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บทนำ�

เหตุใดจึงจัดทำ�ชุดเคร่ืองมือนี�ขึ�นม�
ชดุเครื�องมอืสำาหรับการบรูณาการความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคม (Gender and Social Inclusion: GESI) เขา้กบัโครงการตอ่ตา้นการ
คา้มนุษย ์จัดทำาโดยคณะผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นความเสมอภาคทางเพศและครอบคลมุทางสงัคม โดยอาศยักระบวนการการมสีว่นรว่มภายใตโ้ครงการตอ่ตา้น
การคา้มนุษย ์(CTIP) แหง่ภมูภิาคเอเชยีโดยองคก์ารเพื�อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา ชดุเครื�องมอืนี�ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูป้ฏิบิตั ิ
งานโดยเพิ�มประสทิธภิาพใหแ้กก่ารทำางานดา้นความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมในโครงการสง่เสรมิการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการ
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

เหตุใดเร�จึงต้องมีชุดเคร่ืองมือ GESI ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
แมว้า่จะมผีูบ้รจิาค นโยบายขององคก์ร และทรัพยากรเกี�ยวกบั GESI แลว้ แตย่งัขาดคำาแนะนำาในทางปฏิบิตัแิละตวัอยา่งที�เหมาะสมสำาหรับการสนับสนุนให ้
บรรดาองคก์รพันธมติรบรูณาการ GESI เขา้กบัการดำาเนนิงานในโครงการและความรเิริ�มดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละสง่เสรมิการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภัย 
ชดุเครื�องมอืนี�จงึอดุชอ่งวา่งดงักลา่วโดยการสง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจใน GESI และเครื�องมอืตา่ง ๆ  ที�มอียูแ่ลว้ในภาคสว่นที�ดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ผู้ใดส�ม�รถใช้ชุดเคร่ืองมือนี�ได้
ผูใ้ดก็ตามที�ดำาเนนิงานดา้นการสง่เสรมิการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภัยและการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำาชดุเครื�องมอืนี�ไปใชไ้ด ้ขอ้มลูและเครื�องมอืตา่ง ๆ 
ไดถ้กูออกแบบขึ�นสำาหรับทกุคน ไมว่า่จะเป็นนักปฏิบิตัทิี�ไมเ่คยดำาเนนิงานเกี�ยวกบั GESI มากอ่น หรอืเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเอง โดยผูป้ฏิบิตังิานในสายงานยตุธิรรม
สาธารณสขุ นโยบาย หรอืภาคสว่นทางสงัคมสามารถนำาชดุเครื�องมอืนี�มาใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลู ไมว่า่การคา้มนุษยจ์ะมรีปูแบบใด หรอืขั �นตอนการปฏิบิัตงิาน 
ตอ่ตา้นการคา้มนุษยข์องพวกเขาจะอยูใ่นขั �นไหนกต็าม

เร�ใช้ชุดเคร่ืองมือนี�อย่�งไร
ชดุเครื�องมอืนี�จัดทำาขึ�นในรปูแบบไฟล ์PDF ที�ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้ความในไฟลน์ี�ได ้ทำาใหผู้ป้ฏิบิตังิานสามารถศกึษาเนื�อหาในหน่วยการเรยีนรูห้ลายหน่วย
พรอ้มกันได ้หรอืคน้หาคำาแนะนำาเรื�องใดเรื�องหนึ�งจากหน่วยการเรยีนรูเ้ดยีวหรอืหลายหน่วยได ้หน่วยการเรยีนรูด้ังกลา่วยังประกอบดว้ยรายการตรวจสอบ 
เครื�องมอื และลงิกท์ี�เชื�อมตอ่ไปยังแหลง่ขอ้มลูเพิ�มเตมิ ซึ�งสามารถนำามาใชเ้พื�อการออกแบบ การวางแผน การปรับใช ้หรอืการตดิตามโครงการการยา้ยถิ�น
อยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

เนื�อห�ใดบ้�งท่ีไม่รวมอยู่ในชุดเคร่ืองมือนี� 
ชดุเครื�องมอืนี�จัดทำาขึ�นเพื�อสง่เสรมินโยบายและกระบวนการทำางานดา้น GESI ที�มอียูแ่ลว้ของผูบ้รจิาคและองคก์ร ขอ้มลูและเครื�องมอืที�ปรากฏิอยูใ่นชดุเครื�องมอื
จงึมไิดน้ำามาใชแ้ทนกรอบการวเิคราะห ์แนวปฏิบิตั ิและนโยบายเกี�ยวกบั GESI ที�มอียู ่สว่นกรอบการวเิคราะหแ์ละแมแ่บบที�ซบัซอ้นนั�นไมร่วมอยูใ่นชดุเครื�องมอื
นี�เนื�องจากมใิชส่ ิ�งที�สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ทั �งนี� ทา่นสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูเหลา่นี�ไดจ้ากลงิกท์ี�ปรากฏิอยูใ่นตอนทา้ยของแตล่ะบท
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กิตติกรรมประก�ศ
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ที�องค์การวินร็อกไดด้ำาเนินงานมากว่าสอง
ทศวรรษและการจัดทำาโครงการต่อตา้นการคา้
มนุษยแ์ห่งภูมภิาคเอเชยีโดยองคก์ารเพื�อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมรกิา ซึ�ง
มุ่งที�จะพัฒนาความรูแ้ละแนวปฏิบิัตใินภูมภิาค
เอเชีย  เพื�อ รับมือกับความเสี�ยงและการ 
ตอบสนองตอ่การคา้มนุษยท์ี�เกดิขึ�นขา้มพรมแดน
ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากขึ�นก็ไดเ้นน้ยำ�าถงึ
ความสำาคญัของชดุเครื�องมอืนี� ชดุเครื�องมอืนี�จัด
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คำำ�อธิบิ�ย: หน่วยการเรยีนรูน้ี�อธบิายและใหค้ำาแนะนำาวา่เหตใุด GESI จงึมคีวามสำาคญัตอ่การดำาเนนิงานในโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์GESI มลีกัษณะเป็น
อยา่งไรในการดำาเนนิงานในโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์และแนวทางใดของ GESI ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งมากที�สดุตอ่การดำาเนนิงานในโครงการตอ่ตา้นการคา้
มนุษย ์หน่วยการเรยีนรูน้ี�ยงันำาเสนอกรอบความคดิหลกัของความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมในกจิกรรมสง่เสรมิการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยั
และการตอ่ตา้นการคา้มนุษยอ์กีดว้ย

เหตุใด GESI จึงมีคว�มสำ�คัญ 
ต่อก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ 
การกดีกนัทางสงัคมและการเลอืกปฏิบิัตดิว้ยเหตแุหง่เพศสภาพ ชนชั �นทางสงัคม ชาตพัินธุ ์เพศวถิ ีหรอืความ
พกิารเป็นตัวการสำาคัญที�สรา้งความเปราะบางตอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์แมว้า่มติคิวามเสมอภาคทางเพศ
และความครอบคลมุทางสงัคมของโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยจ์ะมใิชเ่รื�องใหม ่แตก่ารดำาเนนิงานตอ่ตา้นการ
คา้มนุษยม์ไิดค้ำานงึถงึเพศสภาพและ/หรอืความครอบคลมุทางสงัคมเสมอไป แมจ้ะมคีวามกา้วหนา้อยูบ่า้ง แต่
อคตทิางเพศและการขาดความเขา้ใจถงึความสำาคัญของอัตลักษณ์ทั �งหลายที�เชื�อมโยงกันยังคงปรากฏิอยูใ่น 
ขั �นตอนการออกแบบและดำาเนนิโครงการ ดังนั�น จงึควรมกีารนำากลยทุธท์ี�ครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพที�บง่ชี� 
ตัวการสำาคัญ อันสง่ผลกระทบตอ่กลุม่คนหลากหลายมาใชก้ับความพยายามในการตอ่ตา้นการคา้มนุษยอ์ยา่ง
จรงิจัง เพื�อใหก้จิกรรมที�มุง่สง่เสรมิการป้องกนั การคุม้ครอง และความรับผดิชอบนั�นมคีวามครอบคลมุมากยิ�งขึ�น

ก�รเลือืกปฏิบิตัิแิละคำว�มรนุแรง    ดว้ยเหตแุหง่เพศสภาพเป็นทั �งเหตแุละผลอนัเกดิจากการคา้มนุษย ์ความ
รนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศสภาพอาจนำาไปสูก่ารปลกีตวัของสตรทีั �งเด็กและผูใ้หญ ่และเพิ�มความเสี�ยงตอ่การตกเป็น
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์โดยความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศสภาพอาจถกูนำามาใชเ้ป็นเครื�องมอืในการควบคมุ
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์พื�อการคา้บรกิารทางเพศและการบงัคบัใชแ้รงงาน

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม :
ห�กท่�นต้องก�รเรียนรู้ก�รค้�

มนุษย์รูปแบบใหม่

1

กด ที�นี� เพื�อชมวดิโีอสั �นเกี�ยวกบั
รปูแบบการคา้มนุษยต์า่ง ๆ

กด ที�นี� เพื�อชมการสมัมนา
ออนไลนเ์กี�ยวกบัความพกิารและ

การคา้มนุษย์

กด ที�นี� เพื�อชมวดิโีอเกี�ยวกบั
ผลกระทบของการคา้มนุษยต์อ่
กลุม่บคุคลที�มคีวามหลากหลาย เคร่ืองมือ
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ในอดตีการคา้มนุษยนั์�นมักมลีักษณะเป็นการคา้มนุษยท์างเพศในสตรแีละเด็กผูห้ญงิและแมว้่าการคา้มนุษยจ์ะยังคงสง่ผลกระทบต่อสตรแีละเด็กผูห้ญงิ  
อยา่งไรก็ดใีนปัจจบุนัประชาคมระหวา่งประเทศมคีวามเขา้ใจมากยิ�งขึ�นเกี�ยวกบัความซบัซอ้นของอาชญากรรม รปูแบบการจัดหางานและการแสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบที�เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ รวมทั �งกลุม่คนที�เสี�ยงตอ่การคา้มนุษยม์ากที�สดุ ขอ้มลูการคา้มนุษยท์ี�มอียูจ่งึบง่ชี�ขอบเขตของปัญหาบางประการแตก่็มใิช่
ทั �งหมดอยา่งไรกต็ามขอ้มลูเหลา่นั�นแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ที�สำาคญัของภาพรวมการคา้มนุษย ์ดงันี�

•  ปัจจัยที�กอ่ใหเ้กดิการยา้ยถิ�นและการคา้มนุษย ์เชน่ กระแสโลกาภวิัตน ์การวา่งงาน สถานการณ์ความไมส่งบ ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิและการกดีกนัทาง   
 สงัคม
• การตระหนักถงึการคา้มนุษยใ์นรปูแบบอื�น เชน่ การคา้มนุษยใ์นเด็กเพื�อเป็นทหารหรอืเพื�อการรับบตุรบญุธรรม แรงงานขดัหนี�ในแรงงานขา้มชาต ิการคา้    
 อวยัวะมนุษย ์การบงัคบัแตง่งาน การคา้มนุษยเ์พื�อใหเ้ป็นนักกฬีา การเป็นทาสใชง้านภายในบา้น และการอุม้บญุ
• วธิกีารตา่ง ๆ ในการสรรหาผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์รวมถงึการสรรหาโดยสมาชกิในครอบครัวและเพื�อนเครอืขา่ยและหน่วยงานที�ดำาเนนิงานในชมุชนที�   
 ผูเ้สยีหายอาศยัอยู ่และผูจั้ดหางานทางออนไลนท์ี�เสนอโอกาสในการทำางาน และ
• มผีูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�ไดรั้บการบง่ชี�มากขึ�น การเพิ�มขึ�นของการยา้ยถิ�นทั�วโลกเพื�อหางานทำา พรอ้มกบัโอกาสในการหางานออนไลนท์ี�เพิ�มสงูขึ�น 
 หมายความวา่มผีูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นขอบเขตที�กวา้งขึ�นที�ไดรั้บการบง่ชี� รวมถงึกลุม่ชนชั �นกลางและสตรทีี�มกีารศกึษา ขณะเดยีวกนัปัจจบุนับรุษุก 
 ตกเป็นผูเ้สยีหายจากการบังคับใชแ้รงงานและการคา้อวัยวะมนุษย ์ชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนาและกลุ่มชาตพัินธุ ์เลสเบี�ยน เกย ์ไบเซ็กชวล คนขา้มเพศ  
 เควยีร ์ และอนิเตอรเ์ซก็ส ์(LGBTQ+)     และคนพกิาร กต็กเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์ากขึ�นเชน่กนั
 แนวทางในการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลุมทางสังคม     (GESI) วางรากฐานอยู่บนหลักการของการมสี่วนร่วม การแสดง 
 ความเห็น การเขา้ถงึ การเป็นผูแ้ทน การชักจูงและโนม้นา้ว ซึ�งชว่ยใหผู้ป้ฏิบิัตงิานเขา้ใจการคา้มนุษยม์ากยิ�งขึ�น และพัฒนา ปรับใช ้และ ตดิตาม 
 การดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยโ์ดยวธิทีี�ไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบิัตกิารไมรั่บฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์าจทำาใหโ้ครงการ 
 ที�ดำาเนนิอยูนั่ �นไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้สยีหาย ภายใตส้ภาวการณ์ที�ดทีี�สดุ ความลม้เหลวในการรับฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายอาจนำาไปสู ่
 การใหบ้รกิารที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยก์ลุม่ตา่ง ๆ ไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารได ้เชน่ ผูพกิาร หรอืชายที�เป็นผูเ้สยีหายจากจากความรุนแรงทางเพศ 
 อยา่งไรกต็าม ความลม้เหลวดงักลา่วยงัสง่ผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิตัใินรปูแบบรา้ยแรง เชน่ การใชค้วามรนุแรงในการจัดการคดโีดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอกี 
 ดว้ยการไม่รับฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์าจทำาใหโ้ครงการที�ดำาเนนิอยู่นั �นไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้สยีหาย ภายใต ้
 สภาวการณ์ที�ดทีี�สดุ ความลม้เหลวในการรับฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายอาจนำาไปสูก่ารใหบ้รกิารที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยก์ลุม่ตา่ง ๆ ไมส่ามารถ 
 เขา้ถงึบรกิารได ้เชน่ ผูพ้กิาร หรอืชายที�เป็นผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศ อยา่งไรก็ตาม ความลม้เหลวดังกลา่วยังสง่ผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิัตใิน 
 รปูแบบรา้ยแรง เชน่ การใชค้วามรนุแรงในการจัดการคดโีดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอกีดว้ย

โรคโควิด-19 เพ่ิมคว�มเส่ียงให้แรงง�นข้�มช�ติตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ได้อย่�งไร
เนื�องดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อโควดิ-19 ธนาคารโลกประมาณการวา่ประชากรจำานวนอยา่งนอ้ย 70 ลา้นคน จะตกอยูใ่นสภาวะยากจน
อยา่งรนุแรง ซึ�งหมายความวา่คนหางานที�เสี�ยงตอ่การตกอยูใ่นสถานการณ์การเอารัดเอาเปรยีบ (เชน่ การไดรั้บขอ้เสนองานที�สุม่เสี�ยง หรอืการกูเ้งนิอตัรา
ดอกเบี�ยสงู) จะมจีำานวนเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสำาคญั กอ่นจะมกีารแพรร่ะบาด หนึ�งในสี�ของผูเ้สยีหายจากการบงัคบัใชแ้รงงานคอืแรงงานขา้มชาต ิแตปั่จจบุนั
มคีนจำานวนมากที�เสี�ยงตอ่การตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ภายหลงัจากที�สญูเสยีรายไดม้าหลายเดอืน บรษัิท
อาจมแีนวโนม้ที�จะจา้งแรงงานราคาถกูที�สดุ รวมถงึการจา้งแรงงานจากบรษัิทจัดหางานที�ไรศ้ลีธรรม ซึ�งมสีว่นทำาใหค้วามเสี�ยงในการคา้มนุษยส์งูขึ�น 

ขณะที�ประเทศตา่ง ๆ ดำาเนนิการเพื�อลดอันตรายจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ประเทศทั �งหลายควรใหค้วามสนใจเป็นอันดับแรกตอ่ 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละผูย้า้ยถิ�นที�เปราะบาง ผูอ้พยพยา้ยถิ�นที�กลบัภมูลิำาเนาและที�ตดิอยูใ่นประเทศปลายทางเป็นอนัดบัแรกเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอื
และบรกิาร และเพื�อลดความเสี�ยงตอ่การตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์อกีสิ�งที�น่ากงัวลคอืเงนิทนุและความสนใจที�ลดลงตอ่การตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
ในขณะที�ความเสี�ยงนั�นกลบัเพิ�มขึ�น

การคา้มนุษยเ์กดิขึ�นโดยอาศยัความยากจนและความเปราะบาง ซึ�งเป็นสองสิ�งที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วในชว่งวกิฤตการณโ์ควดิ-19 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์
นี�อาจเป็นโอกาสในการคดิทบทวนและสรา้ง “ความปกตใิหม”่ ที�ดกีวา่เดมิโดยไมล่ดความสนใจและมาตรฐานในการป้องกนัความเสี�ยงในการคา้มนุษยแ์ละ
การแสวงหาประโยชนโ์ดยไมช่อบดา้นแรงงาน
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คำ�แนะนำ�เพ่ิมเติม : จะส�ม�รถนำ�หลักก�ร GESI ม�ปรับใช้กับโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ได้อย่�งไร
ก�รมสีำว่นรว่ม : จัดใหม้ผีูแ้ทนของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยงที�มคีวามหลากหลายเขา้รว่มกจิกรรม แตย่ังคงใหบ้รุษุและสตรทีี�ทำางาน
ตอ่ตา้นการคา้มนุษยเ์ขา้รว่มดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกระบวนการการตดัสนิใจหรอืบทบาทในรปูแบบใหม่
ก�รเข้�้ถึงึ : สรา้งความเขา้ใจและขจัดอปุสรรคที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละชมุชนที�ตกอยูใ่นความเสี�ยงตอ้งเผชญิในการเขา้ถงึขอ้มลู บรกิารให ้
ความชว่ยเหลอื และความยตุธิรรม และใหก้ารรับรองวา่ผูป้ฏิบิตังิานจะสามารถเขา้ถงึโอกาสและสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ ได ้
ก�รแสำดงคำว�มเห็น : สง่เสรมิการใชส้ทิธใินการแสดงความเห็นของบรุษุ สตร ีผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และกลุม่เป้าหมายอื�น ๆ  ในทกุดา้นของ
การตอบสนองตอ่การตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
ก�รเป็นผู้้แ้ทน : หมายถงึสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นการตดัสนิใจ (หรอืควบคมุ) วา่พวกเขาตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นใด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในแงข่องกจิกรรมการกลบัคนืสูส่งัคม
ก�รชักัจึง้แลืะโนม้น�้ว : การสรา้งโอกาสใหบ้รุษุ สตร ีผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และกลุม่เป้าหมายอื�น ๆ มสีว่นในการกำาหนดนโยบาย กฎหมาย 
และการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
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ก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติง�น

วิธีีก�รต่�ง ๆ ในก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ เช่น

เขา้ใจมติดิา้น GESI ของการ
คา้มนุษยใ์นรปูแบบตา่ง ๆ

อธบิายประเด็นปัญหาหลกัของ GESI 
ตลอดขั �นตอนการคา้มนุษย ์ไม่ว่าจะ

เป็นที�บา้น ระหวา่งการเดนิทาง 
ปลายทาง และระหวา่งการกลบั 

คนืสูส่งัคม

บง่ชี�ประชากรกลุม่เปราะบางและ 
กลุม่เสี�ยงตอ่การตกเป็นผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย์

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยโ์ดย 

ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืการแสวงหา
ประโยชนโ์ดยมชิอบและการเลอืกปฏิบิตั ิ

• การดำาเนนิงานเพื�อยตุคิวามรนุแรงทางเพศซึ�งเป็นสาเหตขุองการคา้มนุษย์
• การเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัผูป้ฏิบิตังิานในการใชก้ารวเิคราะหแ์ละแนวทางของ GESI 
• การใชต้วัชี�วดั GESI ในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิความรับผดิชอบของสถาบนัและรัฐในการตดิตามผลกระทบและการเขา้ถงึโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
• การออกแบบโครงการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัสำาหรับกลุม่เสี�ยง
• การพัฒนากจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนักรูโ้ดยยดึชมุชนเป็นหลกัและจัดทำาสื�อในการใหข้อ้มลู การศกึษา และการสื�อสาร (Information, Education, and   
  Communication – IEC) เกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์เพื�อสะทอ้นความตอ้งการเฉพาะของกลุม่ที�หลากหลาย
• การใหค้วามสำาคญักบัการรณรงค ์เพื�อมุง่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงเชงินโยบายและกฎหมายที�เป็นการเลอืกปฏิบิตั ิ
• เพิ�มมาตรการคุม้ครองทางกฎหมายสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยซ์ ึ�งถกูเลอืกปฏิบิัตดิว้ยเหตแุหง่เพศวถิ ีอัตลักษณ์ทางเพศ ความเห็นทางการเมอืง  
  ชาตพัินธุ ์ความพกิาร ศาสนา เพศสภาพ หรอือายุ
• การปรับปรงุกระบวนการการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละการจัดการคดโีดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
• การขจัดอปุสรรคในการเขา้ถงึการบรกิารที�มคีณุภาพสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• การใหบ้รกิารการกลบัคนืสูส่งัคมสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยต์ามความตอ้งการเฉพาะของแตล่ะบคุคล
• การตอบสนองตอ่การปฏิบิตัทิี�มอีคตแิละเป็นการเลอืกปฏิบิตัอินัปรากฏิอยูใ่นสถาบนัที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
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ทัศนคติของผู้ปฏิบัติง�นมีอิทธิีพลต่อ
กิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์อย่�งไร

บางครั �งทศันคตแิละมมุมองที�ผูป้ฏิบิตังิานมตีอ่การคา้มนุษยอ์าจ
สง่ผลตอ่วธิกีารที�พวกเขามปีฏิสิมัพันธก์บัผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย ์ทัศนคตทิี�เป็นการเลอืกปฏิบิัตอิาจทำาใหคุ้ณภาพหรอื
ประสทิธภิาพในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้สยีหาย
นั�นลดลง ตัวอยา่งเชน่ เมื�อไมก่ี�ปีที�ผา่นมา มรีะบชุาวประมงที�
ไดรั้บการชว่ยเหลอืขึ�นมาจากเรอืประมงนำ�าลกึในภมูภิาคเอเชยี
ในจำานวนที�เพิ�มขึ�น ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นเพศชาย
ตอ้งเผชญิกบัทศันคตแิละมมุมองที�มอียูท่ั�วไปเกี�ยวกบับคุคลที�
ถูกคา้มนุษย์ กล่าวคือ ผูป้ฏิิบัติงานที�ดำาเนินงานร่วมกับ 
ชาวประมงตั �งคำาถามว่าพวกเขาเป็น “ผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษยท์ี�แทจ้รงิ” หรอืไม่ เนื�องจากผูช้ายมสีทิธไิดรั้บค่าจา้ง 
บางสว่นจากการทำางานบนเรอืประมง ในประเทศกมัพชูามกีาร
ปรับปรงุกระบวนการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์นเรอื
ประมงโดยการดำาเนนิงานร่วมกับเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง
เพื�อสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่เจา้หนา้ที�เกี�ยวกับการคา้มนุษย ์
รูปแบบต่าง ๆ ความหมายของการคา้มนุษย ์และสรา้งความ
ตระหนักรูเ้กี�ยวกับผูเ้สยีหายที�ไม่เขา้เกณฑ์บ์รรทัดฐานและ
ความคาดหวังทางเพศสภาพและทางสังคม กด   ที�นี� เพื�อ 
เขา้ถงึเครื�องมอืที�ถกูออกแบบขึ�นเพื�อชว่ยใหเ้ขา้ใจ

คำ�แนะนำ�ท่ีเป็นประโยชน์ : ทำ�คว�มเข้�ใจมิติด้�น GESI ของก�รค้�มนุษย์
การใหค้วามใสใ่จตอ่ความตอ้งการเฉพาะดา้นของแตล่ะบคุคลที�เสี�ยงตอ่การตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นสิ�งสำาคัญ โครงการที�ถูก
ออกแบบขึ�นเป็นการเฉพาะสำาหรับมติดิา้นตา่ง ๆ ของ GESI  (รวมถงึ มติทิางเพศสภาพ ภมูศิาสตร ์สถานะทางเศรษฐกจิสงัคม ชาตพัินธุ ์เพศวถิี
และความพกิาร) ชว่ยตอบคำาถามที�สำาคญั ดงันี�

ผู้ใดมีคว�มเส่ียงต่อ
ก�รถูกค้�มนุษย์ม�ก

ท่ีสุด

เหตุใดบุคคล 
จึงถูกค้�มนุษย์

บุคคลถูกค้�มนุษย์
อย่�งไร

บุคคลน่�จะต้องประสบกับ
อะไรบ้�งในฐ�นะผู้เสียห�ย

จ�กก�รค้�มนุษย์

ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รต่�ง ๆ 

ได้อย่�งไร
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แนวคดิเหลา่นี�ทำาใหส้ามารถนำาหลกัการ GESI ในสว่นของการมสีว่นรว่ม การเขา้ถงึ การแสดงความเห็น การเป็นผูแ้ทน และการชกัจงูและโนม้นา้ว  
มาใชใ้นทางปฏิบิตัไิด ้

แนวคิดเร่ืองอำ�น�จทับซ้้อน
อำานาจทับซอ้น   ทำาใหเ้กดิกรอบการดำาเนนิงานที�มปีระโยชนใ์นการบง่ชี�กลุม่เสี�ยงตอ่การคา้มนุษยแ์ละเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
จดุเดน่ของแนวคดิอำานาจทบัซอ้นคอืเป็นแนวคดิที�พจิารณาความซบัซอ้นและการคาบเกี�ยวกนัของอตัลกัษณข์องบคุคลและกลุม่ ซึ�งขึ�นอยูก่บัเพศสภาพ เพศวถิ ี
อาย ุเชื�อชาต ิศาสนา ชนชั �น และความพกิาร ตัวอยา่งเชน่ เด็กชายวัยรุน่ที�อยูใ่นสภาวะยากจนอยา่ง
รนุแรงซึ�งเผชญิความรนุแรงในชมุชนอาจถกูผลกัดนัใหย้า้ยถิ�นเพื�อการจา้งงาน ยอมรับงานในภาคสว่น
ที�มคีวามเสี�ยงสงู อกีตวัอยา่งหนึ�งคอืความทบัซอ้นของศกัยภาพและเพศภาวะ สตรพีกิารอาจตอ้งเผชญิ
กับภาวะซำ�าเตมิในการทำาใหเ้ป็นคนชายขอบ    เนื�องจากบรรทัดฐานทางเพศ แบบเหมารวม และ 
การตตีราผูพ้กิาร การตตีราสตรพีกิารเชน่นี�เพิ�มการหลดุออกทั �งทางสงัคมและทางกายภาพจากชมุชน
และความมั�นคงทางเศรษฐกจิอนัเป็นการเพิ�มความเสี�ยงตอ่การตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์หแ้ก่
สตรพีกิาร

ก�รให้ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์เป็นศูนย์กล�ง
แนวทาง GESI นั�นพัฒนามาจากแนวคดิการใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง (Survivor-Centered 
Approach)    (สายงานยตุธิรรมเรยีกวา่ แนวคดิการใหผู้ท้ี�ตกเป็นผูเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลาง (Victim- 
Centered Approach)) แมว้า่แนวคดิการใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางนั�นมุง่ที�จะปกป้อง
สทิธขิองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและการแสดงความเห็นของผูเ้สยีหายใน
การตอบสนองตอ่การดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์อยา่งไรกต็ามแนวคดิดา้น GESI ยงัแกปั้ญหาการ
เลอืกปฏิบิตั ิ   และการกดีกนัทางสงัคม    ภายในชมุชนที�ตกอยูใ่นความเสี�ยงอกีดว้ย ผูป้ฏิบิตังิานสามารถ
ทำางานรว่มกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละชมุชนที�มคีวามเสี�ยงจากการคา้มนุษยเ์พื�อยนืยันการเป็น
ผูแ้ทน (หรอืการควบคมุ) ตอ่บรกิารที�ถกูออกแบบขึ�นมาเพื�อชว่ยเหลอืพวกเขาหรอืเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิ
การคา้มนุษย์ ทางหนึ�งที�สามารถดำาเนินการไดค้ือการขจัดอุปสรรคที�ขัดขวางการเขา้ถงึบริการ  
(หรอืโอกาส) โดยเฉพาะตอ่บคุคลบางกลุม่ในสงัคม และอกีหนทางหนึ�งคอืการเพิ�มกระบวนการการมี
สว่นร่วมและอทิธพิลที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละชมุชนที�ตกอยู่ในความเสี�ยงมตี่อนโยบายและ
กระบวนการตดัสนิใจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษยแ์ละการยา้ยถิ�น

ถงึแมว้า่เราจะสามารถดำาเนนิงานรว่มกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ดโ้ดยตรง แตบ่างครั �งการดำาเนนิ
กจิกรรมเพื�อตอ่ตา้นการคา้มนุษยม์กัจะเป็นการดำาเนนิการรว่มกบัองคก์รที�ยดึชมุชนเป็นหลกัหรอืกลุม่คน
ที�เป็นตวัแทนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืกลุม่เสี�ยง

เนื�อหาในสว่นนี�จะเป็นการนำาเสนอแนวคดิหลกัหา้ประการของ GESI ที�เกี�ยวกบัการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

แนวท�งใดของ GESI ท่ีมีคว�มเก่ียวข้องม�กท่ีสุดต่อก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

อำานาจทบัซอ้น
(Intersectionality)

การใหผู้เ้สยีหายจากการ
คา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง

การไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย 
(Do No Harm)

การทา้ทายทศันคตแิบบ
เหมารวมและทศันคตทิี�

เป็นการเลอืกปฏิบิตั ิ

ผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น 
GESI ในฐานะที�เป็นตวัแทนแหง่

การเปลี�ยนแปลง

       รู้หรือไม่
ผูเ้สนอรายงานพเิศษแห่งสหประชาชาติ
ด า้นการคา้มนุษย์เร่งใหทุ้ก รัฐนำาการ
วเิคราะหเ์รื�องอำานาจทับซอ้นและแนวคดิ
ความครอบคลุมทางสั งคมมาใช ก้ับ 
การตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ซึ�งเป็นการทา้ทาย
บทบาททางเพศสภาพดั �งเดิม ต่อตา้น 
การตตีรา และเสนอทางเลอืกที�ยั�งยนืแก ่
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

กด ที�นี� เพื�ออา่นรายงานฉบบัเต็ม

       เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : 
        ก�รบ่งชี�กลุ่มเส่ียง
กด    ที�นี� เพื�อเรยีนรูเ้พิ�มเตมิวา่เพศสภาพ 
อายุ ชาตพัินธุ ์และความพกิารของบคุคล
สามารถเพิ�มความเสี�ยงใหแ้กบ่คุคลตอ่การ
ตกเป็นผู เ้สียหายจากการคา้มนุษย์ได ้
อยา่งไร ใชค้ำาแนะนำานี�เป็นจดุเริ�มตน้สำาหรับ
การวเิคราะห ์GESI หรอืการบ่งชี�ประเด็น
หลกัภายในเนื�อหาของกจิกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
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เหตุใด GESI จึงมีความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินงานในโครงการ 
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

GESI มลีกัษณะเป็นอยา่งไรในการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

แนวท�งใดข้อง GESI ที�ม ี
คำว�มเกี�ยวข้อ้งม�กที�สำดุติอ่ก�ร
ดำ�เนนิง�นในโคำรงก�รติอ่ติ�้น
ก�รคำ�้มนษุย์

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
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การไมรั่บฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์าจทำาใหโ้ครงการที�ดำาเนนิอยูนั่ �น
ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้สยีหาย ภายใตส้ภาวการณ์ที�ดทีี�สดุ ความลม้เหลว 
ในการรับฟังความคดิเห็นของผูเ้สยีหายอาจนำาไปสูก่ารใหบ้รกิารที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
กลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารได ้ เช่น ผูพ้กิาร หรือชายที�เป็นผูเ้สยีหายจากจาก 
ความรนุแรงทางเพศ อยา่งไรก็ตาม ความลม้เหลวดังกลา่วยังสง่ผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิัต ิ
ในรปูแบบรา้ยแรง เชน่ การใชค้วามรนุแรงในการจัดการคดโีดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายอกีดว้ย

ก�รทำ�ง�นร่วมกับกลุ่มผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

เครอืขา่ยผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยร์ะดบัชาต ิ(National Survivor Network) ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาเป็นพื�นที�ที�ออกแบบขึ�นสำาหรับการรณรงคซ์ ึ�งนำาโดยผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
การใหค้ำาปรกึษาแบบเพื�อนชว่ยเพื�อน และการเสรมิสรา้งพลังใหก้ับผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษยท์กุคน โดยไมค่ำานงึถงึเพศสภาพ เพศวถิ ีอาย ุสญัชาต ิหรอืรปูแบบการคา้มนุษยท์ี�
ประสบ เครอืขา่ยไดร้วมชมุชนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยจ์ำานวนกวา่ 300 คน จากทั�วทั �ง
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและจากอกี 24 ประเทศทั�วโลกเขา้ดว้ยกัน ในทกุปีคณะทำางานดา้น
นโยบายจะทำางานในประเด็นปัญหาเกี�ยวกบัการคา้มนุษยแ์ละเขา้รว่มในการตรากฎหมายของ
รัฐบาลกลางซึ�งสำาคัญตอ่การตอบสนองตอ่งานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์และการสนับสนุนและ
การคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์และผูร้อดพน้จากการตกเป็นผูเ้สียหายจาก 
การคา้มนุษยใ์นฐานะที�เป็นกลุม่ของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์เครอืขา่ยนี�มบีทบาทสำาคญั
ในการขบัเคลื�อนการตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละการสง่เสรมิการรณรงค ์การทำางานรว่มกนัทำาให ้
เครือข่ายประสบความสำาเร็จในการปรับเปลี�ยนมุมมอง การต่อสูเ้พื�อความยุตธิรรม และ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการอทุศิตอ่เป้าหมายรว่มกนั คอืการยตุกิารคา้มนุษยท์ี�ปรากฏิในทกุพื�นที�
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     รู้หรือไม่
“ทกุเรื�องของคนพกิารตอ้งมคีนพกิาร (Nothing about 
us without us)” เป็นคติพจน์ที�มีชื�อเสียงของ 
นักเคลื�อนไหวผูพ้กิาร และไดน้ำามาใชโ้ดยกลุม่อื�น ๆ  ที�
ถูกทำาใหเ้ป็นคนชายขอบโดยสังคม การเมือง หรือ
อปุสรรคทางเศรษฐกจิ เพื�อสื�อสารแนวคดิที�วา่ไมม่กีาร
ตัดสนิใจ นโยบาย หรอืบรกิารใดที�จะกำาหนดขึ�นโดย
ปราศจากการมสีว่นรว่มโดยตรงของผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบ
มากที�สดุ

คำ�แนะนำ�ท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีก�รสนับสนุนให้ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
ผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยใ์นฐ�นะที�เป็นผู้้อ้อกแบบ – ดำาเนนิงานรว่มกบัองคก์รที�ยดึชมุชนเป็นหลกัหรอืกลุม่ที�นำาเสนอความตอ้งการของผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษยเ์พื�อทบทวนการออกแบบกจิกรรม
ผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยใ์นฐ�นะที�เป็นผู้้ร้บัประโยชัน ์– มุง่เป้าไปที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละชมุชนที�เผชญิความเสี�ยงในการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้
มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผา่นทางโครงการปฏิริปูกระบวนการยตุธิรรมและการกลบัสูส่งัคม
ผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยใ์นฐ�นะผู้้ป้รบัใชั ้– เชญิชวนใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์าเป็นวทิยากรในการสานเสวนากบัชมุชนหรอืการรณรงคเ์กี�ยวกบัการคา้
มนุษย์
ผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนุษยใ์นฐ�นะผู้้น้ำ� – ดำาเนนิงานร่วมกับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นฐานะที�เป็นผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น    GESI  ในการทา้ทาย
บรรทดัฐานทางสงัคม และสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัประสบการณก์ารตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยข์องพวกเขา
ผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยใ์นฐ�นะผู้้ป้ระเมนิ – เชญิชวนใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์สีว่นในการทบทวนประสทิธภิาพของบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืโดยการ
ทำาแบบสอบถามหลงับรกิารหรอืการเขา้รว่มประเมนิผลหรอืตดิตามโครงการ
สำาหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิกรณุากด      ที�นี�

      รู้หรือไม่
ในการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษยม์กัหลกีเลี�ยงการ
ใชค้ำาวา่เหยื�อคา้มนุษย ์(Victim) โดยใชค้ำาวา่ผูเ้สยีหาย
จากการคา้มนุษย ์(Survivor) แทน ทั �งนี� เนื�องจาก 
คำาวา่เหยื�อคา้มนุษยนั์�นถกูกำาหนดโดยภยัอนัตรายที�เกดิ
ขึ�นกบัพวกเขา สว่นคำาวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยนั์�น
ถูกกำาหนดโดยวิถีชีว ิตของพวกเขาหลังจากนั�น  
การหลกีเลี�ยงนี�เป็นสญัลกัษณข์องความพยายามในการ
เปลี�ยนแนวคดิจากการดำาเนนินโยบายและการใหบ้รกิาร
ในเชงิปกป้องแกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ปสูก่ารให ้
ความชว่ยเหลอืโดยสมคัรใจและตามความประสงคข์อง
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ทน คำาวา่ผูเ้สยีหายจากการ
คา้มนุษยย์ังถกูใชเ้พื�อกลา่วถงึบคุคลที�ถกูคา้มนุษยใ์น
ระหวา่งกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา เชน่เดยีวกนักบั
ที�ผูป้ฏิบิตังิานบางสว่นนยิมใชค้ำาวา่ผูท้ี�หลดุรอดจากการ
คา้มนุษย ์(People who escaped trafficking) แทน 
คำาวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์เพื�อหลกีเลี�ยงการตี
ตราบคุคลหรอืกลุม่นั�น
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ก�รไม่ก่อให้เกิดอันตร�ย
อาชญากรรมของการคา้มนุษยนั์�นโดยความหมายแลว้คอืการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ การบงัคบั
ขูเ่ข็ญ และการใชอ้ำานาจโดยมชิอบ ประสบการณก์ารคา้มนุษยม์กัสรา้งความบอบชำ�าทางจติใจใหก้บั
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์โดยในการเผชญิหนา้แตล่ะครั �งระหวา่งผูป้ฏิบิตังิานกบัผูเ้สยีหายจากการ
คา้มนุษยอ์าจสรา้งผลกระทบทั �งทางบวกหรือทางลบต่อสุขภาพและคุณภาพชวีติของพวกเขา  
ถงึกระนั�นการช่วยเป็นกระบอกเสยีงหรือนำาเรื�องราวของผูเ้สยีหายออกมาตแีผ่ ก็อาจก่อใหเ้กดิ 
ผลกระทบทางลบหรอืผลที�ตามมาโดยไมต่ั �งใจกบัชวีติ ครอบครัว หรอืชมุชนของพวกเขา ผลกระทบ
เหลา่นี�รวมถงึ

 • ความหวาดกลวัหรอืการขม่ขูว่า่จะถกูแกแ้คน้จากผูค้า้มนุษย์
 • การซำ�าเตมิทางจติใจโดยผูใ้หบ้รกิารและผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
 • การกดีกนัจากชมุชนของพวกเขา
 • ความหวาดกลวัหรอืการขม่ขูว่า่จะสง่ตวักลบั

ในขณะเดยีวกนัองคก์รและผูท้ำางานรณรงคซ์ ึ�งดำาเนนิงานเพื�อยตุกิารคา้มนุษย ์หรอืทำางานกบัประชากรที�ถกูทำาใหเ้ป็นคนชายขอบหรอืถกูกดีกนัอาจประสบกบั
การคกุคามหรอืถกูดำาเนนิคด ีโดยเจา้หนา้ที�หรอืกลุม่หัวรุนแรงอาจมองวา่ผูป้ฏิบิัตงิานเหลา่นี�กำาลังใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ค้า้บรกิารทางเพศหรอืสนับสนุน 
การกระทำาผดิกฎหมายหรอืพฤตกิรรมอื�นที�ผดิศลีธรรมหรอืผดิกฎหมาย

แนวท�งก�รไมก่อ่ใหเ้กดิอนัติร�ย     เรยีกรอ้งใหผู้ป้ฏิบิตังิานพจิารณาผลกระทบรา้ยแรงที�อาจเกดิขึ�นตอ่สทิธแิละความปลอดภยัของผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษยแ์ละครอบครัวของพวกเขา ชมุชนที�สุม่เสี�ยง และเจา้หนา้ที�ที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์เมื�อบง่ชี�ความเสี�ยงเหลา่นี�ไดแ้ลว้ แนวทางการไม่
กอ่ใหเ้กดิอนัตรายจะบง่ชี�วธิลีดความเสี�ยงเหลา่นั�น

