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สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องระหว่างสมาชิกกระบวนการ
บาหลี โดย RSO ได้รวบรวมความรู้ด้านนโยบาย ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกกระบวนการบาหลีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงการริเริ่มเชิงปฏิบัติที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของกระบวนการบาหลีที่กำหนด กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์และ
อาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง (Bali Process) ก่อตั้งขึ้นในป ีพ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) โดยมีประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม กระบวนการบาหลีตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสมัครใจและไม่ผูกพันร่วมกับสมาชิก 45 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 4 แห่ง รวมถึงข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) สำนักงานว่าด้วย 
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตลอดจนประเทศ
ผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่ง 
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ลองจินตนาการดูว่า การค้ามนุษย์พรากความเป็นเด็กไปจากเด็กที่ถูกล่อให้ติดกับดักได้อย่างไร เราจะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กที่ได้รับการช่วยชีวิต หรือที่
ได้รับการพาหลบหนีให้ได้รับโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในวัยเด็กอีกครั้ง และมีโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตที่เคยหยุดชะงักจากการค้ามนุษย์ การดำเนินการนี้ต้องอาศัยความ
เข้าใจ และใช้แนวทางที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการทำงานกับเด็กอย่างมีประสิทธิผล คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้จะแนะนำข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
มาตรการพิเศษ และมาตรการเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กแต่ละคนในเชิงรุก และในขณะเดียวกัน ก็กระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนัก
ถึงวิธีในการนำแนวทาง  เทคนคิ และเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ ความละเอียดอ่อน และให้การสนับสนุน เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก และให้แนวทางที่ดีที่สุดในการระบุ ตรวจสอบ และทลายองค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ใน
เด็กที่ดำเนินงานในระดับประเทศและข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
Stephen Warnath 

ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ สถาบัน  NEXUS 
วอชิงตันดีซี 

ผู้มีส่วนได้เสียในการต่อต้านการค้ามนุษย์ตระหนักดีว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กต้องการมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติม โดยไม่ค่อยเข้าใจกัน
มากนักว่า มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมเหล่านี้ จะสามารถนำไปใช้อย่างมีความหมายได้อย่างไรในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ด้านการคุ้มครองและ 
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดแยกผู้เสียหาย ไปจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับความ 
ท้าทายที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเผชิญในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค และ
มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด คู่มือนี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่ได้มาจากจากประสบการณ์จริงจากทั่วเอเชียแปซิฟิกและอื่น ๆ เพื่อนำเสนอแนวทางที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตน เพื่อให้แน่ใจว่า มีการดำเนินการตามมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็ 
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เกี่ยวกับคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัตงิาน: มาตรการเพิ่มเติมและมาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ทีเ่ป็นเด็ก 

 คู่มือฉบับนี้มีอะไรบ้าง 
คู่มือผู้ปฎิบัติงานฉบับนี้ นำเสนองานวิจัยและหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครอง และสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาและความท้าทายที่
ต้องเผชิญ และแนวทางปฏิบัติที่อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน NEXUS/RSO:   
การพัฒนาการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ในเอเชีย ซึ่งแบ่งปันความรู้และแนวทางในแง่มุมต่าง ๆ 
ของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย: 
 

• การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

• มาตรการเพิ่มเติมและมาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
 

เอกสารชุดนี้จัดทำโดยสถาบัน NEXUS และเผยแพร่ร่วมกัน โดยสถาบัน NEXUS และสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) 
ผู้ปฏิบัติงานจากรัฐบาลประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีของออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ต่างมีส่วนสนับสนุนใน 
การพัฒนาแนวทางเหล่านี้ จากการประชุมโต๊ะกลมทางออนไลน์โดย RSO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง
กิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs, Australia) ผ่านทางสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO)  
ชุดเอกสารนี้พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของสถาบัน NEXUS และเว็บไซต์สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี 
 

 

 มีไว้สำหรับใคร 
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและในประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจการคุ้มครองและสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ซึง่รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ นักจิตวิทยาและ 
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก ทนายความและผู้ช่วยทนายความ การบังคับใช้กฎหมายและอื่น ๆ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีประโยชน์
สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการเยียวยาฟ้ืนฟู และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

 

 วิธีใช้งานคู่มือ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือนี้ เพื่อเข้าถึงการวิจัยและหลักฐานที่ทันสมัยเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหาย รวมถึงประสบการณ์ของผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ ประเด็นสำคัญและความท้าทายที่ต้องเผชิญในการเสนอการคุ้มครอง และสนับสนุนแก่ผู้เสียหายจากกการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมี
คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอุปสรรคและความท้าทาย ปรับปรุงการให้ความคุ้มครองและ
สนับสนุนแก่ผู้เสียหาย 
 

 

กุญแจสำคัญ     แนวทาง      บันทกึ    เคล็ดลับ 

                          ประสบการณ์ของผู้เสียหาย  ความทา้ทายเชิงโครงสร้างและสถาบัน 
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มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมีอะไรบ้าง  

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก โดยถือตามอายุและระดับขั้นของพัฒนาการได้รับ
ผลกระทบจากการค้ามนุษย์ที่พิเศษออกไป ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษ
และมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กจะมีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาวะในทุกขั้นของชีวิตหลังการค้ามนุษย์ 
 
มาตรการเหล่านี้มีความจำเป็นในส่วนของ: 
 
1) การคัดแยกผู้เสียหายและขั้นตอนแรกที่ต้องทำทันที 
2) การคุ้มครองและการสนับสนุน 
3) การไม่กำหนดโทษทางอาญาและไม่คุมขัง 
4) การสนับสนุนเด็กในฐานะผู้เสียหาย-พยาน และ 
5) การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
 
 

 การคัดแยกผู้เสียหายและขั้นตอนแรกที่ทำทันที การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นขั้นตอนแรกท่ีสำคัญมาก
ในการทำให้แน่ใจว่า เด็กมีความปลอดภัยและมีสุขภาวะ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้คัดแยกผู้เสียหายต้องแน่ใจว่า ในกรณีที่เด็กถูกค้ามนุษย์ ไม่จำเป็นต้องมี
องค์ประกอบของ "วิธีการ" (การบังคับ การหลอกลวง การฉ้อฉล การคุกคาม การลักพาตัว การบังคับหรือใช้อำนาจ หรือสถานะที่มีความเปราะบางโดยไม่ชอบ) 
ขอเพียงแค่มี "การกระทำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "แสวงประโยชน์" เท่านั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้ว บุคคลที่ดูเป็นเด็กควรได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเด็ก 
จนกว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น หากเด็กคนหนึ่งถูกคัดแยกว่า น่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการทันที คือการดึงหน่วยงาน
คุ้มครองเด็กเข้ามาร่วมทำงานด้วย และดำเนินการใช้มาตรการคุ้มครอง หากเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย แมจ้ะยังไม่ได้รับการประเมินว่า เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ก็ควรส่งเด็กไปยังหน่วยงานคุ้มครองเด็ก เพื่อรับการคุ้มครองและการสนับสนุน 
 

   การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีเ่ป็นเด็ก เด็กที่ถูกค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนเช่นเดียวกับที่ให้แก่
ผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความต้องการและความเปราะบางเฉพาะของเด็ก  เด็กที่ถูกค้ามนุษย์จะได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิเพิ่มเติมที่
จะต้องมีให้อย่างกระตือรือร้น เช่น การแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ควรให้การ
คุ้มครองและสนับสนุนตามความต้องการ ไม่ควรมีเงื่อนไขอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย ๆ ว่า เด็กต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เด็กไม่ควรถูกบังคับหรือบีบบงัคับ
ให้รับการดูแล เช่น ความช่วยเหลือและการตรวจทางการแพทย์ เว้นแต่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ต้องเคารพและพิจารณาความคิดเห็น
ของเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม ตามอายุและระดับขั้นของพัฒนาการ เด็กจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสิทธิของตนในรูปแบบและลักษณะที่เด็ก
เข้าใจ เหมาะสมกับอายุและระดับขั้นของพัฒนาการของเด็ก 
 

 การไม่กำหนดโทษทางอาญาและไม่คุมขังผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีเ่ป็นเด็ก เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ไม่ควรได้รับโทษทางอาญา หรือรับผิดในสถานะ   
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิด หรือการกระทำความผิดใด ๆ ที่เด็กถูกบังคับให้กระทำขณะถูกค้ามนุษย์ เช่น การเข้าเมอืงผิดกฎหมาย การพำนักอย่างผิดกฎหมาย 
งานที่ผิดกฎหมาย หรือการประกอบอาชญากรรม เป็นต้น ควรจดัให้เด็กอยู่ในที่พักที่เหมาะสม เด็กไม่ควรถูกคุมขังในอาคารสถานที่ของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหรือตรวจคนเข้าเมือง การตัดสินใจในการจัดให้เด็กที่ถูกค้ามนุษย์อยู่ในศูนย์พักพิง ควรทำเป็นรายกรณีเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยใช้เวลาให้สั้นที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีการทบทวนการตัดสินใจได้ เด็กที่ถูกค้ามนุษย์มีสิทธิที่จะไม่ถูกแยกจากสมาชิกในครอบครัว เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก เพื่อคงไว้ซึ่งการติดต่อกับครอบครัว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและความช่วยเหลืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและสุข
ภาวะของเด็ก และเพื่อท้าทายประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพ และรับการตัดสินใจแบบฉับพลัน 
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 การสนับสนนุเด็กในฐานะเปน็ผู้เสียหาย-พยาน เด็กที่ถูกค้ามนุษย์อาจต้องการหรือถูกขอให้เข้าร่วมในการสืบสวนหรือดำเนินคดีกับผู้แสวงประโยชน์ 
เนื่องจากผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็กมีความเปราะบางเป็นพิเศษที่จะเกิดบาดแผลทางใจซ้ำ ถูกข่มขู่ และแก้แค้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบและบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก ซึ่งทำให้ทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็กอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กต้องได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับสิทธิของตน กระบวนการคุ้มครอง และกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ด้วยภาษาและลักษณะวิธีการที่เหมาะสมกับอายุและระดับขั้นของพัฒนาการของ
เด็ก หากประเมินแล้วว่า เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ควรจัดหาบุคคลสนับสนุนให้แก่ผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็ก เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ในกระบวนการทางกฎหมาย และให้การคุ้มครองต่าง ๆ ที่มีแก่พยานที่เป็นเด็ก เช่น ทางเลือกต่าง ๆ แทนการให้คำเบิกความในฐานะพยานโดยตรง และ 
การสัมภาษณ์ในศาล 
 

 การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เปน็เด็ก เด็กที่ถูกค้ามนุษยค์วรได้รับการสนับสนุนในการเยียวยาฟื้นฟูและ 
การกลับคืนสู่สังคมซึ่งโดยทั่วไป (แต่ไม่เสมอไป) ต้องมีการคืนถิ่นและกลับคืนสู่สังคม สู่ครอบครัว และชุมชนของเด็ก สิ่งนี้ควรเกิดขึ้นโดยไม่ล่าช้าเกินควรหรือ
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล การตัดสินใจเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมควรคำนึงว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมกัประสบบาดแผลทางใจ
อย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบที่เป็นอันตรายยาวนานต่อสุขภาวะและพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ควรมีการประเมินบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กแต่ละราย เพื่อระบุหนทางที่เหมาะสมในการคืนถิ่น การเยียวยาฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคม รวมถึงความเสี่ยงใด ๆ ก็ตาม ควรชั่งน้ำหนัก
ความเห็นของเด็กอย่างเหมาะสม และต้องมีการดำเนินการอย่างปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก และคำนึงถึงเพศสภาพ รวมถึงการแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมาย  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กเมื่อจำเป็น 
 
มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมทุกมาตรการสำหรับเด็กที่ถูกค้า
มนุษย์ ต้องเป็นไปโดยสมัครใจและต้องเป็นความลับ ควรดำเนินการ
อย่างทันท่วงทดี้วยท่าทีทีเ่หมาะสม ด้วยความเท่าเทียมและไม่เลือก
ปฏิบัต ิโดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเด็กที่เป็นคนในชาติกับเด็กที่เป็น
ต่างชาติ ควรเอาใจใส่อย่างเหมาะสมต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(เช่น เด็กที่อายุน้อยมาก ๆ เด็กที่ทุพพลภาพ และเด็กที่ประสบกับการ
แสวงประโยชน์และการละเมิดที่รุนแรง) มาตรการต่าง ๆ ควรคำนึงถึง
บาดแผลทางใจ   คำนึงถึงผู้เสียหาย เป็นมิตรกับเด็ก   
ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ  และ ความเหมาะสมทางวฒันธรรม  
ทุกมาตรการที่ดำเนินการกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ควรทำเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก 
 

 
เนื่องจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมีความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลาย  
ผู้ปฎิบัติงานจากสาขาต่าง ๆ จึงควรมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและสนับสนุนเด็ก ส่วนนี้
ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแล
สุขภาพ นักจิตวิทยาและผู้ให้คำปรึกษา ครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้อบรมด้านวิชาชีพและ 
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน ทนายความและผู้ช่วยทนายความ นักบริหารรัฐกิจ ผู้บังคับใช้
กฎหมาย อัยการ ผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็ก แม้ว่าจะเป็น 

ความรับผิดชอบของรัฐในการดำเนินมาตรการพิเศษ และมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็ ทว่า องค์กรภาคประชาสังคม  
โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมที่มีทักษะในการคุ้มครองเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสนับสนุนภาครัฐให้บรรลุผล 
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

 
คำนึงถึงบาดแผลทางใจ: ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทาง
ใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเยียวยาและฟื้นฟู 
การคำนึงถึงผูเ้สียหาย: ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความ
ปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เสียหาย ในทุกเรื่องและทุกขั้นตอน 
เป็นมิตรกับเด็ก: ออกแบบและดำเนินมาตรการตามความต้องการ 
ความสนใจ ความปลอดภัยที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ : ปฏิบัติต่อผู้เสียหายทุกคนด้วยความ
เคารพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ละเว้น
การเหมารวมหรือการตั้งสมมติฐานบนพื้นฐานของเพศสภาพ 
คำนึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม : เคารพในความเชื่อทาง
วัฒนธรรมและศาสนาส่วนบุคคลของผู้เสียหายรวมไปถึง ค่านิยม 
บรรทัดฐาน การปฏิบัติตัวและการใช้ภาษา 
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ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษยท์ี่เป็นเด็ก 
มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
เด็กมีการระบุไว้ในตราสารระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคบางฉบับ  
ซึ่งอาจสัมพันธ์กับกฎหมายและนโยบายระดับประเทศ 
 

กฎหมายและแนวทางระหว่างประเทศ 

 พิธีสาร แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2545     

(ค.ศ.2000) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ (มาตรา 2) โดยคำนึงถึงความต้องการพิเศษของเด็ก  

(มาตรา 6) 

 หลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เรียกร้องให้มีมาตรการปกป้องแบบพิเศษในคำ
จำกัดความของการค้ามนุษย์ในเด็ก (แนวปฏิบัติที่ 8.1) การคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอย่างรวดเร็วและถูกต้อง (แนวปฏิบัติ 
8.2) ไม่ดำเนินคดีหรือลงโทษผู้เสียหายที่เป็นเด็กในความผิดที่กระทำใน
ระหว่างถูกค้ามนุษย์ (แนวปฏิบัติที่ 8.3) ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่
เหมาะสมกับความต้องการ และ “ผลประโยชน์สูงสุด” ของเด็ก (แนว
ปฏิบัติที่ 8.4) รวมทั้งการจัดให้มีนโยบายและโปรแกรมเฉพาะด้าน (แนว
ปฏิบัติที่ 8.7) 

 แนวปฏิบัติของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติว่า ด้วยการ
คุ้มครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กพ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) 
เรียกร้องให้มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและโอกาสในการได้รับการไต่
สวนในกระบวนพิจารณาทางศาลและการปกครอง (แนวปฏิบัติที่ 2.1-2.9) 
การคัดแยกผู้เสียหายอย่างรวดเร็วและเชิงรุก (แนวปฏิบัติที่ 3.1-3.2) การ
แต่งตั้งผู้ปกครอง (แนวปฏิบัติที่ 4.1-4.2) การขึ้นทะเบียนและการจัดทำ
เอกสาร (แนวปฏิบัติที่ 5.1-5.3) การทำให้สถานะถูกกฎหมาย (แนวปฏิบัติ
ที่ 6) การดูแลชั่วคราว (แนวปฏิบัติที่ 7.1-7.2); การประเมินเคสรายบุคคล 
(แนวปฏิบัติที่ 8.1-8.3) การบูรณาการ การคืนถิ่น และการกลับคืนสู่สังคม 
(แนวปฏิบัติที่ 9.1-9.4) การเข้าถึงความยุติธรรม เช่น การไม่คุมขัง  
(แนวปฏิบัติที่ 10.1-10.2) รวมทั้งความช่วยเหลือและการชดเชยทาง
การเงิน (แนวปฏิบัติที่ 11) 

 อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 
ได้ระบุสิทธิของเด็กและหลักการชี้นำในการดำเนินงานกับเด็ก: การทำให้
แน่ใจว่าจะเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (มาตรา 3) การไม่เลือก
ปฏิบัติ (มาตรา 2) ความอยู่รอดและพัฒนาการ (มาตรา 2) 6) และการมี
ส่วนร่วม (มาตรา 12) อนุสัญญาดังกล่าวเรียกร้องให้มีการคุ้มครองเด็กจาก
การแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ (มาตรา 19, 32, 34, 36) และสนับสนุน 
การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม (มาตรา 39) 
 

 

กฎหมายและแนวทางระดับภูมิภาค 

 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ตระหนักว่า
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมคีวามต้องการพิเศษและสิทธิเพิ่มเติม
ที่ต้องตอบสนองและเคารพ เรียกร้องให้มีกฎหมาย นโยบาย และกลไกที่
เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กจะมี 
ความปลอดภัยและสุขภาวะ นับตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการคืนถิ่น และ
การกลับคืนสู่สังคม 

 แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการตอ่ต้านการค้ามนุษย ์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เรียกร้องให้มีความสนใจ
เป็นพิเศษต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กในการกำหนดการคุ้มครอง
และความช่วยเหลือด้านการเยียวยาฟื้นฟูทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 

 แนวปฏิบัติที่คำนึงถึงเพศสภาพของ คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) ได้กำหนดมาตรการปกป้องพิเศษในนิยามการค้ามนุษย์ในเด็ก 
(1.1.3) ว่าเด็กควรถือว่าเป็นเด็กจนกว่าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น (3.2.3) และ
ควรติดต่อหน่วยงานคุ้มครองเด็ก เมื่อมีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็ก (3.2.9) 

 แนวปฏิบัติและขัน้ตอนระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธกิาร
อาเซียน ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  ในการ
จัดการกับความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ได้กำหนดมาตรการพิเศษและมาตรการ
เพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กในหลักการชี้นำข้อที่ 4 
รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กที่มีความต้องการเพิ่มเติมและเด็ก
ที่ถูกเอาเปรียบอย่างรุนแรง 

 อนุสัญญาของสภายุโรป ว่าด้วยการดำเนนิการต่อตา้นการค้า
มนุษย ์พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ได้กำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อลดความ
เปราะบางของเด็กต่อการค้ามนุษย์ (มาตรา 5) เพื่อระบุและคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก (มาตรา 10) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเฉพาะ
สำหรับเด็ก (มาตรา 11) รูปแบบความช่วยเหลือเฉพาะ (มาตรา 12) การใช้
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กในการส่งตัวกลับประเทศและคืนถิ่น (มาตรา 14, 
16) รวมถึงมาตรการคุ้มครองพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
เด็ก (มาตรา 28) 

 คำสั่งสหภาพยุโรป 2011/36/EU พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) กำหนด
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาหลักในทุกมาตรการสำหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก และให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน 
และการคุ้มครองในรูปแบบเฉพาะแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
(มาตรา 13, 14, 15, 16)
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ประเดน็ปัญหาและความท้าทายในการทำให้เกิดมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผูเ้สยีหายจากการ 
ค้ามนุษย์ที่เปน็เด็ก 

ประเด็นปัญหาและความท้าทายที่พบเจอในการจัดหามาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอยู่ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
 

• ประสบการณ์และความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

• ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในมาตรการสำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ 
 

 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

• ผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของการค้ามนุษย์ 

• ความกลัวและความเสี่ยงอันตราย 

• ประเด็นเกี่ยวกับความไว้วางใจ (เชื่อและได้รับความ
ไว้วางใจ) 

• ความเข้าใจที่ไม่มากพอเกี่ยวกับสถานะการค้ามนุษย์ สิทธิ 
และทางเลือก 

• ความเปราะบางและความสามารถในการฟื้นตัว 
 

 

• การมี ความสามารถในการเข้าถึง และความเหมาะสมของมาตรการ
สำหรับเด็ก 

• เด็กบางคนถูกมองขา้มและได้รับการพิจารณาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
ความสำคัญของความไว้วางใจและผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้  

• เครื่องมือและขั้นตอนที่ไม่เพียงพอ 

• ความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อนในการทำงานกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กที่ไม่มากพอ  

• การประสานงานและการส่งต่อที่ไม่เพียงพอระหว่างระบบต่อต้าน
การค้ามนุษย์กับระบบการคุ้มครองเด็ก   

• บาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังและภาวะหมดไฟในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน  
 

 

มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติม ทำให้แน่ใจได้ว่า หลังถูกค้ามนุษย์เด็กจะได้รับการคุ้มครองและมีสุขภาวะ โดยได้รับการเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาวและการ
กลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ใช่ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทุกคนจะได้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้ ในบางกรณี อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์ส่วนตัวของเด็กซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็ก ในบางกรณี ปัจจัยเชิงโครงสร้างและสถาบันขัดขวางหรือลดทอนการจัดหามาตรการพิเศษและ
มาตรการเพิ่มเติมสำหรับเด็ก จึงจำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ได้รับการสนับสนุนและการคุ้มครองตามที่เด็กต้องการ  

ประสบการณ์และความต้องการของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันใน
มาตรการสำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ 
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ประสบการณแ์ละความต้องการของผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ที่เปน็เด็ก 

 

ผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของการค้ามนุษย์ 
การค้ามนุษย์ส่งผลด้านลบต่อสุขภาวะด้านทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก ซึ่งแตกต่างกันไปตามอายุ ลักษณะ 
และระยะเวลาของการค้ามนุษย์ ความเปราะบางที่มีอยู่ก่อน ความสามารถในการฟ้ืนตัวส่วนบุคคล และแหล่งที่ให้การสนับสนุนหลังถูกค้ามนุษย์ โดยทั่วไป  
สภาพของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเด็กฟ้ืนตัวจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เด็กบางคนต้องเผชิญกับวิกฤตและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในชีวิต ซึ่งมักเกิดจากผลกระทบต่าง ๆ จากการค้ามนุษย์ 
 
 

ผลกระทบทางร่างกาย สุขภาวะทางร่างกาย และพัฒนาการของเด็กได้รับ
ผลกระทบจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพขณะที่ถูกค้ามนุษย์ 
อย่างเช่น การขาดอาหาร และ/หรืออาหารคุณภาพต่ำ สภาพความเป็นอยู่
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี สภาพการทำงานที่เป็น
อันตราย การขาดการดูแลทางการแพทย์ การใช้แอลกอฮอล์ และ/หรือยา
เสพติด การขาดการเข้าถึงการศึกษา การแยกตัวจากสังคม  
และการพบเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ดี 
 
เด็กหลายคนยังถูกละเมิดทางร่างกายและทางเพศขณะถูกค้ามนุษย์ ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงประโยชน์ วิธีการควบคุมหรือการลงโทษ  
เด็กบางคนตั้งครรภ์ขณะถูกค้ามนุษย์ และมีการทำแท้ง การแท้งบุตร  
และ/หรือการคลอดบุตร 
 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์มกัได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางร่างกายในรูปแบบต่าง 
ๆ ส่วนนี้รวมถึงภาวะทุพโภชนาการ บาดแผล (เช่น กระดูกหัก  
รอยฟกช้ำ และแผลไหม้) การบาดเจ็บที่บริเวณปาก การใช้สารเสพติด/ 
การติดสารเสพติด และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่ได้รับการรักษา 
การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อการเยียวยา
ฟื้นฟู ตลอดจนพัฒนาการและสุขภาวะทางกายของเด็ก  
 
ผลกระทบทางจิตใจ เด็กมักได้รับบาดแผลทางใจในระดับลึกจากการค้า
มนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ และ
ความสัมพันธ์ของเด็ก ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ได้แก่ 
อาการของโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) โรคซึมเศร้า ความ
วิตกกังวล ความนับถือตนเองต่ำ การขาดความมั่นใจ โรคการกินผิดปกติ 
การทำร้ายตัวเอง ความคิดฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด ความโกรธ/พร้อม
ที่จะทะเลาะวิวาท และการแยกตัวจากครอบครัวและเพื่อน 

 
 
 
ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ดี และไม่ได้นอนหลับสบาย แน่นอนว่า  
เด็กอาจไม่ได้รับวัคซีนที่เด็กจำเป็นต้องได้รับ คุณก็รู้  
ทุกสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เรามองข้าม (ผู้ปฏิบัติงาน)i 

[เราเคยเห็นเด็กที่ถูกค้ามนุษย์เจอปัญหาเรื่อง] ภาวะโลหิตเป็นพิษ
...การใช้ยาเสพติด...ขาดสารอาหาร โลหิตจาง [มีการรายงานว่า] 
มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายโรค และความต้องการ 
ในการตรวจทางการแพทย์และสุขภาพทางเพศอย่างเต็มรูปแบบ 
(ผู้ปฏิบัติงาน)ii 

 

 
[ผู้ค้ามนุษย์] ตีฉันด้วยเหล็กร้อน ถ้าฉันไม่อยาก [ให้บริการลูกค้า], [...] 
บอด้ีการ์ดใส่เหล็กลงในเตาก่อน พวกนั้นบอกว่า ถ้าฉันไม่อยากบริการ
ต่ออีก นี่จะเป็นการทรมาน ...พวกนั้นทำตรงมือฉัน [... ] สถานที่นั้น
เข้มงวดมาก พวกนั้นทรมานเราถ้าเราไม่อยากให้บริการลูกค้า 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)iii 

 

ผมมีน้องชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว...พวกนั้นให้น้องทำงานหนัก
ทั้ง ๆ ที่น้องยังเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ  พอกลับถึงบ้าน น้องป่วยหนักแล้ว
ก็เสียชีวิต น้องเสียชีวิตจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเหมือง  
(พี่ชายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)iv 
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ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมกัพบเจอกับอารมณ์ตา่ง ๆ 
ภายหลังถูกค้ามนุษย์ ทั้งด้านบวกและลบ เด็กรู้สึกขอบคุณและโล่ง
ใจเมื่อหลบหนีออกมาได้ หรือได้รับการช่วยเหลือให้ออกจาก
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ในขณะเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วเด็กมัก
เครียด สับสน และถูกทำให้มีบาดแผลทางใจทันทีหลังจากถูกค้า
มนุษย์ และต้องการเวลาและการสนับสนุน เพื่อให้ทรงตัวและฟื้นตัว 
เด็กยังกังวลด้วยว่า จะรับมือกับปัญหาในชีวิตที่มีก่อนการค้ามนุษย์
อย่างไร (เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สิน ความขัดแย้งในครอบครัว 
ความต้องการของครอบครัว) 
 
ตรงนี้จะแตกต่างกันไปตามเด็กแต่ละราย (และอายุและขั้นของการ
พัฒนา) แต่เด็กที่ถูกค้ามนุษย์หลายรายยังไม่ได้พัฒนาวิธีการในการ
รับมือกับอารมณ์และจัดการกับความสัมพันธ์ เด็กมักต้องการการ
สนับสนุนในการประมวลข้อมูล และยอมรับสภาพเกี่ยวกับการแสวง
ประโยชน์ ตลอดจนปัญหาความท้าทายหลังถูกค้ามนุษย์ ผ่าน
มาตรการทีค่ำนึงถึงบาดแผลทางใจ  เป็นมิตรกับเด็ก และเหมาะสม
ทางวัฒนธรรม 
 
อารมณ์และปฏิกิริยาของเด็กโดยทั่วไปจะดีขึ้นเมื่อได้รับการฟ้ืนฟู
และกลับคืนสู่สังคม ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนที่เด็กได้รับ  เด็กหลายคนใช้ความสามารถในการฟ้ืนตัวที่มี
อยู่ในตัวเองในการเยียวยาฟ้ืนฟู เด็กเริ่มรับรู้ถึงสุขภาวะทางใจและ
อารมณ์ อันรวมถึงความมั่นใจและความนับถือตนเองที่สูงขึน้ในช่วงที่
กลับคืนสู่สังคม ในขณะเดียวกัน ผู้เสียหายที่เป็นเด็กจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายด้านอารมณ์ในการรับมือกับเหตุการณ์ในชีวิต วิกฤต 

และระดับขั้นของพัฒนาการ 
 
ผลกระทบทางสังคม การค้ามนุษย์ยังส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมของเด็ก ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็หลายราย 
รวมถึงครอบครัวของเด็ก มีความกังวลใจและต้องการที่จะได้กลับมา
เจอหน้ากันอีกโดยเร็วที่สุด  มาตรการที่สร้างความล่าช้าหรือขัดขวาง
การกลับมาเจอหน้ากันเป็นที่มาของความเครียดและความวิตกกังวล 
 
เด็กจำนวนมากได้รับการต้อนรับกลับบ้านจากครอบครัว แม้เคยถูกค้า
มนุษย์ ซึ่งมีส่วนทำให้เด็กได้รับการยอมรับในชุมชนเป็นวงกว้าง  
ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมในครอบครัวของเด็กก็ไม่ไดใ้ห้การ
สนับสนุนหรือเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็กเสมอไป 
 
 
 
 
 
 

[เด็กที่ถูกค้ามนุษย์คนหน่ึง] รายงานว่ามีอาการปวดหัว ซึ่งไม่ทุเลา  
มีความกังวลหลายด้านเกี่ยวกับสุขภาวะทางอารมณ์ การนอนไม่หลับ 
ฝันร้าย ความคิดฆ่าตัวตาย และการทำร้ายตัวเองของเด็ก  
ก่อนหน้าน้ี เธอวางแผนฆ่าตัวตายด้วยการดื่มสารฟอกขาว 
(ผู้ปฏิบัติงาน)v 

 
 
 
 
...ในชีวิตประจำวัน ผมจะไม่กล้าคุยกับใครเกี่ยวกับสิ่งเหล่าน้ี 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)vi 

 

 
 
การเปิดเผยข้อมูลยังคงเป็นปัญหาเพราะ [ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นเด็ก] ไม่อยากจำหรือนึกถึง [ประสบการณ์ของตน]... 
การสัมภาษณ์มีเรื่องที่อารมณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก 
และเราคุยกันแค่ว่ามี "สิ่งไม่ดี" เกิดขึ้น (ผู้ปฏิบัติงาน)vii 

 
 
[เด็กที่ถูกค้ามนุษย์คนนี้] มีอาการชัก เมื่อคุณเริ่มให้เด็กไปถึงจุดบางจุด 
เธอตัวแข็งและไม่สามารถให้การเป็นพยานได้ แต่เธอปลอดภัยและนั่น
คือสิ่งสำคัญ เธอหลุดพ้นจากสิ่งที่เธอเคยอยู่ (ผู้ปฏิบัติงาน)viii 
 

 
 
สำหรับผม สิ่งที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานกับเด็กที่ถูกค้า
มนุษย์ที่อายุน้อย ๆ  คือลักษณะที่เด็กบางคนเปลี่ยนการรับรู้ของ
ผมว่า เด็กทุกคนต้องมีบาดแผลทางใจอย่างรุนแรงจากสิ่งนั้น แต่
บางคนมีชีวิตท่ีค่อนข้างจะสดใส และเท่าที่เห็น ยอมรับได้ว่าพวก
เขาดูค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ในวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ (ผู้ปฏิบัติงาน)ix 

 
 
 

