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USAID THAILAND COUNTER TRAFFICKING                      

IN PERSONS 

ในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศตน้ทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของแรงงานทีเ่ขา้มาจากประเทศอื่น ไทยตอ้ง
เผชญิกบัปัญหาการคา้มนุษยใ์นหลายรปูแบบ การคา้มนุษยใ์นประเทศไทยนัน้เกดิจากความตอ้งการแรงงานทกัษะต ่าใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม การประมง การทอ่งเทีย่ว และการก่อสรา้ง ซึง่มสีาเหตุมาจากการเลอืก
ปฏบิตัทิางสงัคมทีห่ยัง่รากลกึมานาน ประกอบกบัความหย่อนยานเรื่องกฎระเบยีบและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างไมม่ี
ประสทิธภิาพ เป้าหมายของโครงการ USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (พ.ศ. 2560-2565) หรอื USAID 
Thailand CTIP  คอืการลดการคา้มนุษยแ์ละคุม้ครองสทิธผิูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย โดยการลดความ
ตอ้งการและแรงจงูใจในการใชแ้รงงานทีถู่กคา้มนุษย ์เสรมิสรา้งและคุม้ครองสทิธขิองประชากรกลุ่มเสีย่ง และชว่ยพฒันา
ระบบการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ USAID Thailand CTIP ใชก้ลยทุธ ์5C ในการด าเนินงาน คอื การมสีว่นร่วมของชุมชน (Community 
Engagement) ผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) การสือ่สาร (Communication) ความรว่มมอื (Collaboration)  และ
การท างานอย่างต่อเนื่อง (Continuity) เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ  

Winrock International พรอ้มดว้ยองคก์รพนัธมติรและองคก์รระดบัทอ้งถิน่จะด าเนินโครงการโดยมชีมุชนเป็นผูน้ าในการ
ขบัเคลื่อน (Community-led) และการท างานในแต่ละภาคสว่นรว่มกบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัระดบัทอ้งถิน่ เครอืขา่ยของแรงงาน
ขา้มชาตแิละชนกลุ่มน้อย รวมถงึภาคธุรกจิ 

USAID Thailand CTIP สนบัสนุนผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agents) ทีม่าจากทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิ กลุ่มแรงงาน
ขา้มชาต ิชุมชนทีม่คีวามเสีย่ง รวมถงึสือ่มวลชน ซึง่กลุ่มผูน้ าเหล่านี้มคีวามมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคา้มนุษยโ์ดยจะด าเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มผูท้ีม่คีวามเปราะบางและผูร้อดชวีติจากการคา้มนุษย ์และแบง่ปัน
ประสบการณ์ของพวกเขาใหเ้ป็นทีร่บัรู ้ผูน้ าการเปลีย่นแปลงเหล่านี้จะรณรงคเ์พื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงกวา้ง ซึง่จะ
ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารทีม่าจากการใชแ้รงงานทีถู่กบงัคบั และเพิม่การยอมรบัทางสงัคม
ต่อผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
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การสือ่สารและการสรา้งความตระหนกั (Communication and Awareness) ของโครงการมุ่งเน้นไปทีป่ระชากรกลุ่มเสีย่ง 
เจา้หน้าทีภ่าครฐั และประชาชนทัว่ไป เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ เพิม่ความรู ้และเป็นกระบอกเสยีงใหก้บักลุ่มเปราะบางและ
ผูร้อดชวีติจากการคา้มนุษย ์ตลอดจนปรบัปรุงขัน้ตอนและการประสานงานใหด้ยีิง่ขึน้ 

การบรรลุเป้าหมายของโครงการนัน้ตอ้งอาศยัการตอบรบัและความร่วมมอื (Collaboration) จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภาค
สว่น เช่น ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โครงการ USAID Thailand CTIP จะรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและภาค
ประชาสงัคมในการจดัการกบัปัญหาการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย และสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยแ์หง่ชาตปีิ พ.ศ. 2560-2564 ของรฐับาลไทย 

แนวทางการด าเนินงานทีป่รากฏในกลยุทธน์ัน้จะสง่ผลใหเ้กดิความต่อเนื่อง (Continuity) และความยัง่ยนื นอกจากน้ี
โครงการยงัเน้นแนวทางใหภ้าคธุรกจิปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง เพิม่ความไวว้างใจระหว่างคนไทยและแรงงานขา้มชาต ิและ
พฒันาระบบการใหบ้รกิารซึง่เป็นผลจากความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคประชาสงัคม  

นอกจากกลยุทธ ์5C ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ โครงการยงัไดค้ านึงถงึประเดน็คาบเกีย่วต่างๆ ในการท ากจิกรรมทัง้หมด รวมถงึ
ความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลุมทางสงัคม การใชน้วตักรรมเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด ทัง้ดา้น
เทคนิคและดา้นโครงการเพื่อจดัการกบัประเดน็ปัญหาใหม่ ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึการศกึษาวจิยัและการใหบ้รกิารกบั
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

พืน้ท่ีโครงการ 
USAID Thailand CTIP ใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการคา้มนุษยร์วมทัง้เสน้ทางทีก่ลุ่มผูค้า้มนุษยใ์ช้
โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีพ่บแรงงานขา้มชาตมิากทีส่ดุ ในปีแรกของการด าเนินการโครงการ USAID Thailand CTIP ก าหนด
เป้าหมายในการท างานในหา้จงัหวดัของประเทศไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงราย สรุาษฎรธ์านี สระแกว้ และตราด  

พนัธมิตร  
USAID Thailand CTIP ด าเนินการโดย Winrock International ร่วมกบัองคก์รพนัธมติรอกี 4 หน่วยงาน คอื BBC Media 
Action, Liberty Asia, Resonance และ World Vision พนัธมติรเหล่าน้ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นการสือ่สารเพื่อ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การคุม้ครองสทิธ ิและการร่วมมอืกบัภาคธุรกจิ นอกจากน้ี Winrock International และองคก์ร
พนัธมติรจะท างานร่วมกบัองคก์รภาคประชาสงัคมระดบัทอ้งถิน่ เพื่อขยายแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการต่อตา้นการคา้มนุษย ์
และสง่เสรมิใหเ้กดิการใหบ้รกิารตามความตอ้งการของผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์โดยค านึงถงึความแตกต่างทางเพศ 
วฒันธรรมและอื่นๆ รวมถงึการสรา้งความไวว้างใจในการท างานในทุกภาคสว่นอกีดว้ย  
 

ส าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อ  

  

               

          

             

              

                         

               

  

เมแกน แมคเบน 
ผูอ้ านวยการโครงการ 
Winrock International 
อาคาร 208 ไวรเ์ลสโรด ชัน้ 3 เลขที ่208  
ถนนวทิยุ  แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
โทรศพัท:์ +66-2-252-875 
อเีมลล:์ Meghan.MacBain@winrock.org 
 

 

 

 

USAID ส านกังานภาคพืน้เอเชยี 
คุณสริพิร เหลาแสง 
แอทธนิี ทาวเวอร ์ชัน้ที ่25 เลขที ่63 
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  
โทรศพัท:์ +66-2-257-3000  
อเีมลล:์ slaosang@usaid.gov หรอื info-rdma@usaid.gov 
http://www.usaid.gov/asia-regional  
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