วธิิกี�รหลืกีเลืี�ยงไมใ่หเ้กดิอนัติร�ยข้ณะทำ�ง�นรว่มกบัผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุย์
ในประเทศกมัพชูา ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ำางานรว่มกบัผูก้ำากบัภาพยนตรเ์พื�อถา่ยทำาภาพยนตรส์ั �น เพื�อแบง่ปันเรื�องราวเกี�ยวกบัการคา้มนุษยท์ี�พวกเขา
ไดป้ระสบมา โดยการทำางานรว่มกนัในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั ทำาใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์โีอกาสแสดงความรูส้กึและถา่ยทอดเรื�องราวของพวกเขา
ไดอ้ยา่งอสิระ ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์างคนเลอืกที�จะแสดงหรอืแนะนำานักแสดงและผูก้ำากบัในการถา่ยทอดเรื�องราวของพวกเขาเอง ขอ้มลูทั �งหมดที�
เกี�ยวขอ้งกับอัตลักษณ์ของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละครอบครัวของพวกเขาจะไดรั้บการคุม้ครอง กจิกรรมนี�จงึเป็นการจัดใหม้พีื�นที�ปลอดภัยสำาหรับ 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์หส้ามารถแบง่ปันเรื�องราวและความรูส้กึของพวกเขาผา่นภาพยนตร ์ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์างคนเขา้ชมการฉายภาพยนตร์
และรูส้กึมพีลงัจากการไดเ้ห็นผูค้นรับฟังเรื�องราวของพวกเขา ซึ�งชว่ยใหพ้วกเขาขา้มผา่นความรูส้กึอบัอายและเปลี�ยนทศันคตขิองชมุชนที�มตีอ่การคา้มนุษย์

เหติใุดเร�จึงึติอ้งลืดคำว�มเสำี�ยงที�ผู้้ป้ฏิบิตัิงิ�นด�้นก�รติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุยต์ิอ้งเผู้ชัญิ
ในประเทศบังกลาเทศเนื�องดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทำาใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้ผูใ้หค้ำาปรกึษาหญงิจงึเริ�มใหบ้รกิารใหค้ำาปรกึษา
ทางโทรศัพท ์แตก่ลับถกูคกุคามโดยชายที�เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์างโทรศัพท ์โครงการจงึดำาเนนิการเปลี�ยนหมายเลขโทรศัพทใ์หม ่เพื�อที�ผูใ้ห ้
คำาปรกึษาจะไดไ้มต่อ้งใชห้มายเลขโทรศพัทส์ว่นตวัของเขาในการใหบ้รกิาร
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      เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : ก�รประเมินคว�มเส่ียง 
       ของแนวท�งก�รไม่ก่อให้เกิดอันตร�ย

ผูป้ฏิบิตังิานสามารถลดความเสี�ยงของผูเ้สยีหายจากการ
คา้มนุษย ์ครอบครัวของพวกเขา และบคุลากรโดยทำาการ
ประเมนิความเสี�ยงของแนวทางการไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย
เมื�อเริ�มดำาเนนิกจิกรรมกด    ที�นี� สำาหรับเครื�องมอืในการ
ประเมนิความเสี�ยงของแนวทางการไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย
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เพศสภ�พ
• สตรเีป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์สว่นบรุษุเป็นแรงงานขา้มชาต ิ
• บรุษุไมส่ามารถตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืความรนุแรงทางเพศจากการคา้มนุษยไ์ด ้
• บรุษุซึ�งออ่นแอและโงเ่ขลาเทา่นั�นที�จะตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
• สตรเีป็นผูค้า้มนุษยไ์มไ่ด ้และหากเป็น พวกเขามกัจะเลน่บทที�ไมม่คีวามรนุแรง เชน่ ผูจั้ดหางาน 
• ตำารวจหญงิสบืสวนคดไีมเ่กง่ 
• อยัการและผูพ้พิากษาหญงิผอ่นโอน/เครง่กบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นสตร ี
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นสตรตีอ้งไดรั้บการคุม้ครอง เพื�อปกป้องพวกเขาจาก 
  ภยัอนัตรายอื�น 
• มเีพยีงสตรแีละเด็กผูห้ญงิเทา่นั�นที�ตอ้งการคำาปรกึษา 
• บรุษุที�มรีอยสกัคอือาชญากรและเราไมต่อ้งการใหพ้วกเขาอยูใ่นชมุชน 
• สตรทีี�เคยเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยจ์ะแตง่งานไมไ่ด ้
• เจา้สาวเด็กและบรสิทุธิ�นั �นเชื�อฟังมากกวา่ 
• การสมรสจะปกป้องสตรจีากการคา้มนุษย ์
• บรุษุคอืทองคำา สว่นสตรคีอืผา้ขาว 
• ผูช้ายเลอืดออกไดแ้ตร่อ้งไหไ้มไ่ด ้
• สตรทีี�ทิ�งสามคีอืผูไ้ดรั้บการตามใจและมนีสิยัจูจ้ี�

เพศวิถี
• กลุม่คน LGBTQ+ และแรงงานบรกิารทางเพศสมควรถกูคา้มนุษย์
• สตรแีละเด็กที�หมกมุน่ในเรื�องเพศตอ้งการถกูคา้มนุษย์
• การมเีพศสมัพันธก์บัคนบรสิทุธิ�ชว่ยป้องกนัการตดิโรค เชน่ เอชไอวี

ศ�สน� ช�ติพันธ์ุี และสัญช�ติ
• ชาวตา่งชาตไิมใ่ชผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์พวกเขาเป็นผูล้กัลอบเขา้เมอืงผดิกฎหมาย
• เจา้สาวชาวเวยีดนามและกมัพชูาทำางานบา้นและดแูลผูส้งูอายไุดด้ี
• ชนกลุม่นอ้ยทางศาสนาและชาตพัินธุม์กัขายบตุรสาวของตน
• บรุษุผวิสเีป็นผูค้า้ยาเสพตดิและสตรผีวิสเีป็นผูใ้หบ้รกิารทางเพศ
• ชนกลุม่นอ้ยชาวมสุลมิ/ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุ ์(ขึ�นอยูก่บัแตล่ะประเทศ) มกัทำา “คณุไสย”
• เด็กผูห้ญงิอายนุอ้ย บรสิทุธิ� ผวิขาวมคีณุคา่มากกวา่

คนพิก�ร
• การมบีตุรพกิารเป็นผลจากกรรมเกา่ (การกระทำาไมด่ใีนชาตกิอ่น)
• ผูพ้กิารทกุคนตกอยูใ่นภาวะความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษยใ์นชมุชนของพวกเขา
• ผูพ้กิารมกัถกูครอบครัวของตนนำาไปขายเพื�อขอทาน
• ผูพ้กิารเป็นภาระของครอบครัว

ทัศนคติแบบเหม�รวมท่ีเป็นอันตร�ย

•  เพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษยข์องคนบางกลุม่
•  ความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศสภาพ
•  เพิ�มความตอ้งการในการคา้มนุษย์
•  ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้ายไมไ่ดรั้บการคดัแยก
   /ไม่สามารถระบุตัวตนไดว้่าเป็นผูเ้สียหายจากการคา้   
   มนุษย์
•  มสีตรจีำานวนนอ้ยในสายงานบงัคบัใชก้ฎหมายและยตุธิรรม   
   ที�ทำางานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
•  อคตแิละการเลอืกปฏิบิตัใินการดำาเนนิคดคีา้มนุษย์
•  ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมได ้
   นอ้ยลง
• บรกิารทางจติวทิยาและสงัคมไมต่รงตามความตอ้งการของ
  ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
•  กฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ผลของกิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
มีอะไรบ้�ง

        คำ�แนะนำ�และเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : ก�รแก้   
        ปัญห�ทัศนคติแบบเหม�รวมท่ีเป็นอันตร�ยต่อ
        ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

ทัศนคตแิบบเหมารวมอาจสง่ผลลัพธใ์นดา้นลบก็ต่อ
เมื�อกระทบตอ่ศักยภาพของบคุคลในการพัฒนาความ
สามารถของตนเอง การสรา้งอาชพี และการตัดสนิใจ
เกี�ยวกับชีว ิตและการวางแผนชีวิตของพวกเขา 
การเหมารวมที�เป็นภัยในทางลบนี�ยังสามารถนำาไปสู่
การเลอืกปฏิบิตัแิละอคตอิกีดว้ย

เริ�มจากการถามบคุลากรในองคก์รของตนว่าพวกเขา
สนับสนุนทัศนคตแิบบเหมารวมในที�ทำางานหรือไม ่
ตรวจสอบเพื�อใหท้ราบวา่กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
ใดที�ทา้ทาย/สนับสนุนทศันคตแิบบเหมารวม

กด   ที�นี� สำาหรับเครื�องมือเบื�องตน้เกี�ยวกับวธิีการ
สนทนาเรื�องทัศนคตแิบบเหมารวมที�เป็นการเลือก
ปฏิบิตัใินการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

กด     ที�นี� สำาหรับแนวทางการสนทนาเกี�ยวกบัอคตแิละ
การเลอืกปฏิบิตักิบัผูป้ฏิบิตังิานในสายงานยตุธิรรม เคร่ืองมือ
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ก�รท้�ท�ยทัศนคติท่ีเป็นก�รเลือกปฏิบัติและบรรทัดฐ�น 
ท�งเพศในก�รย้�ยถ่ินอย่�งปลอดภัยและก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
ในประเทศกมัพชูา การมอีสิรภาพทางการเงนิของสตรวียัรุน่นั�นไมเ่ป็นที�
ยอมรับในสงัคมมากนัก โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศกมัพชูา
ของ USAID จงึทำางานรว่มกบัชมุชนและตวัแทนจัดหางาน เพื�อทา้ทาย
ทศันคตทิี�มอียูท่ั�วไปเกี�ยวกบัการทำางานของสตร ีโดยความรว่มมอืของ
ตัวแทนจัดหางาน พวกเขาไดจั้ดทำาวดิโีอขึ�นสองชดุเรื�องการพัฒนา
บทบาทในทางเศรษฐกจิของสตรี และจัดการประชุมเชงิปฏิบิัตกิาร 
รว่มกบัชมุชนในเรื�องการจา้งงานและจัดสรรงบประมาณ กด ที�นี� เพื�อเขา้
ชมวดิโีอ

เคร่ืองมือ

TABLE OF CONTENTSHOME

      เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : โครงก�รต่อต้�นก�รค้� 
ม    มนุษย์และผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI ทำ�ง�น 
      ด้วยกันอย่�งไร

โครงการสามารถกำาหนดใหผู้อุ้ทศิตนในการทำางานดา้น 
GESI เป็นโฆษกสำาหรับการรณรงคห์รอืกจิกรรมตอ่ตา้นการ
คา้มนุษย ์หรอืเป็นจุดศูนยก์ลางขององคก์รที�ดำาเนนิงาน
ดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

กด    ที�นี� เพื�อดูรายการตรวจสอบสำาหรับวธิกีารทำางาน 
รว่มกบัผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI เพื�อสง่เสรมิงาน
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

สามารถศกึษาแนวคดิเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารทำางานรว่มกบั
ผูอุ้ทศิตนในการทำางานดา้น GESI ไดท้ี� เว็บไซต์นักสู ้
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons Heroes) 
ของกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา

ก�รไมจ่ึดัก�รทศันคำติแิบบเหม�รวมที�เป็นภัยัแลืะทศันคำติดิ�้นลืบสำ�ม�รถึกอ่ใหเ้กดิ
ก�รเลือืกปฏิบิตัิแิลืะก�รแสำวงห�ประโยชันโ์ดยมชิัอบในสำถึ�บนัแลืะโคำรงก�รที�
ดำ�เนนิง�นด�้นก�รสำง่เสำรมิก�รย�้ยถึิ�นอย�่งปลือดภัยัแลืะก�รติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุย์
ซึ่ึ�งเห็นไดช้ัดัในกรณีดงัติอ่ไปนี�
  • ความไมเ่ทา่เทยีมในทางกฎหมายและนโยบาย เชน่ กฎหมายที�ไมย่อมรับผูเ้สยีหาย
          จากการคา้มนุษย์
  • ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยย์งัคงอยูอ่ยา่งหลบซอ่นในสงัคม
  • การใชค้วามรนุแรง (รวมถงึความรนุแรงทางกายภาพ จติใจ และเพศทกุรปูแบบ)   
          โดยผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายที�ปฏิบิตังิานในคดคีา้มนุษย์
  • อคตแิละการเลอืกปฏิบิตัใินกระบวนการยตุธิรรม
  • การตตีราผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยภ์ายในชมุชนซึ�งตอ้งเผชญิกับการแสวงหา 
        ประโยชน์โดยมชิอบทางเพศและการตตีราผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นเรื�อง 
          เพศวถิแีละเพศสภาพของพวกเขา
  • การแบ่งแยกเพศในโอกาสการจา้งงานสำาหรับบุรุษและสตรีที�เสี�ยงต่อการคา้ 
          มนุษยแ์ละผูท้ี�พยายามกลบัสูส่งัคม
  • มาตรการป้องกันที�ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการในทางปฏิบิัตแิละยุทธศาสตร ์
    ของบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผูพ้ ิการกลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ 
  • บรุษุและผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยก์ลุม่อื�นเผชญิอปุสรรคในการเขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ

ผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI ในฐ�นะท่ีเป็น 
ตัวแทนแห่งก�รเปล่ียนแปลง
การดำาเนนิงานเกี�ยวกับ GESI นั�นไมใ่ชเ่รื�องง่าย เราเห็นและใหค้วาม
สำาคัญกบัความสมัพันธใ์นเชงิอำานาจที�ไมเ่ทา่เทยีมกนั และทำางานกบั
กลุ่มบุคคลที�ถูกทำาใหเ้ป็นคนชายขอบหรือกลุ่มบุคคลที�ถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้และอันตราย ขณะ
เดยีวกันแหลง่ทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากรทางการเงนิสำาหรับการ
ดำาเนนิงานดา้น GESI มกัจะมอียูจ่ำากดั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสำาหรับองคก์ร
ขนาดเล็กหรอืองคก์รที�ไมไ่ดพ้จิารณาวา่การดำาเนนิงานดา้น GESI นั�น
เป็นวตัถปุระสงคห์ลกัของพวกเขา วธิกีารแกปั้ญหาเหลา่นี�ดว้ยตน้ทนุที�
ตำ�า มคีวามยั�งยนื และสรา้งทางออกที�มปีระสทิธภิาพดว้ยการสง่เสรมิ 
GESI คอืการทำางานรว่มกบัผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI ผูอ้ทุศิ
ตนในการทำางานดา้น GESI จงึหมายถงึผูท้ี�พัฒนาประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมภายในองคก์รหรอืชมุชน ผูอ้ทุศิตน
ในการทำางานดา้น GESI ยงัหมายความถงึตวัแทนแหง่การเปลี�ยนแปลง
หรอืนักสูต้อ่ตา้นการคา้มนุษย ์ซึ�งอาจรวมถงึหวัหนา้หมูบ่า้น เจา้หนา้ที�
ที�ไดรั้บการแต่งตั �ง ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์บุคคลในวงการสื�อ 
หวัหนา้ฝ่่ายขององคก์รรัฐ หรอืนักธรุกจิทอ้งถิ�น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

เหตุใด GESI จึงมีความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินงานในโครงการ 
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

GESI มลีกัษณะเป็นอยา่งไรในการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

แนวท�งใดข้อง GESI ที�ม ี
คำว�มเกี�ยวข้อ้งม�กที�สำดุติอ่ก�ร
ดำ�เนนิง�นในโคำรงก�รติอ่ติ�้น
ก�รคำ�้มนษุย์

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://drive.google.com/file/d/1zQnEGOoPyGCJa5LkaQ8bFCOErlBoFwB9/view
https://drive.google.com/file/d/1SH5dZ_Zg-JmPFKzh_K610Gj_psftC8HU/view
https://drive.google.com/drive/folders/1yhbuhdwcR5eFb0C1pwFUOvXM66Q-218O
http://www.tipheroes.org/the-heroes/
http://www.tipheroes.org/the-heroes/
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ผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI เสริมสร้�งศักยภ�พและคว�มรู้เก่ียวกับก�รค้�มนุษย์
สำานักงานวา่ดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNODC) โดยรว่มกบัองคก์ารระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน (IOM) และ
ภายใตก้รอบการดำาเนนิงานขององคก์รระดบัโลกวา่ดว้ยการดำาเนนิการตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละการลกัลอบยา้ยถิ�นฐานของผูอ้พยพ (Global Action 
against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants) ไดร้วมตัวกบัผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI จากประเทศพันธมติร เพื�อ 
เปิดตัวเครอืข่าย GLO.ACT Women ซึ�งมวีัตถุประสงคใ์นการพยายามแกไ้ขปัญหาความเอนเอยีงทางเพศในการคา้มนุษยแ์ละการลักลอบขน 
คนเขา้เมอืง เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโควดิ-19 งานเปิดตวัเครื�องจงึจัดขึ�นทางออนไลน ์โดยมวีทิยากรระดบัสงูและ 
ผูเ้ขา้รว่มที�มชี ื�อเสยีงกวา่ 70 คน และมุง่เป้าไปที�เจา้หนา้ที�สตรแีละผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้นสทิธสิตรทีี�เป็นผูช้าย ซึ�งทำางานดา้นการกำาหนดนโยบาย
ในหน่วยงานยตุธิรรม หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ภาคประชาสงัคม และองคก์รทอ้งถิ�นอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดย UNODC จะชว่ยเสรมิสรา้งศักยภาพ 
ความรู ้และแหลง่ขอ้มลูสำาหรับเครอืขา่ยผา่นการใหค้ำาปรกึษาและการฝึ่กอบรม

เนื�อหาในส่วนนี�นำาเสนอภาพรวมของแนวคดิหลักหา้ประการของ GESI ที�เกี�ยวขอ้งกับการดำาเนินงานต่อตา้นการคา้มนุษย ์ภายในลงิกต์่าง ๆ  
จะใหค้ำาแนะนำาเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการนำาแนวทางเหลา่นั�นมาปรับใชใ้นทางปฏิบิตั ิ

บรรทัดฐ�นท�งวัฒนธีรรมและคว�มเช่ือท่ีส่งเสริมให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติ
สำนิสำอด : ถอืเป็นเรื�องปกตใินภมูภิาคเอเชยีใตท้ี�ครอบครัวฝ่่ายเจา้สาวจะตอ้งมอบสนิสอดใหแ้กค่รอบครัวฝ่่ายเจา้บา่ว ขณะที�ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละประเทศจนี ครอบครัวเจา้บา่วจะเป็นฝ่่ายมอบสนิสอดใหแ้กค่รอบครัวฝ่่ายเจา้สาว การมอบสนิสอดของทั �งสองระบบนั�นเป็นการลดทอนความ
เป็นมนุษยข์องสตรโีดยการปฏิบิตัติอ่พวกเขาเยี�ยงทรัพยส์นิ การเป็นสนิคา้ที�แลกเปลี�ยนไดใ้นภมูภิาคเอเชยีใต ้การจา่ยคา่สนิสอดมกัเป็นภาระใหส้ตร ีสว่น
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจนี สตรกีลายเป็นทรัพยส์นิที�มคีา่ลดลงเมื�อพวกเขาไมใ่ชเ่ด็กสาวหรอืบรสิทุธิ�อกีตอ่ไป ทั �งสองกรณีที�เกี�ยวกบั
สนิสอดนี�กดดันใหค้รอบครัวตอ้งบังคับใหล้กูสาวแตง่งานตั �งแตเ่ด็ก ซึ�งเพิ�มความเสี�ยงตอ่การแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบและการคา้มนุษย ์อกีทั �งยัง
เป็นการสรา้งอปุสรรคตอ่การกลบัสูส่งัคมเนื�องจากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นสตรนัี�นถกูมองวา่เป็นภาระของครอบครัว

กรรม : ในศาสนาฮินิดแูละศาสนาพทุธ กรรมคอืผลของการกระทำาในชาตนิี�และชาตกิอ่น และเป็นสิ�งที�กำาหนดโชคชะตาในอนาคต แนวคดินี�อาจทำาให ้
ผูค้นตำาหนผิูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละครอบครัวสำาหรับชะตากรรมของพวกเขา ทำาใหพ้วกเขารูส้กึผดิและอบัอาย และไมก่ลา้บอกตอ่สงัคมวา่ตนตก
เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

คำว�มรนุแรงในคำรอบคำรวั : หลายประเทศในทวปีเอเชยี ความรนุแรงในครอบครัวยังคงปรากฏิอยูโ่ดยฐานทางวัฒนธรรมและมักจะไมม่กีารรอ้งเรยีน
ความรนุแรงดงักลา่ว เด็กหลายคนที�อาศยัอยูต่ามทอ้งถนนในประเทศบงักลาเทศเป็นเด็กที�หนอีอกจากบา้นเนื�องจากความรนุแรงทางกายและทางเพศ 
ซึ�งทำาใหพ้วกเขาเสี�ยงตอ่การถกูคา้มนุษย ์ในประเทศกมัพชูา หญงิวยัรุน่จะตอ้งทนตอ่การถกูสามทีำารา้ย และผูท้ี�หยา่หรอืเลกิกบัสามทีี�ทำารา้ยรา่งกายจะ
ถกูครอบครัวและชมุชนตัดสนิอยา่งดแูคลน วาทศาสตรเ์ชงิวัฒนธรรมที�ยอมรับการทำารา้ยอยา่งเงยีบ ๆ และความหวาดกลัวตอ่การถกูตัดสนิจากสงัคม
ทำาใหผู้ห้ญงิไมก่ลา้ออกมาขอความชว่ยเหลอืหรอืบง่ชี�วา่ตนเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI มีบทบ�ทสำ�คัญดังต่อไปนี�
  • รณรงคเ์พื�อการเปลี�ยนแปลงเชงินโยบายและแนวปฏิบิตัขิองสถาบนัที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
  • สรา้งความตระหนักรูถ้งึผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�หลบซอ่นหรอืชมุชนที�สุม่เสี�ยง
  • สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูแ้ทนของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์รวมถงึชมุชนที�สุม่เสี�ยงในการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการทำากจิกรรม  
    ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์และ
  • ทา้ทายทศันคตแิละมมุมองที�เป็นอนัตรายของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
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ก�รเลือกปฏิบัติ
การเลอืกปฏิบิตัหิมายถงึการปฏิบิตัติอ่บคุคลอยา่งไมเ่ป็นธรรมเนื�องจากสิ�งที�บคุคลนั�นเป็นหรอืลกัษณะเฉพาะบางประการที�บคุคลดงักลา่วม ีการเลอืกปฏิบิตั ิ
มักอยูบ่นพื�นฐานลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก ่อาย ุเพศสภาพ เชื�อชาต ิความพกิาร ชาตพัินธุ ์และศาสนา ความเห็นทางการเมอืง เพศวถิ ีและ/หรอืชนชั �นทาง
สงัคม/ความยากจน

วิธีีก�รไม่ก่อให้เกิดอันตร�ย
วธิกีารไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายกำาหนดใหโ้ครงการหรอืกจิกรรมตอ้งวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องความเสี�ยงที�อาจมตีอ่การสง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหเ้กดิการเลอืก
ปฏิบิตั ิหรอืความไมเ่ทา่เทยีมโดยไมต่ั �งใจในบรบิทของการแทรกแซง ตดิตามความเสี�ยงอยา่งสมำ�าเสมอ และปรับใชม้าตรการแกไ้ขหากเป็นไปไดเ้พื�อให ้
แน่ใจวา่ทั �งบรุษุและสตรไีดม้สีว่นรว่มและไดรั้บประโยชน์

ก�รวิเคร�ะห์เพศสภ�พ
การวเิคราะหเ์พศสภาพเป็นเครื�องมอืวเิคราะหท์างสงัคมศาสตรท์ี�ใชบ้ง่ชี� ทำาความเขา้ใจ และอธบิายชอ่งวา่งระหวา่งเพศชายและเพศหญงิที�ปรากฏิภายใน
ครัวเรอืน ชมุชน และประเทศ และความเกี�ยวขอ้งของบรรทัดฐานทางเพศและความสมัพันธข์องอำานาจในบางบรบิท การวเิคราะหด์ังกลา่วมักรวมถงึการ
พจิารณาความตา่งในสถานะสตรแีละบรุษุ และการเขา้ถงึทรัพยส์นิ ทรัพยากร โอกาส และบรกิารที�แตกตา่งกนั อทิธพิลของบทบาททางเพศและบรรทัดฐาน
ในชว่งเวลาระหวา่งการจา้งงาน การทำางานโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้ง (รวมถงึการผลติเพื�อการยังชพีและการดแูลสมาชกิในครอบครัว) และกจิกรรมอาสาสมัคร 
อทิธพิลของบทบาททางเพศและบรรทัดฐานบทบาทผูน้ำาและการตดัสนิใจ ขอ้จำากดั โอกาส และจดุเริ�มตน้สำาหรับการลดชอ่งวา่งทางเพศและสรา้งพลงัให ้
แกส่ตร ีและผลกระทบที�สรา้งความแตกตา่งซึ�งอาจมตีอ่นโยบายและโครงการเกี�ยวกบัชายและหญงิ รวมถงึผลที�ไมต่ั �งใจใหเ้กดิขึ�นหรอืผลทางลบ

คว�มรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภ�พ
หมายถงึการกระทำาตอ่บคุคลหนึ�งโดยปราศจากความยนิยอมของบคุคลนั�น และอยูบ่นฐานของบรรทัดฐานทางสังคมและความสัมพันธท์างอำานาจที�ไม ่
เทา่เทยีมกนั รวมถงึการคกุคามวา่จะทำารา้ยและบงัคบัขม่ขู ่ซ ึ�งอาจมลีกัษณะเป็นความรนุแรงทางรา่งกาย อารมณ ์จติใจ หรอืเพศ และอาจอยูใ่นรปูแบบของ
การปฏิเิสธไมใ่หเ้ขา้ถงึแหลง่ทรัพยากรหรอืบรกิารอนักอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่บรุษุ สตร ีเด็กผูห้ญงิ และเด็กผูช้าย

คว�มเสมอภ�คท�งเพศ
ความเสมอภาคทางเพศเกดิขึ�นเมื�อทกุเพศสภาพมสีทิธ ิหนา้ที� และโอกาสเทา่เทยีมกนั ทกุคนยอ่มไดรั้บผลกระทบจากความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศ ไมว่า่จะ
เป็นสตร ีบรุษุ คนขา้มเพศ และกลุม่คนที�มคีวามหลากหลายทางเพศ เด็ก และครอบครัว

อำ�น�จทับซ้้อน
ความทับซอ้นระหวา่งรปูแบบหรอืระบบของการกดขี� การครอบงำา หรอืการเลอืกปฏิบิัต ิอำานาจทับซอ้นตระหนักถงึและพจิารณาวา่ความหลากหลายทาง
ชวีวทิยา สงัคม และวฒันธรรม เชน่ เพศสภาพ เชื�อชาต ิชนชั �น ศกัยภาพ อตัลกัษณท์างเพศ วรรณะ และอตัลกัษณอ์ื�น ๆ ที�มปีฏิสิมัพันธก์นัหลายระดบัและ
มักเกดิขึ�นพรอ้มกัน สง่ผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิัตแิละความไม่เท่าเทยีมกันอย่างไร อำานาจทับซอ้นกอ่ใหเ้กดิการกดขี�ภายในสังคมหลายรูปแบบ เชน่  
การเหยยีดเชื�อชาต ิการกดีกนัทางเพศ และการเกลยีดกลวัคนรักเพศเดยีวกนั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิขึ�นแยกตา่งหากจากกนั หากแตเ่กี�ยวพันกนัและสรา้งระบบการ
กดขี�ที�สะทอ้นความทบัซอ้นของรปูแบบตา่ง ๆ ของการเลอืกปฏิบิตั ิ

เหตุใด GESI จึงมีความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินงานในโครงการ 
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

GESI มลีกัษณะเป็นอยา่งไรในการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

แนวทางใดของ  GES I  ที�ม ี
ความเกี�ยวขอ้งมากที�สุดต่อการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

ห�กติอ้งก�รเรยีนร้เ้พิ่ ิ�มเติมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
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กลุ่มบุคคลท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (LGBTQ+)
LGBTQ+ ยอ่มาจากคำาวา่ เลสเบี�ยน เกย ์ไบเซก็ชวล คนขา้มเพศ เควยีร ์และอนิเตอรเ์ซก็ส ์ซึ�งอาจมอีกัษรยอ่อื�น ๆ ที�ใชใ้นบรบิทตา่งกนั

ก�รทำ�ให้เป็นคนช�ยขอบ
การทำาใหเ้ป็นคนชายขอบเป็นรปูแบบความดอ้ยโอกาสที�รนุแรงและหยั�งรากลกึอยูใ่นความไมเ่ทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

ก�รกีดกันท�งสังคม
การกดีกนัทางสงัคมเป็นปรากฏิการณห์ลากมติทิี�ไมจ่ำากดัเพยีงการขาดแคลนทางวตัถ ุความยากจนเป็นมติหินึ�งที�สำาคญัของการกดีกนั ดงันั�น กระบวนการ
ครอบคลมุทางสงัคมจงึเป็นมากกวา่การพัฒนาใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทรัพยากรทางเศรษฐกจิ

คว�มครอบคลุมท�งสังคม
ความครอบคลมุทางสงัคมเป็นกระบวนการพัฒนาบทบาทที�บคุคลหรอืกลุม่บคุคลมสีว่นรว่มในสงัคม ไดแ้ก ่การพัฒนาศักยภาพ โอกาส และศักดิ�ศรขีองผูด้อ้ย
โอกาส (ที�ถกูกดีกนัจากสงัคม) จากพื�นฐานทางอตัลกัษณข์องพวกเขา

ก�รเหม�รวม
การเหมารวมคอืแนวคดิและทศันคตทิั�วไปทั �งทางบวกและทางลบเกี�ยวกบับรุษุ สตร ีและกลุม่คนที�มเีพศวถิหีรอือตัลกัษณท์างเพศ ทศันคตนิี�หมายถงึการ
อธบิายวา่บคุคลควรแตง่กายและประพฤตอิยา่งไร พวกเขาควรปฏิบิตัเิชน่ไร และบทบาทของพวกเขาภายในครอบครัว สงัคม และการมปีฏิสิมัพันธก์บัสถาบนั
ตา่ง ๆ เชน่ บรกิารทางสาธารณสขุและสงัคม และหน่วยงานดา้นความยตุธิรรมทางอาญาควรเป็นเชน่ไร การเหมารวมที�เป็นอนัตรายอยูใ่นรปูแบบของการ
เลอืกปฏิบิัตแิละการละเมดิสทิธมินุษยชน การเหมารวมหรอืความเชื�อเกี�ยวกบัเพศจะเป็นอันตรายหากสง่ผลกระทบตอ่ศักยภาพของสตรหีรอืบรุษุในการ
พัฒนาความสามารถสว่นบคุคล การสรา้งอาชพี และการตดัสนิใจเกี�ยวกบัชวีติของพวกเขา และการวางแผนชวีติ

แนวคิดก�รให้ผู้เสียห�ยจ�กก�รก�รค้�มนุษย์เป็นศูนย์กล�ง
แนวคดิการใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง หมายถงึ การใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธ ิความตอ้งการ และความประสงคข์องผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย ์แนวคดิการใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางวางอยูบ่นพื�นฐานชดุหลกัการและทกัษะที�ออกแบบขึ�นมา เพื�อเป็นแนวทางใหก้บัผูเ้ชี�ยวชาญ
ไมว่า่จะอยูใ่นบทบาทใดที�ตอ้งมปีฏิสิมัพันธก์บับคุคลที�เคยประสบกบัความรนุแรงทางเพศหรอืรปูแบบอื�น แนวคดิการใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็น
ศนูยก์ลางมเีป้าหมายเพื�อสรา้งสภาวะแวดลอ้มที�เอื�อใหเ้กดิการเคารพสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยโ์ดยปฏิบิตัติอ่ผูเ้สยีหายอยา่งใหเ้กยีรตแิละดว้ย
ความเคารพ แนวทางนี�ชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ดรั้บการเยยีวยาและสามารถที�จะบง่ชี�และแสดงความตอ้งการและความประสงค ์รวมถงึ
สง่เสรมิศกัยภาพพวกเขาในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการใหค้วามชว่ยเหลอื 

ก�รค้�มนุษย์
การคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศที�รวมถงึการไดม้าซึ�งตวับคุคลโดยการบงัคบั ฉอ้ฉล หรอืขม่ขู ่โดยมวีัตถปุระสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบ เพื�อผลกำาไรจากการบงัคบัใชแ้รงงานหรอืการบรกิารทางเพศ การคา้มนุษยส์ามารถเป็นไดท้ั �งการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบทางเพศหรอืดา้น
แรงงานหรอืทั �งสองอยา่ง ความตอ้งการแรงงานในงานบรกิารทางเพศและแรงงานราคาถกู ชายแดนที�มชีอ่งโหว ่การขาดหลกันติธิรรม และความลม้เหลว
ในการดำาเนนิคดกีับผูค้า้มนุษย ์การสมรูร้่วมคดิของเจา้หนา้ที�ที�ทจุรติ และเทคโนโลยสีารสนเทศยคุใหมเ่ป็นปัจจัยกระตุน้ใหเ้กดิการคา้มนุษย ์พธิสีาร 
ปาเลอโมจงึนยิามการคา้มนุษยไ์วว้า่เป็นการจัดหา การขนสง่ การสง่ตอ่ การจัดใหอ้ยูอ่าศยั หรอืการรับไวซ้ ึ�งบคุคลโดยวธิกีารขูเ่ข็ญหรอืดว้ยการใชก้ำาลงั 
หรอืดว้ยการบบีบงัคบัในรปูแบบอื�นใด ดว้ยการลกัพาตวั ฉอ้โกง หลอกลวง การใชอ้ำานาจโดยมชิอบ หรอืการใชส้ถานะความเสี�ยงภยัจากการคา้มนุษย ์หรอื
การใชห้รอืรับเงนิผลประโยชนเ์พื�อใหไ้ดม้าซึ�งความยนิยอมของบคุคลผูม้อีำานาจควบคมุบคุคลอื�น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

เหตุใด GESI จึงมีความสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินงานในโครงการ 
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

GESI มลีกัษณะเป็นอยา่งไรในการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

แนวทางใดของ  GES I  ที�ม ี
ความเกี�ยวขอ้งมากที�สุดต่อการ
ดำาเนินงานในโครงการต่อตา้น 
การคา้มนุษย์

ห�กติอ้งก�รเรยีนร้เ้พิ่ ิ�มเติมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx
https://www.endvawnow.org/en/articles/652-survivor-centred-approach.html
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
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แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม

ก�รเหม�รวมและทัศนคติท�งเพศสภ�พและสังคม
 •  โครงการจุดพลกิผัน (Tipping Point Project) โดยองคก์ารแครน์านาชาตมิขีอ้มลูและเครื�องมอืจำานวนมากเกี�ยวกับวธิเีปลี�ยนแปลงบรรทัดฐานทาง 
  สงัคม โครงการจดุพลกิผัน (Tipping Point Project) โดยองคก์ารแครน์านาชาต,ิ ชดุนวตักรรมบรรทดัฐานทางสงัคม.
 •  กลุม่ประสานงานระหวา่งหน่วยงานเพื�อการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(ICAT) (2017) มติทิางเพศสภาพของการคา้มนุษย ์ฉบบัที� 4.
 •  องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (2019) การเปลี�ยนแปลงทัศนคตแิละพฤตกิรรมตอ่แรงงานขา้มชาตสิตรใีนอาเซยีน : การประชมุทางเทคนคิระดับ 
  ภมูภิาค องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ, กรงุเทพมหานคร.
 •  กองทนุประชากรแหง่สหประชาชาต ิ(UNFPA) วธิกีารเปลี�ยนแปลงบรรทดัฐานทางสงัคม.
 •  องคก์รเพื�อสตรเีพศทั�วโลก (Womankind Worldwide) (2017) ยนืหยัดคูก่บันักเปลี�ยนแปลง : บทเรยีนจากการสนับสนุนการเคลื�อนไหวของสตร,ี 
   องคก์รเพื�อสตรเีพศทั�วโลก (Womankind Worldwide), ลอนดอน. 

ผู้พิก�ร

 •  เครอืขา่ยของชาวออสเตรเลยีเพื�อผูพ้กิาร (Australian Network on Disability) คำาแนะนำาสำาหรับมอืใหมสู่เ่นื�อหาที�เขา้ถงึได ้ใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกบั 
  การเขยีนคำาอธบิายภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ หวัขอ้และคำาบรรยายวดิโีอที�สื�อความหมาย. 
 •  ชดุเครื�องมอืวดิโีอการยตุวิงจร (End the Cycle Video Toolkit) ขององคก์ารครสิเตยีนเพื�อคนตาบอดแหง่ประเทศออสเตรเลยี (CBM Australia) 
  ใหค้ำาแนะนำาสำาหรับการถา่ยวดิโีอที�ผูพ้กิารมสีว่นรว่มและเขา้ถงึได.้ 
 •  (2017) องค์การคริสเตียนเพื�อคนตาบอดแห่งประเทศออสเตรเลีย (CBM), ชุดเครื�องมือการพัฒนาความครอบคลุมสำาหรับผูพ้ ิการ 
  (Disability Inclusive Development Toolkit). 
 •  ศูนย์วจัิยผูเ้สยีหาย (Center for Victim Research) (2018) ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์ : ที�เป็นผูพ้กิารหรือผูป่้วยทางจติ : บรรณนิทัศน ์
  (Human Trafficking Victims: with Disabilities or Mental Illness: Annotated Bibliography), ศนูยว์จัิยผูเ้สยีหาย, สหรัฐอเมรกิา. 
 •  สำานักงานสำาหรับเหยื�ออาชญากรรม (Office for Victims of Crime) (2014) วธิบีง่ชี�และสื�อสารกับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�มคีวามบกพร่อง 
  ทางสตปัิญญา และ/หรอืพัฒนาการ (How to Identify and Communicate with Human Trafficking Victims with an Intellectual and/ 
  or Developmental Disability).
 •  องคก์ารแพลน อนิเตอรเ์นชั�นแนล ชดุเครื�องมอืความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัความพกิาร (Disability Awareness Toolkit).
 •  องค์การเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) (2017) การบูรณาการความพิการเขา้กับการวิเคราะห์เพศสภาพ :  
  ความชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิสำาหรับระบบขอ้กำาหนดอตัโนมตั ิบทที� 205 (Integrating Disability into Gender Analysis: An Additional Help for ADS 
   Chapter 205).

   (2012) สตรพีกิารในภมูภิาคยโุรปและยเูรเซยี (Women with Disabilities in the Europe & Eurasia Region).
   (2005) การใหค้วามสนับสนุนแก่เหยื�อ : ประชากรที�ตกเป็นเหยื�อ : เหยื�อที�มคีวามบกพร่องทางกายภาพ สมอง หรืออารมณ์ (Supporting 
   Victims: Victim Populations: Victims with Physical,Cognitive, or Emotional Disabilities), (สำานักงานสำาหรับฝึ่กอบรมเหยื�อ 
   อาชญากรรมและศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ - OVCTTAC), สหรัฐอเมรกิา. 
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https://caretippingpoint.org/innovation/
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_715939.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_715939.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_UNICEF_FGM_17_Report_web.pdf
https://www.womankind.org.uk/docs/default-source/default-document-library/standing-with-the-changemakers.pdf?sfvrsn=0
https://www.and.org.au/pages/a-beginners-guide-to-accessible-content.html
https://www.endthecycle.info/resources/video-toolkit/
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-%20TOOLKIT-accessible.pdf
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-%20TOOLKIT-accessible.pdf
https://ncvc.dspacedirect.org/bitstream/handle/20.500.11990/1023/CVR_Biblio_Trafficking_508.pdf
https://ncvc.dspacedirect.org/bitstream/handle/20.500.11990/1023/CVR_Biblio_Trafficking_508.pdf
https://ncvc.dspacedirect.org/bitstream/handle/20.500.11990/1023/CVR_Biblio_Trafficking_508.pdf
https://plan-international.org/publications/disability-awareness-toolkit#download-options
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205saa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205saa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205saa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/EE-Gender-Analysis-Toolkit-June-2012.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/victims-with-physical-cognitive-or-emotional-disabilities/
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/victims-with-physical-cognitive-or-emotional-disabilities/
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/victims-with-physical-cognitive-or-emotional-disabilities/
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ชนกลุ่มน้อยท�งศ�สน�และกลุ่มช�ติพันธ์ุี
 •  เวทกีารสานเสวนาวัฒนธรรมระหวา่งองคก์รขององคก์ารเพื�อการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาตใินเรื�องเครื�องมอืและแหลง่ 
  ทรัพยากรสำาหรับสรา้งความตระหนักรูแ้ละพัฒนาศักยภาพในเรื�องความหลากหลายและการครอบคลุม กล่องเครื�องมอืสำาหรับการสื�อสารระหว่าง 
   วฒันธรรม (Intercultural Dialogue Resources Toolbox).

