย [ไม่ได้เงิน] จากการทำงานหกหรือเจ็ดเดือน เราไม่
มีเงินเลย... เราไม่ได้เป็นคนเก็บหนังสือเดินทางของตัวเอง และ
อันที่จริงหนังสือเดินทางของเราก็หมดอายุไปแล้ว
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) v
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เพียงน้อยนิดแต่พวกเขาอาจประเมินว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
ผู้ค้ามนุษย์มักจะยึดเอกสารประจำตัวและประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
ผู้เสียหายเพื่อป้องกันการหลบหนี พวกเขายังข่มขู่ว่าจะขึ้นบัญชีดำ เพื่อ
กีดกันแรงงานจากโอกาสการจ้างงานในอนาคต
ผู้ค้ามนุษย์ยังสร้างและจัดการหนี้สินเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายแสวงหา
หรือยอมรับความช่วยเหลือ ผู้เสียหายจำนวนมากตก
เป็นหนี้แก่บริษัทจัดหางานหรือผู้ค้ามนุษย์ ซึ่งหนี้ก้อนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายถอนตัวก่อนออกเดินทางเพื่อโยกย้ายถิ่น หรือเพื่อ
ป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนีขณะถูก
เอารัดเอาเปรียบ บ่อยครั้งที่จำนวนหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้ามนุษย์บังคับ
ให้ผู้เสียหายจ่ายค่าอาหารและค่าครองชีพที่สูงเกินจริง รวมถึง "ค่าปรับ"
เมื่อถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎ

การจับกุม การกักขัง การส่งตัวกลับประเทศ การเอาผิดทาง
อาญาโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลายรายเคยมี
ประสบการณ์ด้านลบกับหน่วยงานของรัฐก่อนถูกค้ามนุษย์และในระหว่าง
ที่ถูกค้ามนุษย์ รวมถึงการไม่เชื่อว่าพวกเขาตกเป็นผู้เสียหาย ตกเป็น
อาชญากร และกระทั่งถูกทารุณกรรม บางรายมีประสบการณ์เชิงลบอย่าง
ร้ายแรงและอาจกลัวเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ เป็นผลให้พวกเขามักไม่ไว้วางใจ
เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองพวกเขาว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือเชื่อว่า
พวกเขาจะได้รับการคุ้มครองหากถูกคัดแยก หลายรายยังกังขาในข้อเสนอ
ความช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมาก
หลีกเลี่ยงการตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุม กักขัง
และ/หรือส่งกลับประเทศ

[ผู้เสียหายหลายราย] กลัวที่จะรับ [ความช่วยเหลือ] ซึ่งอาจเป็น
เพราะเรื่องราวแย่ ๆ ที่พวกเขาเคยได้ยินมา พวกเขากลัวว่า
เจ้านายจะตามพวกเขาพบและฆ่าพวกเขาทิ้ง
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)vi

นายจ้างของฉันบอกว่า "ถ้าเธออยากหนีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเจอกับ
ตำรวจเข้า พวกเขาจะจับเธอแล้วเธอก็จะโดนขังคุก"
ฉันเลยไม่กล้าหนี (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)vii

ที่จริงผมอยากโทรหาตำรวจ แต่ตำรวจบางรายก็ดี บางรายก็ไม่ดี
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)viii

ผมถูกจับเข้าคุก...พ่อแม่ [ของผม] ช็อคไปเลย [พวกเขา]คิดว่าถ้า
ผมถูกจับบางทีผมคงเป็นโจรหรือไปทำอะไรผิดกฎหมายเข้า
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)ix

การถูกจับกุมและคุมขังเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่น ตึงเครียดและสร้าง
บาดแผลทางใจ ในบางกรณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ถูกล่วงละเมิด
ในสถานกักกัน การถูกควบคุมตัวหรือการตกเป็นอาชญากรยังส่งผลกระทบต่อวิธีที่ครอบครัวของผู้เสียหายมองและเปิดใจรับพวกเขา เนื่องจาก
พวกเขามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาชญากรมากกว่าที่จะเป็นผู้เสียหาย ผู้เสียหายยังกังวลเกี่ยวกับการถูกตรวจจับเมื่อพวกเขากลับภูมิลำเนา
เนื่องจากกลัวว่าจะถูกปรับหรือถูกจับกุมเนื่องจากการโยกย้ายถิ่นแบบผิดปกติหรือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย

ในการดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายเชิงรุก ผู้ปฏิบัติงานต้องมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้ควบคุมผู้เสียหายและแทรกแซง
การคัดแยก นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้เสียหายเกี่ยวกับการคัดแยกและ
ความช่วยเหลือ ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรเทาความกลัวของผู้เสียหาย ผู้ปฏิบัติงานยังต้องการข้อมูล เครื่องมือ และ
การฝึกอบรมเพื่อให้สามารถคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อน และหลีกเลี่ยงการคัดแยก
ผู้เสียหายผิดพลาดว่าเป็นผู้โยกย้ายถิ่นแบบผิดปกติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์
ด้านลบของผู้เสียหายที่มีต่อเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในการทำงานได้ การใช้เทคนิคที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ รวมถึง
การให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายว่า พวกเขาปลอดภัยจะสามารถเอาชนะความกลัวและความไม่ไว้วางใจของผู้เสียหายได้
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ผลกระทบทางร่ ายกายและจิตใจจากการค้ ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเชิงลบต่อ
ความผาสุกทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ซึ่งในทางกลับกันสิ่งนี้จะส่งผลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้เสียหาย
เกี่ยวกับการคัดแยก เด็กที่ถูกค้ามนุษย์จะได้รับอันตรายเป็นพิเศษจาก
ผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์จากการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะ
แตกต่างกันไปตามอายุและพัฒนาการ ตลอดจนลักษณะและระยะเวลา
ของการค้ามนุษย์

ผลกระทบทางร่างกาย ผู้เสียหายจำนวนมากป่วยหนักและได้รับ
บาดเจ็บสาหัสจากการค้ามนุษย์ (เช่น จากสภาพความเป็นอยู่และการ
ทำงานที่เป็นอันตรายและไม่ดีต่อสุขภาพ การขาดอาหารและการ
รักษาพยาบาล การดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือยาเสพติด
ความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ การสัมผัสกับโรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์) การเจ็บป่วยทางกายอาจหมายถึงผู้เสียหายหลีกเลี่ยงการคัด
แยก เพราะกลัวถูกจับกุมและหวังว่าจะสามารถหาทางรักษาหรือวิธีการ
ฟื้นตัวได้

ผลกระทบทางจิตใจ ผู้เสียหายยังได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ทั้ง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น ภาวะเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์
รุนแรง (PTSD) ซึมเศร้า วิตกกังวล ความนับถือตนเองต่ำ ขาดความมั่นใจ
ความผิดปกติของการกิน การทำร้ายตนเอง ความคิดฆ่าตัวตาย การใช้สาร
เสพติด และความโกรธ และชอบทะเลาะวิวาท ผู้เสียหายหลายรายประสบ
ปัญหาด้านความจำและอาจจำเหตุการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทราบเพื่อ
คัดแยกผู้เสียหายไม่ได้ พวกเขาอาจกลัว สับสน งุนงง และไม่สามารถทำ
ความเข้าใจว่าการคัดแยกคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรต่อพวกเขา
ผู้เสียหายอาจไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเกี่ยวกับการยอมรับการ
คัดแยกและความช่วยเหลือ ผู้เสียหายจำนวนมากได้รับบาดแผลทางใจซึ่ง
มีความซับซ้อนและสกัดกั้นความสามารถหรือความเต็มใจที่จะเปิดเผย
ประสบการณ์จากการถูกค้ามนุษย์ของพวกเขา

[นายจ้างของฉัน] มักจะทรมานฉัน... เธอทุบตีฉันบ่อย ๆ...
ครั้งหนึ่งฉันทำผิดเพราะฉันเหนื่อยมาก...นายจ้างโกรธมากและ
ทรมานฉัน...บอกให้ฉันคลานไปบนพื้นและเธอก็ใช้เชือกสีขาว
เส้นใหญ่ฟาดหลังฉันอย่างแรง... ฉัน [เคย] ฟันหักด้วย...
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)x

[สภาพจิตใจของผมหลังจากถูกค้ามนุษย์] ย่ำแย่มาก ผมป่วยอยู่
นานทีเดียว เพราะแบบนั้นผมก็เลยไม่ได้ทำงาน นั่นคือจุดที่ต่ำที่สุด
ของผม [...] สภาพจิตของผมไม่มั่นคงและหวาดผวา
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xi

