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TRAFFICKING IN PERSONS
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(USAID Thailand CTIP) ทางานเพื่อลดการค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดย
การลดความต้องการและแรงจูงใจในการใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ เพิม่ ศักยภาพและคุม้ ครองสิ ทธิของประชากรกลุ่ม
เสี่ ยง และช่วยพัฒนาระบบการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ โครงการฯ สนับสนุนคาสั่งของประธานาธิบดีในการ
บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กากับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่าง
ประเทศ หรื อ Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal
Organizations and Preventing International Trafficking นอกจากนี้ โครงการฯ ยังทางานเพื่อช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ใน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอีกด้วย
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของแรงงานที่เข้ามาจากประเทศอืน่ ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายรู ปแบบ การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากความต้องการแรงงานทักษะ
ต่า และอาจเกิดจากการเลือกปฏิบตั ิทางสังคมที่หยัง่ รากลึกมานาน ประกอบกับการขาดกฎระเบียบและการบังคับใช้
กฎหมาย ทางโครงการฯ จึงช่วยสร้างความร่ วมมือระหว่างประชาชนทัว่ ไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาสังคมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการลดการค้ามนุษย์

ลดความต้ องการและแรงจูงใจในการใช้ แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์
โครงการฯ ให้ความสาคัญในภาคส่วนที่มีความเสี่ ยงต่อการค้ามนุษย์มากที่สุด ซึ่งรวมถึง แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ประมง การเกษตร และการก่อสร้าง และหารื อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเสี่ ยงของการค้ามนุษย์เหล่านี้ร่วมกับภาคธุรกิจที่
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ทางานในพื้นที่จงั หวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เชียงราย ตราด สระแก้ว สุ ราษฎร์ธานี และภูเก็ต ซึ่งล้วนเป็ น
จังหวัดที่มีประชากรแรงงานข้ามชาติอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และตั้งอยูใ่ กล้กบั เส้นทางของการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จะจัดการรณรงค์ระดับประเทศเพื่อให้คนไทยเห็นความสาคัญ และลดการใช้สินค้าและบริ การ
ที่มาจากการบังคับใช้แรงงาน ในขณะเดียวกันการรณรงค์จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจต่อผูท้ ี่ถกู ค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น
โครงการฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ต่าง ๆ ของภาคประชาสังคม การสร้างผูน้ าหรื อต้นแบบการ
เปลี่ยนแปลงในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และสนับสนุนเครื อข่ายกลุ่มแรงงานเพื่อสร้างความร่ วมมือในทุกภาคส่วน และ
ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

เพิม่ ศักยภาพให้ กบั ประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โครงการฯ ช่วยเสริ มพลังให้กบั ประชากรกลุ่มเสี่ ยงโดยการเพิ่มช่องทาง และเครื่ องมือในการเข้าถึงข่าวสารที่เชื่อถือได้
ให้กบั กลุ่มแรงงาน นอกจากนี้ยงั มีการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั องค์กรพัฒนาท้องถิ่นในการเข้าถึง และให้ความ
ช่วยเหลือแก่แรงงานที่มีความเปราะบางโดยการให้ขอ้ มูล และเครื่ องมือต่าง ๆ ในการคุม้ ครองสิ ทธิของกลุ่มแรงงาน ทั้งนี้
โครงการฯ ได้พฒั นาแพลตฟอร์มชื่อว่า Thailand Migrant Protection Resource Toolkit ขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร และเครื่ องมืออื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์สาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการ
ทางานเพื่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โครงการฯ ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครที่เป็ นผูน้ าของของกลุ่มแรงงานในการสังเกตสัญญาณ
ในการค้ามนุษย์ ตลอดจนการเอารัดเอาเปรี ยบแรงงานในด้านต่าง ๆ การส่งต่อผูเ้ สี ยหายไปยังหน่วยงานหรื อองค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงกลไกการร้องเรี ยน และการเป็ นกระบอกเสี ยงของกลุ่มแรงงานในการ
หารื อกับภาครัฐโดยการอบรมเพือ่ ให้ผนู ้ าชุมชนเหล่านี้มีทกั ษะในการเล่าเรื่ องราวของแรงงานผ่านกลวิธีต่าง ๆ

ทาให้ ระบบการให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีความเข้ มแข็งมากขึน้
โครงการฯ ทางานร่ วมกับหน่วยงานของรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้นั ตอนและ
กระบวนการในการระบุตวั ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และใช้แนวปฏิบตั ิตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้โครงการฯ ยังเป็ นสื่ อกลางในการร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
บริ ษทั เอกชนเพื่อส่งเสริ มวิธีการทางานโดยการใช้ฐานสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายเป็ นหลักในการระบุตวั ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
และการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการปรับรู ปแบบการให้ความคุม้ ครองแบบทางเลือกโดยมีผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เป็ น
ศูนย์กลาง การจัดการกับอุปสรรคในกระบวนการระบุตวั ผูเ้ สี ยหายฯ และการสร้างบริ การส่งเสริ มอาชีพที่ขบั เคลื่อนโดย
ตลาดอย่างยัง่ ยืน

ผลงานและความสาเร็จ
โครงการฯ ทางานร่ วมกับหลายภาคส่วนโดยมีความสาเร็ จดังต่อไปนี้:
• ตั้ง “ศูนย์พฒั นาแรงงานเพื่อนบ้าน” สาหรับแรงงานประมงในจังหวัดภูเก็ตที่ตอ้ งการคาปรึ กษาหรื อข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ ทธิแรงงาน
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• ร่ วมมือกับ บริ ษทั มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จากัด ในการทาโครงการนาร่ องโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อ
สัญญาณในทะเลเพื่อให้แรงงานในเรื อประมงสามารถเข้าถึงข้อมูล และขอความช่วยเหลือได้
• ทางานกับกลุ่มบริ ษทั อุตสาหกรรมน้ าตาลเพื่อพัฒนาเครื่ องมือสาหรับเจ้าของไร่ ออ้ ยเพื่อนาไปใช้ประเมิน
มาตรฐานแรงงานของตนเองกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็ นการป้องกันการค้ามนุษย์
• ร่ วมมือกับรัฐบาลไทยในการสะท้อนความสาเร็ จ และอุปสรรคในกระบวนการระบุตวั ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
โดยใช้ขอ้ มูลจากการหารื อกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผลลัพธ์จากการหารื อเหล่านี้จะใช้
เป็ นแนวทางในการผลักดันเพื่อการปรับปรุ งนโยบายในระดับชาติ

ข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่ อ
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ www.usaid.gov/asia-regional หรื ออีเมล info-rdma@usaid.gov
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