ประเด็น LGBTQ+
 •  สถาบันพัฒนศกึษา (Institute of Development Studies) จัดทำารายการตรวจสอบที�เป็นประโยชน์สำาหรับการพจิารณาการรวมกลุ่ม LGBTQ+  
  เขา้กับความรเิริ�มดา้นการพัฒนา การมสีว่นร่วมของกลุม่บคุคลที�มคีวามหลากหลายทางเพศในโครงการพัฒนาระหวา่งประเทศ : รายการตรวจสอบ 
  สำาหรับการจัดทำาขอ้เสนอโครงการเพื�อขอรับทนุ UK Aid Connect แหง่สหราชอาณาจักร (LGBTQ+ Inclusion in International Development 
   Programming: A checklist for UK Aid Connect proposals).

 •  องคก์รเดอะเน็ตเวริค์/ลา เรด (The Network/La Red) (2017) ขอ้ควรปฏิบิัตแิละขอ้หา้มในการทำางานร่วมกับกลุม่บคุคลที�มคีวามหลากหลายทาง 
  เพศ (Dos and Don’ts for working with LGBTQ+ people). 

 •  องคก์รโพลารสิ (Polaris) (2015) ทำาลายอปุสรรค : ปรับปรุงบรกิารสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นกลุม่บคุคลที�มคีวามหลากหลายทาง 
  เพศ (Breaking Barriers: Improving Services for LGBTQ+ Human Trafficking Victims), องคก์รโพลารสิ, สหรัฐอเมรกิา. 

 •  องคก์ารเพื�อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (USAID) (2014) องคก์ารเพื�อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา, ชดุเครื�องมอื 
  สำาหรับการบูรณาการกจิกรรมเกี�ยวกับสทิธขิองกลุ่มบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศเขา้กับโครงการในภูมภิาคยุโรปตะวันออกและยูเรเซยี  
  (Toolkit for Integrating LGBTQ+ Rights Activities into Programming in the E&E Region).

บุรุษกับโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
 •  สำานักงานสำาหรับฝึ่กอบรมเหยื�ออาชญากรรมและศูนยใ์หค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ (OVCTTAC) (2005) การใหค้วามสนับสนุนแก่ผูเ้สยีหาย :  
  ประชากรที�ตกเป็นผูเ้สยีหาย : ผูเ้สยีหายที�เป็นเพศชาย (Supporting Victims: Victim Populations: Male Victims). 

 • หน่วยงานความร่วมมือดา้นการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวเีดน (SIDA) (2016) ประเด็นรอ้นองคก์รเพื�อสทิธสิตรีและการมีส่วนร่วมกับบุรุษ 
  (Hot Issues Women’s Organizations and Engagement with Men).

หน่วยการเรียนรู้ต่่อไปมีีอะไรบ้้าง
เนื�อหาในสว่นตอ่ไปอธบิายวา่เหตใุดการวเิคราะห ์GESI จงึเป็นกา้วแรกที�จำาเป็นสำาหรับการปรับใชม้มุมองดา้น GESI ในการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการ
คา้มนุษย ์และใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกับการวเิคราะห ์GESI อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทั �งยังสอดแทรกขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับการนำาขอ้คน้พบจากการ
วเิคราะห ์GESI มาปรับปรงุการวางแผน การออกแบบ และการจัดทำากจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
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https://en.unesco.org/interculturaldialogue/resources?q=&lang=&region=&topic%5B%5D=62&purpose%5B%5D=100
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/resources?q=&lang=&region=&topic%5B%5D=62&purpose%5B%5D=100
http://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/lgbt_inclusion_checklist_-_uk_aid_connect.pdf
http://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/lgbt_inclusion_checklist_-_uk_aid_connect.pdf
http://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/lgbt_inclusion_checklist_-_uk_aid_connect.pdf
https://avp.org/wp-content/uploads/2017/04/TNLR_Dos_and_Donts_Working_with_LGBTQ.pdf
https://avp.org/wp-content/uploads/2017/04/TNLR_Dos_and_Donts_Working_with_LGBTQ.pdf
https://www.evawintl.org/Library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=675
https://www.evawintl.org/Library/DocumentLibraryHandler.ashx?id=675
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/male-victims/
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/male-victims/
https://www.sida.se/contentassets/498a55c663ed4f3182692930289bf25a/brief-hot-issue-womens-org-and-men.pdf
https://www.sida.se/contentassets/498a55c663ed4f3182692930289bf25a/brief-hot-issue-womens-org-and-men.pdf
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คำำาแนะนำาของ USAID สำำาหรับ้การ
วิเคำราะห์ GESI

คำาแนะนำาของ USAID สำาหรับ
การจัดทำาการวเิคราะห ์

เพศสภาพในระดบักจิกรรมหรอื
โครงการ 

การบรูณาการความเสมอภาค
ทางเพศและการเสรมิพลงัสตรี

ในรอบของโครงการที�จัดทำาโดย 
USAID (ระบบขอ้กำาหนด

อตัโนมตั ิ(ADS) บทที� 205)

ขั�นต่อนและเคำร่่องม่ีอสำำาหรับ้การ
วิเคำราะห์ GESI

ชุดเครื�องมือของมูลนิธศิุภนิมติ 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ ศ ส ภ า พ 
การประเมนิผล และการตรวจสอบ
ข อ ง อ ง ค์ก ร พั ฒ น า ส ห ก ร ณ์
การเกษตรนานาชาต/ิอาสาสมคัร
ให ค้ ว ามช่วย เหลือสหกรณ ์
ต่างประเทศ (ACDI/VOCA) : 
คูม่อืและชดุเครื�องมอื
คู่มือการตรวจสอบปฏิิสัมพันธ์
ทางเพศสภาพ เครื�องมอืสำาหรับ
การประ เมินองค์กรและการ
เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ด ้ว ย ต น เ อ ง 

หลกัการและองคป์ระกอบของ SDA 

โปรแกรมอบรมการวเิคราะห ์GESI

วิดีีโอ

กรอบการดำาเนนิงานสำาหรับการ
วเิคราะหท์างเพศสภาพ เคร่ืองมือ

TABLE OF CONTENTSHOME

คำาอธบิาย : หน่วยการเรยีนรูน้ี�อธบิายวา่เหตใุดการวเิคราะห ์GESI จงึเป็นกา้วแรกที�จำาเป็นสำาหรับการปรับใชม้มุมองดา้น GESI กบัการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการ
คา้มนุษย ์และใหค้ำาแนะนำาและขั �นตอนในการจัดทำาการวเิคราะห ์GESI อยา่งมปีระสทิธภิาพ หน่วยการเรยีนรูน้ี�ยังประกอบดว้ยคำาถามและจดุเริ�มตน้เกี�ยวกบั
การนำาขอ้คน้พบที�ไดก้ารจากวเิคราะห ์GESI มาใชเ้ป็นเหตผุลสนับสนุนการดำาเนนิงานเพื�อการวางแผน ออกแบบ และจัดทำากจิกรรมการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยั
และการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

อย่�งน้อยท่ีสุดก�รวิเคร�ะห์ GESI ได้รวบรวมข้อมูลในเร่ืองดังต่อไปนี�
 • กฎหม�ย นโยบ�ย แลืะแนวปฏิบิตัิขิ้องสำถึ�บนั เพื�อพจิารณาวา่มกีารเลอืกปฏิบิัตปิรากฏิอยู ่
  หรอืไม่
 • บรรทดัฐ�นแลืะคำว�มเชัื�อท�งวฒันธิรรม เพื�อทำาความเขา้ใจว่ามบีางกลุ่มที�ถูกทำาใหเ้ป็น 
  คนชายขอบหรอืถูกกดีกัน และเพื�อทำาใหเ้ขา้ใจดยีิ�งขึ�นถงึสาเหตุที�แทจ้รงิของการยา้ยถิ�นและ 
  การคา้มนุษย์
 • บทบ�ทแลืะคำว�มรบัผู้ดิชัอบของบคุคลและกลุม่ทางสงัคมซึ�งชว่ยใหเ้ขา้ใจความสมัพันธเ์ชงิ 
  อำานาจและอทิธพิลและความเป็นผูแ้ทนกลุม่สงัคมบางกลุม่
 • ก�รเข้�้ถึงึแลืะก�รคำวบคำุมทรพัิ่ยส์ำนิแลืะแหลืง่ทรพัิ่ย�กรชว่ยสรา้งความเป็นไปไดใ้นการ 
  กำาหนดปัจจัยขบัเคลื�อนทางเศรษฐกจิและประเมนิบคุคลที�เสี�ยงตอ่การถกูคา้มนุษย์
 • รป้แบบข้องอำ�น�จึแลืะกระบวนก�รติดัสำนิใจึ ซึ�งมบีทบาทในการพจิารณาความเสี�ยงของการ 
  คา้มนุษย ์ตลอดจนการมสีว่นร่วมของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยงในโครงการการ 
  ยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ก�รวิเคร�ะห์ GESI คืออะไร
การวเิคราะหท์างเพศสภาพ     เป็นกลุม่ยอ่ยของการวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐกจิและสงัคม ซึ�งถกูนำามาใชเ้พื�อบง่ชี� ทำาความ
เขา้ใจ และอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งบรุษุและสตรทีี�ปรากฏิอยูใ่นครอบครัว ชมุชน และในประเทศ อกีทั �งยงัใชเ้พื�อ
บง่ชี�ความเกี�ยวขอ้งของบรรทดัฐานทางสงัคมและอำานาจในบางบรบิท

การวเิคราะห ์GESI ยงัวเิคราะหป์ระสบการณก์ารถกูทำาใหเ้ป็นคนชายขอบหรอืการกดีกนัคนกลุม่อื�นดว้ยเหตแุหง่ความ
มั�นคงทางการเงนิ ความพกิาร สถานะทางเศรษฐกจิ สถานที� วรรณะ/ชาตพัินธุ ์เพศวถิ ีและศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การวเิคราะห ์GESI นั�นพจิารณาความมอียูร่ว่มกนัและการมปีฏิสิมัพันธข์องอัตลักษณ์ตา่ง ๆ (อำานาจทับซอ้น) และ
การนำาไปสูร่ปูแบบการเลอืกปฏิบิตั ิ   ที�ซบัซอ้นและอปุสรรคในการเขา้ถงึและการมสีว่นรว่ม

การวเิคราะห ์GESI บอกกบัเราวา่:

ส่ิงใด
บคุคลหรอืกลุม่ทางสงัคม
ใดที�เผชญิกบัการทำาให ้
เป็นคนชายขอบหรอืการ

กดีกนั

อย่�งไร
การแสดงออกและ

ประสบการณใ์นการเลอืก
ปฏิบิตัมิลีกัษณะเป็น

อยา่งไรในแงก่ารมสีว่นรว่ม 
การเขา้ถงึ การเป็นผูแ้ทน 

เหตุใด
เหตใุดบคุคลหรอืกลุม่

บคุคลบางกลุม่จงึถกูกดีกนั 
(พจิารณาจากบรบิททาง

วฒันธรรม การเมอืง 
สถาบนั และเศรษฐกจิ) 

อะไร
สิ�งที�จำาเป็นที�ตอ้งไดรั้บการ
เปลี�ยนแปลงเพื�อแกปั้ญหา

การเลอืกปฏิบิตัอิยา่ง 
เหมาะสมและสง่เสรมิ 

การมสีว่นรว่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_6vk6ZLrAhXYCGMBHRxkC98QtwIwAnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVv0HyrHB3uQ&usg=AOvVaw10UfkR2cP7aZ-1gbPn76dn
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การวเิคราะห ์GESI คอือะไร                                                                       

เหติใุดจึงึจึดัทำ�ก�รวเิคำร�ะห ์
GESI ในโคำรงก�รติ่อติ�้น
ก�รคำ�้มนษุย ์                    

ข้ ั�นติอนก�รวเิคำร�ะห ์GESI มี
อะไรบ�้ง                                                          

คำาถามใดบา้งที�ควรใชใ้นการ
วเิคราะห ์GESI สำาหรับโครงการ
ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ก า ร นำา ข ้อ ค ้น พ บ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์ GESI มาพัฒนา
แผนการดำาเนนิงาน                   

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ                                                                    

เคร่ืองมือ

TABLE OF CONTENTSHOME

เหตุใดจึงจัดทำ�ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
ก�รจัดทำ�ก�รวิเคร�ะห์ GESI สำ�หรับโครงก�รและกิจกรรมด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ช่วย

 • สรา้งความตระหนักรูแ้ละการตอบสนองตอ่ปัญหาหลกัของ GESI ในการดำาเนนิโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
 • บง่ชี�และทา้ทายความเป็นไปไดถ้งึสาเหตขุองปัญหา GESI (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิ การเมอืง สถาบนั และบรรทดัฐาน  
  ทางสงัคมและวฒันธรรม)
 • ออกแบบและจัดกจิกรรมที�ตรงกบัความตอ้งการ ลำาดบัความสำาคญั และความเปราะบางของกลุม่เป้าหมาย
 • ประเมนิผลทางบวกและทางลบของกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นกลุม่เป้าหมาย เชน่ บรุษุ สตร ีหรอืผูพ้กิาร
 • ขจัดความเชื�อซึ�งไมม่มีลูความจรงิเกี�ยวกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยง รวมถงึบทบาทของผูป้ฏิบิตังิานในเสน้ทางการคา้มนุษย์
 • ระหว่างดำาเนนิการออกแบบกจิกรรมของโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์การวเิคราะห ์GESI นั�นจะทำาใหข้อ้พจิารณาดา้น GESI เป็นประเด็นสำาคัญ 
  และเป็นศนูยก์ลางของการดำาเนนิกจิกรรมในโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

ขั�นตอนก�รวิเคร�ะห์ GESI มีอะไรบ้�ง
1. จึดัทำ�ข้อบเข้ติง�น (Terms of Reference) สำำ�หรบัก�รวเิคำร�ะห ์GESI

2. จึ�้งผู้้เ้ชัี�ยวชั�ญด�้น GESI หรอืมอบหม�ยใหบ้คุำลื�กรในโคำรงก�รทำ�ก�รวเิคำร�ะห์

3. รบัรองว�่มงีบประม�ณที�เพิ่ยีงพิ่อสำำ�หรบัก�รวเิคำร�ะห ์GESI ซึ�งงบประมาณดงักลา่วควร
 • ครอบคลมุการจัดการประชมุเชงิปฏิบิตักิารหรอืการจัดประชมุระหวา่งบคุลากรและผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อื�น
 • เงนิเดอืน/คา่ธรรมเนยีมสำาหรับที�ปรกึษาดา้น GESI/ผูเ้ชี�ยวชาญ
 • งบประมาณสำาหรับการเดนิทางเพื�อพบปะพันธมติรและผูม้สีว่นไดเ้สยีในจังหวดัตา่ง ๆ (หากจำาเป็น)
 • คา่ใชจ้า่ยสำาหรับการตพีมิพ์
 • การจัดการประชมุเชงิปฏิบิตักิารเชงิรกุแกบ่คุลากรและพันธมติร
 • เงนิทนุสำาหรับการทบทวนบทวเิคราะหเ์ป็นระยะ

4. ก�รจึดัสำรรเวลื�แลืะก�รว�งแผู้นก�รวเิคำร�ะห ์(อย�่งนอ้ยหนึ�งเดอืน)

5. เก็บข้อ้มล้ืจึ�กแหลืง่ข้อ้มล้ืที�หลื�กหลื�ย รวบรวมขอ้มลูจากรายงานระหวา่งประเทศ เชน่ รายงานเกี�ยวกบัเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนืและอนุสญัญาวา่
ดว้ยสทิธมินุษยชน รายงานการคา้มนุษยโ์ดยกระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา ขอ้มลูฉันทามตริะดับชาต ิสื�อสิ�งพมิพ ์และรายงานการวจัิย สว่นขอ้มลู 
ปฐมภมูอิาจรวบรวมจากการจัดการสนทนาแบบกลุม่ การประชมุเชงิปฏิบิตักิาร การสมัภาษณ ์และการอภปิรายรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งกวา้งขวางและทั�วถงึ
(บรุษุและสตร)ี ซึ�งดำาเนนิงานดา้นการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยั การคา้มนุษย ์หรอื GESI การพจิารณาเกบ็ขอ้มลูปฐมภมูจิากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย/์ชมุชน
ที�สุม่เสี�ยง ตลอดจนบคุคลในแตล่ะชว่งอาย ุกลุม่ชาตพัินธุ ์เพศสภาพ เพศวถิ ีและผูพ้กิารที�หลากหลาย เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลการวเิคราะหท์ี�ครอบคลมุ

6. ก�รวเิคำร�ะหแ์ลืะก�รร�ยง�น อาจนำาเอากรอบการดำาเนนิงานเชงิวเิคราะหท์ี�หลากหลายมาใช ้ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับวัตถุประสงคก์ารวเิคราะห ์GESI โดย 
ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห ์GESI ตอ้งรวบรวมเป็นรายงานหรอืชดุตารางที�สามารถนำามาใชก้บัการวางแผนกจิกรรม การออกแบบ การปรับใช ้หรอืการตดิตา

7. เผู้ยแพิ่รบ่ทวเิคำร�ะห ์GESI เพิ่ื�อผู้ลืติอบรบัแลืะสำำ�หรบัใชัใ้นก�รอภัปิร�ย

8. จึดัทำ�ก�รทบทวนบทวเิคำร�ะห ์GESI เป็นระยะ ปรับปรงุการวเิคราะห ์GESI เป็นประจำา (เชน่ ทกุ 2 ปี) เพื�อรับรองวา่ขอ้มลูที�มอียูนั่ �นเป็นขอ้มลูปัจจบุนั

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ข้อค้นพบจ�กก�รวิเคร�ะห์ GESI ช่วยพัฒน�ก�รออกแบบกิจกรรมก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ได้อย่�งไร
ในประเทศกมัพชูา โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศกมัพชูาของ USAID จัดทำาการวเิคราะหท์างเพศสภาพ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของการหนุน
เสรมิดา้นการดำารงชพี โดยการวเิคราะหด์า้นเพศสภาพ     มขีอ้คน้พบหลกัสามขอ้ ดงันี�
1. บรุษุและสตรมีเีหตผุลที�คลา้ยคลงึกนัในการยา้ยถิ�น ระดับการยา้ยถิ�นของแรงงานที�ไมม่เีอกสารการเดนิทางที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย โอกาสและ 
คา่จา้งที�เพิ�มขึ�นหลังจากการยา้ยถิ�น และผูย้า้ยถิ�นจำานวนมากที�เผชญิกบัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ทั �งสตรแีละบรุษุตา่งรายงานวา่มปัีญหา
สขุภาพจติหลงัจากกลบัภมูลิำาเนา
2. สตรไีดรั้บคา่จา้งตำ�ากวา่และไดรั้บโอกาสทางการศกึษาและการงานที�นอ้ยกวา่
3. ชายชาวกมัพชูานยิมยา้ยถิ�นมาประเทศไทยเพื�อทำางานประมง กอ่สรา้ง และงานโรงงาน จงึมรีายงานวา่แรงงานกลุม่นี�ถกูแสวงประโยชนด์า้นแรงงาน
มากกวา่สตรี
ขอ้คน้พบเหลา่นี�ถกูนำามาใชเ้พื�อพัฒนาการออกแบบและจัดทำากจิกรรมเกี�ยวกบัการดำารงชพีในกมัพชูา กจิกรรมเหลา่นั�นมุง่เนน้ที�
 • การสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศในกลุม่ออมทรัพย ์
 • การฝึ่กอบรมและใหค้ำาแนะนำาสตรใีนการสรา้งธรุกจิขนาดเล็ก 
 • การเพิ�มความหลากหลายของงานใหส้ตรสีามารถเขา้ถงึได ้
 • การบงัคบัใหป้ฏิบิตัติามมาตรฐานแรงงานสำาหรับสตรแีละบรุษุ
 • การรณรงคเ์พื�อสทิธสิตรใีนการยา้ยถิ�น การทำางาน และการแต่งงานอย่างปลอดภัย โดยปราศจากคำาสั�งหา้มโยกยา้ยถิ�นฐานอันเป็นการ 
  จำากดัสทิธใินการเคลื�อนไหวของสตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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คำ�ถ�มใดบ้�งท่ีควรใช้ในก�รวิเคร�ะห์ GESI สำ�หรับโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
เพื�อปรับการวเิคราะห ์GESI ใหเ้ขา้กับโครงการต่อตา้นการคา้มนุษย ์มคีวามจำาเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งคัดแยกว่าขอ้มูลใดบา้งที�เกี�ยวขอ้งกับประเทศหรอื
สถานการณก์ารคา้มนุษยใ์นปัจจบุนั ตวัอยา่งเชน่ การเก็บขอ้มลูแบบจำาแนกประเภท    เกี�ยวกบัการวา่งงาน กฎหมายคนเขา้เมอืง และความรนุแรงดว้ยเหตุ
แหง่เพศ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัโครงการการยา้ยถิ�นปลอดภัยที�มุง่เป้าไปที�สตรวีัยรุน่ การวเิคราะหข์อ้มลูเกี�ยวกบับรรทัดฐานทางสงัคม ความเชื�อ และแนวปฏิบิัต ิ
และการปรับใชก้ฎหมายและนโยบายยิ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในโครงการที�ดำาเนนิงานกบัผูร้อดพน้ที�เป็น LGBTQ+    

คำาถามตอ่ไปนี�สามารถนำามาใชเ้พื�อเป็นแนวทางสำาหรับการวเิคราะหข์องทา่น

การกำากบัดแูล 
อำานาจ และ
การตดัสนิใจ

• มสีถาบนัหรอืโครงสรา้งอำานาจใดบา้งที�มอียูเ่พื�อขจัดความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศและการกดีกนัทางสงัคม
• มสีถาบนัหรอืโครงสรา้งอำานาจใดบา้งที�เผยแพรห่รอืสนับสนุนบรรทดัฐานทางสงัคมที�เป็นการเลอืกปฏิบิตั ิ
• รัฐบาลมศีักยภาพในดา้นใดบา้งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที�เอื�อตอ่การมสีว่นรว่มของกลุม่ทางสงัคมที�หลากหลายและใหบ้รกิารแก ่
 ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• ผูใ้ดมหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่การคุม้ครองสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยงตอ่การคา้มนุษย ์(เชน่ เจา้หนา้ที�ตำารวจ  
  เจา้หนา้ที�รักษาเขตแดน เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง ผูใ้หบ้รกิาร อยัการ ผูพ้พิากษา)
• ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเหลา่นี�มศีกัยภาพและความรูใ้นการปฏิบิตัหินา้ที�ของพวกเขาหรอืไม่

เจา้หนา้ที�
ตำารวจ 

กฎหมาย 
ยทุธศาสตร ์

โครงการ และ
ความรเิริ�ม

• มกีฎหมาย นโยบาย หรอืโครงการใดที�บงัคบัใชอ้ยูบ่า้ง
• กฎหมาย นโยบาย หรอืโครงการเหลา่นี�สง่เสรมิความเทา่เทยีมและการครอบคลมุอยา่งไร
• มกีรอบความตกลงในระดับประเทศและระหวา่งประเทศใดบา้งที�ใหก้ารสนับสนุนสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยง 
 ตอ่การคา้มนุษย์
• มพีหนุยิมทางกฎหมายปรากฏิอยูห่รอืไม ่(กฎหมายจารตีประเพณี กฎหมายศาสนา กฎหมายแพง่) และระบบกฎหมายเหลา่นี�มอีคต ิ
 ตอ่กลุม่หนึ�งกลุม่ใดเป็นการเฉพาะหรอืไม่
• ผูใ้ดคอืผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากกจิกรรม นโยบาย หรอืโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ี�มอียู ่และเราจะทราบถงึขอ้มลูดงักลา่วไดอ้ยา่งไร  
 (ขอ้มลูแบบจำาแนกกลุม่สำารวจและบทวเิคราะหบ์คุคลที�ถกูการกดีกนัและมสีว่นรว่ม)

บรรทดัฐานทาง
สงัคมและ
วฒันธรรม/

กฎหมายจารตี
ประเพณี

• บรรทดัฐานทางสงัคมและวฒันธรรม/กฎหมายจารตีประเพณีและแนวปฏิบิตัใิดบา้งที�สง่เสรมิ GESI
• บรรทัดฐานทางสงัคมและวัฒนธรรม/กฎหมายจารตีประเพณีและแนวปฏิบิัตใิดบา้งที�เป็นอปุสรรคสำาหรับ GESI และเพิ�มความเสี�ยง 
 ตอ่การคา้มนุษย์
• บคุคลหรอืกลุม่ใดบา้งที�ถกูสงัคมกดีกนัหรอืถกูทำาใหเ้ป็นคนชายขอบ
• เพศสภาพ เพศวถิ ีชาตพัินธุ ์เชื�อชาต ิอาย ุและความพกิารมปีฏิสิัมพันธแ์ละกอ่ใหเ้กดิรูปแบบการเลอืกปฏิบิัตทิี�ซับซอ้นตอ่บคุคล 
  เหลา่นี�อยา่งไร
• เหตใุดกลุม่เหลา่นี�จงึไดรั้บการเลอืกปฏิบิตัหิรอืบง่ชี�วา่เป็นกลุม่เสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์
• ชมุชนเหลา่นี�ปฏิบิตัติอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์ยา่งไร
• ความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศในรปูแบบใดที�มอียูท่ั�วไป (การขลบิอวยัวะเพศหญงิ ความรนุแรงทางเพศ และความรนุแรงในครอบครัว เป็นตน้) 
• คนกลุม่ใดที�เสี�ยงตอ่ความรนุแรง (เชน่ เด็ก คนชรา ผูพ้กิาร)
• มาตรการใดบา้งที�มอียูเ่พื�อป้องกนัความรนุแรงและการคา้มนุษย์

สถานการณ์
ทาง 

เศรษฐกิจ-
สังคม 

• อตัราความยากจนและการจัดสรรทรัพยากรและเวลาเป็นอยา่งไร และปัจจัยเหลา่นั�นสง่ผลตอ่กลุม่ทางสงัคมที�แตกตา่งกนัอยา่งไร
• บทบาททางเพศและความรับผดิชอบในสงัคมนั�นเป็นอยา่งไร
• ทกุคนสามารถเขา้ถงึแหลง่ทรัพยากรและบรกิารไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัหรอืไม่
• บรกิารใดบา้งที�มอียูเ่พื�อชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย/์ความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศ
• บรกิารเหลา่นี�ถกูออกแบบ/สง่มอบในลกัษณะที�ตอบสนอง/คำานงึถงึความออ่นไหวหรอืความเปราะบางหรอืไม่
• บคุคลหรอืกลุม่ใดที�ถกูกดีกนั/เปราะบาง/เสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์
• เหตใุดกลุม่เหลา่นี�จงึถกูเลอืกปฏิบิตัหิรอืบง่ชี�วา่เป็นกลุม่เสี�ยง
• เราทราบอะไรบา้งเกี�ยวกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืกลุม่เสี�ยง
• อตัลกัษณข์องพวกเขา (เพศสภาพ เพศวถิ ีชาตพัินธุ ์เชื�อชาต ิอาย ุความพกิาร และอื�น ๆ ) มปีฏิสิมัพันธแ์ละกอ่ใหเ้กดิรปูแบบการเลอืก
  ปฏิบิตัทิี�ซบัซอ้นอยา่งไร
• สิ�งที�เป็นขอ้จำากดัและโอกาสในการลดชอ่งวา่งของความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมคอือะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
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ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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GESI ในโครงการตอ่ตา้นการคา้
มนุษย ์                    

ขั �นตอนการวเิคราะห ์GESI มี
อะไรบา้ง                                                          

คำาถามใดบา้งที�ควรใชใ้นการ
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ก�รนำ�ข้อค้นพบจ�กก�รวิเคร�ะห์ GESI ม�พัฒน�แผนก�รดำ�เนินง�น
ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห ์GESI สามารถนำามาใชพั้ฒนาแผนการดำาเนนิงานดา้น GESI ได ้แผนการดำาเนนิงานดา้น GESI เป็นวถิทีางสำาหรับการออกแบบ 
การปรับใช ้และการตดิตาม GESI ในกจิกรรมการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์แผนการดำาเนนิงานดา้น GESI ควรประกอบดว้ย

       ข้อค้นพบจ�กก�รวิเคร�ะห์ GESI     
       ส�ม�รถพัฒน�เป็นนโยบ�ยได้   
       อย่�งไร
โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทโดย 
USAID ทำางานร่วมกับชมุชนและผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนุษยใ์นการกำาหนดนโยบายการยา้ยถิ�น
แรงงาน โครงการดังกล่าวจัดทำาการทบทวน
นโยบายเกี�ยวกบัการยา้ยถิ�น เพื�อบง่ชี�อปุสรรคและ
ความเสี�ยงของผูย้า้ยถิ�นสตรใีนการเขา้ถงึงานที�มี
คณุคา่ โดยพจิารณาวา่แรงงานขา้มชาตสิตรไีดรั้บ
การปฏิบิัตอิย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรมหรอืไม่
ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทย
บทวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่แรงงานขา้มชาตสิตรี
เผชญิกับการเลอืกปฏิบิัตดิว้ยเหตุแห่งเพศและ
อายใุนที�ทำางาน การคกุคามทางเพศในที�ทำางาน 
ขอ้จำากดัจากการการทำางานขณะตั �งครรภ ์และการ
เขา้ถงึสทิธลิาคลอด ขณะที�ความรนุแรงและการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบยังคงเกิดขึ�น 
อยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแรงงานขา้มชาติ
สตรีที�ไม่มีเอกสารการเดินทางถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โครงการจะจัดใหม้กีารประชมุโตะ๊กลม
แบบมสีว่นรว่มระดบัชาตแิละระดบัจังหวัดสำาหรับ
ผูแ้ทนภาครัฐ ผู ย้ า้ยถิ�น ภาคเอกชน และ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลักกลุ่มอื�น การประชมุโต๊ะกลม
เหลา่นี�จะจัดใหม้กีารอภปิรายเกี�ยวกับประเด็นที�
เกี�ยวขอ้งกบั GESI เพื�อพจิารณาวา่นโยบายดา้น
แรงงานในสถานประกอบการนั�นไดรั้บการปรับใช ้
ในทางปฏิบิตัอิยา่งไร นโยบายเหลา่นี�สง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่แรงงานขา้มชาตสิตรอียา่งไร และอะไร
คอืขอ้เสนอแนะที�นำาไปสูก่ารปรับปรุงแนวปฏิบิัติ
และนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบั GESI  

วััตถุุประสงค์์

เคร่ืองมือ
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กิิจกิรรม/ผลลัพธ์์ เป้าหมาย/ตัวัช้ี้� วััด ค์วัามรับผิดชี้อบ ระยะเวัลา งบประมาณ

นำ�คำ�ถ�มต่อไปนี�ม�ใช้ในก�รจัดทำ�แผนดำ�เนินง�นด้�น GESI

ข้อค้นพบหลักจ�กก�รวิเคร�ะห์ GESI มีอะไรบ้�ง
การวเิคราะห ์GESI มขีอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
แผนพัฒนาแหง่ชาตหิรอืเอกสารเกี�ยวกบันโยบายมขีอ้เสนอแนะอะไรบา้งคำาแนะนำา
ใดบา้งที�อยูภ่ายในขอบเขตโครงการ 

ใครคือกลุ่มเป้�หม�ยผู้ได้รับประโยชน์
กลุม่ใดบา้ง (ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์กลุม่เสี�ยง บรุษุ สตร ีกลุม่ LGBTQ+ กลุม่ศาสนา
และชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุ ์ผูพ้กิาร วัยรุ่น และอื�น ๆ) ที�ไดรั้บประโยชนส์งูสดุจาก
กจิกรรมที�วางแผนไว ้

กลุม่ใดบา้ง (หากม)ี ที�ไมส่ามารถเขา้ถงึกจิกรรมดงักลา่วได ้

มกีารบง่ชี�ความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นกบักลุม่เป้าหมายแลว้หรอืไม ่และโครงการนี�จะชว่ย
ลดความเสี�ยงเหลา่นี�อยา่งไร

อะไรคือส่ิงท่ีโครงก�รให้คว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรก
ทฤษฎกีารเปลี�ยนแปลงของโครงการครอบคลุมถงึอุปสรรคของ GESI ที�โครงการ
มุง่เนน้ที�จะแกไ้ขหรอืไม่

วัตถุประสงคแ์ละ/หรือวัตถุประสงคย์่อยของโครงการครอบคุลมถงึ GESI หรือไม ่

โครงการมุง่เนน้ที�จะเพิ�มหรอืปรับปรุงการเขา้ถงึ กระบวนการตัดสนิใจ การมสีว่นร่วม 
การพัฒนาระบบ และ/หรือคุณภาพชวีติของกลุ่มเสี�ยงหรือกลุ่มที�ไดรั้บการกดีกัน
อยา่งไร

ปัญหา GESI ดา้นใดที�ไดรั้บการหยบิยกขึ�นพจิารณาโดยกจิกรรมเหลา่นี� (เชน่ การเขา้ถงึ 
การมสีว่นรว่ม ความเป็นผูแ้ทน การชกัจงูและโนม้นา้ว การแสดงความเห็น)

กจิกรรมเกี�ยวกบั GESI ดา้นใด (หากม)ี ที�มกีารวางแผนแลว้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์



หน่วยก�รเรียนรู้ท่ี 2 : ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ก�รนำ�ข้้อคำ้นพิ่บจึ�กก�ร
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ข้อค้นพบจ�กก�รวิเคร�ะห์ GESI ส�ม�รถพัฒน�เป็นนโยบ�ยได้อย่�งไร
โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยโดย USAID ทำางานรว่มกบัชมุชนและผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นการกำาหนดนโยบายการยา้ยถิ�นแรงงาน
โครงการดังกล่าวจัดทำาการทบทวนนโยบายเกี�ยวกับการยา้ยถิ�น เพื�อบ่งชี�อุปสรรคและความเสี�ยงของผูย้า้ยถิ�นสตรีในการเขา้ถงึงานที�มคีุณค่า 
โดยพจิารณาวา่แรงงานขา้มชาตสิตรไีดรั้บการปฏิบิตัอิยา่งเป็นธรรมและมจีรยิธรรมหรอืไมภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทย บทวเิคราะห์
แสดงใหเ้ห็นวา่แรงงานขา้มชาตสิตรเีผชญิกบัการเลอืกปฏิบิตัดิว้ยเหตแุหง่เพศและอายใุนที�ทำางาน การคกุคามทางเพศในที�ทำางาน ขอ้จำากดัจากการ
ทำางานขณะตั �งครรภ ์และการเขา้ถงึสทิธลิาคลอด ขณะที�ความรนุแรงและการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบยงัคงเกดิขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งแรงงานขา้มชาตสิตรทีี�ไมม่เีอกสารการเดนิทางถกูตอ้งตามกฎหมาย โครงการจะจัดใหม้กีารประชมุโตะ๊กลมแบบมสีว่นรว่มระดบัชาตแิละระดบัจังหวดั
สำาหรับผูแ้ทนภาครัฐ ผูย้า้ยถิ�น ภาคเอกชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักกลุม่อื�น การประชมุโต๊ะกลมเหลา่นี�จะจัดใหม้กีารอภปิรายเกี�ยวกบัประเด็นที�
เกี�ยวขอ้งกบั GESI เพื�อพจิารณาวา่นโยบายดา้นแรงงานในสถานประกอบการนั�นไดรั้บการปรับใชใ้นทางปฏิบิัตอิยา่งไร นโยบายเหลา่นี�สง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่แรงงานขา้มชาตสิตรอียา่งไร และอะไรคอืขอ้เสนอแนะที�นำาไปสูก่ารปรับปรงุแนวปฏิบิตัแิละนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบั GESI เคร่ืองมือ
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เร�จะติดต�มคว�มเปล่ียนแปลงได้อย่�งไร
มขีอ้มลูพื�นฐานใดบา้งที�เขา้ถงึได ้(เชน่ สถติเิกี�ยวกบักลุม่ที�ไดรั้บการเลอืกปฏิบิตัใินจังหวดั/
ประเทศนั�น ๆ)
มกีารนำาขอ้มลูแบบจำาแนกเพศ/อาย ุ(อยา่งนอ้ยที�สดุ) มาใชเ้ป็นฐานเพื�ออา้งถงึเหตผุลในการ
ดำาเนนิกจิกรรมหรอืไม ่หากไมม่ ีอะไรคอืเหตผุลที�ไมน่ำาขอ้มลูเหลา่นั�นมาใช ้(เชน่ การไมพ่บ
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง ความไมเ่หมาะสมของขอ้มลูแบบจำาแนกที�เป็นตวัชี�วดั)

ขอ้มลูบอกอะไรเราบา้งเกี�ยวกบักลุม่ที�ถกูเลอืกปฏิบิตั ิ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิใดบา้งที�จำาเป็นตอ้งใชส้ำาหรับวดัการเปลี�ยนแปลง

ตวัชี�วดัความสำาเร็จมอีะไรบา้ง

แผนการตดิตามประกอบดว้ยการมสีว่นรว่มของกลุม่เป้าหมายหรอืไม่
หากใช ่ในฐานะอะไร ตวัชี�วดัที�เกี�ยวขอ้งมอีะไรบา้ง และผลลพัธท์ี�คาดหมายคอือะไร

กรอบเวล�สำ�หรับก�รดำ�เนินกิจกรรม

ใครเป็นผู้มีหน้�ท่ีจัดทำ�และติดต�ม
บุคลากรของโครงการมทีักษะการบูรณาการ GESI เขา้กับกจิกรรมหรือไม่ มกีารสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพใดอกีบา้งที�ประสงคจ์ะไดรั้บการสนับสนุน 

พันธมติรที�เขา้รว่มคุน้เคยกบัแนวคดิและแนวทางของ GESI หรอืไม ่การสรา้งเสรมิศกัยภาพใด
บา้งที�มอียูแ่ลว้และสามารถใชไ้ด ้

ทรัพย�กรใดบ้�งท่ีจำ�เป็น
มงีบประมาณสำาหรับกจิกรรมเทา่ไร

     รู้หรือไม่

ในประเทศฟิลิปปินส์ รัฐบาลกำาหนดให ้
เจา้หนา้ที�ตำารวจ กรมสวัสดกิารสงัคม และ
กระทรวงยุตธิรรมจัดทำาบทวเิคราะห์ดา้น 
เพศสภาพและแผนดำา เนิน ง านทุก ปี  
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ก�รจำ�แนก
ขอ้มลูแบบจำาแนกเพศ หมายถงึ เราแยกจำานวนบรุษุและสตรใีนการรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัการพัฒนากจิกรรมและประโยชนข์องกจิกรรม ขอ้มลูแบบจำาแนก
เพศเป็นสิ�งสำาคัญเนื�องจากเป็นขอ้มูลที�ชว่ยใหส้ามารถประเมนิไดว้่าความรเิริ�มนั�นประสบความสำาเร็จในการมุ่งเนน้และชว่ยเหลอืสตร ีบุรุษ เด็กผูห้ญงิ 
เด็กผูช้ายตามที�วางแผนไวห้รอืไม่ ขอ้มูลอาจจำาแนกตามตัวแปรหลักอื�น ๆ ขึ�นอยู่กับประเภทความรเิริ�ม กลุ่มเป้าหมาย และบรบิท เชน่ กลุ่มเศรษฐกจิ
-สงัคม อายชุาตพัินธุ ์เชื�อชาต ิศาสนา และสถานที� (ชนบทหรอืเมอืง)

ก�รเลือกปฏิบัติ
อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏิบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ (อนุสญัญา CEDAW) นยิามการเลอืกปฏิบิตัติอ่สตรวีา่ “...การแบง่แยก การกดีกนั หรอืการ
จำากดัใด ๆ ดว้ยเหตแุหง่เพศ ซึ�งมผีลหรอืความมุง่ประสงคท์ี�จะทำาลายหรอืทำาใหเ้สื�อมเสยีการยอมรับ การใชส้ทิธโิดยสตรโีดยไมค่ำานงึถงึสถานภาพดา้น
การสมรสบนพื�นฐานความเสมอภาคของบรุษุและสตรขีองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขั �นพื�นฐานในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม พลเมอืง หรอื
ดา้นอื�น ๆ”