พวกเขาหวาดกลัว เหนื่อย อ่อนเพลีย หิว ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการ
อะไร พวกเขาไม่รู้ว่าควรได้อะไร ถึงพวกเราจะให้ข้อมูลไปแต่
พวกเขาก็ไม่รับรู้ มันเป็นช่วงที่พวกเขาต้องพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวจาก
บาดแผลทางใจ (ผู้ปฏิบัติงาน)xii

มันเป็นความรู้สึกโหยหาและรู้สึกละอายใจนิดหน่อย
เพราะหลังจากทำงานต่างประเทศมานานเราก็กลับบ้านโดยไม่ได้
อะไรเลย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xiii

ผู้ชายหลายรายไม่ปริปากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง
พวกเราละอายใจกับความจริงที่ว่าพวกเขาถูกหลอกและโกหก
(ผู้ปฏิบัติงาน) xiv

ผู้เสียหายรู้สึกไม่สบายใจ ละอายใจ อับอายที่ถูกหลอกลวงจากการตกเป็น
เหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ บางรายรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำ
ในระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์ (เช่น โยกย้ายถิ่นแบบผิดปกติ ใช้เอกสารเท็จ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศหรือกิจกรรมทางอาญา) เหยื่อหลายรายละอายใจเพราะพวกเขาล้มเหลวในการหารายได้และมีหนี้ก้อนใหญ่จากการโยกย้ายถิ่น
ความวิตกกังวลของผู้เสียหายอาจรุนแรงขึ้นเมื่อคนอื่นในชุมชนโยกย้ายถิ่นสำเร็จและส่งเงินกลับไปยังบ้านเกิด
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ผู้ถูกค้ามนุษย์บางรายหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการคัดแยก (และรวมถึงความ
ช่วยเหลือ) เพราะพวกเขาไม่ต้องการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากครอบครัวหรือชุมชนของตน
ผู้เสียหายจำนวนมากไม่เล่าความจริงว่า พวกเขาถูกค้ามนุษย์ให้
บุคคลอื่นทราบ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายไม่ต้องการพูดถึงประสบการณ์การค้า
มนุษย์จึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
บางรายอาจแสวงหาการคัดแยก และขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาได้สติจาก
ภาวะช็อกในตอนแรกและเริ่มตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง รวมถึงความ
จำเป็นในการขอความช่วยเหลือ การเปิดเผยมักเกิดขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อผู้เสียหายเข้าใจและไว้วางใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน
และเมื่อมีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง

ฉันแค่ไม่อยากถูกทรมานจากคำถามต่าง ๆ...ฉันอยู่ในภาวะซึมเศร้า
...ฉันไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน...
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xv

[ผู้ปฏิบัติงาน] อยากสื่อสารกับฉันแต่ฉันไม่อยากพูดกับเขา
ตอนนั้นฉันยังรู้สึกกลัวในสิ่งที่ฉันได้เผชิญมา ฉันไม่อยากเล่าเรื่อง
พวกนั้นให้คนอื่นฟัง มันคือชีวิตของฉัน...
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xvi
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การคัดแยกไม่ ตอบโจทย์ ความต้ องการและความจาเป็ นของผู้เสี ยหาย
การคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้ให้สิ่งที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องการและจำเป็นต่อชีวิตหลังการค้ามนุษย์เสมอไป ซึ่งในบางกรณี
อาจนำไปสู่การที่ผู้เสียหายหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการคัดแยก
ไม่นำไปสู่การช่วยเหลือหรือทางเลือกที่ดีกว่า
เมื่อมีการคัดแยกอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีการส่งต่อและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ และอย่างดีที่สุดคือ ทำให้พวกเขาต้อง
เผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจโดยที่ไม่จำเป็นและต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรอง
ที่ตึงเครียด แต่ที่แย่ที่สุดคือการตกอยู่ในอันตรายทางร่างกายและจิตใจ หาก
การคัดแยกนำไปสู่การช่วยเหลือมันย่อมไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ในการคัด
แยกผู้เสียหาย
ดังนั้น การคัดแยกจึงไม่ได้ทำให้ผู้เสียหายอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเสมอไป
ผู้เสียหายบางรายเลือกที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ต่อไป
เพราะพวกเขาสามารถหาเงินได้ ซึ่งการถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์จะเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ ผู้เสียหายบางรายต่อรองเรื่อง
การหลุดพ้นจากการค้ามนุษย์และการคัดแยกเป็นอุปสรรคต่อแผนการ
เหล่านี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายขอเป็นผู้ลี้ภัยและอาจหลีกเลี่ยง
การถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากการขอลี้ภัยของ
พวกเขาอาจเสนอวิธีแก้ไขที่ยืนยาวกว่าการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยรายงานเรื่องนี้ให้ใครรู้เลย...
ผมได้รับคำแนะนำให้ไปแจ้ง [เคสของผม] ที่สถานีตำรวจ
[ชุมชน] ที่ใกล้ที่สุด [เพื่อรับการระบุตัวตน] แต่ ผมไม่เคยทำ
อย่างนั้น [ผมไม่อยากไปแจ้งความเพราะ] ผมกลัวว่าเรื่องนี้จะ
ยืดเยื้อ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xvii

ทำไมทุกอย่างถึงจบลงแบบนี้? [การถูกคัดแยก] ทำฉันพัง...
มันทำให้ฉันเสียแผน ฉันวางแผนว่าจะอยู่ต่ออีกหน่อย...
แต่ตำรวจมาเจอฉันเสียก่อน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xviii
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นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา การคัดแยกผู้เสียหายอาจนำไปสู่การช่วยเหลือภาคบังคับ
ระยะยาว อันได้แก่การอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงระบบปิดที่อยู่ห่างไกลจาก
ครอบครัวและไม่มีทางเลือกในการทำงาน ผู้เสียหายบางรายยอมเลือก
ที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศในฐานะผู้โยกย้ายถิ่นแบบผิดปกติแทน
การช่วยเหลือภาคบังคับในลักษณะนี้ การคัดแยกยังมักกำหนดให้
ผู้เสียหายต้องขึ้นให้การเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งทำ
ให้ผู้เสียหายหลายรายปฏิเสธการคัดแยก แม้ว่าจะหมายถึงการได้รับ
ความช่วยเหลือน้อยลงก็ตาม

[ฉันเคยอยู่ที่ศูนย์พักพิงหกเดือนและไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน
จนกว่าฉันจะให้การเป็นพยาน]...
ฉันไม่มีความสุขเลยและฉันก็ร้องไห้อยู่ตลอดเพราะอยากกลับบ้าน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเด็ก) xix

เจ้าหน้าที่อาจ "สนับสนุน" หรือแม้กระทั่งบีบคั้นให้ผู้เสียหายเป็นพยาน
โดยไม่อธิบายว่าการทำเช่นนี้ส่งผลอย่างไรและไม่บอกสิทธิในการปฏิเสธ
ให้ผู้เสียหายทราบ ในบางประเทศ สิทธิของผู้เสียหาย (รวมถึงการอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว) อาจมีเงื่อนไขตามความร่วมมือในการสืบสวนและ
ดำเนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งผู้เสียหายมักไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ คือความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นเพียงความช่วยเหลือ
ชั่วคราวและไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาว

ถ้าเรื่องมันยุ่งยากและต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฉันก็ไม่อยาก
[ถูกคัดแยก] ฉันไม่ชอบทำอะไรยุ่งยากแบบนั้น ฉันไม่อยากเข้าไป
เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมาย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xx

ความช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นหรือสิง่ ที่ผู้เสียหายต้องการ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเองและไม่ต้องการความช่วยเหลือ ในขณะที่บางรายต้องพึ่งพาการ
สนับสนุนประเภทอื่นในการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม (เช่น
จากครอบครัว เพื่อน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และบริการอื่น ๆ )
ในกรณีเช่นนี้ การคัดแยกอาจไม่มีข้อดี (แต่มีข้อเสียมากมาย) ต่อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้หากความช่วยเหลือที่มีอยู่ไม่ตรง
กับความต้องการ ผู้เสียหายก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะรับการคัดแยกว่า เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เช่น ไม่ตรงกับความต้องการด้านการ
ช่วยเหลือที่จำเพาะเจาะจงและเฉพาะบุคคล) หรือความช่วยเหลืออยู่ใน
รูปแบบที่
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนตัวและของครอบครัว (เช่น ต้องอาศัยอยู่
ในศูนย์พักพิง ต้องอาศัยในที่ที่กำหนดเป็นเวลานาน ต้องอยู่ห่างไกลจาก
ครอบครัว ไม่สามารถทำงานได้)