ผมไม่เคยถูกเลือกปฏิบัติโดยใครในชุมชน ทั้งครอบครัวและเพื่อน 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)x 
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ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบางราย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี
จากพ่อแม่ พี่น้อง หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว พวกเขาโดน
ตำหนิในเรื่องที่ถูกบังคับให้ทำตอนถูกค้ามนุษย์ (เช่น การค้า
ประเวณีหรืออาชญากรรมลหุโทษ) หรือจากการที่กลับบ้านมือเปล่า 
(ในหลาย ๆ ประเทศ การเป็น “ลูกชายที่ดี” หรือ “ลูกสาวที่ดี” 
หมายถึงการช่วยเลี้ยงดูครอบครัว)  
 
เด็กบางคนถูกทารุณและได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี เพราะครอบครัว
ตำหนิเด็กเรื่องที่ถูกค้ามนุษย์ เด็กบางคนถูกครอบครัวปฏิเสธ จึง
กลับบ้านไม่ได้ เด็กบางคนมาจากและกลับสู่สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวที่มีการละเมิด พวกเขาถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์ 
ร่างกาย และทางเพศด้วยน้ำมือของสมาชิกในครอบครัว ขาดการ
สนับสนุนในการฟื้นตัวและกลับคืนสู่สังคม  
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายรายเผชิญกับการตีตรา
และการเลือกปฏิบัติเมื่อกลับมาที่ชุมชนของตนเอง พวกเขามักจะ
พยายามปกปิดเรื่องการค้ามนุษย์เป็นความลับเพื่อหลีกเลี่ยง
ปฏิกิริยาและการตำหนิของชุมชน แม้ว่าพวกเขาไม่เปิดเผยเรื่อง
การค้ามนุษย์ในชุมชน แต่อาจยังคงเจอข่าวลือเรื่องที่พวกเขา
หายไป ในบางกรณี เพื่อนบ้านซุบซิบกนัว่าเด็กไปไหนมา และไป
ทำอะไรตอนอยู่ที่อื่น เด็กบางคนถูกมองว่าเป็น “ปัญหา” หรือ  
“มีปัญหา” จากผลกระทบของการค้ามนุษย์ และถูกดูถูกในชุมชน 
เด็กบางคนถูกเพื่อนแกล้งและรังแกเมื่อกลับไปโรงเรียน หรือโดน
คนอื่นในละแวกบ้านแกล้งและรังแก ในกรณีที่ร้ายแรงมาก ๆ  
การละเมิดนี้มีการใช้ความรุนแรง เด็กเหล่านี้อาจพร้อมต่อสู้และ
ก้าวร้าวในการมีปฏิสัมพันธ์ เด็กบางคน โดยเฉพาะผู้เสียหายจาก
การแสวงประโยชน์ทางเพศที่เจอกับการละเมิดและความรุนแรง
ทางเพศในชุมชนบ้านเกิดของตน ซึ่งเปน็ปฏิกิริยาตอบสนอง 
ต่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ 
 
 
 

เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจผลกระทบต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์ที่มีต่อเด็ก (ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม) ตลอดจนปฏิกิริยา
และสถานการณ์ที่แตกต่างกนัมากที่เด็กจะต้องเผชิญในครอบครัวและชุมชนของตน การใช้แนวทางที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึง
ผู้เสียหาย คำนึงถึงเพศสภาพ เป็นมิตรกับเด็ก และเหมาะสมทางวัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญในการจัดการผลกระทบของการค้ามนุษย์
ต่อเด็กที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นอันตราย 

 
  

 
 
 
ในฐานะท่ีเป็นแม่ ตราบเท่าที่เธอกลับมา ฉันก็มีความสุขแล้ว 
(มารดาของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xi 
 

 
 
 
พวกเขา (ครอบครัวและคนในชุมชน) ไม่ได้รู้เกี่ยวกับประสบการณ์แย่ ๆ 
ของฉัน ถ้าพวกเขารู้ ความสัมพันธ์ของเราจะแย่ พวกเขาอาจไม่อยาก
คุยกับฉัน จะดูถูกและเลือกปฏิบัติต่อฉัน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xii 
 

 
 
[หลังจากการค้ามนุษย์] ทุกสิ่งทุกอย่างหนักอึ้ง แต่ที่เจ็บปวดที่สุด
คือฉันถูกพ่อไล่จากบ้าน ฉันไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหน ฉันถูกพ่อแม่
ตัวเองส่งออกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง พวกเขาดูเหมือนไม่สนใจ
เลย ด้วยสภาวะที่ยากลำบาก แม่เลี้ยง พ่อ ไม่มีใครอยากดูแลฉัน 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xiii 

 

 
มีเร่ืองเกิดขึ้นที่โรงเรียน...มีเด็กผู้หญิงบางคนบอกว่า ฉันเป็น
โสเภณี... บางคนหลบฉัน...ถ้าฉันไปที่หมู่บ้าน พวกเขาจะเรียกฉัน
ว่าโสเภณี ถ้าฉันไปโรงเรียน พวกเขาจะพูดแบบเดียวกัน และมัน
ยากมากที่จะผ่านพ้นอะไรแบบน้ีไปได้  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xiv 
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ผลกระทบด้านอื่น ๆ ของการคา้มนุษย์ที่คุณได้ระบุในการทำงานกับผู้เสียหายที่เปน็เด็กมีอะไรบา้ง? 
คุณจัดการมนัอย่างไร? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ความกลัวและความเสี่ยงอันตราย 
 
อันตรายอื่น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จริงในชีวิตของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายราย เด็กมักมีความกลัวในช่วงต่าง 
ๆ หลังถูกค้ามนุษย์ กลัวในส่วนของความเสี่ยงและอันตรายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น 
 
ผู้ค้ามนุษย์มีการละเมิดทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ รวมถึงการ
บีบบังคับ การคุกคาม การปั่นหัวเพื่อควบคุมเด็กและป้องกันการ
หลบหนี ความเสี่ยงต่ออันตรายจากผู้ค้ามนุษย์มักจะเกิดอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากการค้ามนุษย์สิ้นสุดลง เช่น การข่มขู่และคุกคามว่า
จะทำร้ายเด็กหรือครอบครัว 
 
อันตรายเกิดขึ้นในปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ปฏิบัติงานด้วย เด็ก
อาจจะถูกทำให้มีบาดแผลทางใจซ้ำ หากไม่มีผู้ใดเชื่อใน
ประสบการณ์ของเด็ก การไม่เชื่อก็หมายถึง การไม่ถูกคัดแยกว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และไม่ได้รับการช่วยเหลือ แม้กระทั่งอาจ
มองว่า เด็กต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำตอนถูกค้ามนุษย์ ซึ่ง
นำไปสู่การจับกุม คุมขัง และ/หรือส่งตัวกลับประเทศ 
 

 
 

[เด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางราย] รู้สึกกลัวมากเพราะสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนเด็ก และ...ผู้ค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มา
จากภายในชุมชนของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติหรือเพื่อนบ้าน 
ดังน้ัน หลังจากกรณีนี้ ถ้าเด็กจะต้องกลับไปที่ชุมชน [พวกเขา]  
จะรู้สึกกลัวมากแน่นอน (ผู้ปฏิบัติงาน)xv 
 

 
[การพิจารณาคดีในศาล] ไมไ่ด้แก้ปัญหาอะไร คนพวกนีถู้กปล่อย
เป็นอิสระทันทีที่ฉันออกมา [จากศูนย์พักพิง] พวกเขาจะเจอและ
ฆ่าฉัน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xvi 
 

 
ฉันเคยมีทนายความที่มาจากประเทศของฉัน อะไรก็ตามที่ฉันพูด
กับเธอ เธอไม่เชื่อฉัน... เธอชอบตำหนิฉันเสมอ... เธอไม่อยากช่วย
ฉัน.... ทนายคนนี ้เธอตำหนิฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xvii 
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ผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็ก จะได้รับอันตรายเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน
และคุ้มครองอย่างเหมาะสมในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น  
เด็กจึงอาจถูกทำให้มีบาดแผลทางใจซ้ำจากการเล่าประสบการณ์ซ้ำ ๆ 
หลายครั้ง การขาดเทคนิคที่เป็นมิตรกับเด็กในศาล (เช่น การไม่แยก
เด็กออกจากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในศาล หรือจัดให้มี
ทางเลือกในการให้คำเบิกความในฐานะพยานผ่านระบบออนไลน์) 
การปฏิบัติที่ไม่มีความละเอียดอ่อนจากอัยการและผู้พิพากษา และ
การขาดการคุ้มครองทางกาย นำไปสู่การแก้แค้นจากผู้ค้ามนุษย์ 
 
อันตรายยังอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือ เด็กบางคนที่
ได้รับความช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัย ต้องเจอกฎเกณฑ์และการ
ควบคุมทีเ่ข้มงวด (เช่น การไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อสมาชิกใน
ครอบครัว ไม่สามารถออกจากศูนย์พักพิง อยู่ในศูนย์พักพิงเป็น
เวลานานอย่างไม่สมเหตุสมผล) และรับรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอันตราย 
เด็กบางคนพบประสบกับการละเมิดหรือความรุนแรงในศูนย์พักพิง
จากเด็กคนอื่น ๆ หรือจากน้ำมือของผู้ปฏิบัติงาน  
 
เด็กบางคนยังประสบกับอันตรายในครอบครัว เช่น ความรุนแรงทางอารมณ์ ร่างกาย และทางเพศ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นก่อนการค้ามนุษย์หรือเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์ 
เด็กในชุมชนยังได้รับอันตรายอีกด้วย ความเสี่ยงจากอันตรายในครอบครัวและชุมชน เป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมอย่างมาก 
 

เด็กจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ นานา ที่เด็กอาจเผชิญหลังถูกค้ามนุษย์ จากผู้ค้ามนุษย์ ผู้ปฏิบัตงิาน ครอบครัว 
และสมาชิกในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เด็กได้เผชิญมา และดำเนินการเพื่อป้องกันตนเอง 
นโยบายคุ้มครองเด็กและนโยบายปกป้องเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงของอันตราย
อื่น ๆ ได้  นโยบายเหล่านี้ ควรอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์อันตรายที่เด็กเผชิญ และตอบสนองต่อประสบการณ์ดังกล่าว 

 

ประเด็นเกี่ยวกับความไว้วางใจ (เชื่อและไว้ใจ) 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ถกูหักหลังหรือหลอกลวง เช่น โดยคนที่เด็กไว้ใจ   
เด็กอาจรู้สึกผิดหวังหรือถูกทอดทิ้งจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ที่
อาจสนับสนุนให้พวกเขาหางานทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เขาใจได้สำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษยท์ี่จะรู้ว่าควร
ไว้วางใจและพึ่งพาใคร 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมกัไม่ไว้วางใจผู้ปฎิบัติงาน 
เนื่องจากผู้ค้ามนุษย์บอกพวกเขาว่า ผู้ปฎิบัติงานจะจับกุม ส่งตัวกลับ
ประเทศ หรือทำอันตรายพวกเขา นอกจากนี้ เด็กหลายคนเคยมี
ประสบการณ์ด้านลบกับผู้ปฏิบัติงานบางคน ซึ่งทำให้พวกเขามีเหตุผลที่
สมเหตุสมผลที่จะไม่ไว้ใจผู้ปฏิบัติงาน เด็กอาจไม่เชื่อมั่นว่าประสบการณ์
ของตนจะถูกเก็บเปน็ความลับ และมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว  
 
 

 
 
เพื่อนท่ีศูนย์พักพิงใช้ความรุนแรงทางร่างกายต่อผม และผมยังถูก
พวกเขาทำให้บอบช้ำทางอารมณ์  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xviii 

 
 
เวลาแม่ด่าฉัน แม่จะด่าว่า "ถ้าอยากเป็นโสเภณีเด็ก ก็ไปได ้หรือถ้า
อยากขายบริการทางเพศ ก็ไปเลย" แต่ถึงแม้ฉันไม่ได้ทำมัน พวกเขา 
[เพื่อนบ้าน] จะคิดว่าฉันทำ เพราะแม่สบถเรื่องแย่ ๆ แบบนี้
ตลอดเวลาทุกวัน... มันยากสำหรับฉัน... แม่ตีเรา [ฉันและน้องสาว] 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xix 

 
 
เด็กเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้ที่ได้รับการอบรม  
(ผู้ปฏิบัติงาน)xx 
 

 
...หลายครั้ง มีสิ่งที่คุณไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะคุณไม่ไว้ใจใคร... 
คุณไม่รู้จริงๆ ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxi 
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พวกเขายังอาจรู้สึกไม่มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าใจว่าอะไรเป็น
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและดำเนินการให้สอดคล้อง 
 
ผูป้ฏิบัติงานไม่เชื่อหรือไม่ไว้ใจเด็กบางคน แม้ว่าเด็กจะเล่า
ประสบการณ์การค้ามนุษย์ของตน แสวงหาความช่วยเหลือและการ
สนับสนุน เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ต้องพบกับการไม่เชื่อและความสงสัย
จากผู้ปฏิบัติงานบางคน ที่ไม่เชื่อว่าพวกเขาเป็น “ผู้เสียหายจริง ๆ” 
และปฏิบัติต่อเด็กเหมือนเป็นผู้โยกย้ายถิ่นผิดกฎหมาย โสเภณี 
อาชญากร หรือแรงงานผิดกฎหมาย เด็กบางคนถูกลงโทษ (ถูกจับกุม 
คุมขัง ลงโทษทางอาญา และถูกส่งตัวกลับประเทศ) แทนที่จะได้รับ
การคุ้มครอง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่เชื่อ การได้รับการปฏิบัติด้วย
การไม่เชื่ออาจทำให้เด็กเงียบ ไม่พูด และทำให้เด็กเลี่ยงการคัดแยก
หรือปฏิเสธการสนับสนุนและความช่วยเหลือ นอกจากนี้  
ยังอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว เช่น ความเต็มใจที่จะ
ยอมรับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ เพื่อฟ้ืนตัวและก้าวออกมา
จากการค้ามนุษย์ 

 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กตอ้งเชื่อในตัวผู้ปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าคนอื่นเชื่อตนด้วย ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดใจต่อ
ประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก โดยตระหนักว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเป็นเรื่องที่น่ากลัวและยาก และ
อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปและเกิดความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่มี ความไว้วางใจช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเดก็ได้ดีขึ้นว่า 
เด็กเจออะไรมาและต้องใช้มาตรการอะไร ต้องใช้เวลาและการอธิบายอย่างที่เป็นรูปธรรมว่า ผู้ปฏิบัติงานนั้นไว้ใจได้ ไม่ด่วนตัดสิน  
มาตรการที่เสนอนั้นมาจากใจจริง มีเจตนาดี และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของเด็ก  
 

 

 

คุณใช้กลยุทธ์อะไรในการทำงานเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เปน็เด็ก? 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเชื่อคุณทั้งหมด พวกเขาไม่ได้เชื่อมันทั้งหมดว่า   
คุณเป็นผู้เสียหาย คุณเข้าใจไหม? และคนที่เชื่ออย่างเต็มที่ว่าฉันเป็น
ผู้เสียหาย ก็ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับทีม  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xxii 

 

 
...การเล่าเรื่องความเจ็บปวดนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเรื่องยาก มันยากยิ่ง
กว่าเม่ือมีคนทำผิดต่อคุณ และคุณต้องเล่ามันซ้ำ ๆ ต่อหน้าคนครั้ง
แล้วครั้งเล่า ยากที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของการได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่ยุติธรรม เพราะคุณไม่สามารถแน่ใจได้ว่า ใครเข้าใจและใครไม่
เข้าใจเรื่องนี้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxiii 
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 ความเข้าใจที่ไม่มากพอเกี่ยวกับสถานะการค้ามนุษย์ สิทธิ และทางเลือก 

เด็กหลายคนไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสถานะของตน ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และมาตรการในการสนับสนุนเด็ก พวกเขาอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิในการให้บริการ วิธีการเข้าถึงบริการ หรือสิทธิในกระบวนการทางกฎหมาย เด็กบางคนไม่มองว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 
ไม่เข้าใจบริการและวิธีการเข้าถึงบริการ ผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบางรายไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสถานะของ
ตนในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ 
ความช่วยเหลือที่ตนมีสิทธิได้รับ นอกจากนี้ เด็กยังไม่เข้าใจวิธีเข้าถึง
บริการเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานที่ทำงาน 
ด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ หรือจากหน่วยงานคุ้มครองเด็ก 
 