ก�รวิเคร�ะห์เพศสภ�พ
การวเิคราะหเ์พศสภาพเป็นเครื�องมอืวเิคราะหท์างสงัคมศาสตรท์ี�ใชบ้ง่ชี� ทำาความเขา้ใจ และอธบิายชอ่งวา่งระหวา่งเพศชายและเพศหญงิที�ปรากฏิภายใน
ครัวเรอืน ชมุชน และประเทศ และความเกี�ยวขอ้งของบรรทดัฐานทางเพศและความสมัพันธข์องอำานาจในบางบรบิท การวเิคราะหด์งักลา่วมกัรวมถงึการ
พจิารณาความตา่งในสถานะของหญงิและชาย และการเขา้ถงึทรัพยส์นิ ทรัพยากร โอกาส และบรกิารที�แตกตา่งกนั อทิธพิลของบทบาททางเพศและ
บรรทดัฐานในชว่งเวลาระหวา่งการจา้งงาน การทำางานโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้ง (รวมถงึการผลติเพื�อการยงัชพีและการดแูลสมาชกิในครอบครัว) และกจิกรรม
อาสาสมคัร อทิธพิลของบทบาททางเพศและบรรทดัฐานของบทบาทผูน้ำาและการตดัสนิใจ ขอ้จำากดั โอกาส และจดุเริ�มตน้สำาหรับการลดชอ่งวา่งทางเพศ
และสรา้งพลงัใหแ้กส่ตร ีและผลกระทบที�สรา้งความแตกตา่งซึ�งอาจมตีอ่นโยบายและโครงการเกี�ยวกบับรุษุและสตร ีรวมถงึผลที�ไมต่ั �งใจใหเ้กดิขึ�นหรอืผล
ทางลบ

อำ�น�จทับซ้้อน
ความทบัซอ้นระหวา่งรปูแบบหรอืระบบของการกดขี� การครอบงำา หรอืการเลอืกปฏิบิตั ิอำานาจทบัซอ้นตระหนักถงึและพจิารณาวา่ความหลากหลายทาง
ชวีวทิยา สงัคม และวฒันธรรม เชน่ เพศสภาพ เชื�อชาต ิชนชั �น ศกัยภาพ อตัลกัษณท์างเพศ วรรณะ และอตัลกัษณอ์ื�น ๆ ที�มปีฏิสิมัพันธก์นัหลายระดบั
และมกัเกดิขึ�นพรอ้มกนั สง่ผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิตัแิละความไมเ่ทา่เทยีมกนัอยา่งไร อำานาจทบัซอ้นกอ่ใหเ้กดิการกดขี�ภายในสงัคมหลายรปูแบบ เชน่ 
การเหยยีดเชื�อชาต ิการกดีกนัทางเพศ และการเกลยีดกลวัคนรักเพศเดยีวกนั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิขึ�นแยกตา่งหากจากกนั หากแตเ่กี�ยวพันกนัและสรา้งระบบการ
กดขี�ที�สะทอ้นความทบัซอ้นของรปูแบบตา่ง ๆ ของการเลอืกปฏิบิตั ิ

กลุ่มบุคคลท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (LGBTQ+)
LGBTQ+ ยอ่มาจากคำาวา่ เลสเบี�ยน เกย ์ไบเซก็ชวล คนขา้มเพศ เควยีร ์และอนิเตอรเ์ซก็ส ์อาจมอีกัษรยอ่อื�น ๆ ที�ใชใ้นบรบิทตา่งกนั

ห�กต้องก�รเรียนรู้เพ่ิมเติม
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https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
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แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม
แหล่งข้อมูลพื�นฐ�นเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ีระหว่�ง GESI และก�รค้�มนุษย์

• องคก์รพัฒนาสหกรณก์ารเกษตรนานาชาต/ิอาสาสมคัรใหค้วามชว่ยเหลอืสหกรณต์า่งประเทศ(ACDI/VOCA) (2012) การวเิคราะหเ์พศสภาพ การประเมนิผล  
 และการตรวจสอบ : คูม่อืและชดุเครื�องมอื  (Gender Analysis, Assessment and Audit: Manual and Toolkit).
• คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) (2016) การศกึษาเกี�ยวกับมติทิางเพศของการคา้มนุษย.์ ลักเซมเบริก์ : สำานักงานบรรณาธกิารแหง่ 
 สหภาพยโุรป (Study on the Gender Dimensions of Trafficking in Human Beings. Luxembourg: Publications Office of the European Union). 
• คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนและความเสมอภาค (Equality and Human Rights Commission (EHRC)) (2020) EHRC : ชดุเครื�องมอืคำาแนะนำาเชงิ 
 เทคนคิสำาหรับการคกุคามทางเพศและการคกุคามในที�ทำางาน (Sexual Harassment and Harassment at Work Technical Guidance Toolkit).
• มูลนิธคิวามร่วมมอืเพื�อตา้นการคา้หญงิ (GAATW) (2010) เหนือพรมแดน : สำารวจความเชื�อมโยงระหว่างการคา้มนุษยแ์ละเพศสภาพ (Beyond  
 Borders: Exploring the Links between Trafficking and Gender). ชดุเอกสารเชงิหลกัการ 2010 (Working Paper 2010).
• ฮิวิแมนไรตสว์อตช ์(2015) ทำางานใหเ้ร็วขึ�นหรอืออกไป : การละเมดิสทิธแิรงงานในอตุสาหกรรมเครื�องนุ่งหม่ในประเทศกมัพชูา (Work Faster or Get  
 Out: Labour Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry).
• กลุม่ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานเพื�อการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons) (2017) มติทิาง 
 เพศของการคา้มนุษย,์ บทสรปุนโยบาย. ฉบบัที� 04, 09/2017 (Gender Dimensions of Human Trafficking, Policy Brief 4. Issue 04, 09/2017).
• สำานักงานว่าดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ (UNODC) (2018) การต่อตา้นการคา้มนุษย์ในสถานการณ์ขัดแยง้ : สารนิพนธ ์
 (Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper), UNODC, เวยีนนา. 
• องคก์ารเพื�อสตรแีหง่สหประชาชาต ิ(UN Women) (2017) ความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคม : แนวทางสำาหรับการบง่ชี�และใหค้วาม 
 สำาคัญกบัประชากรที�เปราะบางและการทำาใหเ้ป็นคนชายขอบสำาหรับการตอบสนองทางมนุษยธรรม การเยยีวยา การเตรยีมความพรอ้ม และการลดความ 
 เสี�ยงจากภยัพบิตั ิ(Gender Equality and Social inclusion: Guideline for Identifying and Prioritising Vulnerable and Marganalised Populations  
 for Humanitarian Response, Recovery, Preparedness and Disaster Risk Reduction), UN Women, เนปาล.
• กลุม่ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานเพื�อการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(ICAT) (2017) มติทิางเพศของการคา้มนุษย,์ บทสรปุนโยบาย. บทสรปุฉบบัที� 04.
• USAID (2017) การบรูณาการความเสมอภาคทางเพศและการเสรมิพลังสตรใีนวงจรของโครงการที�จัดทำาโดย USAID (Integrating Gender Equality  
 and Female Empowerment in USAID’s programme cycle), USAID. 
  (2017) ชดุการปฏิบิตังิาน 200 (Functional Series 200) – การวางแผนโครงการ ขอ้กำาหนดอตัโนมตั ิ205 (Programming ADS 205) – การบรูณาการ 
  ความเสมอภาคทางเพศและการเสรมิพลงัสตรใีนรอบของโครงการที�จัดทำาโดย USAID. 
  (2016) การสง่เสรมิการไมเ่ลอืกปฏิบิตัแิละการพัฒนาการมสีว่นรว่มใน USAID – โครงการที�ไดรั้บการสนับสนุนเงนิทนุ (Promoting Nondiscrimination  
  and Inclusive Development in USAID - Funded Programs). 
  (2015) การนำาเสนอเรื�องเพศสภาพใน USAID (Gender at USAID Presentation).
  (2014) วสิยัทศันด์า้น LGBT เพื�อการดำาเนนิงาน (LGBT Vision for Action). 
  (2013) เพศสภาพ 101 : ความเสมอภาคทางเพศใน USAID (Gender 101: Gender Equality at USAID) (USAID, 2013). 
  (2012) นโยบายความเสมอภาคทางเพศและการเสรมิพลงัสตร ี(Gender Equality and Female Empowerment Policy).
  (2012) สูค่วามเสมอภาคทางเพศในยโุรปและยเูรเซยี (Towards Gender Equality in Europe and Eurasia).
• ศภุนมิติสากล (World Vision International) (2014) รายงานความเปราะบาง การคา้มนุษยใ์นอนุภมูภิาคลุม่แม่นำ�าโขง (The Vulnerability Report  
 Human trafficking in the Greater Mekong Sub-region).
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf
http://www.acdivoca.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://vaultplatform.com/sexual-harassment-and-harassment-at-work-technical-guidance-toolkit/
https://vaultplatform.com/sexual-harassment-and-harassment-at-work-technical-guidance-toolkit/
https://www.gaatw.org/publications/WP_on_Gender.pdf
https://www.gaatw.org/publications/WP_on_Gender.pdf
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Cambodia_Garment_Workers/index.html
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Cambodia_Garment_Workers/index.html
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/09/nepal-gesi-guideline.pdf?la=en&vs=5734
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/09/nepal-gesi-guideline.pdf?la=en&vs=5734
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/09/nepal-gesi-guideline.pdf?la=en&vs=5734
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/09/nepal-gesi-guideline.pdf?la=en&vs=5734
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/200mab.pdf
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/200mab.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Gender_USAID.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LGBT_Vision_For_Action_May2014.pdf
https://usaidlearninglab.org/library/gender-101-gender-equality-usaid
https://www.usaid.gov/policy/gender-female-empowerment
https://www.usaid.gov/sites/default/files/EE-Gender-Analysis-Toolkit-June-2012.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/WV Trafficking Report P1.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/WV Trafficking Report P1.pdf
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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หน่วยก�รเรียนรู้ท่ี 3 : ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

ก�รบ้รณ�ก�ร GESI ใน
กจิึกรรมติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุย์
ในพิ่ื�นที�ติน้ท�ง              
การบูรณาการ GESI เขา้กับ
กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์น
พื�นที�ทางผา่น 

GESI ในกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้
มนุษย์ในประเทศหรือพื�นที�
ปลายทาง 

GESI ในกจิกรรมการกลับคนืสู่
สังคมของงานต่อตา้นการคา้
มนุษย์

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ                                                                 

26

ก�รคำ�นึงถึงกลุ่มช�ติพันธ์ุี 
ในก�รดำ�เนินกิจกรรมป้องกัน

ประเทศกัมพูชาประกอบดว้ยประชากรที�เ ป็น 
กลุ่มชาตพัินธุช์าวเวียดนามจำานวนรอ้ยละหา้ของ
ประชากรทั �งหมด แมช้นเผ่าจำานวนมากจะอาศัยอยู่
ในประเทศกัมพูชามานานหลายรุ่น แต่ยังคงไรซ้ ึ�ง
สถานะทางกฎหมายและเสี�ยงต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบและการคา้มนุษย ์นอกจากนี�
ยังมีการต่อตา้นกลุ่มชาตพัินธุ์ชาวเวียดนามโดย
ประชากรชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ เกิดขึ�นอย่าง 
แพร่หลาย แตก่ลับมกีารศกึษาวจัิยในเรื�องดังกลา่ว
อยู่นอ้ย องคก์รจาบได (Chab Dai) หนึ�งในองคก์ร
พัฒนาเอกชนพยีงไม่กี�แห่งที�ดำาเนนิงานเพื�อแกไ้ข
ปัญหาการเลือกปฏิบิัตทิี�กระทำาต่อกลุ่มชาตพัินธุ์
ชาวเวยีดนามในประเทศกัมพูชา ไดจั้ดทำาโครงการ
เสริมพลังใหก้ับชุนชนที�ใหก้ารสนับสนุนกลุ่ม
ชาตพัินธุช์าวเวยีดนามในการปกป้องครอบครัวของ
พวกเขาจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ

เคร่ืองมือ
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คำำ�อธิบิ�ย : แตล่ะขั �นตอนของเสน้ทางการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
สรา้งโอกาสนับไม่ถว้นในการดำาเนินงานเกี�ยวกับ GESI กับพันธมติรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เจา้หนา้ที�รัฐ บคุลากรดา้นงานยตุธิรรม ผูใ้หบ้รกิาร นักขา่ว และสื�อ หน่วยการเรยีนรูน้ี�เนน้ยำ�า
ตัวอย่างระหวา่งประเทศ การถอดบทเรยีน และขอ้ทา้ทายที�ผูป้ฏิบิัตงิานตอ้งเผชญิในการ 
บรูณาการ GESI เขา้กบัการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

ก�รบูรณ�ก�ร GESI ในกิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ 
ในพื�นท่ีต้นท�ง
กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นสถานที�ตน้ทางของผูเ้สยีหายจากคา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยงมัก
มุง่เนน้ไปที�การป้องกันการคา้มนุษยแ์ละสง่เสรมิการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภัย กจิกรรมเหลา่นี�
ประกอบดว้ย

  • การสรา้งความตระหนักรูแ้ละรณรงคด์ว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลความเสี�ยงที�เกี�ยวกับ  
   การยา้ยถิ�นและการคา้มนุษย์

  • เสรมิสรา้งประสทิธภิาพใหก้ับนโยบายและกฎหมาย (การพัฒนาและการปรับใช)้  
   ที�เกี�ยวขอ้งกับการยา้ยถิ�นอย่างปลอดภัยและการจา้งงานอย่างปลอดภัย (ทั �ง 
   ภายในประเทศและขา้มเขตแดน) และการคา้มนุษย์

  • ปรับปรุงการเขา้ถึงทักษะการใชช้ีว ิต การศึกษาทั �งในระบบและนอกระบบ  
   และโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชนที�สุ่มเสี�ยงเขตแดน) และการคา้มนุษย ์
   ปรับปรุงการเขา้ถึงทักษะการใชช้ีว ิต การศึกษาทั �งในระบบและ 
   นอกระบบ และโอกาสทางเศรษฐกจิในชมุชนที�สุม่เสี�ยง

ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และรณรงค์ด้วยก�รเผยแพร่
ข้อมูลคว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับก�รย้�ยถ่ินและก�รค้�
มนุษย์
การบรูณาการ GESI เขา้กบัการสรา้งความตระหนักรูแ้ละรณรงคด์ว้ยการเผยแพร่
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถทำาใหส้ำาเร็จได ้โดยการใหค้วาม
สำาคัญกบักลุม่เสี�ยงตอ่การคา้มนุษยแ์ละเหยื�อที�หลบซอ่นอยู ่เชน่ บรุษุ กลุม่ 
LGBTQ+ และเด็ก

กจิกรรมอาจมุง่เนน้ไปที�รปูแบบการคา้มนุษยท์ี�อยูบ่นพื�นฐานทางเพศ เชน่ การ
สมรสในเด็ก การบงัคบัใชแ้รงงาน และการคา้ทาสทางเพศ กจิกรรมเหลา่นี�ได ้
รับประโยชน์จากการสบืสวนความไมเ่ทา่เทยีมที�ซบัซอ้นซึ�งกลุม่ตา่ง ๆ ตอ้ง
ประสบ เชน่ การพจิารณาความเสี�ยงสำาหรับเยาวชนของชนกลุม่นอ้ยทางศาสนา
และชาตพัินธุ ์และการกระทำาผดิกฎหมายของเด็กหรอืการลาออกจากโรงเรยีน
เพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษยอ์ยา่งไร
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ก�รนำ�ก�รรณรงค์ต่อ 
กลุ่มเป้�หม�ยม�สร้�งคว�มตระหนัก

รู้ถึงคว�มเส่ียงในก�รค้�มนุษย์
ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
หลักการสำาคัญของโครงการยุติการ 
คา้มนุษยข์องมลูนธิศิภุนมิติคอืการจัดตั �ง
ชมรมสำาหรับเด็ก (CHILDREN’S CLUB) 
เพื�อส่งเสริมสทิธิเด็กและเป็นกระบอก
เสยีงใหก้บัชมุชนที�มเีด็กที�เสี�ยงตอ่การตก
เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ โดย
โครงการดงักลา่วไดจั้ดฝึ่กอบรมความเป็น
ผูน้ำาใหก้บัเด็ก และใหเ้ด็กมสีว่นรว่มในการ
รณรงคค์ุม้ครองสทิธเิด็กและกจิกรรมเพื�อ
สรา้งความตระหนักรู ้

      คำ�แนะนำ�ท่ีเป็นประโยชน์ : เร�จะโน้มน้�วพันธีมิตรให้ดำ�เนินง�น  
      เก่ียวกับ GESI ได้อย่�งไร
ไดป้ระโยชันท์ ั�งสำองฝ่่�ย : หามมุของ GESI ใหก้บักจิกรรมที�มอียูแ่ลว้ของพันธมติร
แรงจึง้ใจึ : หาวธิกีารตอบแทนและตระหนักถงึการมสีว่นรว่มในกจิกรรมของ GESI
ก�รแข้ง่ข้นั : ใชก้ารแขง่ขนัเพื�อสนับสนุนใหพั้นธมติรพดูคยุและแบง่ปันประสบการณค์วามสำาเร็จ
และขอ้ทา้ทายในการดำาเนนิงานเกี�ยวกบั GESI 

ผู้้อ้ทุศิติน : ตระหนักถงึและสง่เสรมิการดำาเนนิงานรว่มกบัผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI 

คำว�มรว่มมอื : การดำาเนนิงานรว่มกบัองคก์รทอ้งถิ�นเป็นวธิทีี�ดใีนการสง่เสรมิใหเ้กดิการดำาเนนิ
งานดา้น GESI ที�เหมาะสมในเชงิวฒันธรรมและความคุม้คา่

กลืไกคำว�มรบัผู้ดิชัอบที�มอีย้ ่: ใชค้วามมุง่มั�นในการสง่เสรมิ GESI ในระดบัประเทศและระหวา่ง
ประเทศเพื�อใหเ้กดิการบรูณาการ GESI เขา้กบัการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์ เคร่ืองมือ
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การรณรงคต์อ่ตา้นการคา้มนุษยอ์าจมปีระสทิธภิาพในการทา้ทายบรรทัดฐานและทัศนคตทิางเพศและ
สงัคมที�เป็นการเลอืกปฏิบิัต ิซึ�งบรรทัดฐานและทัศนคตดิังกลา่วอาจเพิ�มความเสี�ยงของบคุคลที�จะถกู
คา้มนุษยห์รอืสรา้งความยากลำาบากในการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์างคนได ้

การทำางานรว่มกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืแรงงานขา้มชาตทิี�กลบัคนืสูภ่มูลิำาเนาในการแบง่ปัน
ประสบการณเ์ป็นวธิกีารที�เป็นประโยชนส์ำาหรับการรณรงค ์เพื�อสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัการยา้ยถิ�น
อยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์การนำาเอาประสบการณจ์รงิของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
และแรงงานขา้มชาตทิี�กลับคนืสูภ่มูลิำาเนามาเผยแพรใ่นกจิกรรมป้องกนัการคา้มนุษยส์ามารถตอ่ตา้น
การเหมารวมและทัศนคตทิี�เป็นอันตรายได ้โครงการต่อตา้นการคา้มนุษยบ์างโครงการดำาเนนิงาน 
รว่มกบับคุคลตน้แบบดา้น “การตอ่ตา้นการเหมารวม” เพื�อการสื�อสาร พัฒนาศกัยภาพ และจัดกจิกรรม
ใหค้วามรู ้ซ ึ�งอาจรวมถงึการใหผู้ช้ายออกมาแสดงการต่อตา้นความรุนแรงต่อสตร ีหรอืการทำางาน 
รว่มกบัผูช้ายที�เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ผูซ้ ึ�งมลีกัษณะไมเ่ขา้ขา่ยการเหมารวมของผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนุษย์

ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI ในฐ�นะท่ีเป็นตัวแทนแห่งก�ร
เปล่ียนแปลง
โครงการนักสูป้ระจำาชมุชนเพื�อป้องกนัการคา้มนุษยข์ององคก์รการกศุลจาบได (Chab Dai’s Community 
Heroes Prevention Project) ในประเทศกมัพชูามวีตัถปุระสงคใ์นการเสรมิสรา้งพลงัและเพิ�มศกัยภาพ
ใหก้บัอาสาสมัครผูน้ำาชมุชน (เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น พนักงานของรัฐจากกรมกจิการสตร ีคณุคร ูและผูน้ำา
โบสถ)์ ในชนบทและพื�นที�หา่งไกล ที�ประสงคจ์ะฝึ่กใหช้มุชนของพวกเขารูจั้กป้องกนัตนเองจากความ
รนุแรง การคา้มนุษย ์และการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ องคก์รการกศุลจาบไดจัดฝึ่กอบรม เสรมิสรา้ง
ศักยภาพ ติดตามประเมินผล และใหค้ำาปรึกษาแก่ผูน้ำาชุมชนที�มุ่งมั�นในการเป็นผูฝึ้่กอาสา 
(“นักสู”้ ประจำาชมุชน) โครงการยงัจัดตั �งเครอืขา่ยที�ปลอดภยัสำาหรับการรายงานและใหบ้รกิารสายดว่น
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ตัวอย่�งทัศนคติแบบเหม�รวมท่ีเป็นอันตร�ยในก�รรณรงค์ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

ป้ายประกาศที�แสดงภาพนักคา้มนุษยล์กัพาตวัและทบุตสีตร ีและขอ้ความ เชน่
“มาร่วมกันปกป้องสตร”ี “สตรอีย่าหลงเชื�อคำาสัญญา” “สตรทีี�ยา้ยถิ�นฐานไป
อนิเดยีจบลงที�ซ่อง” “อย่าหลงเชื�อใครก็ตามที�เสนองานใหก้ับสตรี เขาคอื 
นักคา้มนุษย”์ และ “ขณะที�คณุอา่นขอ้ความนี� มสีตรอีกีคนที�กำาลงัตกเป็นทาส” 
เนน้ยำ�าใหเ้กดิการเหมารวมวา่สตรไีมส่ามารถยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัได ้อนัสง่ผล
ใหส้ตรทีี�กำาลงัมองหาโอกาสหรอืทางออกถกูตดัขาดและกลายเป็นคนชายขอบ
นอกจากนี� การรณรงคท์ี�เนน้ยำ�าความผดิพลาดในการกระทำาของสตรอีันสง่ผล
ใหเ้กดิการคา้มนุษยย์ิ�งตอกยำ�าแนวคดิที�วา่สตรมีสีว่นกอ่ใหเ้กดิอาชญากรรมที�
ตนเป็นเหยื�อ
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ก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒน�กิจกรรมกลับคืนสู่สังคม

ในประเทศบังกลาเทศมคีวามเชื�อโดยทั�วไปวา่บรุุษและสตร ี(โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสตร)ี 
ที�กลับสูช่มุชนของพวกเขาหลังจากตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยนั์�นเป็นภาระของ
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ตระหนักรูโ้ดยมุง่เนน้ที�กระบวนการกลบัคนืสูส่งัคม ซึ�งเป็นการรณรงคท์ี�พัฒนาจากมมุมอง
ของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ซึ�งสื�อใหเ้ห็นวา่พวกเขาเป็นผูท้ี�เอาชนะการคา้มนุษยไ์ด ้
และชมุชนเป็นแรงสนับสนุนที�จำาเป็นที�ชว่ยใหก้ารกลบัคนืสูส่งัคมของพวกเขานั�นงา่ยขึ�น 
ทั �งนี� ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์สีว่นชว่ยที�สำาคญัในการพัฒนาสญัลกัษณแ์ละคำาขวญั
ของการรณรงค ์คอื “มารว่มตอ่สูก้บัการคา้มนุษยไ์ปดว้ยกนั” นอกจากนี� ยงัมคีำาขวญัอื�น ๆ
 อกี เชน่ “การยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัยอ่มพาคณุไปสูอ่นาคตที�ดกีวา่ ตรวจสอบเอกสารที�
จำาเป็นดว้ยตวัคณุเอง” “คณุเขา้ใจความเจ็บปวดที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยต์อ้งเผชญิ
แคไ่หน” และ “ตอนนี�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยก์ำาลงัตอ่สูก้บัมนัอยู ่ทา่นพรอ้มจะสูไ้ป
กบัพวกเขาหรอืไม”่

กจิกรรมป้องกนัและสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษยจ์ะประสบความสำาเร็จที�สดุ
เมื�อพันธมติรหลายฝ่่ายรว่มมอืกนั เชน่ รัฐบาล ชมุชนที�สุม่เสี�ยง องคก์รพัฒนาเอกชน สื�อ
และตัวแทนจัดหางาน สำาหรับพันธมติรหลายราย มติดิา้น GESI จะเป็นแนวคดิใหมซ่ึ�ง
ตอ้งมกีารใหค้วามรูเ้กี�ยวกับประโยชน์ของการพจิารณาถงึมติดิา้น GESI ในงานของ 
พวกเขา
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เสริมสร้�งประสิทธิีภ�พให้กับนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รย้�ยถ่ินอย่�งปลอดภัยและก�รค้�มนุษย์
การปรับปรงุความเขา้ใจเกี�ยวกบัประเด็น GESI นั�นจำาเป็นอยา่งยิ�งตอ่การดำาเนนิงานรว่มกบัพันธมติรรัฐบาลในการปรับปรงุนโยบายและกฎหมายเกี�ยวกบัการ
ยา้ยถิ�นและการคา้มนุษย ์และกฎหมายเกี�ยวกบัการจา้งงานเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิแรงงานขดัหนี� นโยบายที�เป็นการเลอืกปฏิบิตัสิำาหรับการขอใบอนุญาตทำางาน
กอ่ใหเ้กดิอปุสรรคตอ่สตรทีี�มกัตอ้งเขา้รับการตรวจการตั �งครรภห์รอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ในสว่นของใบอนุญาตทำางานยงัไมม่ขีอ้กำาหนดสำาหรับบคุคลที�
ไดรั้บการคดัแยกวา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยว์า่ใหอ้าศยัอยูใ่นประเทศและสามารถทำางานได ้

ก�รนำ�มุมมองด้�น GESI ม�ปรับปรุงกฎหม�ยและนโยบ�ยเก่ียวกับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หลายประเทศมกีฎหมายที�จำากดัมใิหส้ตรยีา้ยไปตั �งถิ�นฐานในตา่งประเทศ ในขณะที�กฎหมายเหลา่นี�มเีจตนารมณม์ุง่คุม้ครองสตร ีกฎหมายดงักลา่วกลบันำามา
ซึ�งอปุสรรคเพิ�มเตมิสำาหรับสตรใีนการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยั โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นภมูภิาคเอเชยีโดยองคก์าร USAID ดำาเนนิงานรว่มกบัโครงการ
ตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ั�วทั �งทวปีเอเชยี เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการพัฒนาชอ่งทางการยา้ยถิ�นที�ปลอดภยัและที�สามารถเขา้ถงึได ้และเพื�อยกเลกิขอ้หา้มเกี�ยวกบั
เพศ สถานภาพการสมรส และอาย ุ(แรงงานทำางานบา้นสว่นมากหา้มอายเุกนิ 40 ปี) ในหลายประเทศ แรงงานขา้มชาตสิตร ีโดยเฉพาะอยา่งยิ�งแรงงานทำางาน
บา้นถกูบงัคบัใหต้รวจการตั �งครรภ ์และสง่ตวักลบัประเทศตน้ทางหากพบวา่ตั �งครรภ ์ในประเทศบงักลาเทศ โครงการเพื�อการตอ่ตา้นการคา้มนุษยต์ามแผนการ
ดำาเนนิงานแหง่ชาตเิพื�อตอ่ตา้นการคา้มนุษยฉ์บบัแรกประสบความสำาเร็จในการรณรงคเ์พื�อเปลี�ยนคำาวา่ “สตรอีนาถา (Destitute Women)” เป็นคำาวา่ “โสด
แยกกนัอยู ่และเป็นหมา้ย” และขจัดทศันคตแิบบเหมารวมของการทำาใหต้กเป็นผูเ้สยีหายและการคุม้ครองสตรี

ก�รจดทะเบียนก�รเกิดลดคว�มเส่ียงต่อก�รค้�มนุษย์ได้

การจดทะเบยีนการเกดิเป็นกระบวนการทางกฎหมายเดยีวที�ทำาใหเ้ด็กมสีตูบิตัร หลกัฐานทางกฎหมายสำาหรับการระบตุวัตนนี�ชว่ยคุม้ครองเด็กจากความรนุแรง
การละเมดิ และการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ หากไมม่สีตูบิตัร เด็กยอ่มไมส่ามารถพสิจูนอ์ายขุองตนได ้ยิ�งเพิ�มความเสี�ยงใหเ้ด็กถกูบงัคบัใหส้มรส ตอ้ง
เขา้สูต่ลาดแรงงาน หรอืถกูเกณฑ์ท์หารตั �งแตอ่ายยุงันอ้ย นอกจากนี� เอกสารดงักลา่วยงัชว่ยคุม้ครองเด็กที�เป็นผูย้า้ยถิ�นฐานและผูอ้พยพจากการถกูพรากจาก
ครอบครัว การคา้มนุษย ์และการรับบตุรบญุธรรมอยา่งผดิกฎหมาย การไมม่สีตูบิตัรทำาใหเ้ด็กเหลา่นี�เสี�ยงตอ่การเป็นคนไรรั้ฐ นั�นหมายความวา่พวกเขาไมม่ ี
จดุเกาะเกี�ยวทางกฎหมายกบัประเทศใด ๆ รวมถงึการมสีญัชาตดิว้ย

หากไมม่สีตูบิตัร เด็กหลายคนไมส่ามารถเขา้ถงึวคัซนีและบรกิารทางสาธารณสขุอื�น ๆ  ได ้พวกเขาอาจไมไ่ดเ้ขา้เรยีนหรอืลงทะเบยีนเพื�อเขา้สอบ อนัเป็นการ
จำากดัโอกาสทางการงานในอนาคตและมคีวามเป็นไปไดส้งูวา่พวกเขาจะมชีวีติที�ยากจน สำาหรับคนหนุ่มสาว เอกสารระบตุัวตนมคีวามจำาเป็นสำาหรับการทำา
ธรุกรรมพื�นฐานที�สำาคัญ เชน่ การเปิดบัญชธีนาคาร การลงทะเบยีนเพื�อเลอืกตั �ง การขอรับหนังสอืเดนิทาง การเขา้สูต่ลาดการจา้งงานอยา่งเป็นทางการ 
การซื�อทรัพยส์นิหรอืการรับมรดก หรอืการรับความชว่ยเหลอืทางสงัคม ในบางประเทศประชากรตอ้งเผชญิกบัอปุสรรคในการจดทะเบยีนการเกดิเนื�องจากภาระ
คา่ใชจ้า่ย เพราะพวกเขาอยูใ่นชมุชนชายขอบ หรอืเพราะไมม่กีารระบชุื�อบดิาหรอืไมป่รากฏิบดิาเพื�อขอรับใบสตูบิตัร

กฎหม�ยและนโยบ�ยอ�จมีก�รเลือกปฏิบัติต่อแรงง�นข้�มช�ติ

ในบางประเทศ แรงงานขา้มชาตทิี�ทำางานรับใชใ้นบา้นไมไ่ดรั้บอนุญาตใหส้มรสในขณะที�ทำางานอยูใ่นประเทศนั�น และยังเสี�ยงตอ่การถกูปฏิเิสธการตอ่อาย ุ
ใบอนุญาตทำางานหากพบวา่กำาลังตั �งครรภ ์กฎหมายเกี�ยวกบัการหมิ�นประมาทเป็นอปุสรรคสำาหรับแรงงานที�ตอ้งการแจง้เหตกุารละเมดิสทิธ ิเนื�องจากหากมี
การฟ้องคดหีมิ�นประมาท พวกเขาอาจตอ้งเสยีสถานภาพการเขา้เมอืงและถกูสง่ตวักลบัประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ก�รบ้รณ�ก�ร GESI ใน
กจิึกรรมติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุย์
ในพิ่ื�นที�ติน้ท�ง              
การบูรณาการ GESI เขา้กับ
กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์น
พื�นที�ทางผา่น 

GESI ในกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้
มนุษย์ในประเทศหรือพื�นที�
ปลายทาง 

GESI ในกจิกรรมการกลับคนืสู่
สังคมของงานต่อตา้นการคา้
มนุษย์

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ                                                                 

     ค์ำาแนะนำาท้ี่�เป็นประโยชี้น์และแหล่งข้้อมูล  
     สำาหรับกิารเสริมสร้างศัักิยภาพด้าน 
     GESI
การเสริมสรา้งศักยภาพดา้น GESI มีความสำาคัญต่อ
บคุลากรและพันธมติรที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้
มนุษย ์การเสรมิสรา้งศกัยภาพควรประกอบดว้ยการสง่เสรมิ
ความรูแ้ละความเขา้ใจของบคุลากรทกุคน รวมถงึ พนักงาน
ขบัรถ เจา้หนา้ที�ธรุการ และพนักงานทำาความสะอาด
พจิารณานำาแนวทางการเสรมิสรา้งศักยภาพดังตอ่ไปนี�มา
ใช ้
• การอภปิรายในที�ทำางาน
• การจับคู่
• การตดิตามเรยีนรูก้ารทำางานของเพื�อนรว่มงาน
• กลุม่พี�เลี�ยงที�ปรกึษา
• โปรแกรมการใหค้ำาแนะนำา
• การประชมุเชงิปฏิบิตักิารและการฝึ่กภาคปฏิบิตั ิ
• การอบรมทางออนไลนห์รอืการอบรมดว้ยตนเอง
• การอบรมแบบตวัตอ่ตวั
กดที�ลงิกด์า้นล่างนี�สำาหรับคู่มอืการฝึ่กอบรมในประเด็น
เฉพาะ
• ชดุเครื�องมอืการฝึ่กอบรม GESI พรอ้มกจิกรรม
• ก า ร บู ร ณ า ก า ร  G E S I  เ ข ้า กั บ ก า ร ฝึ่ ก อ บ ร ม 
• คู่มือการฝึ่กอบรมสำาหรับการเปลี�ยนแปลงอัตลักษณ ์
 และเพศสภาพ
• คูม่อืการฝึ่กอบรมการคา้มนุษยใ์นเด็ก

ก�รหลีกเล่ียงก�รเลือกปฏิบัติท�งศ�สน�ในกิจกรรมป้องกันก�รค้�มนุษย์
โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศกมัพชูาโดยองคก์าร USAID ตพีมิพ ์“บตัรพระพทุธเจา้” ซงึเป็นบตัรใบเล็ก ๆ  ที�มหีมายเลขโทรศพัทท์ี�จำาเป็น
สำาหรับผูย้า้ยถิ�นฐาน ภายใตแ้นวคดิที�วา่หากมรีปูพระพทุธรปูอยูบ่นบตัร ผูค้า้มนุษยช์าวไทยหรอืกมัพชูาจะไมก่ลา้ทำาลายบตัรเหลา่นี� อยา่งไรกต็าม 
ผูย้า้ยถิ�นฐานที�นับถอืศาสนาอื�นรูส้กึวา่เป็นการเลอืกปฏิบิตัแิละองคก์รพัฒนาเอกชนบางแหง่ไมใ่ชบ้ตัรนี� โครงการจงึออกบตัรใหมท่ี�มรีปูนครวดัแทน
แมว้า่จะมคีวามศกัดิ�สทิธิ� แตก่ไ็มใ่ชส่ญัลกัษณท์างศาสนาและเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป

ก�รโอนเงินแบบไม่มีเง่ือนไขส่งเสริมให้เกิดผู้แทนของผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
สถาบนัอศิราเป็นองคก์รแรกที�นำารอ่งการใชว้ธิกีารโอนเงนิโดยปราศจากเงื�อนไข (Unconditional Cash Transfers - UCTs) ในประเทศพมา่ โดย
เป็นบรกิารคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์สถาบนัใชว้ธิกีารโอนเงนินี�เป็นองคป์ระกอบหลักของโครงการ Freedom of Choice (อสิระในทาง
เลอืก) ซึ�งประสงคท์ี�จะเสรมิพลงัใหก้บัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ใหค้วามรู ้ใหต้วัเลอืก และแหลง่ทรัพยากรตามที�พวกเขาตอ้งการ เพื�อใหพ้วกเขา
เป็นผูก้ำาหนดอนาคตของตนเอง โครงการมอบเงนิสดใหก้บัผูรั้บประโยชนโ์ดยตรงเพื�อใชจ้า่ยตามที�เห็นสมควร แทนที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืในรปูแบบ
สิ�งของ หรือมอบเงนิใหแ้ก่องคก์รที�ใหค้วามช่วยเหลอืเพื�อไปแจกจ่ายเอง การโอนเงนิจะมีประสทิธภิาพที�สุดหากใชร้่วมกับชุด “แคชพลัส  
(Cash Plus)” เพื�อชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นการกลบัคนืสูส่งัคมผา่นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย สาธารณสขุ บรกิารหางาน 
และการสง่ตอ่ และขอ้มลูเกี�ยวกบับรกิารทางสงัคมและผลประโยชนอ์ื�น ๆ เคร่ืองมือ
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ก�รปรับปรุงก�รเข้�ถึงทักษะก�รใช้ชีวิต ก�รศึกษ�ทั�งในระบบและ
นอกระบบ และโอก�สท�งเศรษฐกิจในชุมชนท่ีสุ่มเส่ียง
การเพิ�มโอกาสในการเขา้ถงึโครงการเรยีนรูส้ำาหรับผูใ้หญ ่ทักษะการใชช้วีติ กลุม่ออมทรัพย ์
หรอืการบรหิารการเงนิมสีว่นชว่ยในการแกปั้ญหาการคา้มนุษยท์ี�ตน้เหต ุการวเิคราะห ์GESI 
ชว่ยบง่ชี�ผลกระทบและความตอ้งการที�แตกตา่งกนัของบรุษุ สตร ีและกลุม่สงัคมอื�น ซึ�งสามารถ
นำามาปรับใชก้บักจิกรรมที�ออกแบบ เชน่ โครงการเพื�อการดำารงชพีที�ตรงกบัความตอ้งการของ
บคุคลที�ตกอยูใ่นความเสี�ยงมากที�สดุ

การนำามุมมองดา้น GESI มาใชก้ับการออกแบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิหรอืการดำารงชวีติยัง
รับรองว่ากจิกรรมเพื�อสนับสนุนการกลับคนืสูส่ังคมสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยจ์ะไม่
ตอกยำ�าทัศนคตแิบบเหมารวมทางเพศและทางสงัคม กจิกรรมเหลา่นี�จงึสามารถขจัดอปุสรรค
ที�กลุม่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์างกลุม่ตอ้งเผชญิในการเขา้ถงึโอกาสทางเศรษฐกจิ และ
สง่เสรมิความเป็นผูแ้ทนใหแ้กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นการกำาหนดอนาคตของพวกเขา
เอง

นอกเหนอืจากใหก้ารสนับสนุนการดำารงชพีและใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัแก่
ชมุชนที�เปราะบางแลว้ ยงัจำาเป็นที�จะตอ้งคำานงึถงึกลุม่ที�เสี�ยงที�สดุและใหพ้วกเขามสีว่นรว่มใน
กจิกรรมที�วางแผนไวด้ว้ย การปลอ่ยใหเ้จา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นหรอืผูน้ำาชมุชนเลอืกกจิกรรมสำาหรับ
ผูเ้ขา้รว่มอาจทำาใหเ้กดิการกดีกนัตอ่กลุม่ที�ถกูเลอืกปฏิบิตั ิเชน่ ผูส้นับสนุนของพรรคการเมอืง
ฝ่่ายตรงขา้ม หรอืชนกลุม่นอ้ยทางศาสนา ในการรวมกลุม่ที�ถกูเลอืกปฏิบิตัเิขา้มาในกจิกรรมตอ่
ตา้นการคา้มนุษย ์จงึตอ้งมคีวามพยายามมากขึ�นในการทำางานกบัชมุชนในการตอ่สูก้บัการเลอืก
ปฏิบิตัแิละการกา้วขา้มทศันคตแิละการเหมารวมที�เป็นอนัตราย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://fijiwomensfund.org/gender-equality-and-social-inclusion-toolkit-social-inclusion-toolkit/
https://www.integrityaction.org/media/5028/gender-equality-and-social-inclusion_guidance-for-ia-training.pdf
http://Gender and Identity Transformative Training manual
http://Gender and Identity Transformative Training manual
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu38untZPrAhXkA2MBHYIsCLEQFjAMegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10775&usg=AOvVaw3BLfYxckthFmVNnuoBiJFi
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การบรูณาการ GESI ในกจิกรรม
ต่อตา้นการคา้มนุษย์ในพื�นที�
ตน้ทาง              
ก�รบร้ณ�ก�ร GESI เข้�้กบั
กจิึกรรมติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุย์
ในพิ่ื�นที�ท�งผู้�่น 

GESI ในกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้
มนุษย์ในประเทศหรือพื�นที�
ปลายทาง 