ฉันบอกไปว่า "ฉันไม่ยอมไปอยู่ศูนย์พักพิง ฉันทนอยู่ในสถานที่ปิด
แบบนั้นไม่ได้ ฉันอยู่ในสถานที่ปิดมาเกินพอแล้ว
ฉันถูกทำร้ายมามากพอแล้ว" (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxi

ไม่มองว่าตนเองเป็นผู้เสียหาย บางรายไม่ได้มองว่าตนเองเป็นผู้เสียหาย
สำหรับบางราย ความคิดเช่นนี้เป็นเพราะพวกเขามาจากสภาพแวดล้อมที่
การแสวงหาประโยชน์เป็นเรื่องปกติและไม่มีการคุ้มครองแรงงาน
การค้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการโยกย้ายถิ่นหรือ
ประสบการณ์ทำงานครั้งก่อนเสมอไป

...ครอบครัวกับญาติ ๆ ทุกคนสนับสนุนฉัน
นอกจากนี้ ผู้นำทางศาสนาก็มาให้กำลังใจและคำแนะนำเพื่อให้ฉัน
จัดการกับตัวเองได้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxx

ฉันรูส้ กึ ว่าถูกดูถกู จากความหมายของคำ พวกเราถูกขายก็จริง
แต่พวกเราไม่ใช่เหยื่อ ฉันไม่อยากถูกเรียกว่า "เหยื่อ" มันทำให้ฉัน
โกรธมาก ฉันไม่ชอบเลย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxiii

หลายรายรู้ว่าถูกแสวงหาประโยชน์แต่มองว่าตน "โชคร้าย" มากกว่าจะเป็นผู้เสียหาย บางรายไม่ได้มองว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพราะพวกเขาโยกย้าย
ถิ่นอย่างกระตือรือร้นและไม่ได้มองว่าตนเองมีความเปราะบางหรือตกเป็นผู้เสียหาย หลายรายคิดว่าประสบการณ์ที่แม้ว่าจะลำบากตรากตรำเพียงใดก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ในการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของตน สำหรับผู้เสียหายบางราย การถูกเรียกหรือมองว่าเป็นผู้เสียหายนั้นเป็นเรื่องน่าอึดอัดและทำให้ไม่สบายใจ
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แม้ว่าพวกเขาอาจมองว่าสถานการณ์ของตนเป็นการแสวงหาประโยชน์
แต่เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วการคัดแยกก็ไม่ได้เสนอทางเลือกที่ดีกว่าเสมอไป
การรับรู้ถึงการแสวงหาประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนใช้เปรียบเทียบ
กับสถานการณ์ของตน
การคัดแยกในระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์อาจถูกมองว่าไม่มีผลดีต่อผู้ที่มี
ภาวะวัตถุดีกว่าเมื่อคราวที่ตนต้องอยู่ในประเทศบ้านเกิดหรือ
ผู้ที่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นหลังจากได้รับการคัดแยก

...ฉันเคยทำงานที่ [ประเทศของฉัน] มาก่อนแล้ว... มันก็เหมือน ๆ
กัน รู้ไหม เจ้านายแย่มาก ฉันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ...
ฉันทำงานในสถานการณ์แบบนี้มาห้าปีแล้ว ฉันไม่รู้หรอกว่าอะไร
ถูกกฎหมาย อะไรผิดกฎหมาย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์]xxiv

ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกังวลและข้อพิจารณาต่าง ๆ ของผู้เสียหายเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอ
ทางเลือกและโอกาสที่ตรงกับความต้องการของผู้เสียหายได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความเข้าใจว่า ผู้ที่ถูกค้ามนุษย์รับรู้ประสบการณ์ของตน
อย่างไร และความต้องการของผู้เสียหาย รวมถึงเหตุผลที่ทำให้พวกเขาปฏิเสธการคัดแยก

ข้อกังวลอื่น ๆ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีเกี่ยวกับการคัดแยกมีอะไรบ้าง?
เราจะแก้ไขข้อกังวลเหล่านัน้ ได้อย่างไร?

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา
สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าวัฒนธรรมและภาษามีผลต่อการรับรู้ของ
ผู้เสียหายเกี่ยวกับการคัดแยกอย่างไร กระบวนการและความเต็มใจที่
จะรับการคัดแยกและรับการช่วยเหลือ วัฒนธรรมคือสิ่งที่บอกถึงการ
รับรู้ของผู้เสียหายที่มีต่อสถานการณ์ระหว่างและภายหลังการค้า
มนุษย์ เช่นเดียวกับ การตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดแยกของผู้เสียหาย
ตัวอย่างเช่น บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการแสวงประโยชน์และการละเมิด และสิ่งที่
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ "ปกติ" ในบางกรณี บรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรม (ความรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน) อาจ
หมายความว่าการแสวงหาประโยชน์เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เนื่องจากช่วย
ให้พวกเขาปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่มีต่อเด็กหรือผู้ปกครองได้
วัฒนธรรมยังบอกถึงบรรทัดฐานทางพฤติกรรม (สำหรับชายและหญิง

การรับรู้ของผู้เสียหายที่มีต่อสถานการณ์ของตน
และการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดแยก

ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์

ความเชื่อส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและชุมชน
อับอายที่ต้องพูดถึงบางหัวข้อ

บรรทัดฐานทางพฤติกรรม
การทนต่อความรุนแรง
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ผู้ใหญ่และเด็ก) ความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน (เช่น ความรุนแรงทางเพศ การยอมรับความรุนแรง) ความเชื่อเกี่ยวกับชะตากรรม
อาจขัดขวางการเปิดเผยประสบการณ์การค้ามนุษย์แก่ผู้ปฎิบัติงาน
อุปสรรคด้านภาษาอาจขัดขวางการคัดแยก เนื่องจากผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์มักไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้ปฏิบัติงานอาจช่วยพวกเขา
ได้อย่างไร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อุปสรรคทางภาษาอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้ตัวบ่งชี้และประเมินว่าผู้เสียหายว่าถูกค้ามนุษย์
หรือไม่ และพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในด้านใด สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทวี
ความสำคัญในกรณีของเด็กที่ระดับการอ่านออกเขียนได้ที่แตกต่างกัน
รวมถึงความเข้าใจในภาษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความซับซ้อน

ฉันนึกว่าจะถูกขายต่ออีกทอด ฉันไม่เข้าใจภาษาของพวกเขาเลย
สักนิด...ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย...ฉันต้องการล่าม
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxv

แต่ล่ามก็อาจไม่ว่างเสมอไป หรือมีราคาแพง หรือไม่มีความละเอียดอ่อนในการเข้าหาผู้เสียหายเสมอไป ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ในการคัดแยกของผู้เสียหาย
ผู้ปฏิบัติงานบางรายจึงอาศัยผู้ที่เดินทางมากับผู้เสียหาย (ซึ่งมักจะเป็นผู้ค้ามนุษย์) ให้ช่วยแปลภาษา ซึ่งนำไปสู่การการคัดแยกที่ผิดพลาด
สำคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาว่าวัฒนธรรมและภาษามีผลต่อการรับรู้ของผู้เสียหายและการตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดแยกของ
ผู้เสียหายอย่างไร รวมถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มอย่างไร การให้ล่ามมืออาชีพและผู้ไกล่เกลี่ยทางวัฒนธรรมเข้า
มามีส่วนร่วมจะช่วยประสานการแบ่งแยกทางภาษาและวัฒนธรรมได้ เทคโนโลยีบางอย่างสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องภาษาได้ แต่
ยังคงต้องให้ความใส่ใจต่อความอ่อนไหวในการโต้ตอบกับผู้เสียหาย

อุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษาใดบ้างที่คุณเผชิญในการคัดแยกผู้เสียหาย?
คุณจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านีใ้ นอนาคต?
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แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เรียนรู้วิธีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้สกัดกั้นการคัดแยกผู้เสียหายและพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงผู้เสียหาย ประเมินวิธีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้ควบคุมผู้เสียหายและ
ดำเนินการเพื่อบรรเทาการควบคุมเหล่านี้ รวมถึงการพูดคุยถึงข้อกังวลและความกลัวกับผู้เสียหายโดยตรง ทำความเข้าใจว่าการข่มขู่และความรุนแรงของ
ผู้ค้ามนุษย์ทำให้ผู้เสียหายหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการคัดแยกอย่างไร และพูดคุยกับผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อคุ้มครองพวกเขา
เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการค้ามนุษย์และบาดแผลทางใจที่มีต่อผู้เสียหาย รวมถึงสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความจำ ความเข้าใจ และการตัดสินใจ
อย่างไร ทำความเข้าใจว่าความกลัวและบาดแผลทางใจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ผู้เสียหายสามารถและเต็มใจที่จะเล่าให้คุณฟังเมื่อทำการคัดแยก ตระหนักถึงความ
กลัวและความกังวลของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการข่มขู่และความรุนแรงที่พวกเขาได้รับจากน้ำมือของผู้ค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ในบางกรณี ใส่ใจต่อ
ประสบการณ์ด้านลบในอดีตของผู้เสียหายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ และให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายว่าพวกเขาปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง และได้รับการสนับสนุน
ตระหนักถึงความรู้สึกละอายใจและอับอายของผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์และสร้างความมั่นใจให้ผู้เสียหายว่าพวกเขาไม่ผิด ตระหนักถึงความกลัวต่อ
การเลือกปฏิบัติและการตีตราจากครอบครัวและชุมชนของผู้เสียหาย รับรู้ว่าการเปิดเผยเรื่องราวมักต้องใช้เวลา และผู้เสียหายอาจเปิดเผยประสบการณ์
การค้ามนุษย์ของตนหลังจากผ่านไประยะหนึ่งและเมื่อเกิดความไว้วางใจแล้ว
ทำความเข้าใจว่า การคัดแยกเด็กที่ถูกค้ามนุษย์นั้นมีความเปราะบางและเฉพาะเจาะจง และต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเพิ่มเติม รวมถึง
การสัมภาษณ์ที่เป็นมิตรกับเด็กและการสันนิษฐานว่าเป็นผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้เสียหายต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำและได้รับบาดแผลทางใจอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการควบคุมผู้ที่จะติดต่อกับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เมื่อทำการคัดแยก หลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ซ้ำหลายครั้ง ดำเนินการป้องกันและคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็ก
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแก่ผู้เสียหายในภาษาและรูปแบบที่พวกเขาสามารถเข้าใจและจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบได้
ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยก และความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงได้ รวมทั้งเด็ก
ตระหนักว่าการคัดแยกและความช่วยเหลือไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เสียหายเสมอไป และไม่ใช่ผู้เสียหายทุกคนที่จะยอมรับการคัดแยก
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการความช่วยเหลือของผู้เสียหายที่แตกต่างกัน และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านีเ้ พื่อให้
ผู้เสียหายมีแรงจูงใจที่จะรับการคัดแยก
ใช้ความละเอียดอ่อนในการโต้ตอบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงสังเกตอาการไม่สบายใจของผู้เสียหายเมื่อพูดถึงการแสวงหาประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับพวกเขา เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ ใส่ใจในผู้เสียหาย เป็นมิตรกับเด็ก ให้ความสำคัญกับเพศสภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
และประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในการทำงานเพื่อระบุและส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้เวลาและพื้นที่ที่จำเป็นแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อเปิดเผย
ประสบการณ์การค้ามนุษย์ของพวกเขา รวมถึงในระยะต่อไปหากจำเป็น
ระบุล่ามที่มีคุณสมบัติและมีความละเอียดอ่อน ดำเนินการให้แน่ใจว่า ล่ามได้รับการฝึกอบรบเกี่ยวกับวิธีสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่
คำนึงถึงบาดแผลทางใจ ระบุอุปสรรคทางวัฒนธรรมในการคัดแยกผู้เสียหายแล้วจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ที่อยู่ในเครื่องมือ ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอน
ในการคัดแยก ดึงผู้ไกล่เกลี่ยทางวัฒนธรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการระบุตัวตน
ดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายถูกเก็บเป็นความลับ และเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย ระหว่างการคัดแยกและการส่งต่อ
การสัมภาษณ์ควรทำในสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
ดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ถูกลงโทษทางอาญาอันเป็นผลโดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์ คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการคัดแยก
ผิดพลาด โดยการคัดกรองบุคคลที่อาจไม่ดูเหมือนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในทันทีหรือในคราวแรกที่เห็นอย่างรอบคอบ
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ความท้ าทายเชิงโครงสร้ างและสถาบันในการคัดแยก

ลักษณะที่ซ่อนเร้นของการค้ามนุษย์
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลายรายถูกบังคับให้ทำงานและอาศัยอยู่ใน
สถานที่ที่ซ่อนเร้นหรืออยู่ห่างไกล บางครั้งถึงกับถูกกักขังและไม่มีเสรีภาพ
ในการเดินทางเคลื่อนย้าย พวกเขามักจะถูกจัดให้อยู่ "พ้นสายตา" และ
โดยทั่วไปแล้วจะถูกจำกัดการติดต่อกับผู้อื่นและถูกจับตาดูอย่างเข้มงวด
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน
(เช่น งานโรงงาน ประมง ทำสวน งานบ้าน) เช่นเดียวกับการค้ามนุษย์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การบังคับแต่งงานขอทาน การกระทำผิด
กฎหมาย และกิจกรรมทางอาญาต่าง ๆ

[สวน] อยู่กลางป่าฝนที่มีทางเข้าไปในเมืองได้แต่อยู่ไกลมาก
ประมาณสี่สิบกิโลเมตรได้... ถ้าไปตลาด หรือเข้าเมือง
จะอยู่ประมาณสี่สิบกิโลเมตร... แต่พวกเราไม่เคยไปที่นั่นเลย
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxvi

ผู้เสียหายถูกกันให้อยู่ "พ้นสายตา"

ในเรือกลางทะเล

ในบ้านพักอาศัยส่วนตัว

โรงงาน สถานที่ทำงานที่มีการควบคุมการเข้าออก

ในสถานที่ห่างไกล

สถานที่ที่มีควบคุมการเข้าถึงอย่างเช้มงวด

ดังที่กล่าวไปแล้ว ในการที่เจ้าหน้าที่ "มองไม่เห็น" ผู้เสียหายนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในผู้เสียหายแต่ละราย และสถานที่ที่
พวกเขาถูกแสวงหาประโยชน์มีอิทธิพลต่อรูปแบบของการค้า
มนุษย์

ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือ [การค้ามนุษย์ในงานประมง] นั้นเกิดขึ้นในทะเล
... สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นจึงจำกัดมาก
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxvii

15

ในขณะที่การถูกนำตัวไปซ่อนสามารถสกัดกั้นการคัดแยกได้ แต่
การที่เจ้าหน้าที่สามารถพบเห็นตัวผู้เสียหายได้ก็ไม่ได้รับประกันว่า
จะคัดแยกพวกเขาได้ ผู้เสียหายบางรายทำงานโดยเปิดเผยภายใต้
สายตาของเจ้าหน้าที่และเดินทางไปมาอย่างอิสระแต่ก็ยังไม่ได้รับ
การคัดแยก

[ที่ทำงาน] เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ พวกเราถูกพาไปที่นั่นโดยตรง
นั่นคือที่ที่พวกเรานอน พวกเราแปลกใจเพราะที่ตกลงกันไว้คือพวกเรา
จะได้นอนที่โรงแรม (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxviii

ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร และผู้เสียหายถูกแสวงหาประโยชน์ที่
ไหน สิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้องระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกแสวงหาประโยชน์แล้วประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจและเข้าไปยังสถานที่เหล่านี้เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการคัดแยก

อคติ สมมติฐาน และความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานบางรายอาจมีอคติ สมมติฐาน และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางและบ่อนทำลายการคัดแยกผู้เสียหาย
มุ่งเน้นเฉพาะการค้ามนุษย์บางรูปแบบและผู้เสียหายบางประเภท
ในหลายประเทศ ความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายมุง่ เน้นไปที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นหลัก
และมีการคัดแยกผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นอย่างจำกัด
ในบางกรณีภาพพจน์แบบเหมารวมและตามเพศสภาพของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานจะระบุว่าเป็น
ผู้เสียหาย (เช่น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นที่จดจำในฐานะผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์มากกว่าผู้ชายและเด็กผู้ชาย) ผู้ชายบางรายถึงกับถูก
เยาะเย้ยและเอาผิดทางอาญาโดยผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับพวกเขาอย่างจริงจัง ในกรณีอื่น ๆ ผู้ปฎิบัติงานตั้งใจที่จะพุ่ง
ความสนใจไปที่การค้ามนุษย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น
การพิจารณาว่าการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศนั้น
“ร้ายแรงกว่า” กว่าการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ และทึกทักว่ามีเพียง
ผู้หญิงเท่านั้นที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบนี้)
ผลที่ตามมาคือผู้ชายที่ถูกค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศมักจะถูกมองข้ามไป ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่
ระบุว่าเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI+
(หญิงรักหญิง ชายรักชาย รักร่วมสองเพศ คนข้ามเพศ เพศทางเลือก
หรือผู้ที่กำลังค้นหาตัวเอง เพศกำกวมและรสนิยมทางเพศและอัต
ลักษณ์ทางเพศที่ตนเป็นผู้กำหนดเอง) ก็ถูกมองข้ามเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ในประเทศที่ความสัมพันธ์ทางเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย ผู้เสียหายกลุ่ม LGBTQI+ อาจถูกลงโทษทางอาญาในข้อหา
การมีสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแทนที่จะถูกมองว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

[เจ้ าหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมาย] บางรายอาจทาการคัดแยก แต่ ก็ไม่ ลงมือ
ทาอะไรกับมัน โดยกล่าวว่ า "มันไม่ คุ้มเวลาของผม" ถ้ าเป็ นอะไรที่
เกีย่ วกับผู้ชาย เจ้ าหน้ าที่กจ็ ะไม่ เข้ าไปแตะเรื่ องพวกนั้น
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxix

หลาย ๆ อย่างมันเกี่ยวข้องกับจุดยืนของประเทศในเรื่องการ
โยกย้ายถิ่นด้วย คนทั่วไปมองดูคนเหล่านี้ [ที่อาจเป็นผู้เสียหาย]
และพูดว่า "พวกเขาไม่ใช่ผู้เสียหาย พวกเขาแค่ต้องการเอา
คนพวกนี้ออกไปจากประเทศ คนพวกนี้ทำผิดกฎหมาย"
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxx

ตำรวจบางรายหัวเราะเยาะพวกเราแล้วบอกว่าพวกเราโง่ มีแต่คนโง่
เท่านั้นที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์แบบนั้น...
พวกเขาไม่เข้าใจว่าเราถูกบังคับให้ทำงาน ถูกขู่ฆ่า... พวกเขาไม่เชื่อว่า
หนังสือเดินทางของเราถูกผู้แสวงหาประโยชน์ยดึ ไป
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxi

เธอพูดชัดเจนมากตอนอยู่ที่ด่านเข้าเมือง เธอบอกว่าตัวเองถูก
ค้ามนุษย์ เธอบอกทุกคนว่าเธอถูกค้ามนุษย์มาแต่ไม่มีใครฟังเธอเลย
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxxii
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อคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ผู้ปฏิบตั ิงานบางรายไม่ยอมรับว่า
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายพวกเขาดูเหมือนเต็มใจ
ค้าประเวณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศที่เป็นเด็กก็ถูกตราหน้าว่าเป็นโสเภณี แม้ว่าผู้เสียหายจะถูกบังคับ
ขู่เข็ญ หรือใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่จำเป็นในการลักลอบค้าเด็กก็ตาม
ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติงานบางรายก็ทึกทักอย่างผิด ๆ ว่า
ผู้ให้บริการทางเพศทุกคนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งนำไปสู่
การคัดแยกผิดพลาด และบางครั้งกลายเป็นการบีบบังคับให้รับ
การคัดแยกและความช่วยเหลือ

เราไปขอให้ [เจ้าหน้าที่] ช่วยเหลือ [ผู้เสียหาย] แต่เจ้าหน้าที่กลับ
บอกว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพราะพวกเรามี
สัญญาจ้างงาน แต่ [การมี] สัญญาจ้างงานไม่ใช่ข้ออ้างและพวกเรา
ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัญญาพวกนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า...
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามีสัญญาจ้างงานพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxiii

ผู้ที่อ้างว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มักตัดสินใจ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ความสมควร” ของผู้เสียหาย ผู้ที่ถูกค้า
เดินทางตามเจตจำนงเสรีของตนเอง และเหตุผลที่พวกเขา
มนุษย์บางรายไม่ได้ถูกมองว่าเป็น “ผู้เสียหายที่แท้จริง” เนื่องจาก
ประณามผู้ค้ามนุษย์ก็เพราะ [ผู้ค้ามนุษย์] ละเมิดข้อตกลง...
พฤติกรรมและทัศนคติของพวกเขา (รวมถึงความคิดที่เป็นปรปักษ์ต่อ
เราไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาคือผู้เสียหายตามคำจำกัดความ
การคัดแยก) เพราะพวกเขาไม่ได้ "ดูเหมือนผู้เสียหาย" หรือเพราะ
ตรงตัวของคำศัพท์ พวกเขาไม่ได้ถูกจับตัวไปและถูกบังคับ
พวกเขาได้โยกย้ายถิ่นไปแล้ว หรือเคยถูกค้ามนุษย์มาก่อนหน้านี้
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxxiv
ผู้ปฏิบัติงานบางคนเน้นตรงที่ผู้เสียหายถูกบังคับ "จริง" หรือไม่
ซึ่งทำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจตรงกับเกณฑ์หรือไม่ก็ได้
ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขารู้ตัวมากแค่ไหนว่าตนเองถูกแสวงหาประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานบางคนมุ่งเน้นที่การกระทำในขณะที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการโยกย้ายถิ่นแบบ
ผิดปกติและการค้าประเวณี มากกว่าประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สะสมกันจนกลายเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้เสียหายที่ "สมควร" หรือ "ไร้เดียงสา"
เท่านั้นที่จะได้รับการคัดแยกและช่วยเหลือ
ความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายควรตระหนักถึงการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบและผู้เสียหายในทุกลักษณะ สิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้อง
พิจารณาและเอาชนะอคติ ข้อสันนิษฐาน และความเข้าใจผิดใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจทำให้
การคัดแยกผู้เสียหายทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน
ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มว่าจะพบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ได้แก่
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ควบคุม
ชายแดน) มักได้รับการฝึกอบรมด้านการคัดแยกผู้เสียหายเพียงเล็กน้อย
หรือไม่ได้รับเลย หรือเมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้วก็จะไม่ได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มเติม การให้คำปรึกษา หรือการเพิ่มพูนทักษะอีก กฎหมายต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในยุคแรก ๆ มักกำหนดไว้เป็นวงแคบว่า
การค้ามนุษย์เป็นการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือ
การค้าสตรีและเด็ก ซึ่งส่งผลต่อผู้เสียหายที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การฝึกอบรมให้คัดแยก ปัจจุบันนี้หลายประเทศได้ปรับปรุงกฎหมาย
และนโยบายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อให้ครอบคลุมการค้ามนุษย์ทุก
รูปแบบ

ผมไม่คิดว่า [เจ้าหน้าที่] จะมองว่าคดีพวกนี้เป็นคดีค้ามนุษย์หรือ
แรงงานบังคับ อย่างมากก็แค่ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง...
ซึ่งความท้าทายคือการทำให้พวกเขาเริ่มมองว่าคดีพวกนี้เป็น
คดีค้ามนุษย์ (ผู้ปฏิบัติงาน) xxxvi