เด็กบางคนได้รับแจ้งเกี่ยวกับบริการ แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร 
ก็ตาม ยังคงไม่เข้าใจถึงสิทธิในการได้รับการสนับสนุนและ 
การช่วยเหลือ ผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์จาก 
บาดแผลทางใจ ทำให้เด็กเข้าใจและประมวลข้อมูลได้ยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สิง่นี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กตกใจ 
สับสน และมีบาดแผลทางใจ  
ความเข้าใจของเด็กอาจได้รับอิทธิพลจากอายุ ระดับขั้นของพัฒนาการ 
การรู้หนังสือ การศึกษา ทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ภาษา
และวัฒนธรรมของเด็ก 
 
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กมักต้องการเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ของตนและพิจารณาทางเลือกของตัวเอง ควรให้ข้อมูลซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 
ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถอ้างอิงกลับได้ แม้ว่า
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กรับรู้ถึงการสนับสนุนที่มีให้ แต่เด็กมักคิดว่า เป็น
เรื่องยากที่จะดำเนินการตามระบบ ความช่วยเหลือที่มักซับซ้อน เป็น
ระบบราชการ และมีการคุกคาม พวกเขาต้องการการสนับสนุนในการ
ทำความเข้าใจและแสวงหาบริการ ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทสำคัญในการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็ก ๆ และทำงานร่วมกับเด็กเพื่อสำรวจทางเลือก 
ประสานงานการส่งต่อ พาพวกเขาเข้ารับบริการ และเมื่อจำเป็น 
ผลักดันงานเชิงนโยบายเพื่อพวกเขา 

 
ไม่ทราบสิทธิในกระบวนการทางกฎหมาย ผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก มักไม่ทราบถึงสิทธิของตนในกระบวนการทาง
กฎหมาย ในฐานะผู้เสียหาย-พยานในการดำเนินคดีหรือในการเข้าถึง
การเยียวยา อันรวมถึงสิทธิในการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมและทางเลือก
ในส่วนของเทคนิคและการคุ้มครองที่เป็นมิตรกับเด็ก  

 
 
องค์กรช่วยเหลือควรอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ฉัน
มีสิทธิได้รับ แต่ฉันไม่รู้ว่า มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxiv 

 
 
ฉันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ [เกี่ยวกับความช่วยเหลือ]  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxv 

 
 
...ฉันไม่รู้ว่า จะรายงานใครได้บ้าง ฉันมีหมายเลข [โทรศัพท์] เพียง
หมายเลขเดียว และหากพวกเขาหยุดติดต่อฉัน ฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำ
อย่างไร (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxvi 
 

 
 
ก่อนถูกค้ามนุษย์  ฉันไม่รู้เกี่ยวกับบริการดังกล่าวมาก่อน  และฉันก็ไม่
รู้เกี่ยวกับเร่ืองนี้ เมื่อมาถึง [บ้าน]... ยากที่จะหาจุดท่ีให้บริการนั้น ... 
ผู้เสียหายไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxvii 
 

 
[ผู้เสียหายส่วนใหญ่] ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย 
กฎหมาย และสิทธิของตน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxviii 
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เด็กมักจะเชื่อหรือได้รับการบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งว่า ต้องให้ปากคำหรือให้การเป็นพยานต่อผู้ค้ามนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น ข้อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิของผู้เสียหายที่เป็นเด็กในกระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมาย (รวมถึงทางเลือกในการปฏิเสธไม่เข้าร่วม) ไม่ค่อยมีให้หรือไม่ได้
จัดไว้ให้ในแบบที่เปน็มิตรกับเด็ก 

 
ไม่ได้มองว่าสถานการณ์ของตนเป็นการค้ามนุษย์ เด็กบางคนไม่เข้าใจว่า
ตัวเองถูกค้ามนุษย์ หลายคนมาจากครอบครัวและชุมชนที่เปราะบาง และ
ทำงานที่บ้านในสภาพที่ยากลำบากอยู่แล้ว พวกเขาอาจมองว่า งานเป็น
ความรับผิดชอบของตน และไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์ของตนเป็น 
การแสวงประโยชน์หรือเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามาจาก
สภาพแวดล้อมที่มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบางรายเปรียบเทียบสถานการณ์ของ
ตนกับสถานการณ์ปกติ โดยมองว่าเป็นเร่ืองที่ "โชคไม่ดี" หรือไม่ได้เลวร้าย
ที่สุด บางรายรู้สึกว่า อัตลักษณ์ของผู้เสียหายไม่สอดคล้องกับประสบการณ์
ของตน  โดยมองว่าสถานการณ์นี้เป็น "การเอาตัวรอด" มากกว่า "การแสวง
ประโยชน์" ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงอาจไม่ได้คิดว่า ตนเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ หรืออาจไม่ได้มองว่า บริการและการสนับสนุนที่มีอยู ่ 
มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่พวกเขา 
 

 

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก มีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการค้ามนุษย์  รวมถึงสิทธิและสิทธิที่ตนพึงได้รับ ควรให้ข้อมูล
แก่เด็กในลักษณะที่คำนึงถึงอายุ ระดับขั้นของพัฒนาการ การรู้หนังสือ ภาษา และลักษณะอื่น ๆ ควรอธิบายข้อมูลทางวาจาและให้
ข้อมูลในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กใน
การเข้าถึงสิทธิและบริการที่มี 

 

 

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจวา่ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
เข้าใจสถานการณ์และทางเลือกของตัวเอง?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
สถานการณ์ของผมไม่เหมือนกับการค้ามนุษย์มากนัก หากใครถูกค้า
มนุษย์ ก็น่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็ก) xxix 
 

 
 
 
ฉันคิดว่าฉันแค่โชคไม่ดี  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) XXX 
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 ความเปราะบางและความสามารถในการฟื้นตัว  
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการฟ้ืนตัวและ
ความเปราะบางอย่างน่าทึ่ง เด็กหลายคนแสวงหาโอกาส นั่นก็เพราะ
เด็กมีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาเก่ง (เช่น เพราะอยากช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือหาโอกาสที่ดีกว่า) และแม้จะมีประสบการณ์ด้านลบ
อย่างรุนแรง และมีบาดแผลทางใจจากการค้ามนุษย์ แต่เด็กที่ถูกค้า
มนุษย์ยังคงใช้คุณสมบัติของความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการ
ดำเนินชีวิตต่อไปหลังถูกค้ามนุษย์ 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กใชป้ระโยชน์จากปัจจัยคุ้มครอง
ส่วนบุคคล เช่น ทักษะทางปัญญา พ้ืนฐานทางอารมณ์เชิงบวก และ 
การนับถือตนเองในเชิงบวก และความสามารถในการรับมือกับ
บาดแผลทางใจในอดีต เด็กบางคนสามารถและอยากจัดการอะไรด้วย
ตนเองหลังถูกค้ามนุษย์ จึงปฏิเสธความช่วยเหลือ เด็กอาจต่อต้านที่จะ
ถูกมองหรือจัดกลุ่มเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และปฏิเสธบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นี ้
 
ในขณะเดียวกัน การมีความสามารถในการฟื้นตัวก็ยังไม่เพียงพอต่อ
การฟื้นตัวจากการค้ามนุษย์เสมอไป ทั้งยังไม่สามารถรับประกันได้ว่า
เด็กจะมีความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี ความสามารถในการฟื้นตัว
ไม่ได้มีเท่า ๆ กัน เด็กที่ถูกค้ามนุษย์อาจมีความสามารถในการฟื้นตัว
ในด้านหนึ่ง แต่ไม่มีในด้านอ่ืน ตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งอาจมีความ
เข้มแข็งในตัวเอง แต่มาจากครอบครัวที่ไม่ดีหรือมีการละเมิด ดังนั้น 
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กที่จะยอมรับและใช้ประโยชน์จากมัน แต่ไม่
จำเป็นต้องขัดกับความต้องการของเด็กในการรับบริการและการ
สนับสนุน 
 
ความเปราะบางและความสามารถในการฟื้นตัวของเด็กก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้ความคุ้มครองและการสนับสนุน เด็กบาง
คนมีแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่พ่ึงพาได้ (เช่น ครอบครัว เพื่อน และสมาชิกในชุมชน) เด็กอาจเข้าถึงความช่วยเหลือที่เป็นทางการนอกกรอบการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(เช่น จากหน่วยงานคุ้มครองเด็ก บริการในชุมชน องค์กรทางศาสนา) ผู้เสียหายที่เป็นเด็กบางรายและครอบครัวมักจะพอใจกับการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ 
มากกว่า เพราะคุ้นเคยกับการสนับสนุนในรูปแบบนี้มากกว่า และการสนับสนุนเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ พวกเขาอาจจะไม่ค่อยจะมุ่งความสนใจ
ไปที่เด็กในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

เด็กที่ถูกค้ามนุษย์แต่ละคนมีทั้งความเปราะบางและความสามารถในการฟ้ืนตัว สิ่งสำคัญคือต้องระบุจุดแข็งและความสามารถใน 
การฟื้นตัว ตลอดจนความเปราะบางของเด็กแต่ละคน การส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวเป็นสิ่งสำคัญ ในการช่วยให้เด็กฟื้นตัว
หลังจากการค้ามนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความมั่นใจว่า จะมีการสนับสนุนและการคุ้มครองที่เพียงพอแก่เด็ก ควรมีการใช้การ
สนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ ในการช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็ก (ทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์)  

 
 
 
 

 
 
บ่อยครั้งที่เราทุกคนต่างลืมว่า ผู้เสียหายมักจะไม่ได้รับการสนับสนุน
ที่ดีจากผู้ใหญ่ หรือครอบครัวมาเกือบตลอดชีวิต และพวกเขาก็มี 
ไหวพริบมากในการได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการขั้นพื้นฐาน 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxi 

 

 
 
เธอผ่านอะไรมามากมายก่อนหน้านี้ แต่เธอมีความสามารถในการฟ้ืน
ตัวมาก ที่จะพยายามทำให้มั่นใจว่า เธอจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งนี้
เอาชนะเธอได้ (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxiii 

 

 
 
...ถ้าเด็กมีชีวิตท่ียากลำบาก เด็กก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้น เอาตัวรอดใน
สังคมเมืองเก่งขึ้น มีความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น... 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxiii 

 

 
 
[เด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางคน] มีความสมดุลด้านอารมณ์ และดูแล
ตัวเองได ้(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxiv 
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แนวทางสำหรบัผู้ปฏิบัตงิาน 

 

 คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่การค้ามนุษย์มีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาทั้งด้านบวกและด้านลบ  ทำให้เด็กรับรู้และมั่นใจว่า ผลกระทบและปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในการเยียวยา
ฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก พึงตระหนักว่าเด็ก ๆ จะต้องเผชิญกับปัญหาตลอดชีวิตหลังการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
และสังคมของเด็ก 

 ระบุจุดที่อาจเป็นที่มาของอันตรายอื่น ๆ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจเผชิญในชีวิตหลังจากการค้ามนุษย์สิ้นสุดลง จากผู้ค้ามนุษย์ ผู้ปฎิบัติงาน 
ตลอดจนคนในครอบครัว และสภาพแวดล้อมในชุมชน ระบุและประเมินอันตรายเหล่านี้เป็นรายกรณี พัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันหรือบรรเทาอันตรายเหล่านี้ที่
อาจเกิดกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 คำนึงถึงการที่เด็กขาดความไว้วางใจในคนรอบข้าง และลักษณะที่สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ปฏิบตัิงานในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตหลัง
การค้ามนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ตรงนี้ต้องทำให้เด็ก
เชื่อและไว้วางใจผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรู้ว่า ผู้ปฏิบัติงานเชื่อและไว้วางใจตน ค่อย ๆ ใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็ 
และหาวิธีแสดงความน่าเชื่อถือในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึงการซื่อสัตย์กับเด็ก ไม่สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได ้

 ตระหนักถึงสถานการณ์และความเปราะบางที่มีความเฉพาะของเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล เด็กที่ขาดการดูแลจากผู้ปกครอง และวางมาตรการในการคุ้มครองเด็ก 
รวมทั้งให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยไม่ชักช้า หากพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

 แจ้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอย่างระมัดระวังรอบคอบ เกี่ยวกับบริการและมาตรการทั้งหมดที่มี ทั้งในแง่ของความช่วยเหลือและในแง่ของ
กระบวนการทางกฎหมาย เช่น สิทธิในการปฏิเสธการแทรกแซง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการพิจารณามุมมองของเด็กก่อนใช้มาตรการใด ๆ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด ขอความยินยอมจากเด็ก(และพ่อแม่/ผู้ปกครอง) หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับการดำเนินมาตรการใด ๆ เพื่อการดูแล
และคุ้มครองเด็ก 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็เข้าใจอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับสถานะของตนในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิและสิทธิพึง
มีในฐานะผู้เสียหาย สนับสนุนเด็กให้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิเหล่านี้เมื่อจำเป็น อย่างไรก็ดี เด็กที่ไม่เห็นว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก็พึงมีสิทธิได้รับสิทธิ 
การคุ้มครอง และบริการเหล่านี้ 

 ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก เกี่ยวกับสถานะของพวกเขาในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิ สิทธิพึงมี
ของพวกเขา และทุกมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพวกเขา ปรับข้อมูลนี้ให้เหมาะสมกับอายุ การศึกษา และระดับขั้นของพัฒนาการเพื่อให้แน่ใจว่า เข้าใจ
เนื้อหานี้ เผยแพร่ข้อมูลนี้ในภาษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษาที่ผู้คนส่วนใหญ่และส่วนน้อยในประเทศใช้ ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลที่ให้นั้นชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้ในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 อย่าตระหนักแค่เพียงเรื่องความเปราะบางของเด็กเท่านั้น แต่ควรตระหนักถึงจุดแข็งและความสามารถในการฟื้นตัวของเด็กด้วย ทำงานร่วมกับเด็ก ๆ 
และภาคภูมิใจในจุดแข็งของเด็ก ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความสามารถในการฟ้ืนตัวของเด็กในการทำงานกับเด็ก เพื่อให้เด็กฟื้นตัวและกลับคืนสู่สังคมหลังถูก
ค้ามนุษย์ ต้องตระหนักว่า จุดแข็งและความสามารถในการฟ้ืนตัวของเด็ก ไม่ได้ขัดต่อความต้องการของเด็กในการรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือ นอกจากนี้ 
พึงตระหนักด้วยว่า ความเปราะบางและความสามารถในการฟื้นตัวของเด็กจะเปลี่ยนตามกาลเวลา ต้องมีการปรับแผนการคุ้มครองและการสนับสนุน 
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ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในมาตรการสำหรับเด็กที่ถูกคา้มนุษย์ 
 

 ความพร้อมใช้ ความสามารถในการเข้าถึง และความเหมาะสมของมาตรการสำหรับเด็ก 

 
ด้วยอายุ ระดับขั้นของพัฒนาการ และประสบการณ์การถูกค้ามนุษย์ 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์จำเป็นต้องได้รับมาตรการพิเศษและมาตรการ
เพิ่มเติม อาจต้องมีมาตรการเหล่านี้ เพื่อรับมือกับวิกฤตหรือความ
ถดถอยที่เกิดขึ้นหลังจากการค้ามนุษย์ หรือเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ใน
ชีวิตบางช่วง หรือในขั้นต่าง ๆ ของระดับพัฒนาการ อย่างไรก็ตาม 
มาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้มีอยู่เสมอไป 
 
เด็กจำนวนมาก ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงต่าง ๆ หลังการลักลอบค้ามนุษย์ ทั้งภายในกรอบการต่อต้านการค้ามนุษย์หรือระบบ
คุ้มครองเด็ก ทั้งในต่างประเทศและประเทศบ้านเกิด ในหลายกรณี มาตรการสำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ไม่แตกต่างจากมาตรการสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นผู้ใหญ่มากนัก เด็กเล็กและเด็กโตมีความต้องการที่แตกต่างกัน และในบางครั้ง ต้องการมาตรการที่แตกต่างกันไป หรือปรับให้เหมาะสมกว่าเดิม ส่วนมากไม่
มีการปรับให้เหมาะสมตามอายุของเด็ก  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการสนับสนุน 
การไม่กำหนดโทษทางอาญา การไม่คุมขังผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็ก รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม มาตรการเหล่านี้ควรเป็นมิตรกับเด็ก 
คำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึงผู้เสียหาย คำนึงถึงเพศสภาพ และเหมาะสมด้านวัฒนธรรม 
 