GESI ในกจิกรรมการกลับคนืสู่
สังคมของงานต่อตา้นการคา้
มนุษย์

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ                                                                 ก�รบูรณ�ก�รข้อพิจ�รณ�ด้�น GESI เข้�กับทักษะก�รสัมภ�ษณ์
โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยโดยองคก์าร USAID สนับสนุนใหท้มีสหวชิาชพีทำางานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยโ์ดยตรง คูม่อืการฝึ่ก
อบรมของทมีสหวชิาชพีไดส้อดแทรกขอ้พจิารณาดา้น GESI และทกัษะเฉพาะบางประการ และคำาแนะนำาสำาหรับการสมัภาษณผ์ูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
สาระสำาคญัของการฝึ่กอบรมคอืการทำางานรว่มกบัเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น เพื�อรับฟังเรื�องราวของผูย้า้ยถิ�นฐาน การสรา้งความเห็นอกเห็นใจ และป้องกนัมใิห ้
เกดิการเลอืกปฏิบิตัติอ่แรงงานขา้มชาต ิกด ที�นี� เพื�อดคููม่อืสำาหรับทมีสหวชิาชพีโดยองคก์ารความรว่มมอืระหวา่งประเทศแหง่ญี�ปุ่ น (JICA)
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ก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับกิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในพื�นท่ีท�งผ่�น
กจิกรรมต่อตา้นการคา้มนุษยท์ี�เกี�ยวขอ้งกับผูย้า้ยถิ�นฐานเมื�อพวกเขาเดนิทางจากบา้นเกดิและขณะเดนิทางมักมุ่งเนน้ไปที�การปรับปรุงระบบการคัดแยก 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละการเสรมิสรา้งความรว่มมอืขา้มพรมแดน และกลไกการสง่ตวัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์กจิกรรมนี�จงึจำาเป็นตอ้งทำางานรว่มกบั
เจา้หนา้ที�รักษาเขตแดน เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง ตำารวจสากล และบรษัิทเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภาคการบรกิาร การขนสง่ และการทอ่งเที�ยว

นำามมุมองดา้น GESI มาปรับใชก้บักจิกรรมที�มุง่เนน้ในชว่งเปลี�ยนผา่นระหวา่งเสน้ทางการคา้มนุษยม์กัประกอบดว้ย

  • การเสรมิสรา้งศกัยภาพของเจา้หนา้ที�รัฐในการคดัแยกและชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยด์ว้ยวธิทีี�ไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบิตั ิและ

  • การพัฒนาความรว่มมอืกบัภาคเอกชนเพื�อสรา้งความตระหนักรูแ้ละการรายงานเหตกุารคา้มนุษยท์นัททีี�เกดิขึ�น
 
ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พของเจ้�หน้�ท่ีรัฐในก�รคัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ด้วยวิธีีท่ีไม่
เป็นก�รเลือกปฏิบัติ
เจา้หนา้ที�รักษาเขตแดนมกัเป็นเจา้หนา้ที�รัฐหน่วยเดยีวที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยจ์ะไดพ้บตลอดเสน้ทางของการคา้มนุษย ์การฝึ่กอบรมเพื�อพัฒนาศกัยภาพ
สำาหรับเจา้หนา้ที�รักษาเขตแดนจงึควรประกอบดว้ยการใหข้อ้มลูเกี�ยวกับกลุม่เสี�ยง มติดิา้น GESI ในการคา้มนุษย ์และคำาปรกึษาที�เหมาะสมในทางปฏิบิัต ิ
เกี�ยวกบัวธิกีารสมัภาษณผ์ูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นลกัษณะที�ไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบิตั ิโดยไมค่ำานงึถงึเพศสภาพ เพศวถิ ีชาตพัินธุ ์อาย ุหรอื ความพกิาร

ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือกับภ�คเอกชนเพ่ือสร้�งคว�มตระหนักรู้และก�รร�ยง�นเหตุก�รค้�มนุษย์
ภาคธรุกจิเอกชนที�ดำาเนนิงานในอตุสาหกรรมที�มคีวามเสี�ยงสงูมบีทบาทสำาคัญในการป้องกนัและรายงานคดกีารคา้มนุษยท์ี�ตอ้งสงสยั เจา้หนา้ที�ผูบ้ังคับใช ้
กฎหมายจงึตอ้งดำาเนนิงานรว่มกบัภาคธรุกจิมากขึ�นในการใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการป้องกนัการคา้มนุษย ์และวธิกีารรายงานเหตกุารคา้มนุษย ์การนำามติดิา้น GESI 
มาใชก้บักจิกรรมสรา้งความตระหนักรูส้ำาหรับภาคเอกชนอาจทำาไดโ้ดยสอดแทรกประเด็นหลกัของ GESI เขา้ไปในเอกสารประกอบการฝึ่กอบรม แผน่พับ หรอื
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์หรอืการออกแบบกจิกรรมเป้าหมาย ซึ�งประสงคจ์ะสรา้งความตระหนักรูใ้นกลุม่ที�เสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์

เราสามารถชว่ยใหภ้าคธรุกจิเอกชนสามารถดำาเนนิงาน เพื�อลดปัญหาการคา้มนุษยใ์นหว่งโซอ่ปุทานไดด้ว้ยการพัฒนาและปรับใชค้า่นยิมที�ถอืรว่มกนักบัภาค
ธรุกจิเอกชน กจิกรรมความรว่มมอืกบัภาคเอกชนอาจมตีั �งแตก่ารพัฒนาเครื�องมอื เพื�อตดิตามและสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึใหแ้กแ่รงงาน ไปจนถงึการรายงาน
แบบไมเ่ปิดเผยตัวตนเกี�ยวกับหว่งโซอ่ปุทาน รวมถงึคา่ธรรมเนียมการจัดหางานของคนงาน และการบังคับใชม้าตรการดา้นสาธารณสขุและความปลอดภัย
สำาหรับผูผ้ลติสนิคา้และวัตถดุบิ โดยการจัดทำาและแลกเปลี�ยนแนวปฏิบิตัทิี�ด ีบรษัิทจงึสามารถแน่ใจไดว้า่หว่งโซอ่ปุทานของตนนั�นปราศจากการใชแ้รงงาน
ทาส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://www.jica.go.jp/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/mdt_guideline_practical_version.pdf
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วิธีีก�รดำ�เนินง�นร่วมกับชุมชนเพ่ือบ่งชี� 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

โครงการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศกัมพูชาโดย
องคก์าร USAID ดำาเนนิงานเพื�อฝึ่กอบรมผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ซึ�งรวมถงึแรงงานในธุรกจิบันเทงิและคนขับรถแท็กซี� 
เพื�อบง่ชี�ขอ้พริธุ และสง่ตอ่ผูท้ี�อาจตกเป็นผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนุษยเ์พื�อเขา้รับการชว่ยเหลอื โครงการนี�ดำาเนนิ
งานรว่มกบัองคก์รแรงงานและฝึ่กอบรมบคุคลที�ไดรั้บการ
คัดเลอืก เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกับความหมายของการคา้
มนุษยแ์ละการบง่ชี�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์นอกจากนี�
โครงการยังใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผูใ้หบ้รกิารและสถานที�ตั �ง
ในจดุตา่ง ๆ  ของโครงการ แรงงานที�ผา่นการฝึ่กอบรมสง่
ตอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์ลายคนมายังโครงการ
เพื�อขอรับความชว่ยเหลอื และสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยว
กบัการคา้มนุษย ์และเสรมิสรา้งความมุง่มั�นขององคก์ร
และชมุชนในการป้องกันการคา้มนุษย ์ผูใ้หข้อ้มลูหลัก
ในภาคธรุกจิที�มคีวามเสี�ยงสงู เชน่ ธรุกจิบนัเทงิ แรงงาน
บรกิารทางเพศ รวมถงึแรงงานในภาคขนสง่มแีนวโนม้วา่
จะมปีฏิสิมัพันธก์บัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์ากที�สดุ

ส�ยก�รบินส�ม�รถบ่งชี�ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�
มนุษย์ได้อย่�งไร

โครงการเด็กไรเ้ดียงสาที�ตกอยู่ในภาวะเสี�ยง (The 
Innocents at Risk) เป็นความรเิริ�มของพนักงานตอ้นรับ
บนเครื�องบนิที�ฝึ่กใหพ้นักงานมทีักษะที�จำาเป็นสำาหรับ
การบ่งชี�เด็กที�เสี�ยงต่อการคา้มนุษย์ ความรเิริ�มนี�ได ้
ถกูตพีมิพใ์นแผน่พับที�ใหข้อ้มลูที�สำาคัญเกี�ยวกบัวธิกีาร
สงัเกตและแจง้เหต ุและแจกสายรัดขอ้มอืใหผู้เ้สยีหาย
จากการคา้มนุษยท์ี�ตอ้งสงสยับนเครื�องบนิ พรอ้มขอ้มลู
ที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกับบุคคลที�สามารถขอความ 
ชว่ยเหลอืได ้รวมถงึเด็กที�ตอ้งสงสยัวา่เป็นผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนุษย ์และใหเ้ครื�องมอืที�จำาเป็นสำาหรับการขอ
ความชว่ยเหลอื

กด ที�นี� เพื�อดคููม่อืที�จัดทำาโดยสมาคมขนสง่ทางอากาศ
ระหวา่งประเทศ (IATA) เรื�องการสงัเกตสญัญาณเตอืนภยั
ของการคา้มนุษย์
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https://www.iata.org/en/policy/consumer-pax-rights/human-trafficking/
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ก�รเรียกร้องสิทธิีแรงง�นส�ม�รถช่วยลดปัญห�ก�รค้�มนุษย์ได้

โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยโดยองคก์าร USAID นำาร่องจัดทำาระบบเพื�อลดความเสี�ยงของแรงงานในการปฏิบิัตติอ่แรงงานที�ทำางานใน 
หว่งโซอ่ปุทานอาหารทะเลอยา่งไมเ่ป็นธรรม ความรเิริ�มที�ทำารว่มกบัภาคเอกชนนี� (สญัญาณเชื�อมตอ่ในทะเล - Connectivity at Sea และซอฟตแ์วรเ์วรฟิิค  
8 - Verifik8) ชว่ยประเมนิปัญหาเกี�ยวกับการละเมดิที�เกี�ยวขอ้งกับการเลอืกปฏิบิัตดิว้ยเหตแุหง่เพศสภาพ การจ่ายคา่จา้งที�ไมเ่ทา่เทยีม และความเสี�ยง 
อื�น ๆ ที�กลุม่แรงงานขา้มชาตเิฉพาะกลุม่ตอ้งเผชญิ เชน่ สตร ีและผูพ้กิาร โดยโครงการมวีตัถปุระสงค ์ดงันี� 

• เพื�อสนับสนุนการตอบสนองตอ่ GESI และการปฏิบิตัติามมาตรฐานและนโยบายแรงงานในการจา้งงานผา่นความรว่มมอืกบัภาคเอกชน
• เพื�อสนับสนุนไม่ใหม้กีารจา้งงานที�เป็นการเลอืกปฏิบิัตสิำาหรับสตรแีละเด็ก โดยทำาใหแ้น่ใจวา่มกีารกำาหนดและบังคับใชน้โยบายเหลา่นี�ภายในบรษัิท 
 (เชน่ ยกเลกินโยบายที�จำากดัการทำางานของแรงงานสตรใีนบางอาชพี บงัคบัใชน้โยบายที�คุม้ครองสตรมีคีรรภจ์ากการเลอืกปฏิบิัต ิหรอืรับรองมนีโยบาย 
 คุม้ครองสทิธขิองคนพกิารในการเขา้ถงึงานที�มคีณุคา่) 
• เพื�อรับรองใหเ้กดิกลไกการรอ้งเรยีนที�ครอบคลมุและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูย้า้ยถิ�นฐาน รวมถงึสตรแีละกลุม่คนชายขอบ

ก�รเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ ส่งเสริมให้เกิดก�รย้�ยถ่ินอย่�งปลอดภัยของสตรีได้อย่�งไร

ในประเทศบังกลาเทศ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการยา้ยถิ�นแรงงานของสตรมีแีนวโนม้ลดลงนับตั �งแตม่กีารสรา้งหอพักและการใหข้อ้มลูดา้นสาธารณสขุ 
นอกจากนี� การปรกึษาหารอืกนัภายในครอบครัวมสีว่นสนับสนุนกระบวนการโดยการชว่ยเหลอืครอบครัวและสตร ียอมรับการตดัสนิใจของสตรใีนการทำางาน 
และสนับสนุนใหห้าวธิทีี�จะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนขณะที�สตรอีอกไปทำางานโดยไมเ่กดิผลกระทบที�ไมค่าดคดิ การเปลี�ยนแปลงเหลา่นี�ทำาใหส้ตร ี
วยัรุน่และสตรโีสดสามารถยา้ยถิ�นไปเมอืงธากา เพื�อทำางานโรงงานไดโ้ดยไมต่อ้งเผชญิกบัการเลอืกปฏิบิตัแิละผลกระทบรา้ยแรง
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ส่งเสริมบทบ�ทของตำ�รวจหญิงในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
ปัจจุบันทั�วโลกมีผูแ้ทนสตรีที�ปฏิบิัตงิานในสายงานยุตธิรรมประมาณ 
รอ้ยละ 10 การขาดแคลนสตรีในสายงานยุติธรรมทางอาญาย่อม 
หมายความวา่การคัดแยกผูเ้สยีหายจากคา้มนุษย ์การตัดสนิใจ และการ
สบืสวนคดนัี�นกระทำาผา่นมมุมองของบรุษุที�เต็มไปดว้ยทศันคต ิบรรทดัฐาน
อคต ิและแนวทางของผูช้าย ในประเทศกัมพูชา พม่า และฟิลปิปินส ์
โครงการออสเตรเลยี-เอเชยี เพื�อตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Australia Asia 
Program to Combat Trafficking in Persons) ดำาเนนิงานรว่มกบัหน่วย
งานตอ่ตา้นการคา้มนุษยเ์พื�อจัดทำาโครงการใหค้ำาปรกึษาและใหค้ำาแนะนำา
แกต่ำารวจหญงิ วตัถปุระสงคข์องโครงการคอืเพื�อสง่เสรมิความกา้วหนา้ใน
หนา้ที�การงานของตำารวจหญงิ เพื�อสรา้งทักษะความเป็นผูน้ำาและสง่เสรมิ
ความกา้วหนา้ในสายการปฏิบิตังิานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์และสรา้งแรงจงูใจ
ใหต้ำารวจหญงิที�มคีวามเชี�ยวชาญดา้นงานตอ่ตา้นการคา้มนุษยย์งัคงปฏิบิตั ิ
หนา้ที�ในงานตำารวจหลังจากการสมรส และพัฒนาประสทิธภิาพของงาน
ตำารวจผา่นการสง่เสรมิและแสดงหลกัการและแนวปฏิบิตัดิา้นความเสมอภาค
ทางเพศ ในประเทศกัมพูชา ช่วงทา้ยของโปรแกรม มีตำารวจหญิง 
รอ้ยละ 59 (44 คน) ไดเ้ลื�อนตำาแหน่งหรอืไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบิตังิานที�
สงูขึ�นเมื�อเทยีบกบัตำารวจหญงิรอ้ยละ 5 ที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ
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GESI ในกิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในประเทศหรือพื�นท่ีปล�ยท�ง
ในประเทศปลายทาง กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยม์ุง่เนน้ที�การคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์การสง่ตวักลบั และการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหาย
จากการคา้มนุษย ์รวมถงึการปรับปรงุการตดิตามงานที�สุม่เสี�ยงและการเพิ�มโอกาสการเขา้ถงึขอ้มลูและสายดว่นใหแ้กผู่ย้า้ยถิ�นฐานหรอืผูเ้สยีหายจากการ
คา้มนุษย ์การบรูณาการ GESI เขา้กบักจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศปลายทางสามารถกอ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์ดงันี�

• การปรับปรงุการบง่ชี�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�หลบซอ่นที�กลบัคนืสูช่มุชนของตน และการบง่ชี�ดว้ยตวัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์อง
• การฝึ่กใหผู้ใ้หบ้รกิารสว่นหนา้มทีักษะที�จำาเป็นสำาหรับใหบ้รกิารผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และทำาใหแ้น่ใจวา่บรกิารนั�น (การใหข้อ้มลู บรกิารจาก 
 สถานคุม้ครอง การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจติใจและสงัคม บรกิารสาธารณสขุ และการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย) ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 
 ของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์กุราย
• การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กส่ถาบันที�ดำาเนนิงานดา้นการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นการยุตกิารเลอืกปฏิบิัต ิและส่งเสรมิใหเ้กดิวธิกีารทำางานที� 
 คำานงึถงึ GESI

ก�รปรับปรุงแนวท�งก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และก�รท่ีผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์แสดงตน
ว่�เป็นผู้เสียห�ยเอง
เนื�องจากจำานวนของคดกีารคา้มนุษยท์ี�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นผูช้ายหรอืคนขา้มเพศเพิ�มมากขึ�น บทบาทของเจา้หนา้ที�ตำารวจจงึเปลี�ยนไป ดงันั�น
จงึมคีวามจำาเป็นอยา่งยิ�งที�เจา้หนา้ที�ตำารวจทกุนายจะตอ้งมคีวามรูท้ี�เป็นปัจจบุันเกี�ยวกบัรปูแบบของการคา้มนุษยแ์ละลักษณะของผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษยเ์พื�อใหส้ามารถคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ดด้ขี ึ�น ในขณะเดยีวกนัยงัจำาเป็นที�จะตอ้งรับรองวา่เจา้หนา้ที�ชายและหญงิสามารถมบีทบาท ทำา
หนา้ที� และดำาเนนิงานไดเ้หมอืนกนัโดยไมค่ำานงึถงึเพศสภาพของพวกเขา เจา้หนา้ที�ตำารวจหญงิมบีทบาทสำาคญัเนื�องจากพวกเขายนืหยัดเพื�อสตรแีละ
ประโยชนข์องสตร ีการมเีจา้หนา้ที�สตรใีนสถานตีำารวจเป็นสญัญาณบง่บอกวา่มเีจา้หนา้ที�ตำารวจอยูท่ี�นั�นเพื�อคุม้ครองประชาชนทกุคน ซึ�งอาจทำาใหผู้เ้สยีหาย
จากการคา้มนุษยจ์ะกลา้แสดงตนมากขึ�น
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โต๊ะรับแจ้งคว�มต�มเพศสภ�พ ณ สถ�นีตำ�รวจช่วยปรับปรุงกระบวนก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
ในทวปีเอเชยีตามสถานีตำารวจจะมโีต๊ะรับแจง้ความสำาหรับสตรแียกไว ้เนื�องจากสนับสนุนใหส้ตรกีลา้ที�จะแสดงตนวา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย ์ในประเทศฟิลปิปินส ์โตะ๊รับแจง้ความสำาหรับสตรมีบีทบาทสำาคญัในการจัดการคดคีา้มนุษย ์ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศฟิลปิปินสเ์สรมิสรา้ง
ความมุง่มั�นในการดำาเนนิงานดา้น GESI โดยการจัดใหม้โีตะ๊รับแจง้ความสำาหรับกลุม่ LGBTQ+ ในสถานตีำารวจ แมว้า่โตะ๊สำาหรับกลุม่ LGBTQ+ 
จะออกแบบมาเพื�อตอบสนองตอ่อาชญากรรมที�เกดิจากความเกลยีดชงัและการคกุคามทั�วไปที�กระทำาตอ่บคุคลที�เป็น LGBTQ+ แตก่็มไิดห้า้มไม่
ใหเ้จา้หนา้ที�ตำารวจจัดการคดคีา้มนุษยท์ี�ผูเ้สยีหายเป็นบคุคลที�มคีวามหลากหลายทางเพศ เจา้หนา้ที�ตำารวจประจำาโตะ๊รับแจง้ความตามเพศสภาพ
เหลา่นี�ผา่นการฝึ่กอบรมเกี�ยวกบัมติดิา้น GESI ของงานอาชญากรรม รวมถงึการคา้มนุษย ์และผา่นการฝึ่กอบรมเกี�ยวกบัทกัษะการทำางานและวธิี
การทำางานที�ไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบิตั ิในกรณีที�ไมม่กีารจัดโตะ๊รับแจง้ความตามเพศไว ้วธิดีำาเนนิการมาตรฐานอาจอนุญาตใหผู้เ้สยีหายจากการคา้
มนุษยเ์ลอืกเพศของผูส้มัภาษณแ์ละกำาหนดแนวปฏิบิตัสิำาหรับการจัดการคดทีี�ตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ
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ก�รฝึึกให้ผู้ให้บริก�รส่วนหน้�มีทักษะท่ีจำ�เป็นสำ�หรับให้บริก�รผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

หลักการและแนวทางดา้น GESI เป็นพื�นฐานสำาหรับการดำาเนนิกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ี�ถกูออกแบบขึ�นมาเพื�อปรับปรุงการใหบ้รกิารสว่นหนา้ 
เนื�องจากเป็นการใหบ้รกิารแกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยโ์ดยตรง กจิกรรมเพื�อการพัฒนาทกัษะผูใ้หบ้รกิารสว่นหนา้จงึควรประกอบดว้ยขั �นตอนการทำางาน
รว่มกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์การประเมนิความเสี�ยง และการใหบ้รกิารโดยปราศจากอคตแิละการเลอืกปฏิบิตั ิสว่นกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยอ์ื�น
ที�กำาหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารขั �นตำ�าหรอืพัฒนากระบวนการการสง่ตอ่สามารถปรับปรงุไดโ้ดยการบรูณาการ GESI เขา้กบักจิกรรมเหลา่นั�น

อคติท�งเพศก่อให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติในสถ�นคุ้มครอง
ในประเทศบงักลาเทศและเนปาลแมว้า่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยป์ระสงคท์ี�จะรับความชว่ยเหลอืซึ�งดำาเนนิการโดยชมุชนเป็นหลกัมากกวา่ สตรมีักจะ
ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากสถานคุม้ครองเป็นหลกั ในขณะที�บรุษุอาศยัอยูใ่นชมุชนได ้ในทำานองเดยีวกนัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นสตรมีักไดรั้บ
การใหค้ำาปรกึษาทางจติและทางสังคม สว่นบุรุษมักไดรั้บการฝึ่กทักษะซึ�งเป็นการเพิ�มโอกาสทางเศรษฐกจิมากกว่าทักษะที�ฝึ่กใหแ้กส่ตร ีเมื�อมติ ิ
ดา้น GESI ไมถ่กูนำามาพจิารณาในการจัดทำากจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยเ์หลา่นี� ยอ่ม
มผีลเป็นการตอกยำ�าการเหมารวมทางเพศสภาพและลดประสทิธภิาพของกจิกรรม 
โครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศบงักลาเทศจงึจัดฝึ่กอบรมใหก้บัผูใ้หบ้รกิารสว่น
หนา้เพื�อใหค้ำาปรกึษาทางจติใจและสังคมแกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้าย
มากขึ�น

ง�นวิจัยเก่ียวกับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์เน้นยำ��คว�มต้องก�ร 
ของผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ท่ีเป็นกลุ่ม LGBTQ+

โครงการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยโดย USAID จัดทำางานวจัิยเกี�ยวกับ 
แมแ่บบของการดแูลผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ขอ้เสนอแนะจากรายงานไดเ้นน้ถงึ
ความจำาเป็นที�ตอ้งประเมนิสถานคุม้ครองเพื�อคน้หาแนวปฏิบิตัทิี�ดใีนการใหก้ารสนับสนุน
กลุม่ LGBTQ+ กด ที�นี� เพื�ออา่นเพิ�มเตมิ
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     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีก�รนำ�    
      ม�ตรฐ�นก�รดูแลท่ีเป็นก�รตอบสนองต่อ  
      GESI ม�ใช้กับบริก�รส่วนหน้�

กด ที�นี� สำาหรับเครื�องมอืที�เป็นประโยชนส์ำาหรับผูป้ฏิบิตั ิ
งานที�ดำาเนินงานดา้นสาธารณสุข การกลับคนืสู่สังคม 
และการสง่ตอ่

กด ที�นี� เพื�อเรียนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับการนำาแนวทางที� 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางมาใชก้ับการ
คุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

https://www.winrock.org/wp-content/uploads/2019/10/20191023-Thailand-CTIP-Shelter-Report.pdf
https://www.justice.gov.il/En/Units/Trafficking/MainDocs/Trafficking_Survivor_Care_Standards.pdf
https://cclou.org/wp-content/uploads/2018/11/Guiding-Principles-for-Agencies-16-FINAL.pdf
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ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับสถ�บันท่ีดำ�เนินง�นด้�น 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์เพ่ือยุติก�รเลือกปฏิบัติ และส่งเสริม
วิธีีก�รดำ�เนินง�นท่ีตอบสนองต่อ GESI
การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยเ์พื�อนำา
วธิกีารดำาเนินงานที�ตอบสนองต่อ GESI มาใชจ้ำาเป็นตอ้งทำาการประเมนิและขจัด
อปุสรรคในการเขา้ถงึ นอกจากนี� สถาบนัยงัตอ้งตรวจสอบวฒันธรรมองคก์รของตนเอง
เพื�อยกเลกินโยบายและแนวปฏิบิตัทิี�เป็นการเลอืกปฏิบิตั ิ

ศ�ลพิจ�รณ�คดีเก่ียวกับเพศช่วยส่งเสริมก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธีรรม

ในประเทศไทย องคก์ารเพื�อสตรแีหง่สหประชาชาตไิดล้งนามในสญัญากบัสถาบนัเพื�อ
การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (TIJ) เพื�อชว่ยเหลอืสตรแีละเด็กผูห้ญงิที�ประสบกบัการ
ถูกละเมดิและความรุนแรงใหไ้ดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายและความยุตธิรรม 
พนักงานอยัการและผูพ้พิากษาไดรั้บการฝึ่กอบรมเกี�ยวกบัเพศสภาพ และศาลจำาลอง
ดำาเนนิการเพื�อประกนัวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละพยานในคดจีะไมต่อ้งเผชญิ
หนา้กบัผูถ้กูกลา่วหา นอกจากนี� ประเทศไทยยงัจัดทำาระบบศาลจำาลองที�แสดงภาพวา่
ฝ่่ายไหนจะนั�งตรงจดุใดในการพจิารณาคดจีรงิ ซึ�งศาลจำาลองนี�ชว่ยใหผู้เ้สยีหายจาก
การคา้มนุษยท์ราบล่วงหนา้ว่ากระบวนการพจิารณาคดมีีลักษณะเป็นอย่างไร ใน
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ศาลยังจัดใหไ้มม่กีารเผชญิหนา้กันระหวา่ง 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละผูถ้กูกลา่วหาดว้ยการปิดผา้มา่น กำาหนดใหใ้ชท้างเขา้
ศาลคนละทาง การใหก้ารผา่นวดิโีอ และจัดใหม้หีอ้งสมัภาษณส์ว่นตวั

GESI ในกิจกรรมก�รกลับคืนสู่สังคมของง�นต่อต้�นก�รค้�
มนุษย์
กจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ี�มุง่เนน้ที�การกลับคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์ักใหค้วามสำาคัญกบัการชว่ยใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
สรา้งชวีติของพวกเขาขึ�นใหมอ่กีครั �ง กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั GESI มดีงันี�

  • การเปลี�ยนทศันคตแิละนโยบายเพื�อปกป้องผูย้า้ยถิ�นฐานและชนกลุม่นอ้ยที�ถกูเลอืกปฏิบิตั ิและ
  • การแกไ้ขอปุสรรคในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและบรกิาร

ก�รเปล่ียนทัศนคติและนโยบ�ยเพ่ือปกป้องผู้ย้�ยถ่ินฐ�นและชนกลุ่มน้อยท่ีถูกเลือกปฏิบัติ
หนึ�งในอปุสรรคของการกลบัคนืสูช่มุชนของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยค์อืการตตีราจากสงัคมและการเลอืกปฏิบิตัทิี�พวกเขาตอ้งประสบเมื�อเดนิทางกลบั
ภมูลิำาเนา แนวทาง GESI มุง่เนน้ที�การดำาเนนิงานรว่มกบัสื�อและชมุชนเพื�อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจในจรยิธรรม (เชน่ การไมเ่ผยแพรช่ื�อผูเ้สยีหาย
จากการคา้มนุษย)์ การไดรั้บคดัเลอืกเป็นผูแ้ทนของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยโ์ดยไมเ่ลอืกปฏิบิัต ิและการจัดใหม้เีครื�องมอืเพื�อตรวจสอบและตดิตาม
การนำาเสนอภาพผูเ้สยีหายจากคา้มนุษยข์องสื�อ นอกจากนี� แนวทางใหม ่ๆ  สามารถนำามาใชเ้พื�อเปลี�ยนแปลงทศันคตเิกี�ยวกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
ได ้เชน่ รายการวทิย ุโรงภาพยนตร ์การประชมุ และการรณรงค์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีบูรณ�ก�ร     
     GESI เข้�กับกระบวนก�รจัดซื้�อและห่วงโซ่้ 
     อุปท�น

วธินีำาแนวปฏิบิัตทิี�ดไีปใชก้ับกระบวนการจัดหาแรงงาน
เมื�อตอ่สูก้บัปัญหาทาสสมยัใหม่

การตอ่สูก้บัทาสสมยัใหมใ่นหว่งโซอ่ปุทานของรัฐ

รายการตรวจสอบการป้องกนัทาสสมยัใหมส่ำาหรับหว่งโซ่
การจัดซื�อและอปุทาน

     เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีตรวจสอบ  
     GESI ในระดับองค์กร

การตรวจสอบ GESI เป็นระยะชว่ยตดิตามความกา้วหนา้
ขององคก์รในความมุง่มั�นใหเ้กดิ GESI ในการดำาเนนิงาน
และกจิกรรม กด ที�นี� สำาหรับเครื�องมอืในการจัดทำารายการ
ตรวจสอบ GESI ในระดบัองคก์ร

https://ccsbestpractice.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/DocGo.Net-Supply-Chain-Sustainability-Procurement-Guidance-How-to-embed-best-practice-in-your-procurement-when-combating-modern-slavery.pdf
https://ccsbestpractice.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/DocGo.Net-Supply-Chain-Sustainability-Procurement-Guidance-How-to-embed-best-practice-in-your-procurement-when-combating-modern-slavery.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830150/September_2019_Modern_Slavery_Guidance.pdf
https://www.cips.org/Documents/Membership/Branch%20Speaker%20Presentations/Modern%20slavery%20prevention%20checklist.pdf
https://www.cips.org/Documents/Membership/Branch%20Speaker%20Presentations/Modern%20slavery%20prevention%20checklist.pdf
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     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : ตัวอย่�งเพ่ิม 
     เติมสำ�หรับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ัวโลก
สำำาหรับ้ตั่วอย่างเพ่ิิ่มีเติ่มีของการบู้รณาการ GESI เข้ากับ้
การต่่อต้่านการค้ำามีนุษย์

กด ที�นี� เพื�อด ู100 แนวปฏิบิัตทิี�ดใีนการตอ่ตา้นการคา้
มนุษย ์: บทบาทของภาคประชาสงัคม และกดที�นี�เพื�อดู
ตัวอยา่งเพิ�มเตมิจาก 20 วธิทีี�ทา่นสามารถมสีว่นรว่มใน
การตอ่สูก้บัการคา้มนุษยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2563

ทัศนคติท�งเพศส่งผลกระทบต่อกิจกรรม 
ก�รกลับคืนสู่สังคมอย่�งไร

ในประเทศบังกลาเทศ สตรทีี�เป็นผูเ้สยีหายจากการมนุษยย์ังตอ้งเผชญิกบัการ
เลอืกปฏิบิตัเิมื�อกลบัสูช่มุชน หากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยก์ลบัภมูลิำาเนาโดย
ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทางเศรษฐกจิแกค่รอบครัวได ้พวกเขาจะถกูเลอืก
ปฏิบิตัแิละอาจเกดิความรูส้กึอบัอายและรูส้กึผดิ การขจัดความรูส้กึเหลา่นี�เป็นสิ�ง
สำาคญัสำาหรับกระบวนการกลบัคนืสูส่งัคม พรอ้มกบัการทำางานรว่มกบัชมุชนเพื�อ
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ตรทีี�เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ปัจจุบันผูเ้สยีหาย
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สามารถนำาขอ้พจิารณาดา้น GESI มาบรรจใุนแผนการตดิตามและการประเมนิไดอ้ยา่งไร หน่วยการเรยีนรูน้ี�ยงัใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกบัการเก็บขอ้มลูแบบ
จำาแนกประเภท ผลลพัธจ์ากการตคีวาม และถา่ยทอดความเปลี�ยนแปลงจากมมุมองดา้น GESI

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/FAASN_gender_8_email_REV.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53038dd2e4b0f8636b5fa8c3/t/5747ca714c2f85be64f0473f/1464322756170/toolkit+version+20160526+hq.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53038dd2e4b0f8636b5fa8c3/t/5747ca714c2f85be64f0473f/1464322756170/toolkit+version+20160526+hq.pdf
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/
https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/
https://files.institutesi.org/Stateless-Trafficking_Thailand.pdf
https://files.institutesi.org/Stateless-Trafficking_Thailand.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/09/going-home-english-final.pdf
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/09/going-home-english-final.pdf
https://acc.coj.go.th/th/file/get/file/2019081537ba1eb87f0d9226ce09067587c5f0d8133331.pdf
https://acc.coj.go.th/th/file/get/file/2019081537ba1eb87f0d9226ce09067587c5f0d8133331.pdf
https://www.dcaf.ch/gender-and-security-toolkit
https://www.dcaf.ch/gender-and-security-toolkit
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Training_Manual_-_Police%5b1%5d.pdf
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ
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วธิิกี�รนำ�ข้อ้พิ่จิึ�รณ�ด�้น 
GESI ม�บรรจึใุนเคำรื�องมอื
 MEL 1

วธิกีารระบตุวัชี�วดัที�ตอบสนอง
ตอ่ GESI            
                                                               
เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่า 
การบรูณาการ GESI ในแผน 
MEL นั�นดำาเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ

วธิีถ่ายทอดและรายงานผล 
GESI                                                                                   

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ                                                                                                           

     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีก�รบูรณ�ก�ร     
    GESI เข้�กับแผน MEL

กด ที�นี� เพื�อดแูหลง่ขอ้มลูที�ครอบคลมุเกี�ยวกบัการบรูณาการ
ดา้นเพศสภาพเขา้กบัแผน MEL

กด ที�นี� สำาหรับคำาแนะนำาเกี�ยวกบัการบรูณาการดา้นความ
พกิารเขา้กบัแผน MEL
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คำำ�อธิบิ�ย : หน่วยการเรยีนรูน้ี�ใหแ้นวทางเกี�ยวกับการนำา GESI  
มาใชก้ับแผนการตดิตามและการประเมนิผล โดยคำานงึถงึผูป้ฏิบิัติ
งานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ี�หลากหลาย หน่วยการเรยีนรูน้ี�ยงั
ใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกับการเขยีนตัวชี�วัด GESI กระบวนการบง่ชี�และ
การเก็บขอ้มูลแบบจำาแนกประเภท และการถ่ายทอดผลลัพธด์า้น 
GESI

วิธีีก�รนำ�ข้อพิจ�รณ�ด้�น GESI ม�บรรจุใน
เคร่ืองมือ MEL
ขั �นตอนแรกสำาหรับการบูรณาการ GESI เขา้กับการติดตาม  
การประเมนิผล และการเรยีนรู ้ (Monitoring, Evaluation, and  
Learning – MEL) คอืการพัฒนาแผน MEL ที�สมบรูณ์ แผน MEL 
รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัผลผลติและผลลัพธส์ำาหรับกลุม่ที�หลากลาย
และแจง้ใหท้างโครงการทราบถงึขอ้จำากัดใด ๆ ที�อาจกระทบต่อ 
รปูแบบและการขยายขนาดกจิกรรม การบรูณาการ GESI เขา้กบัแผน 
MEL จำาเป็นตอ้งมี

 • การระบตุวัชี�วดัที�ตอบสนองตอ่ GESI
 • การจำาแนกประเภทขอ้มลู และ
 • การเกบ็ขอ้มลูจำาแนกประเภท

ต่อไปนี�จะเป็นการอภปิรายเกี�ยวกับการดำาเนินการในแต่ละดา้น 
พรอ้มทั �งตวัอยา่งขอ้มลูที�ตอ้งนำาไปประกอบการดำาเนนิการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-16-128-en
http://universaldesignaustralia.net.au/wp-content/uploads/2017/02/Rhodes-Disability-Data-3-October-2016.pdf
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วิธีีก�รระบุตัวชี�วัดท่ีตอบสนองต่อ GESI
มตีวัชี�วดั GESI จำานวนมากที�เจาะจงเฉพาะดา้น ตวัอยา่งเชน่ ตวัชี�วดัที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นใดดา้นหนึ�ง
โดยเฉพาะ เชน่ ดา้นสขุภาพ ดา้นการศกึษา หรอืดา้นการดำารงชวีติ อยา่งไรกต็าม เนื�องจากการยา้ยถิ�น
อย่างปลอดภัยและโครงการต่อตา้นการคา้มนุษยม์ักดำาเนินงานในหลายดา้น ผูป้ฏิบิัตงิานควร
พจิารณาเลอืกตัวชี�วัดที�เชื�อมตอ่กนัหนึ�งหรอืสองตัวชี�วัดเพื�อพัฒนาขอ้มลูในโครงการ GESI ของ
พวกเขา

ติวัชัี�วดัโดยท ั�วไปที�ใชัก้บัง�นด�้นก�รคำุม้คำรองเด็กหรอืโคำรงก�รติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนุษยใ์น
เด็กอ�จึประกอบดว้ย

  อตัรารอ้ยละของเด็กในชว่งอายรุะหวา่ง 12-18 ปี ที�ประสบกบัปัญหาความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศในชว่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา โดยแยกตามเพศ

ติวัชัี�วดัด�้น GESI ที�เชัื�อมติอ่กนั ซึ่ึ�งเกี�ยวข้อ้งกบัโคำรงก�รติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุยท์ ั�งหมดอ�จึประกอบดว้ย

  อตัรารอ้ยละของสตร ีบรุษุ และผูพ้กิารที�แจง้วา่พวกเขาเขา้รว่มการประชมุในระดบัชมุชนหรอืการรวมกลุม่อื�น ๆ

วธิิหีนึ�งในก�รหลืกีเลืี�ยงอคำติภิั�ยในภั�คำสำว่นในติวัชัี�วดัคำอืก�รใชัว้ธิิกี�รมสีำว่นรว่ม เพิ่ื�อใหผู้้้ไ้ดร้บัผู้ลืประโยชันจ์ึ�กโคำรงก�รเข้�้ม�มสีำว่นรว่ม
โดยติรงในก�รกำ�หนดติวัชัี�วดั ท�่นสำ�ม�รถึทำ�ใหแ้นใ่จึไดว้�่จึะมกี�รพิ่ฒัน�ติวัชัี�วดัในลืกัษณะที�ทุกฝ่่�ยมสีำว่นรว่ม โดยก�รสำอบถึ�มผู้้ไ้ดร้บั 
ผู้ลืประโยชันจ์ึ�กโคำรงก�รถึงึก�รเปลืี�ยนแปลืงที�พิ่วกเข้�คำ�ดหวงัว�่จึะไดเ้ห็นเมื�อกจิึกรรมเสำร็จึสำิ�นลืง ติวัชัี�วดัที�กำ�หนดข้ึ�นในลืกัษณะนี�จึะมุง่เป้�
ไปที�ประเด็นปญัห�ที�หลื�กหลื�ยแลืะผู้ลืลืพัิ่ธิท์ ี�มุง่ประสำงคำโ์ดยไดร้บัก�รจึดัลืำ�ดบัคำว�มสำำ�คำญัติ�มกลืุม่เป้�หม�ย กรณุ�นำ�ติวัชัี�วดัติอ่ไปนี�ม�ใชั้

  จำานวนรอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการเพื�อการดำารงชพี (Livelihood Project) ที�รายงานวา่มอีสิรภาพมากขึ�นหลงัโครงการสิ�นสดุลง 6 เดอืน

  จำานวนรอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการเพื�อการดำารงชพี (Livelihood Project) ที�รายงานวา่มรีายไดเ้พยีงพอสำาหรับการดำารงชพี

ผูเ้ขา้รว่มบางคนอาจมคีวามตอ้งการแตกตา่งกนัจากโครงการ อาจเป็นไปไดว้า่ในบางประเทศ ตัวชี�วัดแรกสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตอ้งการทางเศรษฐกจิของ
สตรใีนประเทศใดประเทศหนึ�ง บอ่ยครั �งในบรบิทนี�สตรมีกัไมค่อ่ยไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นกำาลงัหลกัของแรงงาน และพวกเขาหวงัวา่ผลลพัธข์องโครงการคอื
การจา้งงานที�มั�นคง การเพิ�มขึ�นของอำานาจในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการบรหิารจัดการรายไดใ้นครัวเรอืน และการเคลื�อนไหวไดอ้ยา่งเสรมีากขึ�นขึ�นอยูก่บัแตล่ะ
บรบิท ตวัชี�วดัที�สองสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตอ้งการทางเศรษฐกจิของบรุษุไดด้กีวา่ ในบางประเทศที�บรุษุเป็นคนหาเลี�ยงครอบครัว พวกเขาอาจมอีสิระอยูแ่ลว้
และสนใจที�จะจนุเจอืครอบครัวมากกวา่เมื�อโครงการสิ�นสดุลง