ฉันไม่คิดว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จะรู้ถึงลักษณะของ
สัญญาณและอาการ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ มากพอ
(ผู้ปฏิบัติงาน)xxxv
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แต่ไม่ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เสมอไป
ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม
ซึ่งรวมถึงขอบเขตของความรุนแรงของอาชญากรรมในชุมชนของ
ตน และทักษะในการแยกแยะระหว่างการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานและการค้ามนุษย์ การขาดการฝึกอบรมและการสร้างขีด
ความสามารถอาจเป็นผลมาจากการไม่ให้ความสำคัญกับ
การค้ามนุษย์ หรือการไม่เชื่อมต่อโยงกันระหว่างผู้ที่ได้รับ
การฝึกอบรมและผู้ที่ทำการคัดแยกผู้เสียหายในทางปฏิบัติ
การขาดขีดความสามารถอาจเห็นได้เด่นชัดเจนเมื่อเจ้าหน้าที่มีการ
สลับผลัดเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่ความท้าทายในการสร้างและรักษาขีด
ความสามารถ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะ
นำคำจำกัดความทางกฎหมายของการค้ามนุษย์มาใช้กับ
ประสบการณ์จริงในชีวิตของบุคคล
การคัดแยกผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการประเมินที่ซับซ้อนและต้องใช้
ดุลยพินิจเป็นกรณีไป ผู้ปฏิบัติงานมักต้องทำงานโดยไม่มีคำแนะนำ
ในการดำเนินการตามแนวคิดหลัก (เช่น การขู่เข็ญ
การแสวงหาประโยชน์ การใช้จุดอ่อนในทางที่ผิด และการที่
คำจำกัดความของการค้ามนุษย์นั้นแตกต่างกันระหว่างผู้เสียหายที่
เป็นผู้ใหญ่และเด็ก) ผู้เสียหายบางรายตั้งใจหลีกเลี่ยงการคัดแยก
บางรายก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ค้ามนุษย์ให้หลบเลี่ยงไม่ให้ถูกตรวจ
พบ ซึ่งทำให้ความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายซับซ้อนยิ่งขึ้น
การคัดแยกผู้เสียหายอาจเป็นหนึ่งในหลายภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
รับผิดชอบและมักไม่ใช่งานที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก หรือ
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ดังนั้น การคัดแยกผู้เสียหายจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นการทำงาน
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าแรงงาน)
ซึ่งส่งผลให้มีการคัดแยกผู้เสียหายอยู่ในระดับต่ำ
ความละเอียดอ่อนของผู้ปฏิบัติงาน การคัดแยกผู้เสียหายไม่ได้เป็น
เพียงการที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ถึงสัญญาณของการค้ามนุษย์
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสามารถคัดกรองและโต้ตอบกับผู้เสียหายใน
ลักษณะที่นำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจและการเปิดเผยเรื่องราว
ถึงกระนั้นก็ตามผู้เสียหายจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
ระมัดระวังและเหมาะสม บ่อยครั้งที่ผู้เสียหายมักประสบกับ
การคัดกรองที่เหมือนการสอบปากคำมากกว่าการสัมภาษณ์
การปฏิบัติที่รุนแรงและไม่เป็นมืออาชีพทำให้ผู้เสียหายไม่พอใจและ
หวาดกลัว จนพวกเขาไม่ยอมเปิดเผยสิง่ ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่รู้หรือ
ยอมรับการคัดแยก สภาพแวดล้อมที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หลายรายถูกคัดแยกก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจหรือสะดวกใจ
และไม่เอื้อต่อการเปิดเผยเรื่องราว (ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างการ
ตรวจแรงงานหรือปฏิบัติการของตำรวจ ที่ชายแดน
หรือเมื่อกลับถึงบ้าน

...ที่ด่านตรวจชายแดน ตำรวจจะสลับผลัดเปลี่ยนกันไป ฉันมั่นใจว่า
ตำรวจเหล่านี้ไม่สามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
พวกเขาไม่มีคุณสมบัติ คุณสมบัติที่มีก็ไม่ตรงกับตำรวจ
และไม่สามารถคัดแยกผู้เสียหายได้ (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxvii

ฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะบางครั้งเราก็ทำงานภายใต้คำจำกัดความ
[ของการค้ามนุษย์] ที่แตกต่างกัน และไม่มีใครรู้จริง ๆ ว่าเรากำลัง
ทำงานภายใต้คำจำกัดความไหนกันแน่ (ผู้ปฏิบัติงาน) xxxviii

ตอนที่ถูกหลอกไป...ผมเคยเป็นลม เจ้านายเลยพาผมไปโรงพยาบาล หมอ
ทีน่ น่ั [ถาม] ผมหลายอย่าง... เขาดูเหมือนเข้าใจว่า [ผมถูกค้ามนุษย์]...
ตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย...[แต่] ตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาล
ผมก็เห็นเจ้านายมารอผมอยู่ดี (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxxix

...เจ้านายห้ามไม่ให้พวกเรารับ [ข้อมูล] ใด ๆ จากตำรวจ แล้วให้เอา
ไปเผาทันที [เจ้านายบอกว่า] "ตำรวจโกหก พวกเขาจะ [สั่ง]
ให้ส่งเธอกลับประเทศ" (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xl

[ตำรวจ] ตะคอกใส่ฉัน... เขากระชากเสื้อฉันจนฉันเกือบล้มตกเก้าอี้
[เขาตะคอกว่า] "บอกมานะว่าใครเป็นคนส่งแกมา [ต่างประเทศ]
ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาวิทยุนี่ฟาดหัวแก" เขาถือวิทยุที่ตำรวจใช้คุยกันอยู่
ในมือ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xli

เราก็รู้สึกกลัวตอนที่เราเห็นปืน ตอนที่พวกเขาเข้ามาหาเรา [มีตำรวจ
อยู่] หลายราย... ตอนนั้นพวกเราอยู่ในห้องกับลูกค้า ตำรวจก็เข้ามา
เคาะประตู ตอนแรกเราไม่อยากเปิดประตู แต่จู่ ๆ พวกเขาก็พังประตู
เข้ามาจับเราแบบคาหนังคาเขา พวกเขาถ่ายรูปไปด้วย (ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์) xlii
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ความประมาทเลินเล่อ การปฎิบัติอย่างโหดร้ายทารุณ และการใช้
อำนาจในทางมิชอบ ผู้ปฏิบัติงานบางรายไม่ทำการคัดแยกผู้เสียหาย
และอาจถึงกับขู่กรรโชกพวกเขา โดยบังคับให้พวกเขาจ่าย "ค่าปรับ"
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อการประเวณี
อาจถูกล่วงละเมิดและกดดันให้จ่ายเงินและให้บริการทางเพศเพื่อ
หลีกเลี่ยงการจับกุม ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจร่วมมือกับผู้ค้ามนุษย์
และแม้กระทั่งส่งตัวผู้เสียหายกลับไปให้ผู้ค้ามนุษย์เมื่อผู้เสียหายมา
ขอให้ช่วย ผู้เสียหายยังรายงานว่า เคยถูกทารุณกรรมทางกายและ
ทางเพศ และถูกล่วงละเมิดขณะถูกคุมขังในฐานะ
ผู้โยกย้ายถิ่นแบบผิดปกติอีกด้วย การกระทำดังกล่าวอาจเป็น
ความประมาทเลินเล่อ การสมรู้ร่วมคิด การใช้อำนาจในทางที่ผิด การ
ทุจริต หรือแม้กระทั่งอาชญากรรมจากการค้ามนุษย์ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย...บอกว่าถ้าเราจ่ายเงินให้เขาคนละ 100
ดอลลาร์ เขาจะยอมปล่อยพวกเราไป...แต่เราไม่มีเงินเลย...พ่อแม่ก็
ไม่มีเหมือนกัน เนื่องจากเราไม่มีเงินจ่าย พวกเราก็เลยถูกกักขัง
เป็นเวลาสามเดือน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xliii

ฉันทำงานอยู่ตามท้องถนนและมีเด็กผู้หญิงที่จะไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีตำรวจที่เป็นคนคุมซ่องและขายผู้หญิงด้วย
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเด็ก) xiiv

การเพิ่มพูนและสร้างมาตรฐานความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (รวมถึงความเข้าใจและการนำแนวคิด
ทางกฎหมายที่ซับซ้อนไปใช้) เป็นกุญแจสำคัญในการคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับ
การฝึกอบรมด้านการคัดแยกผู้เสียหาย และคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรอบกฎหมายและโครงสร้างสถาบัน ผู้ปฏิบัติงานยัง
ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เสียหายในการคัด
แยก การเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือ การยกระดับความใส่ใจและการดูแล รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการสัมภาษณ์ให้
ปลอดภัย และสะดวกสบาย ช่วยสร้างความไว้วางใจและคุ้มครองผู้เสียหายได้ดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงควรรับผิดชอบต่อความล้มเหลวใน
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การกระทำผิดที่มีการรายงานเข้ามาควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