มาตรการที่เกี่ยวขอ้งกับการคัดแยกผู้เสียหาย 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและสุขภาวะของเด็ก 
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทกุคนจะถูก
คัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างทันท่วงที ในหลาย ๆ 
กรณี ใช่ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทุกคนจะถูกคัดแยก 
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการที่ผู้ปฎิบัติงานไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับคำจำกัด
ความของการค้ามนุษย์ (ซึ่งรวมถึง ไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย) ว่า
การแสวงประโยชน์นั้นมีหลายรูปแบบ (เช่น การแสวงประโยชน์ทาง
เพศ แรงงาน อาชญากรรมลหุโทษ) และองค์ประกอบ “วิธีการ” 
(การบังคับ การหลอกลวง การฉ้อฉล การคุกคาม การลักพาตัว การ
บังคับหรือใช้อำนาจ หรือสถานะท่ีมีความเปราะบางโดยไม่ชอบ) ที่ไม่
จำเป็นต้องเกิดขึ้นในกรณีของเด็ก การไม่คัดแยกผู้เสียหายอาจเป็น
เพราะผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ ความรู้ และเครื่องมือในการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 
 
เมื่ออายุของผู้เสียหายไม่แน่นอน ให้สันนิษฐานว่าเป็นเด็กจนกว่าจะ
กำหนดเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
เด็กหลายราย (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่โตแล้ว) ได้รับ 
การปฏิบัติเหมือนผู้ใหญ่มากกว่าจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นเดก็ 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

เป็นระยะเวลาที่นาน ที่เด็กจะรู้สึกถึงผลที่เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน
และเด็กต้องการการสนับสนุนน้ัน และมีอะไรบางอย่างท่ีเด็กเหล่าน้ี
สูญเสียไป (ผู้ปฏิบัติงาน) XXXV 

 
[การคัดแยกผู้เสียหาย] ต้องอาศัยการสังเกตอย่างมาก มันเป็นเรื่อง
ของลักษณะที่พวกเขานำเสนอ เมื่อคุณถามคำถามบางอย่างเกี่ยวกับ
ภูมิหลัง และการเดินทางของพวกเขา คุณจะเห็นว่า การตอบสนอง
ของพวกเขาเป็นอย่างไร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคุณ
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxvi 
 

 
 
ฉันคิดว่า ผู้ที่ร่วมทำงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อาจไม่ได้รับรู้ถึง
ลักษณะสัญญาณและอาการ รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ มากนัก  
คนเหล่านี้คาดว่า เป็นเรื่องของเด็กหายมากกว่า แต่ท่ีจริง ไม่
จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น (ผู้ปฏิบัติงาน) xxxvii 
 

 
 
 
ในบางกรณ ีการตัดสินอายุ [ของเด็ก] ที่แน่นอนเป็นเรื่องยากมาก 
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxxviii 
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ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก (ไม่ว่าจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือไม่ก็ตาม) หน่วยงานคุ้มครองเด็กควรเข้ามามีส่วนร่วม 
และควรมีการใช้มาตรการคุ้มครอง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ในทางปฏิบัติ ขอบเขตของการส่งต่อเด็กไปยัง
หน่วยงานคุ้มครองเด็กมีความแตกต่างกันอย่างมาก เด็กที่ถูกค้า
มนุษย์หลายราย ไม่ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก ไม่ว่าจะขั้นตอนใดหลังการค้ามนุษย์ 

 
มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนเด็ก  
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนแบบ
เดียวกับผู้ใหญ่ (เช่น ที่พักอาศัย การดูแลทางการแพทย์ ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย การสนับสนุนด้านจิตใจ และอ่ืน ๆ) ที่ถูก
ปรับให้เข้ากับความต้องการ อายุ และระดับขั้นของพัฒนาการของ
เด็ก ความช่วยเหลือควรเป็นไปโดยสมัครใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก และมีการให้น้ำหนักความคิดเห็นของเด็กตามสมควร 
ตามอายุและระดับขั้นของพัฒนาการของเด็ก 
 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่การคุ้มครองและการ
สนับสนุน มักมีให้แก่เด็กในโปรแกรมศูนย์พักพิงแบบปิดที่เด็กต้อง
อยู่เป็นระยะเวลานาน โดยมีการควบคุมการเคลื่อนไหว การติดต่อ
บุคคล และกิจกรรม ตามลักษณะของการช่วยเหลือในศูนย์พักพิง 
การช่วยเหลือนี้ มักถูกจำกัดในเรื่องขอบเขตและระยะเวลา โดยไม่
ค่อยเน้นไปที่ความต้องการด้านการกลับคืนสู่สังคมในระยะยาว 
(เช่น การศึกษาในภาษาและหลักสูตรของประเทศ หรือการ
ฝึกอบรมอาชีพที่สัมพันธ์กับตลาดงานที่บ้าน) ในบางกรณี 
ผู้ปฏิบัติงานไม่พูดภาษาของเด็ก ซึ่งบั่นทอนการสื่อสารและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิผล 
 
ควรแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมาย เมื่อผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กไม่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง (เช่น 
เนื่องจากอยู่แยกกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดของผู้ปกครองในการค้า
มนุษย์) เพื่อให้แน่ใจว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดและสุขภาวะแก่เด็ก  
เป็นตัวแทนของเด็กในกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้น มักมีผู้ปกครอง
ตามกฎหมายเพียงรายเดียวที่รับผิดชอบเด็กหลายคน แม้ว่าเด็ก
และเยาวชนที่ถูกค้ามนุษย์ ควรได้รับข้อมูลในรูปแบบและลักษณะ
ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนได้ แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิทธิ
และสิทธิพึงมี แล้วก็ไม่ได้มีผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ
ทางเลือกของเด็กเสมอไป แม้วา่ความช่วยเหลือไม่ควรมีเงื่อนไขว่า
เด็กต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ แต่เด็กจำนวนมากถูกกดดัน
จากผู้บังคับใช้กฎหมายในการให้ปากคำและเป็นผู้เสียหาย-พยาน 

 
 
ที่สำคัญ ควรเริ่มที่การเคารพเด็ก...เราต้องเปิดศูนย์หรือสถานที่ท่ีมีคน
ท่ีฟังเด็กโดยไม่ตัดสิน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xxxix 
 

 
เด็กผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกค้ามนุษย์ที่ [มาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้] 
ต้องการเสื้อผ้าและอาหารด้วย เพราะบางคนมาด้วยภาวะหิวโซ  
บางคนมาที่นี่โดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำมาหลายวัน ดังนั้น  
พวกเขาต้องการอาบน้ำ (ผู้ปฏิบัติงาน) xl 

 
จากนั้น พวกเขาก็อธิบายให้ฉันฟัง [ในศูนย์พักพิงที่จะได้รับ] อาหาร
สามมื้อในตอนเช้า บ่าย และเย็น นอกจากนี้ พวกเขาให้เสื้อผ้าแก่เรา 
และเราต้องอยู่ท่ีนี่สองเดือน…ฉันบอกว่า "ฉันไม่อยากไป" ... พวกเขา
ไม่อนุญาตให้เราใช้โทรศัพท์ข้างใน [ศูนย์พักพิง]  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xli 
 

 
 
ผมไม่ชอบศูนย์พักพิง ท่ีผมเรียนทำอาหารอยู่ตอนนี้...  
ผมเลยหนีออกมา... (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xlii 

 

 
ปรากฎว่า ผมอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นเวลาเจ็ดหรือแปดเดือน...  
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องอยู่ที่ศูนย์พักพิงตั้งนาน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีเป็นเด็ก) xliii 

 

 
ก่อนที่เด็กจะมาถึง [ศูนย์พักพิง] แห่งน้ี เด็กต้องได้รับแจ้งว่าจะไปที่
ไหน เพราะส่วนใหญ่จะกังวลเกี่ยวกับที่ท่ีจะไป  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xliv 
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มาตรการเกี่ยวกับการไม่กำหนดโทษทางอาญาและการไม่คุมขัง 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ไม่ควรได้รับโทษทางอาญาหรือ
รับผิดในความผิดใด ๆ เกี่ยวกับสถานะที่ถูกบังคบัให้กระทำตอนถูกค้า
มนุษย์ เช่น การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การพำนักอย่างผิดกฎหมาย 
หรือการทำงานที่ผิดกฎหมาย แม้กระนั้น ยังมีเด็กจำนวนมากที่ถูก
ลงโทษทางอาญาจากการกระทำดังกล่าว และไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย หรือไม่มีตัวแทนที่จัดการกับข้อกล่าวหาหรือการลงโทษ
เหล่านี ้
 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ไม่ควรถูกคุมขังในอาคารสถานที่ของหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบาง
รายได้รับ "การคุ้มครอง" ในเรือนจำ ห้องขัง ศูนย์กักกันคนเข้าเมือง 
และสถาบันยุติธรรมทางอาญาอื่น ๆ 
 
นอกจากนี้ ในหลายประเทศ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กถูก
ควบคุมตัวในศูนย์พกัพิงแบบปิด โดยไม่มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว 
แทบไม่มีการติดต่อกับครอบครัว และได้รับบทลงโทษหรือการลงโทษ
เมื่อฝ่าฝืนกฎ จะถูกมองว่า ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สำนึกบุญคุณ พวก
เขาแทบไม่สามารถท้าทายประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย
ของการลิดรอนเสรีภาพ สิ่งนี้ทำให้เด็กมีความเครียดและวิตกกังวล
อย่างมาก และลดทอนประสิทธิผลในการเยียวยาฟื้นฟูและสุขภาวะ
ของเด็ก 
 
มาตรการเกี่ยวกับผู้เสียหาย-พยานที่เปน็เด็ก  เด็กที่ถูกคา้มนุษย์อาจ
เข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
ฐานะผู้เสียหาย-พยาน หรือในฐานะผู้เสียหายของอาชญากรรมในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการดำเนินคดีแพ่ง ส่วนที่ว่าเด็กควรเข้า
ร่วมในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่ 
ควรขึ้นอยู่กับว่า เปน็ไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือไม่ เช่นการ
ยอมรับว่า ในบรรดาข้อพิจารณาอื่น ๆ นั้น กระบวนพิจารณาตาม
กฎหมายทำให้เด็กอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงต่อการ
ได้รับบาดแผลทางใจซ้ำและการตอบโต้จากผู้ค้ามนุษย์ 
 
แม้กระนั้น ในความเป็นจริง เด็กที่ถูกค้ามนุษย์หลายรายเป็นผู้เสียหาย-
พยานในสภาวการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

 
[ฉันบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ฉันไม่อยากเข้าร่วมกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาล แต่พวกเขาก็เปิดคดี] ฉันเลยต้องไปศาล  
ไม่มีทางเลือกให้ฉัน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xlv 

 
 
[ฉันถูกส่งตัวเข้าคุกผู้ใหญ่ เพราะมีเอกสารเท็จ] ฉันคิดว่า [พวกเขาไม่] 
ควรจับฉันเข้าคุกเพราะ ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้...  
ฉันไม่เคยเดินทางมาก่อน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xivi 
 

 
ฉันอยู่ในคุกที่นั่นหกเดือนเพราะ ฉันมีเอกสารเท็จ เพราะพวกค้ามนุษย์
เอาหนังสือเดินทางของฉันไป และเอาเอกสารเท็จให้ฉัน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีเป็นเด็ก)xlvii 

 

 
มีกฎเกณฑ์มากมาย [ในศูนย์พักพิง] ที่ทำให้เด็กรู้สึกแย่...มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลเรา แต่ในใจของเรา เราขาดอิสระ ฉันรู้สึกเหมือนเราถูกขัง ... 
กฎเกณฑ์มีความเข้มงวด และคำพูดของเจ้าหน้าที่ก็ใจร้ายสำหรับเรา 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xlviii 
 

 
[มัน] ยากมากสำหรับเด็กที่จะตัดสินใจว่า จะฟ้องคดีหรือไม่...เพราะ
ความกลัวที่เด็กมีอยู่ตลอดเวลาว่า พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจาก
ใครหรือไม่ในกระบวนการทางกฎหมาย (ผู้ปฏิบัติงาน)xiix 

 
ในระหว่างการพิจารณาคดี ตอนที่ฉันให้ปากคำ ญาติของจำเลย... 
เริ่มล้อฉัน...ผู้พิพากษาเริ่มหัวเราะตาม... สถานการณ์นี้ทำให้ฉันอาย
และกลัว (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)l 
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เจ้าหน้าที่บางคน "สนับสนุน" อย่างแข็งขันให้ผู้เสียหายที่เป็นเด็กเป็น
ผู้เสียหาย-พยาน และให้การคุ้มครองและสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขว่า 
เด็กต้องมีส่วนร่วม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายรายได้
รับแจ้งหรือรู้สึกว่าถูกบังคับจากกฎหมายใน 
การให้ปากคำ และให้คำเบิกความในฐานะพยานเพื่อต่อสู้กับผู้ค้า
มนุษย์ เด็ก ๆ มักเครียดและหวาดกลัวเกี่ยวกับกระบวนการทาง
กฎหมาย แต่รู้สึกว่าปฏิเสธไม่ได ้
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายราย ไม่ได้รับข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็นมิตรกับเด็กเกี่ยวกับบทบาทของตนในฐานะผู้เสียหาย-
พยาน สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน  หรือกระบวนการเอง 
(เช่น จะต้องให้ปากคำมากน้อยแค่ไหน จะให้คำเบิกความในฐานะ
พยานที่ศาลกี่ครั้ง คดีจะใช้เวลานานแค่ไหน โอกาสที่จะดำเนินคดีจะ
สำเร็จมีมากน้อยเพียงใด) พวกเขามักจะได้รับข้อมูลที่น้อยมากจากผู้
บังคับใช้กฎหมายและอัยการเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย และ
โดยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานรายอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ควรมีการมอบหมายผู้ให้การ
สนับสนุนดูแลผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็กทุกคน เพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก รับประกันสิทธิของเด็ก และให้เด็กรับรู้ 
ความคืบหน้าล่าสุดในเคสของตน 
 
สภาวการณ์ของบทบาทของเด็กในฐานะผู้เสียหาย-พยาน (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ห่างจากบ้านเป็นระยะเวลานาน) 
อาศัยพลังกายและใจ และทำให้เกิดบาดแผลทางใจ ลักษณะของ
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย (เช่น การให้ปากคำและคำเบิก
ความในฐานะพยานหลายครั้ง  
การเป็นพยานต่อหน้าผู้แสวงประโยชน์ การซักถามที่รุนแรงโดย
ทนายความและผู้พิพากษา การขาดการตีความและไม่เข้าใจสิ่งที่
เกิดขึ้น) ส่งผลเสียต่อสุขภาวะและการเยียวยาฟ้ืนฟูของเด็ก 
 
พฤติกรรมของผู้ปฎิบัติงานกฎหมายอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตราย
มากขึ้น และทำให้เกิดบาดแผลทางใจซ้ำ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ควรมีมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติเพือ่ปกป้องผลประโยชน์สูงสุด
ของพยาน-ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก แต่ละราย และเพื่อให้แน่ใจว่า
กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นมิตรกับเดก็ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ควรทำความคุ้นเคยกับกระบวนการในห้องพิจารณาคดีที่เป็นมิตรกับ
เด็ก หากม ี 

 
 
  

 
ใช ่[ตำรวจ] บอกว่า ถ้าฉันอยากให้ช่วยเอาหนังสือเดินทางคืนมา  
ฉันต้องให้คำเบิกความในฐานะพยาน เพื่อต่อสู้กับผู้ค้ามนุษย์ 
ไม่อย่างนั้น พวกเขาจะจับฉันเข้าคุกในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)li 
 

 
[เด็กต้องเข้าใจว่า] ...จากนี้จะเกิดขึ้นอะไรขึ้น คาดว่าจะเจอใคร  
พวกเขาจะถามอะไร และจะต้องตอบอย่างไร หรือต้องทำตัวอย่างไร 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lii 

 

 
 
[ตำรวจ] ขู่หนู เขาตบโต๊ะ [ขณะ] บอกให้ฉันพูดความจริง ตำรวจขู่ว่า
จะจับฉัน ถ้าไม่ให้ปากคำ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)liii 

 

 
เจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิงปฏิบัติต่อเราไม่ดี แม้แต่การสัมภาษณ์ก็ทำแบบ
เลือกปฏิบัติแก่เรา...เจ้าหน้าที่ดูถูกเราและไม่ใส่ใจเรา  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)liv 