ข้อมูลแบบจำ�แนกประเภทใดบ้�งท่ีจำ�เป็น
การเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูแบบจำาแนกประเภทโดยเพศ อาย ุความพกิาร ภมูศิาสตร ์เพศวถิ ีหรอืชาตพัินธุ ์ทำาใหเ้ขา้ใจการเขา้ร่วม การเขา้ถงึ การแสดง 
ความคดิเห็น การชกัจงูและโนม้นา้ว และความเป็นผูแ้ทนของกลุม่เป้าหมายที�เขา้รว่มโครงการไดด้ขี ึ�น เพื�อลดจำานวนขอ้มลูที�เรยีกเกบ็ จงึสำาคญัอยา่งยิ�งที�จะ
ตอ้งบง่ชี�วา่ขอ้มลูใดที�จำาเป็น และหมวดหมูท่างเพศสภาพและทางสงัคมของขอ้มลูใดบา้งที�ตอ้งแยกประเภท
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     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : ก�รใช้ 
      แนวท�งก�รมีส่วนร่วมกับแผน MEL

กด ที�นี�  สำาหรับคำาแนะนำาเกี�ยวกับการใช ้
แนวทางการมสีว่นรว่มกบัแผน MEL ในแตล่ะ 
ลำาดบัขั �นในรอบของโครงการ

https://www.participatorymethods.org/task/plan-monitor-and-evaluate
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คำำ�ถึ�มติอ่ไปนี�ชัว่ยในก�รติดัสำนิใจึว�่ข้อ้มล้ืแบบจึำ�แนกประเภัทใดบ�้ง
ที�ติอ้งจึดัเก็บ

  • ใครคอืเป้าหมายของการจัดกจิกรรม : บุรุษ สตร ีผูพ้กิาร กลุ่มทางศาสนา และ 
   /หรอืชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุ์
  • ขอ้มลูอื�นใดบา้งที�มอียูใ่นแผนการจัดทำาหรอืคำาอธบิายกจิกรรมเกี�ยวกบักจิกรรมและ 
   กลุม่ที�มแีนวโนม้วา่จะไดรั้บผลกระทบ
  • ขอ้มลูพื�นฐานบอกอะไรกบัเราเกี�ยวกบัปัญหาที�กจิกรรมพยายามแกไ้ข
  • มกีลุม่ใดบา้งที�เผชญิกบัการเลอืกปฏิบิตัใินรปูแบบที�หลากหลายหรอืซบัซอ้น

เพิ่ื�อเป็นติวัอย�่ง เร�ม�พิ่จิึ�รณ�โคำรงก�รติอ่ติ�้นก�รคำ�้มนษุยท์ ี�ติอ้งก�รจึดักจิึกรรม เพิ่ื�อพิ่ฒัน�บรกิ�รใหค้ำำ�ปรกึษ�แกผู่้้ย้�้ยถึิ�นฐ�นที�กลืบัสำ้่
ภัม้ลิืำ�เน�แลืะผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุย ์แผู้นก�รดำ�เนนิง�นบอกกบัเร�ว�่กจิึกรรมดงักลื�่วติอ้งก�รเพิ่ิ�มจึำ�นวนผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยท์ ี�
สำ�ม�รถึเข้�้ถึงึบรกิ�รก�รใหค้ำำ�ปรกึษ� ท ั�งนี� แผู้นก�รติดิติ�มแลืะประเมนิผู้ลืรวมอย้ใ่นติวัชัี�วดัดงัติอ่ไปนี�

  • จำานวนบรุษุและสตรทีี�เขา้ถงึบรกิาร (จำาแนกโดยเพศ) และอายลุกูคา้ที�เขา้ถงึบรกิาร (จำาแนกโดยอาย)ุ

อย�่งไรก็ติ�ม ข้อ้มล้ืพิ่ื�นฐ�นใหข้้อ้มล้ืเพิ่ิ�มเติมิที�สำ�ม�รถึนำ�ไปใชัป้รบัปรงุผู้ลืลืพัิ่ธิข์้องโคำรงก�รแลืะผู้ลืสำำ�หรบักลืุม่เป้�หม�ยได ้ข้อ้มล้ืพิ่ื�นฐ�น
อ�จึแสำดงใหเ้ห็นว�่มผีู้้ช้ั�ยจึำ�นวนนอ้ยที�เข้�้รว่มก�รฝึ่กอบรมเป็นผู้้ใ้หค้ำำ�ปรกึษ� หรอืผู้้ช้ั�ยที�เป็นชันกลืุม่นอ้ยท�งชั�ติพิิ่นัธิุแ์ลืะผู้้เ้สำยีห�ยจึ�ก
ก�รคำ�้มนษุยท์ ี�เป็นสำติรซีึ่ึ�งเป็นผู้้พ้ิ่กิ�รติอ้งเผู้ชัญิกบัอปุสำรรคำในก�รเข้�้ถึงึบรกิ�รใหค้ำำ�ปรกึษ� บรบิทเพิ่ิ�มเติมินี�เสำนอว�่จึำ�เป็นติอ้งมตีิวัชัี�วดัแลืะ
ข้อ้มล้ืแบบจึำ�แนกประเภัท เชัน่

  • สดัสว่นของผูใ้หค้ำาปรกึษาที�เป็นผูช้ายที�ผา่นการฝึ่กอบรมตอ่ผูใ้หค้ำาปรกึษาที�เป็นผูห้ญงิที�ผา่นการฝึ่กอบรม (จำาแนกโดยเพศ/ชาตพัินธุ)์
  • จำานวนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุ/์ผูพ้กิาร (จำาแนกโดยชาตพัินธุ ์เพศ และความพกิาร) ที�เขา้ถงึบรกิารใหค้ำาปรกึษา

ติวัชัี�วดัเหลื�่นี�ทำ�ใหเ้จึ�้หน�้ที�ประจึำ�โคำรงก�รติ ั�งคำำ�ถึ�มว�่
  • เหตใุดจงึมผีูใ้หค้ำาปรกึษาชายจำานวนนอ้ย
  • จำานวนผูใ้หค้ำาปรกึษาชายและจำานวนผูช้ายที�เขา้ถงึบรกิารใหค้ำาปรกึษามคีวามสมัพันธก์นัหรอืไม่
  • เราจะแกไ้ขปัญหาดงักลา่วอยา่งไร
  • มกีลุม่อื�นอกีหรอืไมท่ี�ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารใหค้ำาปรกึษาได ้

คำาตอบสำาหรับคำาถามเหลา่นี�ชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้การดดัแปลง และการจัดสรรทรัพยากร รวมถงึชกัจงูโนม้นา้วการออกแบบกจิกรรมใหม ่ๆ  หากเริ�มดำาเนนิ
โครงการไปแลว้โดยไมม่ขีอ้มลูพื�นฐาน อาจรวบรวมขอ้มลูและสถติเิพิ�มเตมิไดจ้ากเจา้หนา้ที�ประจำาโครงการ โดยเจา้หนา้ที�ประจำาโครงการอาจมสีว่นในการ
ระดมความคดิเห็นและปรับตวัชี�วดัเพื�อแกปั้ญหาที�กลุม่ตา่ง ๆ กำาลงัเผชญิอยู่

     แหล่งข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ :   
      กระบวนก�รตรวจสอบว่�วิธีีก�รเก็บ 
      ข้อมูลนั�นคำ�นึงถึงมิติด้�น GESI หรือไม่
กด ที�นี� เพื�อดรูายการตรวจสอบขอ้พจิารณาในการ
เก็บขอ้มูลจากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�ไดรั้บ
ความบอบชำ�าทางจติใจ

กด   ที�นี� เพื�อดูรายการตรวจสอบเกี�ยวกับการนำา 
GESI มาใชก้บัการเกบ็ขอ้มลู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://www.pacarepartnership.org/uploads/Trauma-informed_Interviewing_Tips_FINAL.pdf
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วิธีีเก็บข้อมูลแบบจำ�แนกประเภท
การเกบ็ขอ้มลูแบบจำาแนกประเภทจำาเป็นตอ้งคำานงึถงึวธิกีารและแนวทางที�เหมาะสมเพื�อให ้
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายที�สุด เมื�อทำางานกับผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ จำาเป็นตอ้งนำา 
ขอ้พจิารณาบางประการมาใชใ้นการพูดคุยเกี�ยวกับความบอบชำ�าทางจติใจ ความรุนแรง 
ทางเพศ และการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบดว้ยความละเอยีดออ่น

คำ�ถ�มหลักท่ีต้องพิจ�รณ�
 เราจะทำาใหแ้น่ใจไดอ้ยา่งไรวา่วธิเีกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจะแสดงกลุม่เป้าหมายได ้
 อยา่งถกูตอ้ง
 อะไรคอืเครื�องมอืที�เหมาะสมสำาหรับการเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพ
   มคีวามละเอยีดออ่นทางศาสนา วฒันธรรม หรอืชาตพัินธุใ์ด ๆ หรอืไมท่ี�อาจมผีลตอ่บคุคล/วธิกีารในการเกบ็ขอ้มลู

   หากเกบ็ขอ้มลูจากการอภปิรายกลุม่เล็ก ผูห้ญงิจะเขา้รว่มหรอืไมห่ากมผีูช้ายอยูใ่นกลุม่อภปิราย

   หากขอ้มลูเป็นขอ้มลูที�เกบ็จากทางไกลหรอืโดยบคุคลที�สาม เราจะตดิตามกระบวนการเหลา่นั�นไดอ้ยา่งไร

   จะเกบ็ขอ้มลูจากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืบคุคลที�มปีระวตัคิวามบอบชำ�าทางจติใจหรอืความรนุแรงทางเพศอยา่งไร

   เราจะทำาใหแ้น่ใจไดอ้ยา่งไรวา่มกีารเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่คนที�พดูภาษาอื�นดว้ย

   เราจะทำาใหแ้น่ใจไดอ้ยา่งไรวา่มกีารเกบ็ขอ้มลูจากผูพ้กิารดว้ย

   ใครจะเป็นผูเ้กบ็ขอ้มลู

   เจา้หนา้ที�เกบ็ขอ้มลู (ชายและหญงิ) ผา่นการฝึ่กอบรมหรอืยงั

   จะเกบ็ขอ้มลูจากแหลง่ใด

คำาตอบสำาหรับคำาถามเหลา่นี�จะชว่ยในการตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชว้ธิกีารและแนวทางใด

ส่ิงสำ�คัญอีกประก�รหน่ึงในด้�นจริยธีรรม คือ ก�รให้ผู้เข้�ร่วมทุกคนให้คว�มยินยอมในก�รเก็บข้อมูลและก�รไม่เปิดเผยช่ือผู้เข้�ร่วม เพ่ือช่วย
ในก�รตัดสินใจของผู้เข้�ร่วมว่�จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนก�รเก็บข้อมูลหรือไม่ อ�จให้คำ�อธิีบ�ยดังต่อไปนี�แก่พวกเข�

  • ขอ้มลูใดบา้งที�จะเกบ็รวบรวมและจะเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ด
  • เหตใุดจงึตอ้งเกบ็ขอ้มลู
  • โครงการจะนำาขอ้มลูไปใชอ้ยา่งไร
  • โครงการจะจัดเกบ็/บรหิารจัดการขอ้มลูอยา่งไร

การเขา้รว่มในกระบวนการเกบ็ขอ้มลูขึ�นอยูก่บัการตดัสนิใจของผูเ้ขา้รว่ม และสิ�งสำาคญัคอืตอ้งแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มทราบวา่พวกเขามสีทิธอิอกจากกระบวนการได ้
ทกุเมื�อ กด ที�นี� เพื�อเขา้ถงึแนวปฏิบิตัจิรยิธรรมวจัิย

     คำ�แนะนำ�ท่ีเป็นประโยชน์ : ข้อมูลใดท่ีต้องมีใน   
      ก�รร�ยง�น GESI ในก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

• การเปลี�ยนแปลงที�สง่ผลกระทบตอ่ผูเ้สยีหายจากการ 
 คา้มนุษยแ์ละกลุม่เสี�ยง
• การเปลี�ยนแปลงที�ความคดิเห็นและการชักจูงและ 
 โน ม้น า้ วของผู เ้ สียหายจากการค า้ม นุษย์มีต่อ 
 นโยบายและกฎหมาย

• การเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรมและศักยภาพของ 
 พันธมติร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/9789242595499/en/
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     เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ : จะบูรณ�ก�รข้อพิจ�รณ�ด้�น  
     GESI เข้�กับก�รวิจัยและก�รส่ือส�รได้อย่�งไร

ในการวางแผนกจิกรรมการถ่ายทอดหรอืการวจัิย สิ�งสำาคัญคอืตอ้ง
พจิารณาถงึภาษาที�ใช ้และวธิกีารนำาเสนอผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
และกลุม่เป้าหมายอื�น ๆ การเลอืกสื�อภาพลักษณ์หรอืใชภ้าษาที�ผดิ
อาจสง่ผลใหเ้กดิการเหมารวมในทางลบตอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
ในทางกลับกันการสื�อขอ้ความในทางบวกย่อมเป็นการส่งเสริม 
การตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

กด    ที�นี� เพื�อดรูายการตรวจสอบที�เป็นประโยชน์
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เร�จะทร�บได้อย่�งไรว่�ก�รบูรณ�ก�ร GESI ในแผน 
MEL นั�นดำ�เนินไปอย่�งมีประสิทธิีภ�พ
โครงก�รส�ม�รถประเมินประสิทธิีภ�พในก�รบูรณ�ก�ร GESI 
เข้�กับแผน MEL ได้หล�ยท�ง

  • โดยการตดิตามความกา้วหนา้ของแผนการดำาเนนิงานดา้น GESI
  • การทำางานรว่มกบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้น GESI เพื�อประเมนิผลดา้น GESI
  • โดยการนำาขอ้พจิารณาดา้น GESI มาบรรจุในขอบเขตงานสำาหรับ 
   การทบทวนโครงการระยะกลาง (Mid-Term Review) หรือการ 
   ประเมนิผลทา้ยโครงการ 

ก�รบูรณ�ก�รข้อพิจ�รณ�ด้�น GESI เข้�กับแผน MEL เป็น
ขั�นตอนท่ีวิเคร�ะห์ว่�อัตลักษณ์ท่ีหล�กหล�ย (เพศสภ�พ เพศวิถี
ศ�สน�และช�ติพันธ์ุี คว�มพิก�ร เชื�อช�ติ และสถ�นะท�งเศรษฐกิจ) 
เป็นตัวกำ�หนดส่ิงต่อไปนี�อย่�งไร

  • มคีวามกา้วหนา้ดา้นใดบา้งที�เกดิขึ�นกบัตวัชี�วดั GESI
  • มาตรการเพิ�มเตมิที�จำาเป็นสำาหรับการเพิ�มประสทิธภิาพของกจิกรรม 
   และการดำาเนนิงาน
  • ตัวอย่างแนวปฏิบิัตทิี�ดหีรือกรณีศกึษาที�สามารถนำามาใชเ้พื�อแสดง 
   ผลกระทบ ดำาเนนิกจิกรรมซำ�า หรอืใชเ้ป็นเครื�องมอืเพื�อการเรยีนรู ้
  • การเรยีนรูใ้นองคก์รและการแลกเปลี�ยนแนวทางเพื�อสง่เสรมิ GESI 
  • ทรัพยากรใดบา้งของโครงการที�จัดใหม้ไีวส้ำาหรับกลุ่มคนชายขอบ 
   ที�แตกตา่งกนัและอยา่งไร
  • การจัดสรรงบประมาณทำาใหเ้กดิความพยายามในการเก็บขอ้มลูดา้น  
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  • ความกา้วหนา้ของผลลัพธแ์ละตัวชี�วัดที�สง่ผลกระทบที�แสดงใหเ้ห็น 
   ถงึความเปลี�ยนแปลงในพฤตกิรรม ทัศนคต ิบรรทัดฐานทางสังคม  
   และแนวปฏิบิตั ิ
  • แนวโนม้ที�ผลลพัธนั์�นจะยั�งยนืตลอดไป

การทบทวนโครงการระยะกลางหรอืการประเมนิผลจะทำาใหไ้ดรั้บขอ้เสนอแนะที�
สามารถนำามาใชเ้พื�อปรับเปลี�ยนกจิกรรมหรอืโครงการในทางที�ดไีด ้
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ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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อาชี้ญากิรรมข้องกิารค้์ามนุษย์นั�นเปล้�ยนแปลงอยู่เสมอ ข้้อมูลและกิารรายงานเก้ิ�ยวักัิบ 
กิารต่อต้านกิารค้์ามนุษย์จึงมักิอ้างอิงจากิข้้อมูลท้ี่�ไม่สมบูรณ์หร่อไม่เพ้ยงพอ กิารนำาหลักิฐาน
จากิตัวัช้ี้�วััดและกิารวิัเค์ราะห์ GESI มาใช้ี้กัิบกิารรายงานกิารต่อต้านกิารค้์ามนุษย์สามารถุช่ี้วัย
พัฒนาคุ์ณภาพข้องรายงานได้ในหลายด้าน ดังน้�

  • ขอ้มลู GESI ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการคา้มนุษยร์ปูแบบตา่ง ๆ และแนวโนม้ที�จะเกดิขึ�น
  • ขอ้มลู GESI ชว่ยพัฒนาความเขา้ใจที�มตีอ่กลุม่เสี�ยง
  • ขอ้มลู GESI ใหข้อ้มลูเกี�ยวกับประสทิธภิาพและการเขา้ถงึไดข้องบรกิารและความ 
   รเิริ�มในการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์หรอืชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ก�รร�ยง�นเก่ียวกับข้อมูล GESI และผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ช่วย
พัฒน�โครงก�รในหล�ยด้�น

  • สง่เสรมินโยบาย กฎหมาย และกลไกการบงัคบัใชท้ี�ครอบคลมุ
  • ปรับปรงุการออกแบบกจิกรรมเพื�อกำาจัดอปุสรรคดา้น GESI ที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืกลุม่เสี�ยงตอ้งเผชญิ
  • การเรยีนรูแ้ละการปรับตวัรว่มกนัสำาหรับผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
  • บง่ชี�จดุที�องคก์รสามารถเสรมิความมุง่มั�นในงานดา้น GESI
  • สง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากภายนอกกบัพันธมติรที�ดำาเนนิงานดา้นการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์

มีวิธีีเผยแพร่ผลลัพธ์ีด้�น GESI อยู่หล�ยวิธีี ดังนี�

  • งานตพีมิพ ์เชน่ วารสารทางวชิาการ (Peer-reviewed  
   Journal)
  • เผยแพรข่อ้มลู MEL ตอ่สาธารณะโดยการทำาใหเ้ป็น 
   ขอ้มลูนรินามและเผยแพรก่ารประเมนิผล
  • วดิีโอ การถ่ายภาพเชงิวารสารศาสตร์ และข่าว 
   ประชาสมัพันธ์
  • ชอ่งทางการเรยีนรูท้ี�สรา้งขึ�นเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มลู 
   เกี�ยวกบั GESI และการคา้มนุษย์
  • ผลติภัณฑ์ท์างความรู ้เชน่ แนวปฏิบิัตทิี�ด ีเรื�องราว 
   การเปลี�ยนแปลงที�สำาคัญ กรณีศกึษา และบทสรุป 
   งานวจัิย 
  • งานประชมุและการประชมุเชงิปฏิบิตักิาร
  • การสมัมนาทางออนไลนแ์ละการฝึ่กอบรม

ไมว่า่การเผยแพรผ่ลลพัธนั์�นจะกระทำาดว้ยวธิใีด สิ�งสำาคญัคอื
ภาษาที�ใชใ้นการเผยแพรห่ลกัการดา้น GESI นั�นตอ้งเป็นภาษา
เดยีวกันกับที�ใชด้ำาเนนิโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์รวมถงึ
ตอ้งคำานึงถึงประเด็นอ่อนไหวดา้นต่าง ๆ เช่น เชื�อชาต ิ
ความพกิาร และเพศวถิ ีหรอือตัลกัษณ์

     แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ : วิธีีก�รร�ยง�น 
      เก่ียวกับประเด็นอ่อนไหวด้�น GESI 

กด ที�นี� เพื�อชมวดิโีอสั �นเรื�องวธิกีารสนทนาเกี�ยวกบั
เชื�อชาติ

กด ที�นี� เพื�อชมวดิโีอสั �นเรื�องการหลกีเลี�ยงการกดีกนั
ทางเพศในภาษาองักฤษ

กด ที�นี� สำาหรับเครื�องมอืเกี�ยวกับแนวปฏิบิัตทิี�ดใีน
การรายงานการคา้มนุษย์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

https://lnkd.in/dvJRCdR
https://www.youtube.com/watch?v=5uaBwAe2BhY
file:/Users/fronigagreig/Documents/WINROCK/DINA/International%20Centre%20for%20Migration%20Policy%20Development%20%28ICMPD%29%2C%202017
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ก�รถ่�ยภ�พเชิงว�รส�รศ�สตร์ในฐ�นะท่ีเป็นเคร่ืองมือก�รเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิีภ�พสำ�หรับคว�มริเร่ิมเก่ียวกับก�รย้�ยถ่ินอย่�งปลอดภัย

ชา่งภาพแนวสารคดจีากเมอืงปักกิ�ง ชง เหยยีน (Cong Yan) ใชเ้วลากวา่สี�ปีใน
การบันทกึเรื�องราวของสตรชีาวกัมพูชาที�ยา้ยถิ�นมายังประเทศจนีเพื�อการสมรส 
บางคนตอ้งเผชญิกบัการละเมดิและการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ชง เหยยีน 
ดำาเนนิงานร่วมกับโครงการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศกัมพูชาโดยองคก์าร 
USAID เพื�อแสดงภาพถา่ยของเธอในประเทศกมัพชูา โดย ชง เหยยีน กลา่ววา่ 
“โดยการแสดงใหห้ญงิวัยรุ่นชาวกัมพูชาเห็นถงึสภาพความเป็นอยู่ที�แทจ้รงิใน
ประเทศจนี”  “เราหวงัวา่พวกเขาจะไดรั้บขอ้มลูที�ดขี ึ�นเพื�อประกอบการตดัสนิใจ”
กด ที�นี� เพื�อชมภาพถา่ยของเธอ
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http://www.yan-cong.com/happiness
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เรียนรู้เพ่ิมเติม
แนวคิดหลักท่ีปร�กฏอยู่ในหน่วยก�รเรียนรู้นี�
   ก�รจำ�แนก
 ขอ้มลูจำาแนกโดยเพศ หมายถงึ เราแยกจำานวนบรุษุและสตรใีนการรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัการพัฒนากจิกรรมและประโยชนข์องกจิกรรม ขอ้มลูแบบจำาแนก 
 เพศเป็นสิ�งสำาคัญเนื�องจากเป็นขอ้มูลที�ชว่ยใหส้ามารถประเมนิไดว้่าความรเิริ�มนั�นประสบความสำาเร็จในการมุ่งเนน้และชว่ยเหลอืสตร ีบุรุษ เด็กผูห้ญงิ  
 เด็กผูช้ายตามที�วางแผนไวห้รอืไม ่ขอ้มลูอาจจำาแนกตามตัวแปรหลักอื�น ๆ ขึ�นอยูก่ับประเภทความรเิริ�ม กลุม่เป้าหมาย และบรบิท เชน่ กลุม่เศรษฐกจิ- 
 สงัคม อาย ุชาตพัินธุ ์เชื�อชาต ิศาสนา และสถานที� (ชนบทหรอืเมอืง)

   อำ�น�จทับซ้้อน
 ความทับซอ้นระหวา่งรูปแบบหรอืระบบของการกดขี� การครอบงำา หรอืการเลอืกปฏิบิัต ิอำานาจทับซอ้นตระหนักถงึและพจิารณาวา่ความหลากหลายทาง 
 ชวีวทิยา สงัคม และวฒันธรรม เชน่ เพศสภาพ เชื�อชาต ิชนชั �น ศกัยภาพ อตัลกัษณท์างเพศ วรรณะ และอตัลกัษณอ์ื�น ๆ ที�มปีฏิสิมัพันธก์นัหลายระดบัและ 
 มักเกดิขึ�นพรอ้มกันส่งผลใหเ้กดิการเลอืกปฏิบิัตแิละความไม่เท่าเทยีมกันอย่างไร อำานาจทับซอ้นก่อใหเ้กดิการกดขี�ภายในสังคมหลายรูปแบบ เชน่ 
 การเหยยีดเชื�อชาต ิการกดีกนัทางเพศ และการเกลยีดกลัวคนรักเพศเดยีวกนั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิขึ�นแยกตา่งหากจากกนั หากแตเ่กี�ยวพันกนัและสรา้งระบบการ 
 กดขี�ที�สะทอ้นความทบัซอ้นของรปูแบบตา่ง ๆ ของการเลอืกปฏิบิตั ิ
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รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
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เคร่ืองมือ : เพศสภ�พ อ�ยุ ช�ติพันธ์ุี และคว�มพิก�รเพ่ิมคว�มเส่ียงต่อก�รค้�มนุษย์ได้อย่�งไร
ขอ้มลูในตารางตอ่ไปนี�เป็นจดุเริ�มตน้สำาหรับการทำาความเขา้ใจมติดิา้น GESI ในการดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์โดยสามารถนำาขอ้มลูเหลา่นี�มาใชก้บัการ
วเิคราะห ์GESI หรอืออกแบบกจิกรรมหรอืโครงการ ทั �งนี� ขึ�นอยูก่บัประเภทของการคา้มนุษยท์ี�อยูร่ะหวา่งการสบืสวนและประเทศที�ดำาเนนิกจิกรรมหรอืโครงการ
การวเิคราะหจ์ำาเป็นตอ้งประกอบดว้ย 

เพิ่ศสำภั�พิ่ • การประมาณค่าทางสถติบิ่งชี�ว่ารอ้ยละ 99 ของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมการขายบรกิารทางเพศ คอื สตรแีละ 
  เด็กผูห้ญงิ สว่นรอ้ยละ 58 ตกเป็นผูเ้สยีหายในอตุสาหกรรมอื�น 
• สตรแีละเด็กผูห้ญงิที�ประสบกับความรุนแรงทางเพศไมว่า่ในรูปแบบใด เชน่ ความรุนแรงในครอบครัว การขม่ขนื เสี�ยงที�จะตกเป็น 
   ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• สตรแีละเด็กผูห้ญงิที�เป็นผูเ้สยีหาย ผูก้ระทำาความผดิ หรอืพยานในคดคีา้มนุษยเ์ผชญิกบัอปุสรรคเชงิสถาบัน เมื�อพวกเขาพยายาม 
   เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและการเขา้ถงึบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืที�บรุษุมอีำานาจเหนอืกวา่
• สตรอีาจไมม่สีทิธเิลอืกบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง อาจถกูกกัตวัในระหวา่งรอการพจิารณาคด ีและอาจตอ้งเผชญิกบัการเลอืก
   ปฏิบิตัหิรอืการละเมดิซำ�าสอง รวมถงึความรนุแรงที�กระทำาโดยเจา้พนักงานในการยตุธิรรม
• การบงัคบัสมรสที�เกดิขึ�นทั�วโลกโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเด็กผูห้ญงิที�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะกลายเป็นปัญหาเรง่ดว่น
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้ายยงัคงไมไ่ดรั้บการบง่ชี�เนื�องจากสงัคมมองวา่พวกเขาเป็นแรงงานขา้มชาติ
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้ายอาจถกูตตีราโดยสงัคมที�เขา้ใจวา่การคา้มนุษยค์อืการคา้มนุษยท์างเพศเทา่นั�น
• ความคาดหวังที�มตี่อผูช้ายว่าตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการเงนิของครอบครัว และการเหมารวมว่าพวกเขาจะไม่ถูกคา้มนุษย ์ทำาให ้
   ผูเ้สยีหายที�เป็นผูช้ายไมบ่ง่ชี�วา่ตนเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• รอ้ยละ 82 ของผูเ้สยีหายจากการคา้อวยัวะมนุษยค์อืผูช้าย
• ผูช้ายที�เป็นคนไรส้ัญชาตหิรอืหลบหนีจากความขัดแยง้ที�ขาดโอกาสทางการงานและเอกสารที�ทางราชการออกใหม้แีนวโนม้ที�ไป 
   ขอ้งเกี�ยวกบัการยา้ยถิ�นแรงงานและการคา้มนุษย ์(ในบางประเทศสตรแีละเด็กผูห้ญงิอาจมคีวามเสี�ยงเทา่กนั)
• บรุษุและเด็กผูช้ายที�ทำางานที�ไรก้ารควบคมุในอตุสาหกรรมที�มคีวามเสี�ยงสงูตอ่การละเมดิและอนัตรายรา้ยแรงจากการทำางาน (ในบาง
   ประเทศสตรแีละเด็กผูห้ญงิอาจมคีวามเสี�ยงเทา่กนั)
• บรุษุอาจถกูบังคับใชแ้รงงานโดยการขม่ขูด่ว้ยหนี� การยดึหนังสอืเดนิทาง การคกุคามทางกายหรอืภัยอันตรายทางการเงนิ หรอืการ  
   จัดหางานที�เป็นการหลอกลวง
• เมื�อบรุษุไดรั้บการบง่ชี�วา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์พวกเขามโีอกาสเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติและทางสงัคมและการคุม้ครอง
   นอ้ยกวา่สตร ีซึ�งสง่ผลกระทบในทางลบตอ่คดขีองพวกเขาและอาจทำาใหพ้วกเขาตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์กีครั �ง
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้ายอาจเลอืกที�จะไมใ่ชบ้รกิารเนื�องจากความจำาเป็นทางเศรษฐกจิและสงัคมที�ตอ้งกลับไปดแูล  
   ครอบครัว
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�เป็นผูช้ายอาจถกูจับกมุและดำาเนนิคดฐีานกระทำาผดิกฎหมายที�ผูค้า้มนุษยบ์งัคบัใหพ้วกเขาทำา
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อ�ยุ • วยัรุน่ที�ตกงานมแีนวโนม้ที�จะยา้ยถิ�นเพื�อโอกาสทางการงาน
• อายขุองบคุคลมอีทิธพิลตอ่อตุสาหกรรมที�พวกเขาจะถกูนำาไปคา้มนุษย ์ตวัอยา่งเชน่ เด็กมักจะถกูคา้มนุษยเ์พื�อการรับบตุรบญุธรรม  
   หรอืการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบทางเพศ
• เด็กผูห้ญงิวยัรุน่ในบางประเทศเผชญิกบัความเสี�ยงมากขึ�นตอ่การถกูคา้มนุษยโ์ดยสมาชกิในครอบครัวเพื�อสมรสหรอืทำางาน

ชั�ติพิิ่นัธิุ ์ • ความขดัแยง้ทางชาตพัินธุอ์าจเป็นเหตผุลกัดนัใหเ้กดิการยา้ยถิ�นซึ�งทำาใหค้นบางกลุม่เสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์
• แมว้า่การคา้มนุษยจ์ะสง่ผลกระทบตอ่คนทกุชาตพัินธุ ์แตเ่มื�อนำาชาตพัินธุข์องบคุคลมาประกอบกบัพื�นที�ทางภมูศิาสตร ์ความยากจน     
   เพศสภาพ และการศกึษาที�จำากัดอาจเพิ�มความเสี�ยงใหบ้คุคลหรอืกลุ่มบคุคลตอ้งเผชญิกับการคา้มนุษยบ์างประเภท โดยเฉพาะ 
   อยา่งยิ�งการคา้มนุษยเ์พื�อการสมรส การคา้ประเวณี และการบงัคบัใชแ้รงงาน
• ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุอ์าจเสยีเปรยีบในการพยายามเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืเนื�องจากขอ้จำากดั 
   ทางการศกึษา ความแตกตา่งทางภาษา หรอือคตหิรอืการเลอืกปฏิบิตัโิดยเจา้หนา้ที�

เพิ่ศวถิึ ี • การเหมารวมบคุคลที�เป็น LGBTQ+ หรอืการทำาใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นคนชายขอบภายในชมุชนอาจสง่ผลใหเ้กดิการยา้ยถิ�นฐานและ   
   เพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์
• การยอมรับบคุคล LGBTQ+ ในประเทศปลายทางอาจทำาใหม้กีารยา้ยถิ�นมากขึ�นและเพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษย์
• การเหมารวมบคุคลที�เป็น LGBTQ+ หรอืการทำาใหบ้คุคลดังกลา่วเป็นคนชายขอบภายในชมุชนอาจบังคับใหพ้วกเขาตอ้งหางานใน  
   อตุสาหกรรมที�มคีวามเสี�ยงสงู (งานบรกิารทางเพศ) และเพิ�มความเสี�ยงใหพ้วกเขาตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยอ์าจถูกเลือกปฏัิตหิรือทำาใหบ้อบชำ�าซำ�าอกีครั �งโดยผูบ้ังคับใชก้ฎหมาย และอาจไม่ไดรั้บโอกาสใน 
   การเขา้ ถงึกระบวนการยตุธิรรมและบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืที�เทา่เทยีมกนักบัผูเ้สยีหายที�ไมไ่ดเ้ป็นบคุคล LGBTQ+
• ผูเ้สยีหายที�เป็นบคุคล LGBTQ+ อาจเผชญิกบัการตตีราและความยากลำาบากในการกลบัคนืสูส่งัคม

ชันชั ั�น/
ฐ�นะ

• ในขณะที�ความยากจนเป็นสาเหตหุลกัของการยา้ยถิ�นของแรงงาน แตไ่มม่ชีนชั �นใดที�รอดพน้จากการคา้มนุษย์
• การยา้ยถิ�นฐานจากชนบทสูเ่มอืงหลวงเพื�อโอกาสทางการงานเพิ�มความเสี�ยงและโอกาสในการถกูคา้มนุษย์
• กระแสโลกาภวิตันแ์ละการเคลื�อนยา้ยของคนทำาใหเ้กดิวธิกีารใหม ่ๆ และโอกาสสำาหรับการคา้มนุษย์
• แรงงานขา้มชาตทิี�ผดิกฎหมายเสี�ยงตอ่การถกูแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบและการคา้มนุษยม์ากกวา่

คำว�มพิ่กิ�ร • การตตีราหรอืการทำาใหเ้ป็นคนชายขอบภายในชมุชนอาจทำาใหผู้พ้กิารเสี�ยงตอ่การโยกยา้ยถิ�นโดยบงัคบัและการคา้มนุษย์
• ตราบาปเกี�ยวกบัอาการป่วยทางจติและความบกพรอ่งทางรา่งกายอาจสรา้งอปุสรรคทางการสื�อสาร ทางรา่งกาย และทางทศันคต ิใน
   การเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและความชว่ยเหลอืทางสงัคม
• ผูเ้สยีหายจากการคา้อวยัวะมนุษย ์ซึ�งสว่นใหญเ่ป็นผูช้าย อาจไมส่ามารถออกมาบอกวา่ตนเป็นผูเ้สยีหายเพื�อเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม
   และความชว่ยเหลอืทางสงัคมได ้
• ผูเ้สยีหายที�มปัีญหาดา้นสขุภาพจติหรอืความบกพรอ่งทางรา่งกายอนัเป็นผลมาจากการคา้มนุษยอ์าจเผชญิความยากลำาบากในการก    
   ลบัคนืสูช่มุชน
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เคร่ืองมือ : วิธีีบ่งชี�จุดเร่ิมต้นสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นด้�น GESI ในก�รย้�ยถ่ินและก�รค้�มนุษย์
ผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำาขอ้มลูในตารางตอ่ไปนี�มาใชเ้ป็นแนวปฏิบิตัเิบื�องตน้สำาหรับประเด็นปัญหาหลกัในแตล่ะขั �นของขบวนการคา้มนุษย ์โดย
อาจนำาขอ้มูลในตารางมาใชป้ระกอบการเตรียมการวเิคราะห ์GESI หรือดำาเนินกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ ตารางนี�ไม่มีวัตถุประสงคเ์พื�อใชแ้ทนการวเิคราะห ์GESI 

ลืำ�ดบั
เหติกุ�รณ์
ก�รย�้ยถึิ�น

  ประเด็นด�้น GESI

พิ่ื�นที�ติน้ท�ง • อาชพีหรอืการจา้งงานที�แบง่แยกเพศเป็นการจำากดัโอกาสในประเทศตน้ทางและทำาใหเ้กดิการยา้ยถิ�นดา้นแรงงาน
• บรรทดัฐานทางสงัคมของบทบาทของบรุษุในฐานะที�เป็น “คนหาเลี�ยงครอบครัว” เพิ�มความเสี�ยงและเพิ�มคา่ธรรมเนยีมนายหนา้จัดหา
   งานที�แรงงานเต็มใจที�จะจา่ยเพื�อการจา้งงาน
• อุตสาหกรรมการขายบรกิารทางเพศทำาใหเ้กดิความตอ้งการแรงงานทางเพศและในประเทศที�งานบรกิารทางเพศผดิกฎหมาย  
   การไมม่กีฎหมายคุม้ครองยอ่มเพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษยใ์นพนักงานบรกิารทางเพศ
• ขอ้มลูของรปูแบบการคา้มนุษยท์ี�แตกตา่งกนั เชน่ การคา้มนุษยเ์พื�อแรงงาน การอุม้บญุ เกณฑ์ท์หาร ขอทาน และการสมรสในเด็ก  
   กอ่ใหเ้กดิความเสี�ยงตอ่บคุคลบางกลุม่ ผูพ้กิารเสี�ยงตอ่การบงัคบัขอทาน ในขณะที�บรุษุและเด็กผูช้ายเสี�ยงตอ่การบงัคบัใชแ้รงงาน
• วธิกีารจัดหางานที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาของผูค้า้มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจัดหางานทางออนไลนเ์พิ�มความเสี�ยงสำาหรับ   
   บคุคลบางกลุม่ เชน่ เด็ก
• บรรทัดฐานทางสงัคมและความคาดหวงัสง่ผลตอ่ความเขา้ใจของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและสมาชกิในชมุชนวา่ผูใ้ดบา้งที�เสี�ยงตอ่การ  
   คา้มนุษย ์เชน่ บรุษุและเด็กผูช้าย หรอืกลุม่ LGBTQ+
• การขาดความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัสทิธ ิกฎหมาย และความมุง่มั�นของชมุชนเพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ 
   ขาดความตระหนักรูส้ง่ผลกระทบตอ่ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุห์รอืสตรแีละเด็กผูห้ญงิที�อาจมรีะดบัการรูห้นังสอืหรอืการศกึษาตำ�า
• การขาดความเขา้ใจถงึการปฏิบิตัสิมัพันธร์ะหวา่งเพศสภาพและเพศวถิ ีชาตพัินธุ ์ความพกิาร และพื�นที�ทางภมูศิาสตร ์ที�ปรากฏิอยู ่
   อยา่งแพรห่ลายเพิ�มความเสี�ยงตอ่การคา้มนุษยใ์นบคุคลบางกลุม่ และในบางพื�นที�อาจเป็นการทำาใหก้ารคา้มนุษยถ์กูกฎหมาย เชน่   
   ความเขา้ใจผดิเกี�ยวกับธรรมเนียมปฏิบิัตหิรอืแนวคดิทางศาสนา (เกี�ยวกับเพศ การมคีูค่รองหลายคน การสมรส ความพกิาร และ 
   ชาตพัินธุ)์ อาจเพิ�มความเสี�ยงใหเ้ด็กผูห้ญงิบางคนตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์างเพศ
• ความเขา้ใจที�เป็นการเหมารวมวา่ผูค้า้มนุษยต์อ้งเป็นผูช้ายเทา่นั�นเพิ�มความเสี�ยงใหส้ตรถีกูคา้มนุษยโ์ดยผูค้า้มนุษยท์ี�เป็นผูห้ญงิ
• การขาดความเขา้ใจในอาชญากรรมการคา้มนุษย ์รวมถงึการจัดหางาน การขนสง่ และซอ่นตัวผูเ้สยีหายอาจทำาใหส้ตร ี(และบรุษุ)  
   บางคนกลายเป็นผูก้ระทำาความผดิโดยไมรู่ต้วั
• แรงงานขา้มชาตผิดิกฎหมายเผชญิกบัความเสี�ยงตอ่การแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบและการคา้มนุษยท์ี�เพิ�มขึ�น