การค้ามนุษย์รปู แบบใดที่ถือเป็นความผิดทางอาญาในประเทศของท่าน? ส่วนใดของคำจำกัดความ
ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศของท่านที่เข้าใจได้ยากและนำไปใช้ได้ยาก?
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การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกและการส่งต่อ
ผู้เสียหายจำนวนมากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การคัดแยกหมายถึงอะไรและมีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร พวกเขาไม่เข้าใจสถานะของตนเองในฐานะ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานบางรายไม่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบอย่างชัดเจนว่า การคัดแยก
หมายถึงอะไรและความคุ้มครองที่ผู้เสียหายจะได้รับ
บ่อยครั้งที่ผู้เสียหายมักไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับสิทธิ
และทางเลือกของพวกเขา นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ อาทิ การรู้หนังสือ ภูมิหลังทางการศึกษา ทักษะการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ภาษาและวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ส่งผล
ต่อความเข้าใจของผู้เสียหาย
สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือการให้ข้อมูลทางวาจาและไม่ถูกกล่าวซ้ำในภายหลัง
นอกจากนี้ยังไม่ค่อยมีการให้ข้อมูลในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่ผู้เสียหาย
สามารถอ่านและอ้างถึงเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะที่จิตใจสงบและเปิดรับ
มากขึ้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กยังต้องการข้อมูลทั้งที่
เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจาเกี่ยวกับการคัดแยกในฐานะผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์และทางเลือกในการช่วยเหลือ แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวเสมอไป เมื่อมีการให้ข้อมูลแก่เด็กที่ถูกค้ามนุษย์
ข้อมูลมักไม่ถูกปรับให้เหมาะกับอายุและพัฒนาการของเด็ก

พอไปอยู่ที่ [ศูนย์พักพิง] ได้หนึ่งสัปดาห์ ฉันก็เริ่มคุยกับ [ผู้หญิง]
คนอื่น ๆ ที่อยู่ที่นี่มาก่อนฉัน ถึงได้รู้ว่าฉันต้องอยู่ที่นี่นานกว่าที่ตำรวจ
บอก พวกเธอเล่าว่าตำรวจบอกว่าพวกเธอจะต้องอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่วัน
แต่อันที่จริงพวกเธออยู่ที่นี่มาหกหรือเจ็ดเดือนแล้ว
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xlv

[อย่างแรกเลยคือ เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ต้องการรู้สิทธิของตัวเอง]...
บางรายไม่อยากไปหาหมอหรือ [ผู้ปฎิบัติงานทั่วไป]... เด็ก ๆ ไม่กังวล
เรื่องนั้น พวกเขาอยากรู้ว่า การอยู่ที่นี่พวกเขามีสิทธิอะไร
(ผู้ปฏิบัติงาน) xlvi

ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่พวกเขาจะได้รับจากการคัดแยกว่า เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาษาและรูปแบบที่พวกเขา
สามารถเข้าใจได้ เพื่อให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการคัดแยก ข้อมูลควรเป็นทั้งแบบวาจาและแบบลายลักษณ์อักษร
และปรับให้เหมาะกับผู้เสียหายที่มีการศึกษาและการรู้หนังสือต่างกัน รวมทั้งเด็กในวัยและพัฒนาการที่แตกต่างกัน

ท่านสามารถทำอะไรเพื่อช่วยให้ผู้เสียหายเข้าใจถึงการคัดแยกและประโยชน์ของการคัดแยก
ได้ดียิ่งขึ้น? ท่านสามารถให้ข้อมูลอะไรแก่พวกเขาได้บ้าง?
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เครื่องมือคัดกรองและขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายไม่เพียงพอ
การคัดแยกผู้เสียหายจำเป็นต้องมีเครื่องมือและขั้นตอนที่มี
ประสิทธิภาพ แต่ใช่ว่าทั้งสองอย่างนี้จะมีอยู่แล้วเสมอไป
แม้แต่ในที่ที่มีอยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็อาจไม่ทราบว่ามีเครื่องมือและ
ขั้นตอนดังกล่าว หรือได้รับการฝึกอบรมในการใช้งาน เครื่องมือและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ไม่เปิดให้ใช้ได้แบบสาธารณะหรือไม่มีการแบ่งปัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหาย
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศมักใช้เครื่องมือและขั้นตอน
ในการคัดแยกผู้เสียหายที่แตกต่างกัน (และบางครั้งก็ขัดแย้งกัน)

...เราไม่มี [ระเบียบปฏิบัติ] เท่าที่ฉันรู้นะ...ฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่
อย่างหนึ่ง มันเป็นหนึ่งในงานที่อยู่ในรายการยาวเฟื้อยที่คุณต้องทำ
ฉันก็มีอยู่คนเดียว แต่จำนวนเด็กที่ต้องดูแแลกับนโยบายก็เปลี่ยนไปมา
ไม่สิ้นสุด (ผู้ปฏิบัติงาน) xlivii

เครื่องมือที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการทดสอบและแก้ไขตาม
ความเหมาะสม หรือไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เท่าทันกับวิธีการ
เราเห็นคนที่ไม่ถูกคัดแยกก็เลยคิดว่า "ทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนเลยว่า
ของผู้ค้ามนุษย์ รูปแบบของการค้ามนุษย์ หรือลักษณะของ
มีอะไรผิดปกติ"...เราต้องมีมาตรการเชิงรุก โดยเฉพาะกับผู้เสียหายจาก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยเหตุนี้บางส่วนของเครื่องมือและ
การค้ามนุษย์ที่มีแนวโน้มจะไม่ยอมเปิดเผยอะไรง่าย ๆ และมักถูกบอก
ไม่ให้เล่าเรื่องต่าง ๆ (ผู้ปฏิบัติงาน)xiviii
แหล่งข้อมูลในการคัดแยกผู้เสียหายจึงล้าสมัยหรือสะท้อนถึงอคติ
และสมมติฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เช่น การมุ่งเน้นที่ผู้เสียหายที่
เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศมากกว่ารูปแบบอื่น การค้ามนุษย์ข้ามชาติมากกว่าการค้ามนุษย์ในประเทศ การค้ามนุษย์ในคนต่างชาติมากกว่าคนในชาติ หรือไม่รวมผู้เสียหายที่พิจารณา
ว่าสำคัญน้อยกว่า เช่น บุคคลที่ระบุว่าเป็น LGBTQI+)
เครื่องมือและขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีขีดความสามารถในการนำไปใช้จริงที่แตกต่างกันไป บางส่วนบอกรายละเอียดขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นและแบบ
เป็นทางการ รวมถึงการส่งต่อ ในขณะที่บางส่วนไม่มีแม้แต่คำแนะนำพื้นฐานในการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหาย ส่วนใหญ่จะสันนิษฐานว่าผลการคัดแยกเป็น
บวก (บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) และไม่มีคำแนะนำในการดำเนินการต่อหากบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่อาจยังคง
ต้องการความคุ้มครอง
เครื่องมือและขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะหรือใส่ใจกับความต้องการและความอ่อนไหวของเด็กที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่น
เสมอไป แม้แต่ส่วนที่เป็นข้อความทั่วไปเกี่ยวกับการประกันผลประโยชน์สูงสุดของเด็กก็มักจะไม่พิจารณาถึงความต้องการเฉพาะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ หรือให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคัดแยกและการส่งต่อ (เช่น ตัวบ่งชี้หรือคำถามที่เฉพาะเจาะจงเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็ก) ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่สำคัญในการจัดทำและถามคำถามในลักษณะที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งต้องอาศัยขีดความสามารถและความละเอียดอ่อน
อย่างสูง
การปรับปรุงขั้นตอนการคัดกรองหมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหายต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่ได้มอง
เพียงแค่เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ(เช่น ตำรวจและนักสังคมสงเคราะห์) แต่
ครอบคลุมไปถึงผูป้ ฏิบัติงานที่มักไม่ค่อยได้รับความสำคัญ ให้สามารถคัด
แยกผู้เสียหายได้ (เช่น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (เนื่องจากผู้เสียหาย
ต้องการการรักษาพยาบาล) นักผจญเพลิง (เนื่องจากสถานีดับเพลิงถูก
กำหนดให้เป็นสถานที่ปลอดภัยในบางชุมชน) จิตแพทย์ (เนื่องจาก
ผู้เสียหายบางรายเข้าไปใช้บริการหน่วยจิตเวช) ภารกิจของคนประจำ
เรือ (จากการทำงานกับชาวประมงในท่าเรือ) สถานทูต (ตามหน้าที่ใน
การช่วยเหลือประชาชนของประเทศ) และสถาบันหมู่บ้านหรือชุมชน
(เนื่องจากผู้เสียหายจำนวนมากกลับไปสู่ชุมชนของตนเอง) เป็นต้น
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การคัดแยกผู้เสียหายเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเมื่อการค้ามนุษย์
เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตหรือสภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้ง เช่น
ตัวชี้วัดและสัญญาณทั่วไปของ เมื่อก่อนเวลาพูดถึงการค้ามนุษย์
ภัยธรรมชาติ การอพยพหนีของผู้ลี้ภัย การโยกย้ายถิ่นขนาน
ตัวชี้วัดที่ใช้ก็เช่น [คนที่] ไม่มีหนังสือเดินทาง... [แต่ในบริบทของ
การโยกย้ายถิ่นของคน/ผู้ลี้ภัยจำนวนมาก] สถานการณ์มันค่อนข้าง
ใหญ่ และโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รูปแบบของ
แตกต่าง [ตัวชี้วัด] มันเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ ความเสี่ยงกับ
การแสวงหาประโยชน์ในภาวะวิกฤตมักจะแตกต่างจากรูปแบบที่
ความเปราะบางก็ด้วย (ผู้ปฏิบัติงาน) xlix
เคยเกิดขึ้นทำให้ยากต่อการคัดกรองผู้เสียหายด้วยเครื่องมือและ
ขั้นตอนที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ในกระแสการโยกย้ายถิ่นของคน
จำนวนมาก การค้ามนุษย์มีความเกี่ยวข้องที่แตกต่างกันใน
การคัดแยกผู้โยกย้ายถิ่นที่ถูกค้ามนุษย์ ผู้ขอลี้ภัย และผู้ลี้ภัย การคัดกรองและการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มนี้จำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือเฉพาะ
ขึ้นมา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่เกิดขึ้น