 

 
ผมขอออก แต่การอนุมัติกินระยะเวลานานมาก ใช้เวลากว่าครึ่งปีกว่า
จะออก [จากศูนย์พักพิง] ได้... มันยังคงยากสำหรับผม มันไม่ง่ายอย่าง
ที่พวกเขาพูด ครอบครัวของผมต้องลำบาก  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lv 

 
ตอนฉันป่วย [ขณะ] อยู่ที่ศูนย์ ศูนย์ก็ส่งฉันไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
เพื่อรับการรักษา รับยาท่ีศูนย์ ถึงตอนนี ้ ฉันอยู่บ้าน ฉันไม่ได้รับสิ่งที่
เคยได้รับ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) lvi 
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มาตรการเกี่ยวกับการเยียวยาฟืน้ฟูและการกลบัคนืสู่สงัคม   
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็ควรได้รับบรกิารสนับสนุน 
การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ตามการประเมินเฉพาะบุคคล
เกี่ยวกับความต้องการ มุมมอง และความปรารถนา บริการควรได้รับการ
ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ครอบคลุมด้านขอบเขต และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นเด็กหลายราย การประเมินแบบนี้ไม่เกิดขึ้น 
 
โดยทั่วไป จะมีการสนับสนุนในการกลับคืนสู่สังคมด้านที่พักอาศัย ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตเมือง ห่างไกลจากบ้านและครอบครัวของผู้เสียหาย 
บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมมักถูกจำกัดหรือไม่มีให้ เมื่อเด็กอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านเกิด ความช่วยเหลือบางอย่าง เช่น การดูแลทางการแพทย์ 
การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการศึกษา จะมีให้ผ่านทางโปรแกรม
ของศูนย์พักพิงเท่านั้น เด็กบางคน (และครอบครัวของเด็ก) ยอมรับว่า 
การอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเด็กได้ 
 
เนื่องจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายรายมาจาก
ครอบครัวที่มีความเปราะบาง สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียหายจึงมัก
ต้องการบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม (เช่น งานสำหรับพ่อแม่หรือการ
ดูแลทางการแพทย์สำหรับพี่น้องที่ป่วย) เมื่อบริการนั้นถูกจำกัดให้แก่เด็ก
โดยตรง จึงเป็นการยากที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับคืน
สู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น เมื่อพ่อแม่ของเด็กว่างงาน 
เด็กอาจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
การขาดความสนใจต่อสถานการณ์ในครอบครัวในภาพรวมอาจทำให้เด็ก
มีความเปราะบางต่อการถูกค้ามนุษย์ซ้ำ 
 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ทีไ่ม่สามารถกลับบ้านได้ (เด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือไม่ได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่เติบโตได้) มักอยู่ในศูนย์พักพิงเป็น
เวลาหลายปี แทบไม่มีทางเลือกสำหรับการดูแลแบบเครือญาติ หรือการ
หาที่อยู่อาศัยที่เป็นทางเลือก สำหรับเด็กที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมใน
บ้านเกิดได ้นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนที่ไม่มากนักแก่เยาวชนที่ถูกค้า
มนุษย์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตอิสระ เมื่อไม่สามารถกลับไปหา
ครอบครัวและชุมชนของตนได้ 
 

 
เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กในทุกช่วงของชีวิตหลัง
การค้ามนุษย์ เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กจะมีความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กควรเป็นแนวทางในการดำเนิน 
ทุกมาตรการ การตัดสินใจดังกล่าวควรทำโดยปรึกษาหารือกับเด็ก สิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินและจัดการกับช่องว่างและ
ประเด็นต่าง ๆ ในการจัดหามาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก เช่น เมื่อการดำเนินงานไม่เป็นไป 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การประเมินดังกล่าวควรถูกกำหนดโดยประสบการณ์ที่เด็กมี 

 

 
  

 
ครอบครัวของฉันต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก  
เนื่องจากเรายากจนมาก... เราต้องการบ้านและเราต้องการเงินด้วย 
ความช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ แต่ฉันพอใจที่ได้รับความช่วยเหลือ
เล็กน้อยนี้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)Ivii 

 
ฉันอยากส่งข้อความ [ถึงผู้ให้บริการ] เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท้ัง
ผู้เสียหายและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ยากจนและ
ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)Iviii 

 

 
ผมหวังว่าจะได้งานทำ ผมไม่มีบัตรประชาชน ก็เลยไม่ได.้.. ผมแปลก
แยกจากครอบครัวอย่างมาก และจะไม่เดินทางกลับไป [ที่บ้านเกิดของ
ผม] เพื่อไปทำบัตรประจำตัว (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lix 

 

เมื่อพวกเขากลับคืนสู่สังคม จำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากครอบครัว
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์กร... 
จำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากคนรอบข้าง  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)ix 
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มีมาตรการพเิศษและมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง ในการทำงานของคณุกับผู้เสียหายจากการคา้มนุษย ์
ที่เป็นเด็ก? มาตรการเพิ่มเตมิอะไรบ้างที่จำเปน็ต้องมี? 

 

 มีมาตรการอะไรอยู่บ้าง จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 
 
 
 
 

 

เกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 
 
 
 
 

 

เกี่ยวกับการไม่กำหนดโทษทางอาญาและ
การไม่คุมขัง  ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็ก 

 
 
 
 
 

 

เกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น
เด็กในฐานะผู้เสียหาย-พยาน 

 
 
 
 
 

 

 เด็กบางคนถูกมองข้ามและได้รับการพิจารณาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางคนมักจะไม่ค่อยถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์และได้รับความช่วยเหลือ เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์
อย่างต่อเนื่องหรือถูกแสวงประโยชน์อื่น ๆ  ผู้ปฎิบัติงานจำนวนมาก
มุ่งเน้นเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศและมองข้ามการ
แสวงประโยชน์รูปแบบอื่น ๆ (เช่น การแสวงประโยชน์จากแรงงาน 
อาชญากรรมลหุโทษ หรือการขอทาน) บางส่วนของรูปแบบการใช้
แรงงานเด็กที่พบได้บ่อย  (เช่น งานบ้าน) อาจไม่เป็นที่รับรู้  
แม้ว่าเด็กถูกแสวงประโยชน์ไปจนถึงขั้นการค้ามนุษย์ก็ตาม 
 
ในทำนองเดียวกัน ผู้เสียหายบางประเภทได้รับการพิจารณาน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  ยกตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายต้องเผชิญกับอุปสรรคในการถูกคัด
แยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และรับบริการต่าง ๆ เนื่องจาก
เด็กผู้ชายมักไม่ถูกมองว่ามีความเปราะบางเหมือนเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายมัน
ไม่ค่อยได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และได้รับ
ความช่วยเหลือเมื่อถูกค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ ซึ่งเป็น
รูปแบบของการค้ามนุษย์ที่มักไม่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชาย เมื่อพิจารณา  

 
หน่วยงานให้บริการทางสังคมสงเคราะห์จะบอกว่า "ไม่ พวกเขาอายุ
เกิน 16 ปี จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา" กลุ่มอายุ 16 ถึง 18 ปี
เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรา คุณกำลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่ม 
ที่อาจไม่ค่อยรู้เรื่องการค้ามนุษย์มากนัก (ผู้ปฏิบัติงาน) ixi 

ผมคิดว่า ผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับเด็กผู้หญิง เพราะข้อเท็จจริงที่
ไม่ซับซ้อนว่า คนรู้เร่ืองเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงมากกว่า.... ผู้คนต้อง
พยายามให้มากขึ้น เพื่อดูการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย 
(ผู้ปฏิบัติงาน) ixii 
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ความคาดหวังทางเพศเกี่ยวกับความเปราะบาง เด็กผู้ชายอาจไม่ค่อย
สบายใจในการเล่าประสบการณ์และถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทีร่ะบุว่าเป็นผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTQI+) (เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ  
กลุ่มคนที่พึงพอใจเพศใดเพศหนึ่ง หรือคนที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่  
ภาวะเพศกำกวม และรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่ระบุเอง) 
มักถูกมองข้าม และอาจถูกเลือกปฏิบัติโดยผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสียหายที่เป็น
เด็กข้ามเพศและไม่แสดงออกตามเพศสภาพ ถูกทำให้เป็นคนชายขอบ
ทางสังคมและอาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
บางรูปแบบ (เช่น ทีอ่ยู่อาศัย ตำแหน่งงาน) หรือต้องการการคุ้มครอง
และความช่วยเหลือเฉพาะบางอย่างที่ไม่มีให้ (เช่น มาตรการด้านความ
ปลอดภัย เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเจอความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติ 
การประนอมข้อพิพาททางครอบครัว บริการทางการแพทย์และ
สุขภาพจิตเพื่อยืนยันเพศสภาพ) ในประเทศที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
เดียวกันถูกกำหนดให้มีโทษทางอาญา เด็กผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ อาจไม่ได้รับรู้ว่าถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศ อาจถูกคัดแยกผิดพลาดว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์และถูกลงโทษทางอาญาในการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศ
เดียวกัน เด็กที่รู้สึกว่าถูกตัดสินหรือไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากอัตลักษณ์
ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศอาจไม่ไว้ใจผู้ปฏิบัติงานในการเล่าเรื่องของ
ตัวเอง 
 
เด็กที่มีความทุพพลภาพ มักมีความเปราะบางต่อการค้ามนุษย์มากเป็น
พิเศษ นอกจากนี้ ยังยากมากที่จะคัดแยกเด็กกลุ่มนี้ ผู้เสยีหายที่ทุพพล
ภาพทางจิตใจอาจไม่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ต่อ
ตนได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ไม่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์และไม่ได้รับความช่วยเหลือ จึงได้รับการพิจารณาน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่ทุพพลภาพไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ 
ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะบางอย่าง โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้รับการ
ตอบสนอง เนื่องจากขาดความสนใจต่อความต้องการเหล่านี้  
 
เด็กโต (วัยรุ่นที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่) ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณา
น้อยกว่าทีค่วรจะเป็น ผู้ปฏิบัติงานมักจะปฏิบัติต่อเยาวชนในฐานะ
ผู้ใหญ่ (เช่น พวกเขาไม่ใช้ข้อสันนิษฐานเรื่องอายุของผู้เยาว์ และ
ให้บริการตามความต้องการของผู้ใหญ่ เช่น การฝึกอบรมและงาน 
มากกว่าทางเลือกด้านการศึกษา) พวกเขามักจะถูกมองว่ามีความ
เปราะบางน้อยกว่าเด็กเล็ก และด้วยทรัพยากรท่ีจำกัด จึงได้รับ
ความสำคัญน้อยกว่า 
 

ในสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าเด็กเหล่านั้นถูกค้ามนุษย์ภายในประเทศของตน อาจตรวจไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก และไม่ทราบว่าการค้า
มนุษย์ในเด็กไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือมีองค์ประกอบของ "วิธีการ" 
 
 
 
 

 
สิ่งที่สังเกตเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตอนนี้คือการที่จะให้เยาวชนชายพูด
ถึงเรื่องน้ีเป็นสิ่งท่ียากกว่ามาก...พวกเขาอาจเคยผ่านสถานการณ์
เดียวกัน [กับเด็กผู้หญิง] แต่รับมือกับมันไม่เหมือนกันเลย เนื่องจาก
วิธีการถูกเลี้ยงดู (ผู้ปฏิบัติงาน) Ixiii 
 

ผู้คนคิดว่า หากใครมาจากชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ พวก
เขาเกิดมาเพื่อเป็นคนขายบริการทางเพศ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะถูก
ละเมิด ตำรวจแทบไม่เคยยอมท่ีจะฟ้องคดีการละเมิดผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ  ดังนั้น การละเมิดส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการ
รายงาน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กข้ามเพศ) Ixiv 
 

 
องค์กรเน้นที่เด็กผู้หญิงเท่าน้ัน แต่เด็กผู้ชายกำลังตกเป็นผู้เสียหาย
และถูกทอดท้ิงเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีบ้านพักพิงสำหรับเด็กผู้ชาย
ด้วย ท่ีไหนที่พวกเขาอยู่ได้ พวกเขาก็ได้รับการศึกษาได้  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)Ixv 

 
[ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมักจะไม่ใช้] คำพูดเหล่านั้น...
[พวกเขาอาจรู้สึก] โกรธมากที่สิ่งน้ีเกิดขึ้นและโกรธมากที่ [พวกเขา
อยู่ใน] สถานการณ์นั้น แต่ ... คำว่า "การค้ามนุษย์" และ "การ
แสวงประโยชน์"  ไม่ใช่คำท่ีเด็กอายุ 14 ปี จะใช้ในชีวิตประจำวัน
(ผู้ปฏิบัติงาน) Ixvi 

 
 
วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง...มีอันตรายที่เราเน้นมากเกินไป
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อทารกและเด็กเล็ก เราต้องให้ทำให้แน่ใจว่า    
เรามองวัยรุ่นในแบบเดียวกัน (ผู้ประกอบการ) Ixvii 
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ในบางกรณี เด็กไม่ไว้วางใจ ไม่ให้ความร่วมมือ และแม้กระทั่งอยากจะโต้เถียงกับผู้ปฏิบัติงาน พวกเขาอาจไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 
หรือไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยอายุจริง (บอกว่าพวกเขาอายุเกิน 18 ป)ี การที่ผู้ปฏิบัติคำนึงถึงเหตุผลเบื้องหลังของปฏิกิริยาของเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริม
ความรู้สึกความไว้วางใจและความปลอดภัย ที่จะนำไปสู่การเปิดใจต่อรับการสนับสนุนและช่วยเหลือของเด็ก 
 

ผู้ปฎิบัติงานต้องมีความรู้และมีความละเอียดอ่อนต่อเด็กรายต่าง ๆ ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เด็กทุกวัย  
เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ที่มาทางสังคม และลักษณะอื่น ๆ ) ต้องมีการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเด็ก 
ต้องคำนึงว่าประสบการณ์ของเด็กอาจบั่นทอนความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในผู้ปฏิบัติงานอย่างไรได้บ้าง 

ความสำคัญของความไว้วางใจและผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ 
การสร้างและรักษาความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการคัดแยก
ผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ถกูค้ามนุษย์ 
ควรส่งเด็กแต่ละรายให้แก่ผู้ปฎิบัติงานที่เชื่อถือได้ (โดยปกติคือ
เจ้าหน้าที่เคส) เพื่อสนับสนุนการดูแลในทันทีและกลับคืนสู่สังคมใน
ภายหลัง ผู้ปฎิบัติงานนี้ช่วยให้เด็ก (และครอบครัว) เข้าถึงขอ้มูลและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก
สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่ือสาร ผลักดันนโยบายเพื่อเด็ก และทำ
หน้าที่เป็นบุคคลทีเ่ช่ือถือได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กเข้ามามีส่วน
ร่วม ในความสัมพันธ์กับเด็ก เจ้าหน้าที่คดีจะกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจและประคับประคองกัน ซึ่งตรงกันข้าม
กับประสบการณ์ค้ามนุษย์ของเด็ก 

 
มีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ส่วนตัว
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสภาวการณ์ในชีวิตของเด็ก เพื่อให้แน่ใจได้
ว่า จะมีการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดในทุกมาตรการที่ดำเนินการ 
ตรงนี้อาศัยการได้มาซึ่งความไว้วางใจและความมั่นใจของเด็ก และการ
ให้เวลาเด็กได้เล่าสิ่งที่ได้ประสบมา สิ่งที่พวกเขารู้สึก และสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ นอกจากนี้ ยังอาศัยการสนับสนุนเด็กตลอดช่วงขึ้นและลง
ของชีวิตหลังถูกค้ามนุษย์ รวมถึงการเปิดใจและยืดหยุ่นกับการ
สนับสนุนและบริการ อนุญาตให้เด็กคืนถิ่นหากเด็กออกจากโครงการ
หรือกลับไปสู่สถานการณ์ที่มีการแสวงประโยชน์ 
 
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเคสดูแล
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทกุคน ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลเคส ก็มักมีอัตราการลาออกที่สูงในหมู่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ให้ความช่วยเหลือ เด็กที่ถูกค้ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานหลายคนในขั้นต่าง ๆ ของการคัดแยกผู้เสียหาย ความช่วยเหลือ และการกลับคืนสู่
สังคม ซึ่งต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดกับผู้ปฎิบัติงานคนใหม่แต่ละราย ต้องเล่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ยากลำบากและเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดบางแผลทางใจซ้ำ 