พิ่ื�นที�ท�งผู้�่น
/ประเทศ
ปลื�ยท�ง

• ความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัประสบการณ์การคา้มนุษยท์ี�แตกตา่งกนัในชมุชน เชน่ ประสบการณ์ของบรุษุและเด็กผูช้ายและผูพ้กิารอาจ    
   ทำาใหเ้กดิความลา่ชา้หรอืกดีกนัไมใ่หผู้เ้สยีหายแสดงตน
• กฎหมาย นโยบาย และขอ้บงัคบัไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการทางเพศสภาพของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์างราย เชน่ การไมม่ี
   กฎหมายเกี�ยวกบัการคา้มนุษยใ์นโลกไซเบอรแ์ละการสบืสวนการแสวงหาประโยชนโ์ดยไมช่อบทางออนไลนท์ี�เกดิขึ�นกบัเด็ก การ    
   ขาดกฎหมายเกี�ยวกับการดำาเนนิคดทีี�เกี�ยวขอ้งกับผูเ้สยีหายที�เป็นบคุคล LGBTQ+ และกฎหมายและนโยบายเกี�ยวกับการชดใช ้
   เยยีวยาผูเ้สยีหายที�ไมเ่หมาะสมเพยีงพอ
• การประสานงานและบรกิารที�ครอบคลมุที�มอียูจ่ำากดัที�ใหบ้รกิารบา้นพัก ใหค้ำาปรกึษาดา้นสขุภาพจติ ใหค้วามชว่ยเหลอืทางแพทย ์ 
   ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย การบรหิารจัดการคด ีการกลบัคนืสูส่งัคม และการฝึ่กอบรมในทางอาชพีที�ตามความตอ้งการตลาดอาจ
  ไมต่อบสนองตอ่ความตอ้งการบางประการของผูเ้สยีหายเพศชาย ผูพ้กิาร บคุคลที�เป็น LGBTQ+ แมจ้ะมกีารใหบ้รกิาร คนบางกลุม่     
   อาจประสบปัญหาในการเขา้ถงึบรกิารเหลา่นั�น

เครื่องมือ : เพศสภาพ อายุ 
ชาติพันธุ์ และความพิการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้อย่างไร 

เคร่ืองมือ : วิธีบ่งช้ีจุดเร่ิมต้นสำาหรับการ
ดำาเนินงานด้าน GESI ในการย้ายถ่ินและ
การค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจารณา
เม่ือทำางานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความเสี่ยงที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

รายการตรวจสอบ : การทำางานร่วมกับ 
ผู้อุทิศตนในการทำางานด้าน 
GESI เพื่อพัฒนาการต่อต้านการค้า
มนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีเอาชนะ 
ข้อท้าทายจากการดำาเนินงานด้าน GESI 
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีท้าทายการเหมารวม
และทัศนคติที่เป็นการเลือกปฏิิบัติใน
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีดำาเนินการอภิปรายเรื่อง
อคติและการเลือกปฏิิบัติในสายงาน
ยุติธรรม

เครื่องมือ : วิธีตรวจสอบการดำาเนิน
งานด้าน GESI ในระดับองค์กรสำาหรับ
พันธมิตรที่ดำาเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินทัศนคติที่ผู้ปฏิิบัติ
งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มีต่อ
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความต้องการทาง
ศักยภาพด้าน GESI ของพันธมิตรใหม่

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
และการสื่อสาร
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• การบงัคบัใหต้อ้งอยูใ่นสถานคุม้ครองและการไมใ่หส้ทิธใินการทำางานเป็นการเลอืกปฏิบิตัติอ่บคุคลบางกลุม่ เชน่ สตร ีอยา่งไมเ่ป็น       
   ธรรม
• การขาดขอ้มลูจำาแนกกลุม่เสี�ยงที�เชื�อถอืไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่นโยบายไมส่ะทอ้นตอ่ความตอ้งการหรอืขนาดของปัญหา
• การรายงานความมุง่มั�นในการตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นระดบันานาชาตหิรอืระดบัประเทศที�ไมค่ำานงึถงึหรอืไมเ่ป็นกลางในประเด็น GESI  
   ทำาใหผู้เ้สยีหายบางราย เชน่ บรุษุและเด็กผูช้าย ผูพ้กิาร และชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุย์งัหลบซอ่นอยู่
• การขาดผลทางสถติทิี�น่าเชื�อถอืมอีทิธพิลตอ่การจัดสรรงบประมาณและการลำาดบัความสำาคญัการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภัยและการคา้ 
   มนุษย์
• การขาดการคดัแยกผูเ้สยีหายบางประเภท (เชน่ แรงงานบรกิารทางเพศที�ไมบ่รรลนุติภิาวะ บรุษุที�ทำางานบนเรอืประมง)
• บรรทดัฐานทางสงัคมและการเหมารวมทางเพศสภาพที�เป็นอนัตรายกดีกนัไมใ่หผู้เ้สยีหาย พยาน และผูก้ระทำาความผดิฐานคา้มนุษย์
   เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม (เชน่ ผูเ้สยีหายที�เป็นผูช้าย)
• แนวปฏิบิัตใินการจา้งงานที�เป็นการเลอืกปฏิบิัตภิายในสายงานยตุธิรรมแสดงใหเ้ห็นวา่บรรทัดฐานทางสังคมและการเหมารวมนั�น 
   กระทำาโดยระบบของรัฐ ตวัอยา่งเชน่ การตรวจความบรสิทุธิ�ในขั �นตอนการจัดหางาน นโยบายที�ออกขอ้จำากดัเกี�ยวกบัสถานะสมรส 
   หรอืการตัดสนิใจเกี�ยวกับการตั �งครรภ ์การไม่ใหส้ทิธลิาคลอด การไม่กำาหนดอายุเกษียณกอ่นกำาหนดของสตร ีการจา้งงานของ 
   ผูพ้กิาร
• อคตทิางเพศและการตตีราโดยเจา้หนา้ที�ในกระบวนการยตุธิรรมที�มตีอ่ผูเ้สยีหาย ผูก้ระทำาความผดิ หรอืพยาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง  
   บคุคลที�เป็น LGBTQ+ ผูพ้กิาร พนักงานบรกิารทางเพศ และผูเ้สยีหายที�เป็นผูช้าย ผูเ้สยีหายที�มปัีญหาสขุภาพ เชน่ ผูต้ดิเชื�อเอชไอวหีรอื
  โรคเอดส ์โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์อาจเป็นตัวกำาหนดว่าระบบยุตธิรรมทางอาญาจะตอบสนองต่อคดกีารคา้มนุษยเ์มื�อใดและ       
   อยา่งไร
• การขาดความเขา้ใจในกระบวนการยตุธิรรมของผูเ้สยีหายและผูก้ระทำาความผดิฐานคา้มนุษยอ์าจนำาไปสูก่ารสรา้งความบอบชำ�าอกีครั �ง
   ใหแ้กผู่เ้สยีหายและการถกูกระทำาละเมดิโดยผูก้ระทำาความผดิ
• การขาดแหลง่ขอ้มลู การทจุรติ และการขาดเจตจำานงทางการเมอืง หมายความวา่ การฝึ่กอบรมและการพัฒนาศกัยภาพเกี�ยวกบัความ
   เสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมไมไ่ดรั้บการใหค้วามสำาคญัในภาคสาธารณสขุ สงัคม และกระบวนการยตุธิรรม
• การขาดความเขา้ใจในการเลอืกปฏิบิัตดิว้ยเหตแุหง่เพศสภาพและการกดีกันทางสังคมในระบบกฎหมายที�แตกตา่งกัน (กฎหมาย 
   ชารอีะห ์กฎหมายจารตีประเพณี กฎหมายลายลกัษณอ์กัษร) อาจทำาใหม้กีารถอนฟ้องหรอืตดัสนิคดแีบบไมย่ตุธิรรม

ณ สำถึ�นที�กลืบั
คำนืสำ้ส่ำงัคำม

• บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืในการกลบัคนืสูส่งัคมแบบเหมารวม เชน่ การฝึ่กอบรมวถิกีารดำาเนนิชวีติที�ไมเ่ป็นการทา้ทายบรรทดัฐานของ
  สังคมอาจไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มคนที�ถูกกดีกัน และก่อใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกันทาง 
   เศรษฐกจิอนันำาไปสูก่ารยา้ยถิ�นของแรงงาน
• การขาดชอ่งทางการสง่ตอ่ผูเ้สยีหายนอกระบบยตุธิรรมทางอาญา (หน่วยงานทางยตุธิรรมและอื�น ๆ ) เพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
   ของผูเ้สยีหายและการบรูณาการ GESI
• เมื�อผูเ้สยีหายกลบัคนืสูช่มุชน บรุษุอาจเผชญิกบัอปุสรรคในการเขา้ถงึบรกิารและอาจไมไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืที�ตอ้งการ
• สตรทีี�เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์หากไมใ่ชผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์างเพศ กม็กัถกูมองวา่เป็นผูเ้สยีหายจากความรนุแรง
• การขาดการสนับสนุนอยา่งตอ่เนื�องสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• มกีารนำาเสนอมากเกนิความเป็นจรงิวา่สตรเีป็นผูใ้หบ้รกิารซึ�งทำาใหบ้รุษุไมก่ลา้ขอความชว่ยเหลอื
• ผูเ้สยีหายที�พยายามกลบัคนืสูส่งัคมอาจเผชญิกบัการถกูชมุชนตตีราทางสงัคมเกี�ยวกบัการคา้มนุษย์
• การขาดโอกาสทางเศรษฐกจิหรอืโอกาสในการดำารงชพีของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
• การขาดขอ้มลูและความชว่ยเหลอืเพื�อกลบัสูภ่มูลิำาเนาอยา่งปลอดภยั
• การขาดโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารชว่ยเหลอืสนับสนุนการกลบัคนืสูส่งัคมสำาหรับผูเ้สยีหายที�ไมไ่ดรั้บการคดัแยก

เครื่องมือ : เพศสภาพ อายุ 
ชาติพันธุ์ และความพิการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้อย่างไร 

เคร่ืองมือ : วิธีบ่งช้ีจุดเร่ิมต้นสำาหรับการ
ดำาเนินงานด้าน GESI ในการย้ายถ่ินและ
การค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจารณา
เม่ือทำางานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความเสี่ยงที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

รายการตรวจสอบ : การทำางานร่วมกับ 
ผู้อุทิศตนในการทำางานด้าน 
GESI เพื่อพัฒนาการต่อต้านการค้า
มนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีเอาชนะ 
ข้อท้าทายจากการดำาเนินงานด้าน GESI 
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีท้าทายการเหมารวม
และทัศนคติที่เป็นการเลือกปฏิิบัติใน
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีดำาเนินการอภิปรายเรื่อง
อคติและการเลือกปฏิิบัติในสายงาน
ยุติธรรม

เครื่องมือ : วิธีตรวจสอบการดำาเนิน
งานด้าน GESI ในระดับองค์กรสำาหรับ
พันธมิตรที่ดำาเนินงานด้านการต่อต้าน
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ร�ยก�รตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจ�รณ�เม่ือทำ�ง�นร่วมกับผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
การนำาความเห็นของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์าใชใ้นกจิกรรมตอ่ตา้นการคา้มนุษยช์ว่ยใหช้มุชนและผูป้ฏิบิตังิานมคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัประสบการณ์การคา้
มนุษยท์ี�แตกตา่งกนัไดด้ขี ึ�น และนำาไปสูก่ารตอบสนองตอ่การตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ี�แข็งแกรง่และมเีป้าหมายมากขึ�น ผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
สามารถใชร้ายการตรวจสอบนี�ในการวางแผนการดำาเนนิงานกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละกลุม่คนชายขอบในฐานะที�เป็นผูไ้ดรั้บประโยชนผ์ูเ้ขา้รว่ม ผูน้ำา
ผูว้จิารณ ์และตวัแทนแหง่การเปลี�ยนแปลง

แนวปฏิบัติสำ�หรับบุคล�กรโครงก�ร 
ท่ีทำ�ง�นร่วมกันผู้เสียห�ย
1. คำว�มรเิร ิ�มนี�ประสำงคำใ์หผู้้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุยม์สีำว่นรว่มอย�่งไร 

  • เป็นผูรั้บประโยชน์
  • ผูอ้อกแบบ
  • ผูด้ำาเนนิโครงการหรอืกจิกรรม
  • บคุลากร
  • ผูน้ำาหรอืฝ่่ายบรหิารจัดการ
  • ผูใ้หค้วามเห็น
  • ผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI

2. ในข้ ั�นใดข้องโคำรงก�รหรอืกจิึกรรมที�ผู้้เ้สำยีห�ยจึะเข้�้ม�มสีำว่นรว่ม

  • การออกแบบ
  • การดำาเนนิโครงการหรอืกจิกรรม
  • การตดิตาม
  • การประเมนิผล
  • การเรยีนรู ้

3. คำว�มรเิร ิ�มนี�กำ�หนดเป้�หม�ยหรอืโคำวติ�้สำำ�หรบัก�รเข้�้รว่มข้อง 
ผู้้เ้สำยีห�ยในฐ�นะที�เป็นผู้้ร้บัประโยชันห์รอืกลืุม่ชั�ยข้อบอื�นหรอืไม่

4. มกี�รจึดัทำ�แผู้นผู้งัองคำก์รที�เป็นติวัแทนผู้้เ้สำยีห�ยหรอืกลืุม่ 
คำนชั�ยข้อบหรอืไม่

5. ก�รว�งแผู้นผู้งัประกอบดว้ยข้อ้มล้ืติอ่ไปนี�หรอืไม่
  • องคก์รที�ดำาเนนิงานกบัการคา้มนุษยแ์ตล่ะรปูแบบ
  • ขอ้มลูผูเ้สยีหายที�เกี�ยวกบัเพศ เพศวถิ ีชาตพัินธุ ์ความสามารถ สถานที�

6. มกี�รจึดัทำ�ก�รประเมนิคำว�มเสำี�ยงหรอืไม่

7. มกี�รว�งแผู้นก�รบรหิ�รจึดัก�รคำว�มเสำี�ยงหรอืไม่
8. มกี�รปรกึษ�ห�รอืเกี�ยวกบัข้อ้กงัวลืข้องผู้้เ้สำยีห�ย ลืำ�ดบัคำว�ม
สำำ�คำญั คำว�มเห็น แลืะท�งออกสำำ�หรบัปญัห�หลืกัหรอืไม่
9. ผู้้ใ้ดคำอืผู้้ใ้หค้ำำ�ปรกึษ�แลืะก�รปรกึษ�ดำ�เนนิไปอย�่งไร
  • ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
  • ผูเ้ชี�ยวชาญ
  • องคก์รที�เป็นตวัแทนของความตอ้งการ
  • หน่วยงานดา้นนโยบายของรัฐที�ดำาเนินงานดา้นการคา้มนุษยห์รือ 
   ส่งเสริม GESI และพัฒนาสถานะและสภาพความเป็นอยู่ของ 
           ผูเ้สยีหายและกลุม่คนชายขอบ
10. มกี�รมอบหม�ยใหบ้คุำคำลืติดิติ�มก�รเข้�้รว่มข้องผู้้เ้สำยีห�ยจึ�ก
ก�รคำ�้มนษุยใ์นกจิึกรรมคำว�มรเิร ิ�มหรอืไม่

แนวปฏิบัติเพ่ิมเติมสำ�หรับบุคล�กรท่ีให้บริก�รคว�มช่วยเหลือซ่ึ้ง
ทำ�ง�นร่วมกับผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

  • ผูเ้สยีหายไดรั้บการปฏิบิตัอิยา่งใหเ้กยีรตแิละความเคารพโดยไมต่อ้ง 
   เผชญิกบัทศันคตทิี�เป็นการกลา่วโทษผูเ้สยีหาย
  • ผูเ้สยีหายตอ้งเป็นผูเ้ลอืกบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืเอง
  • มกีารรับประกนัความเป็นสว่นตวัและการรักษาความลบัของผูเ้สยีหาย 
  • ผูเ้สียหายไม่ไดรั้บการเลือกปฏิิบัตดิว้ยเหตุแห่งเพศสภาพ อาย ุ 
   เชื�อชาต/ิชาตพัินธุ ์ความสามารถ เพศวถิ ีสถานะโรคตดิตอ่เอชไอว ี 
   หรอืคณุลกัษณะอื�น ๆ 
  • ผูเ้สยีหายไดรั้บขอ้มลูที�ครอบคลมุเพื�อชว่ยใหพ้วกเขาสามารถตดัสนิ 
   ดว้ยตนเองไดโ้ดยมติอ้งใหบ้คุคลอื�นบอกวา่ตอ้งทำาอะไร

เครื�องมอืนี�พัฒนาขึ�นโดยสำานักงานว่าดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNODC) (2020) บทสรปุเกี�ยวกบัเพศสภาพในอาชญากรรม
องคก์ร และ ศนูยก์ารเรยีนรูเ้สมอืนจรงิเพื�อยตุคิวามรนุแรงตอ่สตร ีขององคก์าร
เพื�อสตรแีหง่สหประชาชาติ
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การพบปะผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ตล่ะครั �งสามารถสรา้งผลกระทบทางบวกและทางลบตอ่สขุภาพและความเป็นอยูท่ี�ดขีองพวกเขาได ้แนวปฏิบิตัดิา้น
การไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายเรยีกรอ้งใหผู้ป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยพ์จิารณาผลกระทบที�เป็นอนัตรายที�อาจเกดิขึ�นไดจ้ากกจิกรรมการตอ่ตา้นการ
คา้มนุษยโ์ดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัสทิธแิละความปลอดภัยของผูเ้สยีหายและบคุลากรที�ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ผูป้ฏิบิัตงิานดา้นการตอ่
ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำาเครื�องมอืนี�ใชก้บัการวางแผนกจิกรรมได ้

กด ที�นี� เพื�อดตูวัอยา่งการนำาการประเมนิความเสี�ยงที�ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายมาใชใ้นการสมัภาษณผ์ูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ก�รประเมินท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตร�ยต้องประกอบด้วย 3 ขั�นตอน ดังต่อไปนี�
 

ขั�นตอนท่ี 3 ใช้ม�ตรก�รแก้ไข 
พิ่จิึ�รณ�ผู้ลืกระทบจึ�กก�รกระทำ�ข้องท�่น
แมว้า่ทา่นจะมเีจตนาที�ด ีแตก่็ยังจำาเป็นตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบที�อาจ
เกดิขึ�นจากคำาพูดและการกระทำาของท่านต่อผูเ้สยีหายหรือบุคลากรที�
ดำาเนนิงานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ซึ�งอาจรวมถงึการทบทวนคำาตอบ
เบื�องตน้ของท่าน หากคำาตอบนั�นอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความ
ปลอดภยั ความไวว้างใจ หรอืสภาวะทางอารมณ์ของผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย์

หลืกีเลืี�ยงก�รสำร�้งบ�ดแผู้ลืท�งจึติิใจึซึ่ำ ��อกีคำร ั�ง
การเล่ารายละเอียดประสบการณ์ซำ�าอีกครั �งสามารถนำาไปสู่สภาวะ
ความเครยีดทางรา่งกาย ทางจติใจ และทางสงัคม หรอืสรา้งความบอบชำ�า
ทางใจขึ�นอกีครั �ง
ใหส้ำญัญ�เพิ่ยีงเท�่ที�รกัษ�ได้
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยช์นิชากบัการไมรั่กษาสญัญา ซึ�งเป็นวงจรที�ตอ้ง
ยตุ ิควรใหค้วามหวงัอยา่งสมเหตสุมผลและมขีอบเขตและรับรูปั้ญหาที�อาจ
จำาเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนเพิ�มเตมิ
ใชัค้ำว�มระมดัระวงัในก�รใหส้ำมัภั�ษณก์บัสำื�อ
สื�ออาจถ่ายทอดเรื�องราวของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นลักษณะที�
เป็นการปลุกเรา้อารมณ์ ควรใชค้วามระมัดระวังในการสนทนาเกี�ยวกับ
สถานการณ์บางอยา่งที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ทาง
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เคร่ืองมือ : วิธีีประเมินคว�มเส่ียงท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตร�ย

ขั�นตอนท่ี 1 วิเคร�ะห์คว�มเส่ียง
  1. ระบคุวามเสี�ยงที�เป็นไปไดท้ั �งหมด (ความเสี�ยงภายนอกและภายใน  
   รวมถงึความเสี�ยงดา้นนโยบายทางการเมอืง ศาสนา หรอืความออ่นไหว 
   เกี�ยวกับชาตพัินธุ์ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับกลุ่มเป้าหมายบาง 
   กลุม่หรอืองคก์ร)
  2. ระดบัความเสี�ยงมเีพยีงใด (ตำ�า กลาง หรอืสงู)
  3. ผลกระทบรา้ยแรงเพยีงใด (ตำ�า กลาง หรอืสงู)

ความเสี�ยง ความน่าจะเป็น 
(ตำ�า, กลาง, สงู) ความเสี�ยง ความเสี�ยง

1.    

2.    

3.

สำาหรับความเสี�ยงในระดบักลางหรอืสงูอาจกำาหนดวธิลีดความเสี�ยงและผลกระทบ
ไดโ้ดยการเปลี�ยนกจิกรรม เพิ�มแหลง่ทรัพยากร เปลี�ยนกลุม่เป้าหมาย เปลี�ยน
ลกัษณะการดำาเนนิงาน

ขั�นตอนท่ี 2 ก�รติดต�มคว�มเส่ียง
หยดุดำ�เนนิก�รในกรณีที�จึำ�เป็น
หากท่านมเีหตเุชื�อไดว้า่การสัมภาษณ์หรอืการตรวจสอบหรอืกระบวนการจะ 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ใหห้ยุดดำาเนินการ 
อยา่งนอ้ยในขณะนั�น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

เคร่ืองมือ

https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/module-4/consider-whole-person
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/module-4/consider-whole-person
https://www.dmeforpeace.org/resource/do-no-harm-tip-sheet/
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ร�ยก�รตรวจสอบ : ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อุทิศตนในก�รทำ�ง�นด้�น GESI เพ่ือพัฒน�ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

ร�ยก�รตรวจสอบนี�ช่วยให้ผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ส�ม�รถบ่งชี�และทำ�ง�นร่วมกับผู้อุทิศตนในก�ร
ทำ�ง�นด้�น GESI ในกิจกรรมต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ได้

บคุำคำลืผู้้ม้ศีกัยภั�พิ่ในก�รเป็นผู้้อ้ทุศิตินในก�รทำ�ง�นด�้น GESI
  • หวัหนา้หมูบ่า้นและเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บเลอืก
  • ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
  • บคุคลเปราะบางหรอืบคุคลที�เป็นกลุม่เสี�ยงที�อาจเป็นตน้แบบใหก้บักลุม่เป้าหมาย (บคุคล LGBTQ+ หรอืผูเ้สยีหายจากความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่ 
   เพศสภาพ)
  • บคุคลในวงการสื�อที�มาจากกลุม่เป้าหมายที�เป็นผูรั้บผลประโยชน ์เชน่ ผูพ้กิาร บคุคล LGBTQ+ พนักงานบรกิารทางเพศ
  • แพทยแ์ละพยาบาล
  • ผูพ้พิากษา เจา้หนา้ที�ตำารวจ และพนักงานอยัการ
  • หวัหนา้ฝ่่ายภายในหน่วยงานรัฐ เชน่ กรมที�รับผดิชอบดา้นความรนุแรงตอ่สตร ีแรงงาน และการยา้ยถิ�นฐาน
  • นักธุรกจิทอ้งถิ�นที�ออกมาตอ่ตา้นการใชแ้รงงานทาสในหว่งโซอ่ปุทานหรอืที�ลงนามยอมรับหลักการเสรมิพลังสตร ี(Women’s Empowerment  
   Principles) ในมาตรฐานอตุสาหกรรมทั �งระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ

วธิิกี�รใหบ้รุษุเข้�้รว่มในฐ�นะที�เป็นผู้้อ้ทุศิตินในก�รทำ�ง�นด�้น GESI
  • บง่ชี�บรุษุภายในองคก์รของทา่นหรอืองคก์รของพันธมติรที�อยูใ่นตำาแหน่งที�มอีทิธพิล
  • จัดทำาขอ้มลูโดยยอ่เกี�ยวกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI
  • สอบถามบรุษุวา่พวกเขาตอ้งการการสนับสนุนหรอืแหลง่ทรัพยากรใดบา้งเพื�อใหส้ามารถปฏิบิตัหินา้ที�ไดด้ขี ึ�น และใหข้อ้มลูโดยสรปุเกี�ยวกบัความ 
   มุง่มั�นขององคก์รตอ่การดำาเนนิงานดา้น GESI ในการตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
  • สอบถามเพื�อนรว่มงานสตรวีา่พวกเขารับรองใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI หรอืไม่

สำิ�งที�ติอ้งคำำ�นงึถึงึเวลื�ทำ�ง�นรว่มกบัผู้้อ้ทุศิตินในก�รทำ�ง�นด�้น GESI ที�เป็นผู้้เ้สำยีห�ยจึ�กก�รคำ�้มนษุย์
  • ทำาการประเมนิความเสี�ยงที�ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายกอ่นการมปีฏิสิมัพันธก์บัผูเ้สยีหายและกำาหนดใหม้มีาตรการบรรเทาความเสี�ยงหากจำาเป็น
  • จัดทำาประมวลจรยิธรรมหรอืสัญญากอ่นการทำางานร่วมกับผูเ้สยีหายเพื�อวางบทบาทและความรับผดิชอบและรับรองว่ามขีอ้กำาหนดที�อนุญาตให ้
   ผูเ้สยีหายถอนตวัจากการเป็นผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI ไดท้กุเมื�อ

วธิิกี�รเป็นผู้้อ้ทุศิตินในก�รทำ�ง�นด�้น GESI อย�่งภั�คำภัม้แิลืะเปิดเผู้ย
  • ประกาศวา่ทา่นเป็นผูอ้ทุศิตนในการทำางานดา้น GESI โดยการระบไุวใ้นประวัตสิว่นตัวที�เผยแพร่ในองคก์ร และแนะนำาตัววา่เป็นผูอ้ทุศิตนในการ 
   ทำางานดา้น GESI เวลาสนทนา
  • แบ่งปันความมุ่งมั�นของท่านกับบุคลากรทั �งหมดโดยสง่ขอ้ความและเชญิชวนบุคลากรใหเ้ขา้มามสีว่นในการบรรลุผลสำาเร็จของความมุ่งมั�นของ 
   ทา่น
  • แบง่ปันความมุง่มั�นของทา่นกบัหน่วยงานรัฐและผูบ้รหิารระดบัสงู อธบิายวา่เหตใุดความมุง่มั�นดงักลา่วจงึสำาคญัตอ่การบรรลภุารกจิขององคก์รของทา่น
  • แบง่ปันความมุง่มั�นของทา่นใหโ้ลกรู!้ ใชส้ื�อสงัคมและวธิกีารอื�นในการถา่ยทอดวา่เหตใุดความเสมอภาคทางเพศจงึสำาคญัสำาหรับทา่น
  • หาโอกาสพดูคยุกบัพันธมติรเกี�ยวกบัประเด็นดา้น GESI ที�เกี�ยวขอ้งกบัการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการคา้มนุษย์
  • แบง่ปันความมุง่มั�นของทา่นตอ่การตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นระดบัชมุชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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  • ตระหนักและกลา่วถงึมติ ิGESI ในงานของทา่น ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะการยา้ยถิ�นอยา่งปลอดภยัและการคา้มนุษย ์หากแตท่า่นอาจตอ้งกลา่วถงึประเด็น 
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  • สรา้งความชดัเจนวา่การเหยยีดเพศนั�นไมอ่าจเป็นที�ยอมรับไดห้รอืไมใ่ชเ่รื�องตลก และแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นจะไมอ่ดทนตอ่การคกุคามทางเพศ

วธิิกี�รสำนบัสำนนุผู้้เ้ข้�้รว่มจึ�กทกุที�ท ั�งที�ทำ�ง�นแลืะที�บ�้น
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  • ทำาใหแ้น่ใจวา่ผูพ้กิารสามารถเขา้ถงึโครงการ ความรเิริ�ม หรอืการอภปิรายได ้หากพวกเขาไมส่ามารถเขา้ถงึได ้ใหเ้ปลี�ยนสถานที�และหาวธิอีื�นที� 
   ทำาใหท้กุคนสามารถเขา้รว่มได ้
  • สงัเกตวา่ผูใ้ดแสดงความเห็นและไมแ่สดงความเห็นในที�ประชมุ โดยสงัเกตวา่เป็นบคุคลเดมิ ๆ ที�แสดงความเห็นหรอืไม ่และสนับสนุนใหผู้อ้ ื�น 
   แสดงความเห็น
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  • บง่ชี�วธิกีารที�ไมต่อ้งเผชญิหนา้กนัในการดำาเนนิงานดา้น GESI กบั 
   พันธมติร

เจึ�้หน�้ที�สำถึ�บนั/องคำก์รที�ติอ้งดำ�เนนิง�นด�้น GESI
  • สื�อสารกบัผูน้ำาเป็นประจำา
  • บ่งชี�ความเสี�ยงที�องคก์รตอ้งเผชญิในการทำางานเกี�ยวกับประเด็น 
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เครื�องมอืนี�สามารถนำามาใชไ้ดห้ลายทางไมว่า่จะเป็นการนำามาใชก้ับการอภปิรายกลุม่เล็ก โดยใชเ้ป็นเครื�องมอืสำาหรับการประเมนิดว้ยตนเอง หรอืนำามาใช ้
ประกอบการประเมนิศักยภาพของบคุคล เนื�องจากความออ่นไหวทางวัฒนธรรมและความเป็นมอือาชพีในเรื�องอคตแิละการเลอืกปฏิบิัตใินสายงานยตุธิรรม 
เนื�อหาที�ปรากฏิในเครื�องมอืนี�และการอภปิรายเพื�อตดิตามจงึเป็นสิ�งสำาคญั ดว้ยเหตนุี�การนำาเอาเครื�องมอืนี�มาบรรจใุนหลกัสตูรการฝึ่กอบรมการคา้มนุษยห์รอื
โปรแกรมที�ใหญก่วา่เกี�ยวกบัการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมจงึเป็นวธิทีี�ดทีี�สดุ

1. ท�่นคำำ�นงึถึงึปจัึจึยัใดดงัติอ่ไปนี�หรอืไมข่้ณะพิ่จิึ�รณ�คำดคีำ�้มนษุย์

  • เพศหรอืเพศสภาพของผูเ้สยีหาย (ในบางประเทศผูเ้สยีหายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งบคุคลที�เป็น LGBTQ+ เผชญิกบัการเลอืกปฏิบิตั)ิ
  • การแตง่กายหรอืลกัษณะภายนอกของผูเ้สยีหาย (เป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะ)
  • อายขุองผูเ้สยีหาย (บางครั �งผูเ้สยีหายที�เป็น “ผูใ้หญท่ี�สดุ” ไดรั้บการปฏิบิตัติอ่ที�ตา่งจากเด็กวยัรุน่ไมว่า่กฎหมายจะกำาหนดไวอ้ยา่งไรกต็าม)
  • ระดบัการศกึษาของผูเ้สยีหาย (ไมใ่ชแ่คผู่เ้สยีหายที�ไมไ่ดรั้บการศกึษา แตร่วมถงึผูเ้สยีหายที�มกีารศกึษาสงูเชน่กนั)
  • ฐานะทางเศรษฐกจิของผูเ้สยีหาย (ไมใ่ชแ่คย่ากจน แตร่วมถงึผูเ้สยีหายที�เป็นชนชั �นกลางหรอืสงูดว้ย)
  • ชาตพัินธุข์องผูเ้สยีหาย (รวมถงึการพจิารณาวา่ชาตพัินธุม์สีว่นทำาใหเ้กดิการประหตัประหารหรอืการพลดัถิ�นหรอืไม)่
  • บทบาทของผูก้ระทำาความผดิหรอืนายหนา้จัดหางาน
  • สถานะทางครอบครัวของผูเ้สยีหายและผูค้า้มนุษย ์(สมรส โสด หยา่รา้ง ครอบครัวแตกแยก)

  หากใช ่ขอ้มลูนี�เกี�ยวขอ้งกบัคดหีรอืไม ่และเพราะเหตใุด

2. ท�่นทำ�ใหแ้น่ใจึไดอ้ย�่งไรว�่ผู้้เ้สำยีห�ยหรอืพิ่ย�นไดร้บัก�รปฏิบิตัิติิอ่ดว้ยคำว�มเคำ�รพิ่เมื�ออย้ใ่นระหว�่งกระบวนก�รยุติธิิรรมท�งอ�ญ�  
ผู้้เ้สำยีห�ยติอ้งใหค้ำว�มยนิยอมโดยชัดัแจึง้หรอืไม่
3. ท�่นคำุม้คำรองสำทิธิใินก�รรกัษ�คำว�มลืบัข้องผู้้เ้สำยีห�ยอย�่งไร
4. ท�่นคำุม้คำรองคำว�มปลือดภัยัข้องผู้้เ้สำยีห�ยอย�่งไร
5. ท�่นทำ�ใหแ้นใ่จึไดอ้ย�่งไรว�่ผู้้เ้สำยีห�ยจึะไดร้บัข้อ้มล้ืเกี�ยวกบักระบวนก�รสำมัภั�ษณ์ กระบวนก�รในศ�ลื ก�รติดัสำนิ ก�รปลือ่ยติวั หรอืก�ร
หลืบหนขี้องจึำ�เลืยจึ�กสำถึ�นกกักนั
6. ก�รสำนบัสำนนุหรอืคำว�มชัว่ยเหลือืประเภัทใดที�ท�่นเห็นว�่จึำ�เป็นสำำ�หรบัผู้้เ้สำยีห�ยในระหว�่งกระบวนพิ่จิึ�รณ�คำดี
7. ก�รใหค้ำว�มชัว่ยเหลือืนี�แติกติ�่งกนัอย�่งไรสำำ�หรบัผู้้เ้สำยีห�ยแติล่ืะร�ย
8. ท�่นแจึง้ข้อ้มล้ืเกี�ยวกบัคำ�่สำนิไหมทดแทนแกผู่้้เ้สำยีห�ยทกุร�ยหรอืไม่
9. เหติใุดผู้้เ้สำยีห�ยจึงึคำวรไดร้บัคำว�มสำนบัสำนนุแลืะคำว�มชัว่ยเหลือื
10. ท�่นสำ�ม�รถึทำ�อะไรไดบ้�้งเพิ่ื�อใหผู้้้เ้สำยีห�ยร้ส้ำกึสำบ�ยใจึกอ่นข้ึ�นศ�ลื
11. เมื�อท�่นติอ้งก�รข้อ้มล้ืเพิ่ิ�มเติมิเกี�ยวกบัรป้แบบข้องก�รคำ�้มนษุยห์รอืคำด ีท�่นห�ข้อ้มล้ืจึ�กที�ใด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ
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ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
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ชาติพันธุ์ และความพิการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้อย่างไร 

เคร่ืองมือ : วิธีบ่งช้ีจุดเร่ิมต้นสำาหรับการ
ดำาเนินงานด้าน GESI ในการย้ายถ่ินและ
การค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจารณา
เม่ือทำางานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความเสี่ยงที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

รายการตรวจสอบ : การทำางานร่วมกับ 
ผู้อุทิศตนในการทำางานด้าน 
GESI เพื่อพัฒนาการต่อต้านการค้า
มนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีเอาชนะ 
ข้อท้าทายจากการดำาเนินงานด้าน GESI 
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีท้าทายการเหมารวม
และทัศนคติที่เป็นการเลือกปฏิิบัติใน
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีดำาเนินการอภิปรายเรื่อง
อคติและการเลือกปฏิิบัติในสายงาน
ยุติธรรม

เครื่องมือ : วิธีตรวจสอบการดำาเนิน
งานด้าน GESI ในระดับองค์กรสำาหรับ
พันธมิตรที่ดำาเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินทัศนคติที่ผู้ปฏิิบัติ
งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มีต่อ
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความต้องการทาง
ศักยภาพด้าน GESI ของพันธมิตรใหม่

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
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เคร่ืองมือ : วิธีีตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นด้�น GESI ในระดับองค์กรสำ�หรับพันธีมิตรท่ีดำ�เนินง�น 
ด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์
การดำาเนนิการตรวจสอบการดำาเนนิงานดา้น GESI เป็นระยะจะชว่ยสง่เสรมิความกา้วหนา้ขององคก์รและนำาไปสูค่วามมุง่มั�นในการบรูณาการ GESI เขา้กบัการ
ปฏิบิตังิานและการดำาเนนิกจิกรรม ผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำารายการตรวจสอบนี�ไปใชใ้นการประเมนิ GESI ภายในองคก์รของทา่น
หรอืของพันธมติร แมว้า่การตรวจสอบการดำาเนนิงานดา้น GESI ในระดบัองคก์รจะดำาเนนิการเมื�อใดกไ็ด ้แตจ่ะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งหากใหก้ารตรวจสอบเป็น
สว่นหนึ�งของกระบวนการวางแผนหรอืทำาการตรวจสอบเมื�อเริ�มดำาเนนิงานรว่มกบัพันธมติรรายใหม่

องคำป์ระกอบใดข้องสำถึ�นที�ทำ�ง�นที�ทกุคำนมสีำว่นรว่มที�ไดร้บัก�รสำง่เสำรมิ
  • พนักงานขบัรถ
  • เป้าหมายสำาหรับการจา้งงานสตรี
  • สทิธใินการเขา้ถงึโอกาสและการพัฒนาทางอาชพีที�เทา่เทยีม
  • การสรรหาบคุคลและการเลื�อนตำาแหน่งดว้ยหลกัคณุธรรม
  • นโยบายและแนวปฏิบิตัใินที�ทำางานที�มคีวามกา้วหนา้
  • คา่ตอบแทนที�เทา่กนัสำาหรับงานที�เทา่กนั
  • วฒันธรรมองคก์รที�ครอบคลมุและใหเ้กยีรตกินั
  • กระบวนการตดัสนิใจและกลไกการรอ้งเรยีนที�โปรง่ใส
  • ความเป็นอสิระจากอคติ
  • การสื�อสารที�ใหเ้กยีรตกินั
  • ความเป็นผูน้ำาที�เป็นประชาธปิไตย
  • การไมม่คีวามสมัพันธท์างศาสนา
  • การไมม่คีวามสมัพันธท์างการเมอืง

คำว�มรเิร ิ�มแลืะโคำรงก�ร
  • ความรเิริ�มหรอืโครงการจะตอบสนองตอ่เพศสภาพและ/หรอืความเสี�ยง ความเปราะบาง และความตอ้งการของเพศใดเพศหนึ�งโดยเฉพาะหรอืไม่
  • มกีารจัดทำาการวเิคราะห ์GESI หรอืไม่
  • ความรเิริ�มมกีารนำาขอ้มลูจำาแนกประเภทโดยเพศ อาย ุความพกิาร ชาตพัินธุม์าใชอ้ยา่งไร
  • งบประมาณมสีว่นในการแกปั้ญหามติดิา้น GESI ของประเด็นปัญหาที�เกดิขึ�นหรอืไม่
  • มยีทุธศาสตรก์ารตดิตามและการประเมนิผลตดิตามมติดิา้น GESI ของความรเิริ�มหรอืไม่
  • องคก์รใหเ้งนิทนุหรอืใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมแกก่ลุม่ทางการเมอืงหรอืกลุม่ความศรัทธาหรอืไม่

ก�รสำรรห�แลืะคำดัเลือืกบคุำลื�กร
  • มกีารจัดฝึ่กอบรมการลดอคตใิหก้บัผูม้หีนา้ที�ในการสรรหาบคุลากรและสมัภาษณ์
  • เขยีนคำาอธบิายงานใหม ่การเลอืกใชค้ำามผีลอยา่งมากตอ่จำานวนผูส้มคัร
  • ทำาใหก้ารทำางานดว้ยความยดืหยุน่เป็นบรรทดัฐานมใิชข่อ้ยกเวน้
  • กำาหนดใหม้ผีูส้มคัรหญงิและชายอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 40 ในทกุขั �นของกระบวนการสรรหาบคุลากร
  • กำาหนดใหม้วีนัลาเพื�อเลี�ยงดบูตุรที�เทา่กนัสำาหรับผูป้กครองทกุคน และสนับสนุนใหบ้คุลากรชายใชว้นัลาเพื�อเลี�ยงดบูตุร
  • อำานวยความสะดวกใหก้บัลกูจา้งที�ลางานหรอืพักงานในการกลบัมาทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ สรรหาบคุลากรหญงิและชายสำาหรับงานที�ม ี
   บคุลากรหญงิหรอืชายนอ้ยเกนิไป
  • ตั �งเป้าหมายที�สนับสนุนความหลากหลายและตดิตามความกา้วหนา้
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ก�รพิ่ฒัน�บคุำลื�กร

  • บรูณาการความเสมอภาคทางเพศเขา้เป็นสว่นประกอบหลกัในการเขา้รับตำาแหน่งและฝึ่กอบรมลกูจา้ง
  • ทำาใหแ้น่ใจวา่ทั �งบรุษุและสตรมีโีอกาสเทา่กนัในการเขา้ถงึการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา และใหก้ารสนับสนุนการฝึ่กอบรมที�ยั�งยนืเพื�อขา้มผา่นอปุสรรค  
   ทางเพศสภาพ
  • ปรับใชน้โยบายการบรหิารจัดการอาชพีที�กำาหนดเกณฑ์ข์ั �นตำ�าสำาหรับความกา้วหนา้ในอาชพีของเพศที�เป็นสว่นนอ้ย
  • จัดใหม้โีปรแกรมพี�เลี�ยง การโคช้ และการสนับสนุน
  • ใหค้วามสำาคญัแกส่ตรทีี�มตีำาแหน่งในการตดัสนิใจในฐานะตน้แบบ