ผู้ปฎิบัติงานต้องมีเครื่องมือและขั้นตอนการคัดแยกที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมซึ่งผ่านการทดสอบแล้ว และได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นประจำเพื่อให้เท่าทันกับการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น เครื่องมือและขั้นตอนควรปรับให้เหมาะกับบริบทที่แตกต่างกันและ
สถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงเด็ก ผู้ปฎิบัติงานจำนวนมากมี
บทบาทสำคัญในการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่โดยทั่วไปแล้วไม่ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดแยกผู้เสียหาย
ด้วยเช่นกัน

ในภูมิภาค/พืน้ ที่ของท่านมีเครื่องมือ ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนใดบ้างที่ใช้ในการคัดแยก
ผู้เสียหาย? ใครคือผู้ปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายในภูมิภาค/
พื้นที่ของท่าน?
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อุปสรรคเชิงภูมิศาสตร์และเชิงปฏิบัติในการคัดแยก
ผู้ปฏิบัติงานในบางพื้นที่ (เช่น เขตเมืองขนาดใหญ่) มักมีแหล่งข้อมูล
และขีดความสามารถทางวิชาชีพมากกว่าในการดำเนินการเพื่อคัดแยก
ผู้เสียหาย พื้นที่เหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีหน่วยงานหรือศูนย์เฉพาะที่มี
หน้าที่คัดแยกผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่เมืองใหญ่ และไม่มีเงินสำหรับเดินทางหรือแม้แต่โทรศัพท์หา
บริษัทนายหน้าหรือสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ

เราต้องไปยังทีท่ ี่ [ผู้เสียหาย] อาศัยอยู่และพูดคุยกับพวกเขา แล้ว
พยายามโน้มน้าวพวกเขาว่า [การเดินทางเข้าเมืองเพื่อรับความ
ช่วยเหลือ] เป็นสิง่ สำคัญ จนเวลาผ่านไปสามหรือสี่เดือนพวกเขา
ถึงรู้สึกตัวว่า มีปัญหาบางอย่างทำให้พวกเขาถึงได้ยินดีที่จะเข้ามา
(ผู้ปฏิบัติงาน)l

ผู้ปฏิบัติงานมักไม่มีทรัพยากรในการเดินทางไปสัมภาษณ์ในชุมชนชนบทที่ผู้เสียหายกลับไปใช้ชีวิตหลังจากถูกค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ขาด
แคลนทรัพยากรและมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ สถาบันต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการคัดแยกผู้เสียหาย (เช่น คลินิก
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนหมู่บ้าน โรงเรียน องค์กรเยาวชน ผู้นำทางศาสนา) มักไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับคำสั่งให้ทำการคัดแยก และส่งต่อผู้เสียหาย
การขาดโอกาสในการคัดแยกผู้เสียหายโดยชุมชน ทำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้รับการระบุตัวตนและความช่วยเหลือ
การเพิ่มการเข้าถึงชุมชนภูมิลำเนาของผู้เสียหาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันท้องถิ่นในการคัดแยกผู้เสียหายจะช่วยแบ่งเบางาน
ของผู้ปฏิบัติงานได้ สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจวิธีที่จะจัดการกับอุปสรรคเชิงภูมิศาสตร์และเชิงปฏิบัติในการคัดแยกผู้เสียหาย
รวมถึงการใช้เทคโนโลยี การดำเนินการนี้จะแตกต่างกันไปตามบริบท แต่เป็นขั้นตอนสำคัญในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ในประเทศได้มากขึ้น

สถาบันใดบ้างที่สามารถช่วยคัดแยกผู้เสียหายในสถานที่ตา่ ง ๆ รวมทั้งในระดับท้องถิน่ /หมู่บ้าน?

อะไรคืออุปสรรคในทางปฏิบัติที่ท่านต้องเผชิญในการเข้าถึงผู้เสียหายในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งในระดับท้องถิ่น/
หมู่บ้าน?
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แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
ระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และในสถานที่ห่างไกลหรือ
ยากต่อการเข้าถึง ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานกลุ่มใดสามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านี้เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหาย แล้วร่วมมือกับพวกเขาเพื่อ
ยกระดับความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายเชิงรุก
ท้าทายสมมติฐานและอคติของท่านว่า ใครเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไร ทำความเข้าใจว่าการค้ามนุษย์และ
บาดแผลทางใจส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผู้เสียหาย ตลอดจนความเต็มใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวการถูกแสวงหาผลประโยชน์ของตน และ
ยอมรับการคัดแยกผู้เสียหายอย่างไร ใช้ความละเอียดอ่อนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และให้เวลาผู้เสียหายก่อนสัมภาษณ์หากจำเป็น
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ และความมั่นใจของท่านในการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รวมถึงการใช้มาตรการพิเศษในการคัดแยกผู้เสียหายและการส่งต่อ เช่น การสันนิษฐานว่าผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของท่านในการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้คำจำกัดความการค้ามนุษย์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
ค้นหาเครื่องมือและขั้นตอนที่มีอยู่ในภูมิภาค/ประเทศของท่าน เพื่อช่วยในการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายและการส่งต่อฉบับปรับปรุงล่าสุด เพื่อสนับสนุนงานของท่าน
พึงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรอบกฎหมายและโครงสร้างสถาบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาจถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทบทวนและแก้ไขขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้เสียหายเป็นประจำ เพื่อให้เท่าทันกับการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและขั้นตอนในการคัดแยกผู้เสียหายสำหรับบริบทที่ไม่ปกติ เช่น ในสถานการณ์วิกฤตหรือเกิดความขัดแย้งขึ้น เป็นต้น
เพิ่มพูนทักษะและความรู้ของท่านเกี่ยวกับวิธีทำงานที่ใช้ความละเอียดอ่อนกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้
หลักการที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ความละเอียดอ่อนและเอาใจใส่ในการโต้ตอบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เสียหายรู้สึกสบายใจที่จะได้รับการสัมภาษณ์ พัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อชดเชยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการคัดแยก
ผู้เสียหาย เรียนรู้จากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกี่ยวกับสิง่ ที่พวกเขาประสบในการคัดแยกและการส่งต่อแล้วระบุวิธีที่จะปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น เช่น
หลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์หลายครั้ง
ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหาย (การคัดกรองเบื้องต้น
การคัดแยกอย่างเป็นทางการและการส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือและการคุ้มครอง) ในกรณีของเด็กจะต้องให้หน่วยงานคุ้มครองเด็กที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหายที่ผ่านการคัดแยกแล้วถูกส่งต่อเพื่อรับการคุ้มครองและการสนับสนุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งต่อตรงกับความ
ต้องการของผู้เสียหายแต่ละคน (ทุกเพศ อายุ และลักษณะ) หากท่านพบว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ต้องการความคุ้มครอง ให้ส่งต่อพวก
เขาไปยังระบบสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานคุ้มครองเด็กในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือกรณีอื่น ๆ ที่ต้องการ
การคุ้มครอง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ปฎิบัติงานต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการส่งต่อพวกเขา (หรือผู้เสียหาย
ประเภทอื่น ๆ ) เพื่อรับความช่วยเหลือ สอบสวนรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิด รวมถึงการกระทำผิดโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
จัดลำดับความสำคัญในการคัดแยกผู้เสียหายเชิงรุก โดยใช้แนวทางที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะและสาขาการทำงาน จัดสรรเวลาและทรัพยากร
ให้เพียงพอเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ
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