 
[เด็กที่ถูกค้ามนุษย์] อาจอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่ง [ผู้ปฎิบัติงาน] จะอยู่
ตลอดช่วงเวลาน้ันหรือไม่ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ [เราพยายาม] ในการ
ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีใครลางาน หรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำงานประจำ 
และอะไรต่าง ๆ ทำนองนั้น เราพยายามที่จะให้นักสังคมสงเคราะห์คน
เดิม ล่ามคนเดิม เจ้าหน้าที่คนเดิมจัดการกับเรื่องนี้ (ผู้ปฏิบัติงาน) ixviii 
 

 
[สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ] ว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักระยะเพื่อให้
ได้รับความไว้วางใจจาก [เด็ก] เพื่อใหเ้ข้าใจว่า เธอมาจากไหน เธออยู่
ท่ีไหน เธอต้องการอยู่ที่ไหน และต้องทำอะไรเพื่อไปถึงที่น่ัน 
(ผู้ปฏิบัติงาน) ixix 
 

 
ฉันจำได้ชัดว่า [เรา] เปลี่ยนคนและมันอยู่บนหน้า [เด็ก]  
"โอ้ คุณพระช่วย ฉันมีอีกคนแล้วหรือ"...ถา้เราเข้าใจถึงปัญหา
หลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เราจะวางแผนให้แตกต่างออกไป
จากเดิมเลย และทำให้มั่นใจว่า ใครก็ตามท่ีอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นจะอยู่ที่
นั่นจนจบ (ผู้ปฏิบัติงาน) Ixx 
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เด็กที่พูดภาษาอื่นต้องการล่ามที่ไว้ใจได้ ที่เข้าใจสถานการณ์ของเด็ก
และละเอียดอ่อนกับความต้องการของเด็ก ล่ามที่เหมาะสมมีบทบาท
สำคัญมากในการช่วยให้เด็กที่ถูกค้ามนุษย์รู้สึกสบายใจท่ีจะเปิดเผย
ประสบการณ์และพูดคุยถึงความต้องการของตน 

 
การใช้ล่ามที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความละเอียดอ่อนจะทำให้เด็กเสี่ยง
ที่จะเกิดความวิตกกังวลและความเครียด และขัดขวางไม่ให้เด็กเล่า
ประสบการณ์ของตน นอกจากนี้ ยังอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดมาตรการที่ไม่เหมาะสมที่ทำลายสุขภาวะของเด็ก 
รวมถึงการคุ้มครอง การเยียวยาฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม 

เด็ก ๆ ต้องได้เจา้หน้าที่ดูแลเคสที่เด็กเชื่อใจและไว้วางใจ และทำงานกบัพวกเขาอย่างสมำ่เสมอต่อเนื่อง ตรงนี้จะช่วยให้เด็กไม่
ต้องเล่าถึงประสบการณ์ที่สรา้งบาดแผลทางใจซ้ำ ๆ หรือทำงานกบัผู้ปฏิบัติงานหลายคน นอกจากนี้ การจัดหาล่ามที่เช่ือถือได้
และมีคุณวุฒิ เมื่อจำเป็น จะมีความสำคัญในการสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

เครื่องมือและขั้นตอนไม่เพียงพอ 
เครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่
เป็นเด็ก ในส่วนของการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคม ตลอดจนในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศ 
ไม่มีมาตรการเฉพาะสำหรับเด็ก หรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ตระหนักถึงมาตรการเหล่านี้ หรือไม่ได้รับการอบรมในการใช้มาตรการเหล่านี้ มาตรการที่มีอยู่ไม่ได้มา
พร้อมกับเครื่องมือและขั้นตอนในการสนับสนุนการดำเนินการเสมอไป  
 
แนวทางระดับประเทศว่าด้วยจริยธรรมในการทำงานกับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กไมไ่ด้มีอยู่เสมอไป ซึ่งทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีแนวทางว่า จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเด็ก ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ (และ
ข้อจำกัดของการรักษาความลับ) การยินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าว การมีส่วนร่วม การไม่เลือกปฏิบัติ ความปลอดภัยและ
สุขภาวะ รวมทั้งสิทธิของเด็กในการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฎิบัตงิานไม่ได้รับรู้หรือไม่สามารถเข้าถึง
แนวทางว่าด้วยจริยธรรมที่เผยแพร่ในระดับสากลเสมอไป 
นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวไม่น่าจะได้รับการแปลเป็นภาษา
ท้องถิ่นและปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น 
 
ซึ่งหมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานมักไม่พร้อมที่จะจัดการกับ
ปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการทำงานกับเด็กที่ถูกค้า
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบาง
ราย โดนละเมิดทางจริยธรรมและโดนละเมิดความเป็นส่วนตัว 
 

 
 
ฉันคิดว่า มันยุติธรรมท่ีจะบอกว่า ถ้าไม่มี [ล่าม] เราคงไม่ [ได้รับความ
ไว้วางใจจากเด็กคนนี้] [ล่าม] พยายามอย่างดีมากกับเด็กหญิงคนนี้ 
ตั้งแต่การเป็นเพื่อนกับเด็ก ไปจนถึงเข้าใจเธอได้ (ผู้ปฏิบัติงาน)ixxi 
 

 
 
ล่ามก็รู้สึก "อับอายเกี่ยวกับชีวิตของฉัน" ฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ล่ามรู้สึกอับ
อาย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)Ixxi 

 
เราได้พัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติจากวิธีการทำงานของเรา เนื่องจาก 
เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องสามารถนิยามหรือกำหนดสิ่งที่เราทำ   
เราจึงจะเปิดกว้างได้มากขึ้น และผู้คนมองสิ่งท่ีเราเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง (ผู้ปฏิบัติงาน) Ixxiii 

 

 
ผมไม่ไว้ใจหรือเชื่อใคร เพราะสังเกตว่า เมื่อเล่าเรื่องราวของผมให้คน
อ่ืนฟัง พวกเขามักจะเล่าต่อให้คนอื่นฟัง  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) lxxiv 
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เมื่อผู้ปฎิบัติงานเล่าเรื่องราวของเด็กกับผู้อื่น หรือเมื่อมีการ
เปิดเผยสถานะการค้ามนุษย์ต่อสื่อหรือในชุมชนของเด็ก ประเด็น
ด้านจริยธรรมบางข้อเป็นประเด็นทางกฎหมายด้วย และต้องชั่ง
น้ำหนักปัจจัยทั้งสองอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น จะต้องชั่ง
น้ำหนักระหว่างสิทธิของเด็กที่จะมีความเป็นส่วนตัวและ 
การรักษาความลับ กับกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของ
การรักษาความลับและการรายงานตามข้อบังคับในประเทศ 

เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความคุ้นเคยและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนของมาตรการ
พิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ตลอดจนแนวทางด้านจริยธรรม ในกรณีที่ไม่มีสื่อข้อมูลระดับประเทศ  
ผู้ปฏิบัติงานอาจดูแนวทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองเด็กและการปกป้องเด็ก
มีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงการละเมิดทางจริยธรรมและกฎหมาย และเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

คุณมีเครื่องมอื ระเบียบวิธปีฏิบัติ และแนวทางอะไรบ้างในประเทศ/พื้นทีข่องคุณที่สนบัสนุน 
การทำงานของคุณกับเด็กทีถู่กค้ามนุษย์? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

คุณต้องการเครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และแนวทาง อะไรบ้าง ในประเทศ/พื้นทีข่องคุณ ในการสนับสนนุการ
ทำงานของคณุกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์?”  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 
[เรากำลังดำเนินการเพื่อ] ปรับปรุงการประเมินให้ดีขึ้นในช่วงต้น 
[เพื่อจะได้] มีการรับมือแบบปกป้อง...เรามีทุกอย่างพร้อมแล้ว  
เคสนี ้เป็นทั้งเคสคุ้มครองเด็กและการโยกย้ายถิ่นฐาน ต้องพัฒนางาน
ทั้งสองด้านร่วมกัน (ผู้ปฏิบัติงาน)ixxv 
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 ความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อนที่ไม่มากพอในการทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหลายรายได้รับการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ และมีความละเอียดอ่อน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเยียวยา
ฟื้นฟูและทำให้แน่ใจว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไป เด็กที่ถูกค้ามนุษย์หลายรายมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักวิชาชีพที่ขาดคุณวุฒิและไม่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งไม่ได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือปกป้องความปลอดภัยและสุขภาวะของ
เด็ก 

 
ความรู้และทักษะในการทำงานกับเดก็ที่ถูกค้ามนุษย์  
การทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะ
บางอย่าง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเด็ก 
ผลกระทบต่อเด็ก วิธีการคัดแยกและช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ และ
การปฏิบัติที่เป็นมิตรกับเด็ก ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ได้รับการอบรมใน
การทำงานกับเด็ก ขาดความรู้หรือขีดความสามารถในการคัดแยกและ
สนับสนุนเด็ก  
 
ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการคุ้มครองเด็กและ
สิทธิเด็ก ตามที่กำหนดโดย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(CRC) ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมักมองว่าเด็กที่ถูกค้า
มนุษย์เป็นผู้โยกย้ายถิ่นผิดกฎหมาย มากกว่าเป็นเด็กที่ต้องการความ
คุ้มครอง เด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางคนไม่ไดถู้กคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือได้รับความช่วยเหลือ บางคนไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในลักษณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดและสุขภาวะแก่เด็ก 
 
ความละเอียดออ่นในการทำงานกับเดก็ที่ถูกค้ามนุษย์ 
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์หลายรายได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพ ด้วยความ
เคารพ และรู้สึกได้รับการสนับสนุนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม เด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางรายได้รับการปฏิบัติไม่ดีในช่วง
การคัดแยกผู้เสียหาย เมื่อแจ้งความ หรือเมื่อให้ปากคำ เด็กต้องพบ
กับการรักษา พฤติกรรม และทัศนคติที่ไม่ใส่ใจต่อความละเอียดอ่อน
จากผู้ปฏิบัติงานรายต่าง ๆ  
 
ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจจัดการเรื่องการคัดแยกผู้เสียหายเหมือนการ
สอบปากคำ คุมขังเด็กในสภาพที่ไม่เหมาะสมในช่วงการประเมิน
สถานภาพการค้ามนุษย์ แทนที่จะสัมภาษณ์เด็กด้วยความ
ละเอียดอ่อน ทนายความอาจสัมภาษณ์เด็กในลักษณะที่ข่มขู่ ทำให้
สับสน หรือน่ากลัว บุคลากรทางการแพทย์บางคนมีพฤติกรรมเลือก
ปฏิบัติและด่วนตัดสินพฤติกรรมของเด็ก (เช่น ดูถูกเด็กจากการที่ถูก
แสวงประโยชน์ทางเพศ หรือเพราะ "เป็นโรค") 
 
 
 

 
[ผู้ปฏิบัติงาน] ไม่มีปัญหา แต่ฉันยังไม่รู้สึกว่า พวกเขาเข้าใจฉัน พวก
เขายังเด็ก ไม่มีประสบการณ์ ฉันรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นเพียงเพราะ
พวกเขาได้รับเงิน และฉันก็ไม่สามารถพูดกับพวกเขาได้ (ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์) Ixxvi 

 
ตอนท่ีฉันเข้าทีมคร้ังแรก ...ตำรวจ บริการสังคมสงเคราะห์ ส่ือ ต่างคน
ต่างพูดถึงการค้ามนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับเพศ... ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ทางเพศ และภายในหกเดือนของการก่อตั้งทีมของเรา 
เราก็ตระหนักว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นท้ังหมด (ผู้ปฏิบัติงาน) Ixxvii 

 
 
ผมไม่รู้ถึงความซับซ้อนเลย จนกระทั่งได้งานนี้ (ผู้ปฏิบัติงาน) Ixxviii 
 

 
ตำรวจมาโดยรถยนต์เพื่อพาฉันไปที่ศูนย์นี้...นักจิตวิทยาคุยกับฉันแล้ว
เธอก็คุยกับแม่ของฉัน...พวกเขารับรองกับฉันว่า ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น
ความลับ มันง่ายมากสำหรับฉันที่จะพูดคุยกับนักจิตวิทยา ...  
คนที่สอบปากคำฉันสุภาพและเป็นมิตรกับฉันมาก  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ixxix  
 

 
[เราเห็น] การเลือกปฏิบัติ... ที่มีต่อลูกค้าของเราในแง่ของการทำงานกับ
อัยการ และบุคคลที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทนายความ 
และผู้พิพากษา และมันทำให้เยาวชนเสียกำลังใจแค่ไหน...เพราะความไม่
รู้เกี่ยวกับพวกเขาและวิธีในการพูดคุย โต้ตอบ และสนับสนุน [พวกเขา] 
(ผู้ปฏิบัติงาน) Ixxx 



 

 27 
 
 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กอาจเผชิญกับความ 
ไม่ละเอยีดอ่อนและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการค้ามนุษย์ หรือ
ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะบางอย่าง (เช่น ในฐานะที่เป็น
ชาวต่างชาติ เป็นคนข้ามเพศ หรือไม่แสดงออกตามเพศสภาพ มีความ
ทุพพลภาพ) 
 
การขาดความละเอียดอ่อนจากผู้ปฏิบัติงานสร้างความเจ็บปวด 
ความเครียด และบาดแผลทางใจ ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่ง
มักขาดทักษะในการรับมือเพื่อจัดการและก้าวข้ามประสบการณ์
เหล่านี้  นอกจากนี้ ยังลดความไว้วางใจในตัวผู้ปฏิบัติงาน 

 
ความประมาท การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การละเมิด  ในบางกรณี 
การไม่สามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็เป็นความ
ประมาทของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กบาง
รายเจอการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และแม้กระทั่งเจอการล่วงละเมิด
ทางร่างกายและทางวาจาจากน้ำมือของผู้ปฏิบัติงาน บางคร้ัง ผู้
ปฎิบัติงานไม่สามารถแทรกแซงการล่วงละเมิดที่เด็กบางคนทำต่อเด็ก
คนอื่นที่อยู่ในความดูแล 
 
การเผชิญสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดความเครียด เกิดการข่มขู่ และ 
น่ากลัว การกระทำดังกล่าว อาจเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ หรืออาชญากรรมที่ต้องอาศัยการดำเนินการในส่วนของ
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก มีความละเอียดอ่อน ให้ความเคารพ 
เป็นมิตรกับเด็ก และคำนึงถึงบาดแผลทางใจในการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองเด็กและมีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กรณีของความประมาททางอาญา การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และ 
การละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังและรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบออกมา
แสดงความรับผิดรับชอบ ควรรายงานและตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการแจ้งการกระทำความผิด 

 การประสานงานและการส่งต่อระหว่างระบบต่อต้านการค้ามนุษย์กับระบบการคุ้มครองเด็กที่ไม่เพียงพอ  
การค้ามนุษย์ในเด็กเป็นปัญหาเรื่องการคุ้มครองเด็ก การคุ้มครองเด็กหมายถึง กิจกรรมที่ป้องกันหรือยุติไม่ให้เด็กถูกละเมิดหรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย อันรวมถึง
การค้ามนุษย์ เด็กทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอายุ เชื้อชาติ เพศสภาพ ภาษา ศาสนา ที่มาทางชาติพันธุ์หรือสังคม  
การกำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และบทบาทตามกฎหมายในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่ถูกค้ามนษุย์ ข้อพิจารณาเบื้องต้นใน
การดำเนินการทั้งหมดจะต้องถือว่า ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับสิทธิและการพัฒนาการองค์รวมอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิผล   

 
แพทย์ไม่ได้ให้การรักษาที่เหมาะสมแก่เราเช่นกัน แพทย์บางคนไม่เห็น
เราเป็นมนุษย์แบบปรกติ  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กข้ามเพศ)ixxxi 

 
เมื่อหมอคนนั้นตรวจฉัน เธอปฏิบัติเหมือนรังเกียจที่จะสัมผัสตัวฉัน 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)Ixxxii 

 
 
ในส่วนของตำรวจ เขาขอมีเพศสัมพันธ์ [แทนที่จะพา] ฉันไปที่สถานี
ตำรวจ เขาดูหมิ่นฉันเรื่องสัญชาติ และตีฉัน  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) Ixxxiii 
 