ก�รบรหิ�รแลืะก�รประเมนิประสำทิธิภิั�พิ่ก�รทำ�ง�น

  • จัดทำาระบบคา่ตอบแทนและการใหร้างวลัที�รับรองใหเ้กดิคา่ตอบแทนที�เทา่เทยีมสำาหรับงานที�เทา่กนั
  • ทำาใหค้วามเสมอภาคทางเพศสภาพเป็นสิ�งสำาคญัในการทำางานของบคุลากรแตล่ะคนและวตัถปุระสงคใ์นการเรยีนรู ้
  • ออกแบบการประเมนิประสทิธภิาพการทำางานที�ปราศจากอคตทิางเพศ
  • ใหก้ารรับรองวา่จะมไีมก่ารอดทนตอ่การคกุคามทางเพศภายในองคก์ร รวมถงึการทบทวนประสทิธภิาพการทำางานของบคุลากรที�มบีทบาทในการ  
   บรหิารจัดการในการดำาเนนิการกบัขอ้กลา่วหาเกี�ยวกบัการคกุคามทางเพศ

แนวท�งสำ้ค่ำว�มสำมดลุืระหว�่งก�รทำ�ง�นแลืะชัวีติิสำว่นติวั

  • วางมาตรการที�เอื�อใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งชวีติสว่นตวั ครอบครัว และการทำางาน
  • จัดประชมุภายในชั�วโมงทำางานที�กำาหนด
  • ทำาขอ้ตกลงกบัสถานรับเลี�ยงเด็กและผูใ้หบ้รกิารรับเลี�ยงเด็กตามบา้นสำาหรับผูป้กครองที�ตอ้งทำางาน
  • ใชป้ระโยชนจ์ากตารางการทำางานที�ยดืหยุน่
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เคร่ืองมือ : วิธีีประเมินทัศนคติท่ีผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์มีต่อก�รค้�มนุษย์
ทศันคตแิละความเขา้ใจตอ่การคา้มนุษยท์ี�เป็นการเลอืกปฏิบิตัมิอีทิธพิลตอ่การบง่ชี�ผูเ้สยีหายบางราย และคณุภาพในการตอบสนองตอ่การใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นสขุภาพ ความยตุธิรรม และสงัคมจติใจแกผู่เ้สยีหาย ผูป้ฏิบิัตงิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำามาตรวัดไปใชก้บัการบง่ชี�อคตหิรอืการเลอืก
ปฏิบิตัติอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ี�มาจากจติใตส้ำานกึ

ม�ติรวดัเพิ่ื�อก�รวนิจิึฉัยันี�เป็นวธิิกี�รร�ยง�นดว้ยตินเองเกี�ยวกบัทศันคำติขิ้องบคุำคำลืติอ่ก�รคำ�้มนษุย ์ซึ่ึ�งมตีิวัชัี�วดัหกด�้น ดงันี�
  1.  ทศันคตติอ่ความสามารถในการหลกีหนจีากการคา้มนุษย์
  2.  ประสทิธภิาพในการลดจำานวนการคา้มนุษย์
  3.  ความรูเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษย์
  4. ปฏิกิริยิาในการมคีวามเห็นอกเห็นใจตอ่การคา้มนุษย์
  5.  ทศันคตติอ่การชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
  6.  ความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษย์

มาตรวดันี�จะทำาการวดัทศันคตทิี�แตกตา่งกนัเกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์ซึ�งประกอบดว้ย ความเขา้ใจถงึสาเหตขุองการคา้มนุษย ์การบง่ชี�ผูเ้สยีหาย และความเขา้ใจ
ถงึความสามารถของบคุคลในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์โดยการวดัระดบัทศันคตนิี�ใชเ้วลาทำาประมาณ 10 นาที

ตั�งแต่ระดับ 1 ถึง 6 (1 = ไม่เห็นด้วยอย่�งย่ิง 6 = เห็นด้วยอย่�งย่ิง) กรุณ�แสดงคว�มเห็นต่อข้อคว�มต่อไปนี�
ทศันคำติติิอ่คำว�มสำ�ม�รถึในก�รหลืกีหนจีึ�กก�รคำ�้มนษุย์

 � ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยส์ามารถหลกีหนจีากสถานการณท์ี�ตนอยูไ่ด ้(R)
 � การถกูคา้มนุษยม์ใิชส่ ิ�งที�บคุคลเลอืก
 � สตรบีางคนเลอืกที�จะถกูคา้มนุษย ์(R)
 � เด็กผูห้ญงิบางคนเลอืกที�จะถกูคา้มนุษย ์(R)
 � บรุษุไมส่ามารถตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้(R)
 � ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยส์ามารถแจง้ตำารวจได ้แตเ่ลอืกที�จะไมท่ำา (R)
 � หากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์ลอืกที�จะหน ีปัญหาก็จะสิ�นสดุ (R)
 � ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยถ์กูหลอกลวงหรอืบงัคบัใหต้กอยูใ่นสถานการณด์งักลา่ว

ประสำทิธิภิั�พิ่ในก�รลืดจึำ�นวนก�รคำ�้มนษุย์
 � ฉันสามารถสรา้งความเปลี�ยนแปลงใหก้บัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้
 � ฉันสามารถทำางานตอ่ตา้นการคา้มนุษยไ์ดโ้ดยผา่นการมสีว่นรว่มทางการเมอืง
 � ฉันสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษยใ์หแ้กส่าธารณะได ้
 � ฉันแกปั้ญหาความไมเ่ทา่เทยีมทางโครงสรา้งและอปุสรรคที�ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยต์อ้งเผชญิได ้
 � ฉันรูส้กึวา่ตนไมม่คีวามสามารถในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(R)
 � ฉันรูส้กึสิ�นหวงัในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(R)
 � ฉันรูส้กึไรซ้ ึ�งอำานาจในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(R)
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คำว�มร้เ้ก ี�ยวกบัก�รคำ�้มนษุย์
 � บคุคลที�ตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์กัมฐีานะยากจน (R)
 � บคุคลที�ตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์กัมฐีานะยากจน ไมม่กีารศกึษา และมาจากชนบท (R)
 � บคุคลที�แจง้วา่ถกูคา้มนุษยนั์�นโกหกเพราะวา่พวกเขาโกรธหรอืตอ้งการแกแ้คน้ผูถ้กูกลา่วหา (R)
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 � ผูช้ายที�ยา้ยถิ�นฐานเพื�อการทำางานไมส่ามารถตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้(R)

ปฏิกิริยิ�ในก�รมคีำว�มเห็นอกเห็นใจึติอ่ก�รคำ�้มนษุย์
 � ฉันรูส้กึโกรธกบัประเด็นการคา้มนุษย์
 � ฉันรูส้กึเห็นอกเห็นใจผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
 � ฉันรูส้กึสงสารเมื�อนกึถงึการคา้มนุษย์
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 � ฉันไมส่นใจกบัประเด็นการคา้มนุษยม์ากนัก (R)

ทศันคำติติิอ่ก�รชัว่ยเหลือืผู้้เ้สำยีห�ย
 � หากเป็นการทำาเพื�อประโยชนข์องผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์บคุคลภายนอกควรทำาทกุวถิทีางที�จำาเป็นในการตดัสนิใจสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(R)
 � บคุคลภายนอกควรตดัสนิใจเกี�ยวกบัชวีติประจำาวนัของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์หากผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์มไ่ดส้นใจวา่ตอ้งทำาอะไรบา้ง (R)
 � แมว้า่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยจ์ะปฏิเิสธ บคุคลภายนอกควรทำาอะไรกต็ามที�พวกเขาเห็นวา่ดทีี�สดุสำาหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นระยะยาว (R)

คำว�มติระหนกัร้เ้ก ี�ยวกบัก�รคำ�้มนษุย์
 � ฉันรูจั้กองคก์รที�ดำาเนนิงานตอ่ตา้นการคา้มนุษย์
 � ฉันเคยไดย้นิเกี�ยวกบัการคา้มนุษยจ์ากขา่ว
 � ฉันเคยอา่นขอ้มลูเกี�ยวกบัการคา้มนุษย์
 � การเคยเห็นประกาศสรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษย์
 � ฉันไมรู่จั้กการคา้มนุษย ์(R)
 � ฉันไมเ่ขา้ใจประเด็นปัญหาเกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์(R)

กระบวนก�รคิดคะแนน
ตวัเลอืกของคำาตอบอาศยัมาตรวดัของลเิคริท์ทั �ง 6 ขอ้ โดย (R) หมายถงึ รหสัยอ้นกลบั (Reverse Code) การตั �งรหสัยอ้นกลบัมคีวามจำาเป็นสำาหรับตวัชี�วดั
ในบางขอ้เพื�อใหค้ะแนนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัสำาหรับทกุตวัแปร คะแนนสงูยอ่มบง่บอกถงึความรูท้ี�ดเีกี�ยวกบัประเด็นการคา้มนุษยต์ามขอ้เท็จจรงิ และมี
แนวโนม้สงูวา่บคุคลจะปฏิบิตัติอ่ผูเ้สยีหายอยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลอืกปฏิบิตั ิผลคะแนนที�ไดจ้ากตวัชี�วดัทั �งหกดา้นสามารถบง่ชี�ดา้นที�อาจจำาเป็นตอ้งมกีารปรับ
ทศันคต ิตวัอยา่งเชน่ ผูต้อบแบบสอบถามอาจมคีวามเห็นอกเห็นใจตอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์แตไ่มม่คีวามรูท้ี�ดเีกี�ยวกบัประเด็นคา้มนุษย ์

เครื�องมอืนี�ดัดแปลงมาจากมาตรวัดทัศนคตติอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์(Attitudes toward Victims of Human Trafficking Scale - AVHTS) และ  
Houston-Kolnik, J. D., Todd, N. R., & Wilson, M. (2016) การยนืยนัเบื�องตน้ของมาตรวดัทศันคตติอ่การคา้มนุษยท์างเพศ (Preliminary validation of  
the Sex Trafficking Attitudes Scale). ความรนุแรงตอ่สตร ี(Violence Against Women), 22(10), 1259-1281.
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เคร่ืองมือ : วิธีีประเมินคว�มต้องก�รท�งศักยภ�พด้�น GESI ของพันธีมิตรใหม่
ความเขา้ใจและการตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางศกัยภาพดา้น GESI ของผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ำาใหส้ามารถออกแบบกจิกรรมพัฒนา
ศกัยภาพดา้น GESI ที�เนน้กลุม่เป้าหมายได ้และทำาใหส้ามารถบรูณาการขอ้พจิารณาดา้น GESI เขา้กบัความรเิริ�มในการพัฒนาศกัยภาพดา้น GESI ใหก้บั
บคุลากรและพันธมติร โดยสามารถนำาเครื�องมอืนี�ไปใชไ้ดต้ลอดเวลาเพื�อประเมนิความตอ้งการทางศกัยภาพในดา้น GESI ของบคุลากร

คำวรทำ�ก�รประเมนิคำว�มติอ้งก�รท�งศกัยภั�พิ่ด�้น GESI เมื�อใด
ควรจัดทำาการประเมนิความตอ้งการทางศกัยภาพดา้น GESI กอ่นการจัดทำา
แนวทางการพัฒนาศกัยภาพภายในองคก์ร

เหติใุดจึงึจึำ�เป็นติอ้งมกี�รประเมนิคำว�มติอ้งก�รท�งศกัยภั�พิ่ด�้น 
GESI

  • เพื�อประเมนิความรูเ้กี�ยวกบัประเด็นและแนวคดิดา้น GESI
  • เพื�อเขา้ใจอปุสรรคหรอืปัญหาของบคุคลหรอืองคก์ร
  • เพื�อปรับปรงุกจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพที�วางแผนไวแ้ลว้หรอืที� 
   มอียูก่อ่นหนา้

ภัม้หิลืงัข้องผู้้ป้ฏิบิตัิงิ�นแลืะง�นด�้นที�ทำ�ในปจัึจึบุนั
การเกบ็ขอ้มลูของผูป้ฏิบิตังิานเกี�ยวกบัเพศ ตำาแหน่ง สว่นงานที�ทำาใหอ้งคก์ร
และประวตักิารทำางานจะเป็นประโยชนต์อ่การหาตวัอยา่งหรอืกรณีศกึษาที�
จะนำามาใชใ้นการฝึ่กอบรมและกจิกรรมการพัฒนาศักยภาพ โดยใหค้วาม
สำาคญัเป็นพเิศษกบัความสมัพันธท์างศาสนา วฒันธรรม หรอืการเมอืง และ
อทิธพิลที�ส ิ�งเหลา่นี�มตีอ่ทศันคตดิา้น GESI และการคา้มนุษย์

คำว�มคำุน้เคำยข้องผู้้ป้ฏิบิตัิงิ�นกบัทฤษฎแีลืะแนวคำดิหลืกัเร ื�องคำว�ม
เสำมอภั�คำท�งเพิ่ศแลืะคำว�มคำรอบคำลืมุท�งสำงัคำม
ผูป้ฏิบิัตงิานอาจมคีวามรูเ้กี�ยวกับประเด็นและแนวคดิเรื�องความเสมอภาค
ทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมอยูแ่ลว้ การประเมนิความเขา้ใจเบื�องตน้
เกี�ยวกบัแนวคดิหลักอาจเป็นประโยชนส์ำาหรับการแกไ้ขปัญหาเหลา่นี�และ
การจัดการฝึ่กอบรมที�เป็นประโยชนม์ากขึ�นสำาหรับพวกเขา

คำว�มคำ�ดหวงัข้องผู้้ป้ฏิบิตัิงิ�นแลืะแรงผู้ลืกัดนัในก�รเข้�้ร่วม
กจิึกรรมพิ่ฒัน�ศกัยภั�พิ่
การใหผู้ป้ฏิบิตังิานมโีอกาสแสดงความคาดหวงัและ/หรอืแรงผลกัดนัในการ
เขา้ร่วมการฝึ่กอบรมดา้น GESI เป็นสิ�งสำาคัญ ผูป้ฏิบิัตงิานตอ้งสามารถ
อธบิายปัญหาที�พวกเขาเผชญิในการนำากระแสหลักทางเพศสภาพมาปรับ
ใชก้บัการทำางานได ้

โปรแกรมแลืะกจิึกรรม
เพื�อออกแบบการฝึ่กอบรมใหด้ขี ึ�น และหลกีเลี�ยงการฝึ่กอบรมทั�วไปที�ไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์รและผูเ้ขา้ร่วม ผูป้ฏิบิัตงิานดา้น 
เพศสภาพควรมสีทิธเิขา้ถงึแผนขององคก์รและเอกสารอื�น ๆ  องคก์รควรจัด
ใหผู้ฝึ้่กอบรมสามารถเขา้ถงึเอกสารที�เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียม
หลกัสตูรอบรม

ระดบัข้องก�รจึดัทำ�กจิึกรรมเพิ่ื�อสำง่เสำรมิคำว�มเสำมอภั�คำท�งเพิ่ศแลืะ
คำว�มคำรอบคำลืมุท�งสำงัคำมโดยองคำก์รที�มอีย้ใ่นปจัึจึบุนั
ควรทำาการประเมนิกจิกรรมที�มกีารบรูณาการ GESI อยา่งชดัแจง้เพื�อบง่ชี�
ความรู ้ขอ้ทา้ทาย และโอกาสที�มอียู่

วธิิกี�รเรยีนร้ท้ ี�นยิม
สอบถามผูเ้ขา้รว่มวา่วธิใีดที�เหมาะสำาหรับพวกเขาที�สดุ เชน่ การโคช้ การมี
ที�ปรกึษา การเรียนออนไลน์ การประชุมเชงิปฏิบิัตกิาร หรือโปรแกรม 
ฝึ่กอบรมที�ยาวขึ�น
 
คูม่อืการประเมนิศักยภาพดัดแปลงมาจากสถาบันเพื�อความเสมอภาคทาง
เพศแห่งยุโรป (European Institute for Gender Equality - EIGE)  
ชดุเครื�องมอืสำาหรับการฝึ่กอบรมดา้นความเสมอภาคทางเพศ ขั �นที� 6 : การ
เขา้ร่วมประเมนิความจำาเป็นในการเรียนรูเ้กี�ยวกับเพศสภาพ (Gender 
Equality Training Toolkit Step 6: Engage in the gender-learning 
needs assessment)

กด ที�นี� และ ที�นี� สำาหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารประเมนิความ
ตอ้งการทางศกัยภาพ
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https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Needs_Assessment_Toolkit_ebook_09-87518_June_2010.pdf
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   ประเด็นความปลอดภยั หรอืการขนสง่
  • การฝึ่กอบรมมองหาผูเ้ขา้รว่มจากกลุม่คนชายขอบหรอืไม ่โดยคำานงึถงึการใชโ้ควตาและเป้าหมายในการเพิ�มอตัราการเขา้รว่มของคนบางกลุม่
  • กจิกรรมใชว้ธิกีารเชงิปฏิบิตักิารหรอืไม ่(การวจัิย กรณีศกึษา สถานการณส์มมตุ)ิ หากเป็นไปได ้
  • การฝึ่กอบรมใชว้ธิเีชงิรุก (การระดมความคดิ การทำางานเป็นทมี นยิายอัตชวีประวัต ิเพื�อกระตุน้จนิตนาการและความสรา้งสรรค)์ เพื�อสง่เสรมิให ้
   ทกุคนมสีว่นรว่มหรอืไม่

ข้อพิจ�รณ�ด้�นเนื�อห�
  • เอกสารการฝึ่กอบรมทั �งหมดใชภ้าษาที�เหมาะสมและใหเ้กยีรตผิูเ้ขา้รว่มหรอืไม่
  • เอกสารสำาหรับการฝึ่กอบรมมเีนื�อหานอ้ยหรอืไม ่โดยคำานงึถงึระดับความรูห้นังสอืและระดับภาษาของผูเ้ขา้รว่ม จำาเป็นหรอืไมท่ี�ตอ้งจัดทำาเอกสาร 
   ในรปูแบบที�ผูพ้กิารเขา้ถงึได ้เชน่ อกัษรเบรลล ์อกัษรตวัใหญ ่หรอืลา่มภาษามอื ชมลงิกต์อ่ไปนี�สำาหรับคำาแนะนำาเกี�ยวกบัการจัดทำาเอกสารที�เขา้ถงึได ้
   • เอกสารในรปูแบบ Word 
   • เอกสารในรปูแบบ PDF
  • เอกสารการฝึ่กอบรมตอ้งการขจัดการเหมารวมเกี�ยวกบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยห์รอืไม่
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  • การฝึ่กอบรมประกอบดว้ยการอภปิรายเกี�ยวกบัพลวตัทางอำานาจของการคา้มนุษยแ์ละความรนุแรงตอ่สตรแีละตน้เหตขุองปัญหาหรอืไม่
  • การฝึ่กอบรมประกอบดว้ยการอภปิรายเกี�ยวกบัลกัษณะการแสวงหาประโยชนโ์ดยไมช่อบที�แตกตา่งกนัของขบวนการคา้มนุษยห์รอืการยา้ยถิ�นหรอื 
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  • การฝึ่กอบรมมกีารอภปิรายเกี�ยวกบัประสบการณก์ารคา้มนุษยท์ี�แตกตา่งกนัและการยา้ยถิ�นซึ�งรวมถงึประสบการณข์องเด็กหรอืไม่

ก�รเผยแพร่ก�รจัดกิจกรรม
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ป้องกนัในประเทศโรมาเนีย อติาล ีและสเปน (Integrity Action GESI and Training and The Gender Dimension in Anti-trafficking Policies and  
Prevention Activities in Romania, Italy and Spain) (2014) เพศสภาพเป็นเรื�องสำาคญั (Gender Matters!)
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http://office.microsoft.com/en-au/word-help/creating-accessible-%20worddocuments-HA101999993.aspx
http://office.microsoft.com/en-au/word-help/create-accessible-%20pdfsHA102478227.aspx
https://www.integrityaction.org/media/5028/gender-equality-and-social-inclusion_guidance-for-ia-training.pdf
https://www.integrityaction.org/media/5028/gender-equality-and-social-inclusion_guidance-for-ia-training.pdf
http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/gender_sensitive_handbook_-_eng.pdf
http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/gender_sensitive_handbook_-_eng.pdf
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เครื่องมือ : วิธีประเมินความต้องการทาง
ศักยภาพด้าน GESI ของพันธมิตรใหม่

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
และการสื่อสาร

TABLE OF CONTENTSHOME

ร�ยก�รตรวจสอบ : วิธีีนำ� GESI ม�ใช้กับวิธีีก�รเก็บข้อมูล
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูแบบครอบคลมุหรอืมสีว่นรว่มมวีตัถปุระสงคใ์นการกำาจัด “ขอ้จำากดั” ในระเบยีบวธิแีละกระบวนการเกบ็ขอ้มลูที�อาจมอีทิธพิลตอ่ประเภทและ
คณุภาพของขอ้มลูที�เกบ็โดยโครงการ ซึ�งรายการตรวจสอบนี�เป็นการเนน้ยำ�าขอ้พจิารณาหลกัดา้น GESI เพื�อใชส้ำาหรับการวางแผนการเกบ็ขอ้มลู

มีก�รดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลอย่�งไร
• พจิารณาวธิกีารที�หลากหลายกอ่นตดัสนิใจเลอืกวธิใีดวธิหีนึ�ง ถามความเห็นของกลุม่ที�ทา่นตอ้งการศกึษาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของเครื�องมอื วธิ ีหรอื 
 คำาถามที�ทา่นตอ้งการใช ้
• ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูที�สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยกลุม่ตา่ง ๆ ของบรุษุและสตรี
• หากมโีอกาส เลอืกใชเ้ครื�องมอืและวธิเีกบ็ขอ้มลูอยา่งงา่ยเพื�อความสะดวกในการใช ้
• คำานงึถงึระดบัการอา่นออกเขยีนได ้(รวมถงึทกัษะการใชเ้ทคโนโลย)ี การเขา้ถงึโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตของผูใ้หข้อ้มลู
• ทำาใหแ้น่ใจวา่มกีารเกบ็ขอ้มลูในที�ที�ปลอดภยัในกรณีที�อาจมกีารสนทนาเกี�ยวกบัประเด็นออ่นไหวที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษย์

ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล
• เกบ็ขอ้มลูควรไดรั้บการฝึ่กอบรมทางจรยิธรรมและความออ่นไหวเกี�ยวกบัการคา้มนุษยแ์ละการยา้ยถิ�น
• คำานงึถงึพลวตัทางอำานาจระหวา่งผูเ้กบ็ขอ้มลูและผูใ้หข้อ้มลูรวมถงึเพศสภาพและอายุ
• ตดิตอ่สมาชกิชมุชนที�ไวใ้จไดแ้ละเป็นที�เคารพโดยตรงเพื�อเกบ็ขอ้มลู

มีก�รตั�งคำ�ถ�มใดกับผู้ใดบ้�ง
• เรยีนรูท้ี�จะถามคำาถามเกี�ยวกบัหวัขอ้ที�มคีวามออ่นไหว ประสบการณส์ว่นตวั ภมูปิระชากรศาสตร ์และอตัลกัษณ์
• ไมถ่ามคำาถามที�อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูใ้หข้อ้มลู
• กลุม่ทางสงัคมบางกลุม่อาจหมดกำาลงัใจในการใหส้มัภาษณ ์มองหาทางที�ทำาใหแ้น่ใจวา่ทา่นสนทนากบับคุคลที�เหมาะสม
• มคีวามชดัเจนเกี�ยวกบัขอ้มลูที�ทา่นตอ้งการเกบ็ และระดบัของรายละเอยีดที�ทา่นตอ้งการ
• มคีวามชดัเจนเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูและผูใ้ชข้อ้มลู

เครื�องมอืนี�ดดัแปลงมาจาก การเปลี�ยนแปลงการเขา้ถงึของตวัแทนและอำานาจ : ชดุเครื�องมอืและแนวทางสำาหรับการพัฒนาที�ครอบคลมุ (Transforming 
Agency Access and Power: A toolkit and guide for inclusive development).

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

เคร่ืองมือ

http://www.taapinclusion.org/wp-content/uploads/worksheets/XC-MEL-STEP_B-A1-Are_my_methods_and_tools_inclusive.pdf
http://www.taapinclusion.org/wp-content/uploads/worksheets/XC-MEL-STEP_B-A1-Are_my_methods_and_tools_inclusive.pdf
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เครื่องมือ : เพศสภาพ อายุ 
ชาติพันธุ์ และความพิการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้อย่างไร 

เคร่ืองมือ : วิธีบ่งช้ีจุดเร่ิมต้นสำาหรับการ
ดำาเนินงานด้าน GESI ในการย้ายถ่ินและ
การค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจารณา
เม่ือทำางานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความเสี่ยงที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

รายการตรวจสอบ : การทำางานร่วมกับ 
ผู้อุทิศตนในการทำางานด้าน 
GESI เพื่อพัฒนาการต่อต้านการค้า
มนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีเอาชนะ 
ข้อท้าทายจากการดำาเนินงานด้าน GESI 
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีท้าทายการเหมารวม
และทัศนคติที่เป็นการเลือกปฏิิบัติใน
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีดำาเนินการอภิปรายเรื่อง
อคติและการเลือกปฏิิบัติในสายงาน
ยุติธรรม

เครื่องมือ : วิธีตรวจสอบการดำาเนิน
งานด้าน GESI ในระดับองค์กรสำาหรับ
พันธมิตรที่ดำาเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินทัศนคติที่ผู้ปฏิิบัติ
งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มีต่อ
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความต้องการทาง
ศักยภาพด้าน GESI ของพันธมิตรใหม่

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
และการสื่อสาร
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ร�ยก�รตรวจสอบ : วิธีีบูรณ�ก�รข้อพิจ�รณ�ด้�น GESI เข้�กับก�รวิจัยและก�รส่ือส�ร
ผูป้ฏิบิตังิานดา้นการตอ่ตา้นการคา้มนุษยส์ามารถนำาเครื�องมอืนี�มาใชก้บัการวางแผนการวจัิยหรอืกจิกรรมที�เกี�ยวกบัการสื�อสาร

คำ�ถ�มสำ�หรับง�นวิจัย
  • มกีารเลอืกหวัขอ้งานวจัิยอยา่งไร
  • มกีารนำาวธิกีารวจัิยและเครื�องมอืใดมาใช ้
  • มกีารนำาวธิวีจัิยเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูหรอืไม่
  • ใครคอืผูเ้กบ็ขอ้มลู บรุษุหรอืสตร ีหรอืนักวจัิยทอ้งถิ�น
  • กรอบการดำาเนนิงานเชงิวเิคราะหไ์ดค้ำานงึถงึ GESI หรอืไม่
  • ใครคอืผูใ้หข้อ้มลู
  • จะมกีารนำาเสนองานวจัิยอยา่งไร
  • ผูใ้หข้อ้มลูจะมสีว่นรว่มในการอภปิรายเกี�ยวกบัขอ้คน้พบของงานวจัิยหรอืไม่
  • จะมกีารเผยแพรผ่ลลพัธแ์กผู่ใ้หข้อ้มลูหรอืไม ่อยา่งไร

คำ�ถ�มท่ัวไปสำ�หรับก�รวิจัยและก�รส่ือส�ร
  • ทา่นไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ขา้รว่มหรอืไม่
  • มผีูแ้ทนสตรแีละบรุษุที�เขา้รว่มในจำานวนเทา่กนัหรอืไม่
   มุง่ใหเ้กดิความสมดลุทางเพศสภาพในตัวอยา่ง คำาใหก้าร ภาพ หรอืกรณีศกึษาที�นำามาใชใ้นการนำาเสนอบทบาทใหมข่องสตรแีละบรุษุ ซึ�งนำาไปสู ่
   การทำาลายการเหมารวมและบรรทดัฐานทางเพศ
  • ภาษาที�ใชม้คีวามครอบคลมุหรอืไม่
   หลกีเลี�ยงการใชค้ำาสรรพนาม เชน่ “เขา, เธอ, ของเธอ (he, him, his, she, her, hers)” ยกเวน้ในกรณีที�กล่าวถงึบุคคลเฉพาะเจาะจงใหใ้ช ้
   คำาสรรพนามพวกเขา (They หรอื Them) แทน ซึ�งเป็นการสนับสนุนการใชภ้าษาที�ไมเ่จาะจงเพศสภาพ
  • ทา่นหลกีเลี�ยงการใชค้ำาศพัทท์ั�วไปเพื�อบรรยายถงึบคุคล งาน หรอืสิ�งของหรอืไม่
   คำาทั�วไปคอืคำานามและคำาสรรพนามที�มไีวเ้พื�อใชก้บัทั �งสตรแีละบรุษุ ใหใ้ชค้ำาศพัทท์ี�หมายความรวมถงึทั �งสตรแีละบรุษุ 
   ใชค้ำาวา่ humanity แทน mankind เพื�อกลา่วถงึมนุษยชาต,ิ sales representative แทน salesman เพื�อกลา่วถงึพนักงานขาย, spokesperson  
   แทน spokesman เพื�อกลา่วถงึโฆษก
  • สง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลมุทางสงัคมผา่นคำานำาหนา้และรปูแบในการกลา่วถงึบคุคล
   หลกีเลี�ยงการกลา่วถงึสตรตีามสถานะสมรส (วา่เป็นภรรยาใคร หญงิหมา้ย หรอืมารดา) เวน้แตใ่นกรณีที�จำาเป็นจรงิ ๆ หรอืในกรณีที�สตรบีางคนชอบ 
   ใหเ้รยีกเชน่นั�น ตวัเลอืกสำาหรับคำาวา่ “Miss (นางสาว)” และ “Mrs. (นาง)” ในการเรยีกหรอืกลา่วถงึสตรคีอื “Ms.” (ซึ�งไมเ่ป็นการระบสุถานะการสมรส)  
   หรอืหากมคีำาศพัทอ์ื�นที�ใชไ้ด ้เชน่ “ศาสตราจารย”์ หรอื “ดร.” กใ็หใ้ชค้ำาดงักลา่ว
  • ทา้ทายการเหมารวมคำาที�ใชก้บับรุษุและสตร ีผูพ้กิาร ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุห์รอืทางศาสนา และกลุม่บคุคลที�เป็น LGBTQ+
  • ตรวจสอบคำาแปลเพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารใชค้ำาที�ถกูตอ้งและไมม่กีารใชภ้าษาที�เป็นการเลอืกปฏิบิตั ิ
   หลกีเลี�ยงการกล่าวถงึบทบาทหรอือาชพีใดอาชพีหนึ�งว่าเป็นบทบาทหรอือาชพีที�เหมาะสำาหรับสตรหีรอืบุรุษเท่านั�น เชน่ เจา้ของกจิการ และ 
   ผูบ้งัคบับญัชาคอืผูช้าย ผูด้แูลคอืผูห้ญงิ เป็นตน้ นอกจากนี� ใหพ้ยายามคำานงึถงึคนกลุม่อื�น เชน่ ผูพ้กิาร ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพัินธุแ์ละทางศาสนา  
   และกลุม่บคุคลที�เป็น LGBTQ+ ดว้ย
  • นำาเสนอผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นฐานะที�เป็นตวัแทนแหง่ความเปลี�ยนแปลงและการกำาหนดชวีติตนเอง
  • คำานงึถงึอำานาจทับซอ้น : พจิารณาวา่เพศสภาพนั�นมคีวามทับซอ้นกับชนชั �น เชื�อชาต ิชาตพัินธุ ์ความสามารถ อาย ุและปัจจัยอื�นอยา่งไร ทั �งนี�  
   จำาเป็นที�จะตอ้งมผีูแ้ทนทั �งสตรแีละบรุุษจากทุกพื�นที�ที�จัดกจิกรรม ตัวอย่างเชน่ ผูแ้ทนสตรแีละบรุุษจากชาตพัินธุแ์ละอายุที�หลากหลาย รวมถงึ 
   ภาพลกัษณข์องผูพ้กิาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ทำ�คว�มเข้�ใจ GESI 
ในโครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ตัวอย่�งก�รบูรณ�ก�ร GESI เข้�กับ 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ในท�งปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ก�รติดต�ม ก�รเรียนรู้ และก�รเผยแพร่ 
GESI ในง�นต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ก�รวิเคร�ะห์ GESI ในโครงก�ร 
ต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

เคร่ืองมือ
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เครื่องมือ : เพศสภาพ อายุ 
ชาติพันธุ์ และความพิการเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้อย่างไร 

เคร่ืองมือ : วิธีบ่งช้ีจุดเร่ิมต้นสำาหรับการ
ดำาเนินงานด้าน GESI ในการย้ายถ่ินและ
การค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : ส่ิงใดท่ีต้องพิจารณา
เม่ือทำางานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความเสี่ยงที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

รายการตรวจสอบ : การทำางานร่วมกับ 
ผู้อุทิศตนในการทำางานด้าน 
GESI เพื่อพัฒนาการต่อต้านการค้า
มนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีเอาชนะ 
ข้อท้าทายจากการดำาเนินงานด้าน GESI 
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

รายการตรวจสอบ : วิธีท้าทายการเหมารวม
และทัศนคติที่เป็นการเลือกปฏิิบัติใน
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีดำาเนินการอภิปรายเรื่อง
อคติและการเลือกปฏิิบัติในสายงาน
ยุติธรรม

เครื่องมือ : วิธีตรวจสอบการดำาเนิน
งานด้าน GESI ในระดับองค์กรสำาหรับ
พันธมิตรที่ดำาเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินทัศนคติที่ผู้ปฏิิบัติ
งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มีต่อ
การค้ามนุษย์

เครื่องมือ : วิธีประเมินความต้องการทาง
ศักยภาพด้าน GESI ของพันธมิตรใหม่

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ GESI 
และการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้ากับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

รายการตรวจสอบ : วิธีนำา GESI มาใช้
กับวิธีการเก็บข้อมูล

รายการตรวจสอบ : วิธีบูรณาการ 
ข้อพิจารณาด้าน GESI เข้ากับการวิจัย
และการสื่อสาร
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เคร่ืองมือ

  • หลกีเลี�ยงการมองสตรใีนทางเพศหรอืมองสตรเีป็นวตัถสุ ิ�งของ
  • หลกีเลี�ยงการใชภ้าษาที�ทำาใหบ้คุคลที�ถกูทำาใหเ้ป็นคนชายขอบ รวมถงึสตรแีละกลุม่อื�น ๆ กลายเป็นผูเ้สยีหาย
  • หลกีเลี�ยงการสนับสนุนขอ้ความเกี�ยวกับผูห้ญงิหรอืขอ้ความที�ทำาใหดู้เหมอืนว่าเป็นความผดิของผูห้ญงิที�ตอ้งเผชญิกับความยากจนหรอืไม่ได ้
   รับการศกึษา
  • แสดงผลการดำาเนินงานของท่านผ่านการเล่าเรื�องเพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ามุมมองดา้น GESI เป็นอย่างไร นำาเสนอเรื�องราวความสำาเร็จของ 
   ผูเ้สยีหายที�สะทอ้นชวีติกลุ่มผูช้มของท่าน และแสดงใหเ้ห็นถงึผลที�เกดิแกช่วีติของผูเ้สยีหายดังกล่าวจากการดำาเนนิงานของท่าน ไม่เพยีงแต ่
   เฉพาะผลที�เกดิกบัผูเ้สยีหาย แตร่วมถงึในผลที�เกดิแกค่รอบครัว ชมุชน และธรุกจิของพวกเขาดว้ย
  • หยบิยกเอาคำากลา่วของสตรแีละบรุษุมาใชใ้นฐานะที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญและผูม้อีำานาจ

การนำาเสำนอโสำต่ทัศนูปกรณ์และส่่ำอสัำงคำมี
ค์ำานึงถึุงข้้อพิจารณาต่อไปน้�เม่�อจัดเตร้ยมป้ายโฆษณา ภาพถุ่าย วิัด้โอ และงานกิราฟิิกิอ่�น ๆ
  • นำาเสนอภาพทั �งสตรแีละบรุุษที�กำาลังเขา้ร่วมกจิกรรมในแง่มมุที�แตกตา่งกันทั �งในที�สาธารณะและชวีติสว่นตัว (ที�บา้น โรงเรยีน ที�ทำางาน ในชวีติ 
   สาธารณะและชวีติครอบครัว และในชมุชน)
  • เลอืกภาพถ่ายที�แสดงใหเ้ห็นถงึบทบาทและอาชพีของสตรแีละบุรุษที�ไม่ยดึตดิกับจารตีและที�ไม่เป็นการเหมารวม เชน่ ภาพสตรใีนฐานะที�เป็น 
   เจา้ของกจิการ และผูน้ำาชมุชน หรอืบรุษุในฐานะผูด้แูล
  • ทำาใหแ้น่ใจวา่มภีาพถา่ยของสตรแีละบรุษุในจำานวนเทา่กนั
  • นำาเสนอภาพความหลากหลายรวมและสรา้งความสมดลุใหก้บัการนำาเสนอสตรแีละบรุษุจากภมูหิลงัทางเชื�อชาต/ิชาตพัินธุท์ี�หลากหลาย อตัลกัษณ ์ 
   ทางวัฒนธรรม และบรุษุและสตรทีี�เป็นผูพ้กิาร เวลาแสดงผลงานของผูท้ี�ไดรั้บเงนิทนุใหน้ำาภาพถา่ยของสตรแีละบรุษุที�นำาเสนอบรบิททอ้งถิ�นของ 
   ประเทศที�ผูท้ี�ไดรั้บเงนิทนุอาศยัอยูม่าแสดงดว้ย
  • เลี�ยงการใชว้ธิแีกปั้ญหาแบบ “เหมาะกบัทกุสถานการณ”์ ใสค่ำาบรรยายแบบซอ่นไดไ้วใ้นวดิโีอของทา่น จะไดรั้บความสนใจจากผูท้ี�มคีวามบกพรอ่ง  
   ทางการไดย้นิถาวร ชั�วคราว หรอืตามสถานการณ์ ใสค่ำาอธบิายโดยละเอยีดไวใ้ตภ้าพบคุคล ผลติภัณฑ์ ์หรอืกจิกรรมของชมุชน เพื�อที�ผูม้คีวาม 
   บกพรอ่งทางการมองเห็นจะไดใ้ชซ้อฟตแ์วรแ์ปลงตวัอกัษรเป็นเสยีงและสามารถเขา้ใจภาพได ้
  • นำาเสนอภาพสตรทีี�อยูใ่นตำาแหน่งที�มอีำานาจ
   พจิารณาองคป์ระกอบของทา่ทาง การแสดงสหีนา้ อากปักริยิา การวางตำาแหน่ง และการแตง่กายในรปูหรอืภาพถา่ยเพื�อสื�อถงึความสมดลุ สถานะ 
   เท่าเทยีม และอำานาจ ตัวอย่างเชน่ หลกีเลี�ยงการนำาเสนอภาพที�บุรุษนั�งอยู่หลังโต๊ะทำางานโดยมสีตรยีนือยู่ขา้งโต๊ะทำางาน หรอืภาพบุรุษกำาลัง 
   อธบิายอะไรบางอยา่งใหก้ลุม่ที�มแีตส่ตรฟัีง
  • ทำาใหแ้น่ใจวา่การแตง่กาย เสื�อผา้ หรอืลักษณะภายนอกเหมาะสำาหรับบรบิท ตัวอย่างเชน่ หา้มใชภ้าพสต๊อกนางแบบแฟชั�นหากขอ้ความสื�อถงึ 

   ที�ทำางานหรอืตลาดทางการเกษตร เป็นตน้ พยายามอยา่ตอกยำ�าคตนิยิมดั �งเดมิหรอืคตนิยิมหลักดา้นความงาม แตใ่หมุ้ง่เนน้ที�บทบาทของคนในภา 
   มากกวา่ลกัษณะภายนอก
  • คำานงึถงึอตัลกัษณเ์พิ�มเตมิที�หลากหลายของบคุคลในที�ทำางานและที�บา้น
   ตัวอยา่งเชน่ นักธรุกจิหญงิสามารถเป็นผูด้แูลไดเ้ชน่กัน และผูด้แูลสามารถเป็นนักธรุกจิหญงิไดเ้ชน่กัน นอกจากนี� นักธรุกจิหญงิที�ไมม่คีรอบครัว 
   อาจมคีวามสามารถและมแีรงผลกัดนัไดเ้ชน่เดยีวกบันักธรุกจิหญงิที�มคีรอบครัว 

เครื�องมอืนี�ดัดแปลงมาจากคุณค่าสำาหรับผูห้ญงิ (Value for Women) รายการตรวจสอบการถ่ายทอดและเพศสภาพ (Communications and gender  
checklist) และศนูยน์านาชาตเิพื�อพัฒนานโยบายการโยกยา้ยถิ�นฐาน (International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)) แนวปฏิบิตั ิ
สำาหรับสื�อและการคา้มนุษย ์(Media and trafficking in human beings guidelines)

https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-VFW-Communications-and-Gender-Checklist-fv.pdf
https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-VFW-Communications-and-Gender-Checklist-fv.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf
https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Media_and_THB_Guidelines_EN_WEB.pdf
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