 
[ที่ศูนย์พักพิง] พวกเขาเคยใช้ไม้ตีเรา...  
พวกเขาโกนหัวเรา บอกว่าเพราะเรามีเหา พวกเขาเคยเยาะเย้ยเรา 
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) Ixxxiv 
 



 

 28 
 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานหลายรายที่เจอเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ไม่ได้มอง
ว่าเป็นการคุ้มครองเด็ก และไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ในหลายประเทศ เด็กจะถูกปฏิบัติในฐานะผู้กระทำผิดหรือเป็น
ผู้เสียหาย-พยาน ดังนั้น ผู้เสียหายที่เป็นเด็กจึงไม่ได้ถูกส่งต่อไปยัง
หน่วยงานคุ้มครองเด็ก เด็กที่ยังถูกสงสัยเรื่องอายุมักได้รับการปฏิบัติ
ในฐานะผู้ใหญ่ ซึ่งทำให้เด็กและสิทธิของเด็กไม่ได้รับการคุ้มครอง 
 
นอกจากนี้ หน่วยงานคุ้มครองเด็กมักให้ความสำคัญกับการปกป้อง
เด็กเล็ก โดยไม่ค่อยให้ความสนใจแก่เยาวชนที่มีความเปราะบาง ส่วน
หนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะมุมมองของวัยเด็กที่ไม่รวมเยาวชน 
นอกจากนี้ อาจเป็นเพราะบริการคุ้มครองเด็กมีทรัพยากรจำกัด และ
เน้นที่ผู้ที่ถูกมองว่ามีความเปราะบางมากกว่า จึงมีความจำเป็นต้องให้
ความสนใจในปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เด็กทุกวัยต้องเผชิญอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งในกรอบของการคุ้มครองเด็กและการต่อต้านการค้า
มนุษย์ รวมทั้งต้องใช้มาตรการที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก 
 
การประเมินผลประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องอาศัยการมีส่วนร่วม เด็ก
ควรแสดงความคิดเห็น ให้น้ำหนักความคิดเห็นของเด็กอย่างเหมาะสม 
ตามอายุ ระดับขั้นของพัฒนาการ และขีดความสามารถของเด็ก การมี
ส่วนร่วมอาจเป็นการเยียวยารักษา และเสริมสร้างความนับถือตนเอง 
และความมั่นใจ ในทางปฏิบัติ มักไม่มีการหารือกับเด็ก เกี่ยวกับความ
ต้องการและความสนใจของเด็กเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหาย ความ
ช่วยเหลือ และการกลับคืนสู่สังคม หรือในกระบวนการทางกฎหมาย 
 
ในเวลาเดียวกัน การพิจารณาว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
นั้นมีความซับซ้อน แนวคิดนี้กว้างและเปิดกว้างสู่การตีความในแบบ
ต่าง ๆ  ผู้ปฏิบัติงานและเด็กอาจเห็นไม่ตรงกันว่า มาตรการใดเป็น
ประโยชน์สูงสุด ตรงนี้ต้องอาศัยการชั่งน้ำหนักและการสร้างสมดุลใน
มุมมองของเด็ก โดยต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับขีด
ความสามารถในการฟ้ืนตัวและพัฒนาการ ตลอดจนความเปราะบาง
และความต้องการของเด็กในด้านความคุ้มครอง 
 
การมีส่วนร่วมของเด็กยังมอบประสบการณ์ตรงที่มีค่า ซึ่งสามารถ
นำไปใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้น โดยรวม เด็กไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการออกแบบ การดำเนินการ และการประเมิน  มาตรการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อตน ดูเหมือนว่าแทบไม่มีกลไกในการ
รับฟังความคิดเห็นของเด็กที่ถูกค้ามนษุย์ภายในองค์กรและสถาบันที่
ทำงานกับเด็กโดยตรง 
   
  
 
 

  

 
การทำงานร่วมกับนักวิชาชีพคนอื่น ๆ ยิ่งเกิดขึ้นมากเท่าไร ก็ยิ่งดี
สำหรับทุกคน ส่ิงท่ีทำให้เราเป็นอิสระในการสนับสนุนเยาวชน ทำให้
นักวิชาชีพแต่ละคน สามารถดำเนินการตามบทบาทเฉพาะของตนได้ดี
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ (ผูป้ฏิบัติงาน) lXXXV 

 
...  มีวัฒนธรรมอย่างหน่ึงในหน่วยงานและทีมต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการเป็น
ผู้ตัดสินใจเสมอไป และเด็ก [ก็ไม่ได้รับการประสานงานดูแล] 
(ผู้ปฏิบัติงาน) Ixxxvi 
 

 
[สำหรับผู้ปฏิบัติงานบางราย] มันเหมือนกับว่า ตราบใดที่เราไม่
สามารถเห็นหลักฐานใด ๆ เราก็ไม่เชื่อว่าหนูถูกค้ามนุษย์... ผู้หญิงคน
นั้นบอก [ฉัน] ว่า "เด็กหลายคนแต่งเรื่องขึ้นมา ... หนูเป็นหนึ่งในเด็ก
พวกนั้นที่อาจแต่งเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนู"  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) Ixxvii 

 

 
 
พวกเขา (นักสังคมสงเคราะห์) ไม่ฟังสิ่งที่ฉันต้องการ  
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) Ixxviii 

 

 
เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นท่ีแท้จริงจาก [เด็ก] เก่ียวกับ [ความช่วยเหลือ
ของเรา] เราใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียนและกล่องให้
ข้อเสนอแนะ แบบประเมิน การสัมภาษณ์โดยผู้ประสานงานโปรแกรม 
(ไม่ใช่โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำกิจกรรม) และในบางกรณี พูดคุยอย่างอิสระ
กับหัวหน้า [องค์กร], (ผู้ปฏิบัติงาน)  Ixxxix 
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เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กแต่ละราย จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือและการประสานงานมากขึ้นระหว่างกรอบการทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์กับ
ระบบคุ้มครองเด็ก โดยใช้นักวิชาชีพกลุ่มต่าง ๆ (นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรด้านสุขภาพ ครู ทนายความ ผู้บังคับใชก้ฎหมาย) ภายในระบบเหล่านี้ ส่ิงนี้จะช่วย
ให้เด็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากมาตรการและบริการที่หลากหลายจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่มีให้เด็ก ไม่รู้ว่าใครมีสิทธิได้รับ และไม่รู้วิธีการเข้าถึงบริการเหล่านั้น หน่วยงานคุ้มครองเด็กมักไม่ทราบว่า การสนับสนุนและ
บริการใดบ้างที่สามารถนำมาใช้กับเด็กจากหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ 
 

เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องถือว่า การค้ามนุษย์ในเด็กเป็นปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ด้วยความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานคุ้มครอง
เด็กและหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด หลีกเลี่ยงการให้บริการที่ซ้ำซ้อน และรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กแต่ละราย การให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเดก็เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ การดำเนินการ 
และการประเมินมาตรการจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า มาตรการจะถูกออกแบบมาเปน็อย่างดีและตอบสนองความต้องการเฉพาะบางอย่าง 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใส่ใจอย่างรอบคอบถึงวิธีที่ดีที่สุด ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ที่อยู่ในวัย 
และอยู่ในขั้นของการพัฒนาต่าง ๆ 

 
 

บริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณที่มีให้สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเด็กจากหน่วยงาน 
ต่อต้านการค้ามนุษย์หรือคุ้มครองเด็ก รวมถึงประเภทของผู้เสียหายที่พวกเขาช่วยเหลือ  
และวิธีการเขา้ถึงบริการเหล่านี ้
 
ประเภทของบริการและการสนับสนนุ  
(ที่พัก การแพทย์ การให้คำปรึกษา 
การศึกษา การฝึกอบรม โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การสนับสนุนด้านการบริหาร  
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การคุ้มครอง 
ผลตอบแทน การสนับสนุนครอบครัว) 

ให้บริการโดย 

(ระบุองค์กรหรือสถาบัน) 

กลุ่มเป้าหมาย (เพศ ผู้ใหญ/่เด็ก 
ประเภทของการค้ามนุษย์) 

ข้อมูลสถานที่และการติดต่อ 
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บาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังและภาวะหมดไฟในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

การทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก เป็นงานที่
ต้องใช้พลังกายและใจและมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีการ
รับฟัง การเป็นประจักษ์พยาน และการจัดการสถานการณ์ที่อาจ
มีเรื่องความรุนแรงที่ร้ายแรงมากและการแสวงประโยชน์ในเด็ก
ทุกวัย ผู้ปฏิบัติงานมักรับผิดชอบคดีเด็กหลายคดี  เช่น เด็กที่ไม่
เปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งอาจทำงานด้วยยาก 
หรืออาจกลับไปสู่สถานการณ์ที่มีการแสวงประโยชน์ 
ผูป้ฏิบัติงานยังเผชญิกับความท้าทายอื่น ๆ มากมาย เช่น 
ทรัพยากรที่จำกัด การขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการ
ทำงานกับเด็ก และจำนวนเคสที่ต้องดูแลอย่างมาก เป็นต้น 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานบางคน การค้ามนุษย์ในเด็กเป็นเพียงหนึ่งใน
ประเด็นทางสังคมที่มีความท้าทายทางอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
จัดการ 
 
ผู้ปฏิบัติงานประสบกับความเครียด บาดแผลทางใจที่เกิดจาก
การรับฟัง (การประสบกับบาดแผลทางใจทางอ้อมที่ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกคล้าย ๆ กับความรู้สึกของผู้เสียหาย) และเผชิญกับ
ภาวะหมดไฟ ผู้ปฏิบัติงานต้องการการควบคุมดูแลและการ
สนับสนุนที่เป็นมืออาชีพในงานทีต่นทำ  ตลอดจนโอกาสในการ
แสดงความต้องการและการเข้าถึงการดูแลตนเอง เพื่อให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความละเอียดอ่อน
กับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ทางอารมณ์และจิตใจ เพื่อช่วยในการจัดการความเครียดและ
ความยากลำบากที่ตนเผชิญในแต่ละวัน และเพื่อป้องกันภาวะ
เหนื่อยล้าและหมดไฟ บ่อยครั้ง การขาดทรัพยากรหมายความ
ว่า การสนับสนุนและดูแลตนเองจะเกิดขึ้นไม่ได้  
 
ล่ามที่ทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ก็ต้องการการสนับสนุนด้วย
การตีความประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจ อาจส่งผลให้เกิด
บาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟัง ล่ามต้องการการสนับสนุน
ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการสัมภาษณ์และมี
ปฏิสัมพันธ ์ 
 

การทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ถือเปน็งานช่วยชีวิตซึ่งมีความสำคัญมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก ความเครียดและ
ภาวะหมดไฟ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากพอ 
ในการทำงานในแต่ละวัน (ด้วยการควบคุมดูแลและภาระเคสที่เหมาะสม) ตลอดจนมีโอกาสในการแสวงหาการสนับสนุนและการดูแล  
ล่ามที่ทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์อาจเผชิญกับบาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังด้วย 

 

  

 
[ในการทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์] ชัดเจนว่า คุณต้องมีหัวใจ และ
คุณต้องเข้มแข็งพอ... เรามีเคสที่เสียชีวิต เรามีเคสที่ฉันสูญเสียเขาไป 
เพราะเราทำไม่สำเร็จ พวกเขาโดนทุบตีหรือโดนทำร้าย  
(ผู้ปฏิบัติงาน)xc 
 

 
เรามีเคสที่รุนแรงมากเคสหนึ่ง... เด็กผู้ชายคนนี.้.. ร่างกายของเขา
ยับเยินไม่มีชิ้นดี เขาอายุห้าขวบ ฉันเริ่มอาเจียนในห้องน้ำ รู้ไหม  
มันมาถึงจุดที่ร่างกายรับไม่ไหว... ฉันจึงเริ่มรับคำปรึกษาเพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ และนั่นก็ช่วยฉันได้ (ผู้ปฏิบัติงาน)xci 
 

 
 
[ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก] จะตัดสินใจผิดพลาด มันยังไม่
จบ....เตรียมใจไว้ คุณจะได้ยินเรื่องราวที่เลวร้ายมาก ๆ คุณอาจจะ
เศร้ามาก และอาจอยากร้องไห้ไปกับเด็ก เข้มแข็งไว ้(ผู้ปฏิบัติงาน)xcii 
 

 
 
...ล่ามที่เรามีตกใจอย่างเห็นได้ชัดกับสิ่งที่เธอได้ยิน นี่เป็นการ
สัมภาษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่ง และเราทั้งคู่มีความกังวลใจ
เหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังถูกตีความ (ผู้ปฏิบัติงาน)xciii 
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แนวทางสำหรบัผู้ปฏิบัตงิาน 

 จัดหามาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กทุกคน ตามความต้องการที่เด็กระบุเอง ไม่ว่าจะมีอายุ เพศสภาพ 
รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ที่มาทางชาติพันธุ์หรือสังคม ความทุพพลภาพ หรือลักษณะอื่นใด มาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นในการคัดแยกผู้เสียหาย การดูแล และ
คุ้มครอง การไม่กำหนดโทษทางอาญาและการไม่คุมขังผู้เสียหาย-พยานที่เป็นเด็ก รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกมาตรการยึดตามประโยชน์สูงสุดของเด็กและเป็นมิตรกับเด็ก มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึงเพศ
สภาพ และมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม โดยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ การดำเนินการ และการประเมิน
มาตรการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา รับผิดชอบต่อเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ 
ด้วยวิธีที่ผ่านกลไกการให้ความคิดเห็นและการร้องเรียน 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กถูกมองข้ามจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะมีอายุ เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ สัญชาติ 
หรือลักษณะอื่นใด เข้าใจและคำนึงเหตุผลว่า เหตุใดเด็กบางคนจึงอาจเลี่ยงในการถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เช่น การเลือกปฏิบัติ ความอับ
อาย หรือการปฏิบัติที่ไม่ดีในอดีต) และทำงานร่วมกับเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กได้รับมาตรการที่ต้องการและจำเป็น ท้าทายสมมติฐานและอคติของคุณเองเกี่ยวกับ
ว่า ใครเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก และรูปแบบการค้ามนุษย์ในเด็ก 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ไว้วางใจได้ ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กแต่ละคน และกับเด็กคนเดียวกัน 
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการให้เด็กเล่าประสบการณ์ซ้ำ ๆ หรือทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานหลายคน หากจำเป็นต้องแปล ให้มอบหมายล่ามที่เชื่อถือได ้
มีคุณวุฒิที่สามารถเข้าใจ มีการสื่อสารอย่างละเอียดอ่อนและเหมาะสมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

 ระบุและทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนที่มีอยู่ในประเทศของคุณ เพื่อดำเนินมาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมกับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือดังกล่าว ให้ระบุแนวทางระหว่างประเทศที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณกับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก พัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติในประเทศตามมาตรฐานเหล่านี้ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน 

 ปฏิบัติตามแนวปฏบิัติด้านจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมาตรการสำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของการทำให้แน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เด็ก ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ (และข้อจำกัดของการรักษาความลับ) ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว การมีส่วนร่วม การไม่เลือกปฏิบัติ 
ความปลอดภัย สุขภาวะ และสิทธิในการเข้าร่วมของเด็ก ในกรณีที่ไม่มีแนวทางระดับชาติ ให้ปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมระหว่างประเทศสำหรับ 
การทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำและการทำให้เกิดบาดแผลทางใจซ้ำ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อนมากพอที่จะทำงานกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ค้นหาเครือ่งมือและทรัพยากรที่สามารถ
พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของคุณ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาขีดความสามารถในทุกที่ที่ทำได้ ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กและ 
ปกป้องเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการคัดกรอง ฝึกอบรม และควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมในการทำงานกับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 

 สร้างและรักษาความเป็นพันธมิตร ความไว้วางใจในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเด็ก ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการคุ้มครอง การสนับสนุน และการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการที่ครอบคลุมในการกลับคืนสู่สังคม สำหรับ
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ทั้งในศูนย์พักพิงและในชุมชนของเด็ก 

 ตระหนักถึงความเสี่ยงของความเครียด และภาวะหมดไฟในการทำงานของคุณ พัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับงานประจำวันของคุณ แสวงหา 
การสนับสนุน การดูแลเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟและบาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟัง 
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บันทึก: 
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