USAID THAILAND COUNTER TRAFFICKING
IN PERSONS
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นทัง้ ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของแรงงานทีเ่ ข้ามาจากประเทศอื่น ไทยต้อง
เผชิญกับปั ญหาการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนัน้ เกิดจากความต้องการแรงงานทักษะต่าใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การประมง การท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึง่ มีสาเหตุจากการเลือก
ปฏิบตั ทิ างสังคมทีห่ ยังรากลึ
่
กมานาน ประกอบกับความไม่เคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ เป้ าหมายของโครงการ USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (พ.ศ. 2560-2565) หรือ USAID
Thailand CTIP คือการลดการค้ามนุษย์และคุม้ ครองสิทธิผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยการลดความ
ต้องการและแรงจูงใจในการใช้แรงงานทีถ่ ูกค้ามนุษย์ เสริมสร้างและคุม้ ครองสิทธิของประชากรกลุ่มเสีย่ ง และช่วยพัฒนา
ระบบการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
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แนวทางการดาเนินงาน
โครงการ USAID Thailand CTIP ใช้กลยุทธ์ 5C ในการดาเนินงาน คือ การมีสว่ นร่วมของชุมชน (Community
Engagement) ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) การสือ่ สาร (Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) และ
การทางานอย่างต่อเนื่อง (Continuity) เพื่อบรรลุเป้ าหมายของโครงการ
Winrock International พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรและองค์กรระดับท้องถิน่ จะดาเนินโครงการโดยมีชมุ ชนเป็ นผูน้ าในการ
ขับเคลื่อน (Community-led) และการทางานในแต่ละภาคส่วนร่วมกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐระดับท้องถิน่ เครือข่ายของแรงงาน
ข้ามชาติและชนกลุ่มน้อย รวมถึงภาคธุรกิจ
USAID Thailand CTIP สนับสนุนผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change Agents) ทีม่ าจากทัง้ ภาครัฐและภาคธุรกิจ กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ ชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ ง รวมถึงสือ่ มวลชน ซึง่ กลุ่มผูน้ าเหล่านี้มคี วามมุ่งมันในการต่
่
อต้านการค้ามนุษย์โดยจะดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มผูท้ ม่ี คี วามเปราะบางและผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์ และแบ่งปั น
ประสบการณ์ของพวกเขาให้เป็ นทีร่ บั รู้ ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้จะรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงกว้าง ซึง่ จะ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการทีม่ าจากการใช้แรงงานทีถ่ ูกบังคับ และเพิม่ การยอมรับทางสังคม
ต่อผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
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การสือ่ สารและการสร้างความตระหนัก (Communication and Awareness) ของโครงการมุ่งเน้นไปทีป่ ระชากรกลุม่ เสีย่ ง
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และประชาชนทัวไป
่ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ เพิม่ ความรู้ และเป็ นกระบอกเสียงให้กบั กลุ่มผูท้ ม่ี คี วาม
เปราะบางและผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์ ตลอดจนปรับปรุงขัน้ ตอนและการประสานงานให้ดยี งิ่ ขึน้
การบรรลุเป้ าหมายของโครงการนัน้ ต้องอาศัยการตอบรับและความร่วมมือ (Collaboration) จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาค
ส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โครงการ USAID Thailand CTIP จะร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคมในการจัดการกับปั ญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และสนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติปี พ.ศ. 2560-2564 ของรัฐบาลไทย
แนวทางการดาเนินงานทีป่ รากฏในกลยุทธ์นนั ้ จะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่อง (Continuity) และความยังยื
่ น นอกจากนี้
โครงการยังเน้นแนวทางให้ภาคธุรกิจเพื่อการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง เพิม่ ความไว้วางใจระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
และพัฒนาระบบการให้บริการซึง่ เป็ นผลจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
นอกจากกลยุทธ์ 5C ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว โครงการยังได้คานึงถึงประเด็นคาบเกีย่ วต่างๆ ในการทากิจกรรมทัง้ หมด รวมถึง
ความเสมอภาคทางเพศและความครอบคลุมทางสังคม การใช้นวัตกรรมเพื่อนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้าน
เทคนิคและด้านโครงการเพื่อจัดการกับประเด็นปั ญหาใหม่ ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึงการศึกษาวิจยั และการให้บริการกับ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์

พืน้ ที่โครงการ
USAID Thailand CTIP ให้ความสาคัญกับพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์รวมทัง้ เส้นทางทีก่ ลุ่มผูค้ า้ มนุษย์ใช้
โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ พ่ี บแรงงานข้ามชาติมากทีส่ ดุ ในปี แรกของการดาเนินการโครงการ USAID Thailand CTIP กาหนด
เป้ าหมายในการทางานในห้าจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย สุราษฎร์ธานี สระแก้ว และตราด

พันธมิตร
USAID Thailand CTIP ดาเนินการโดย Winrock International ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอีก 4 หน่วยงาน คือ BBC Media
Action, Liberty Shared, Resonance และ World Vision พันธมิตรเหล่านี้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านการสือ่ สารเพื่อ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การคุม้ ครองสิทธิ และการร่วมมือกับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ Winrock International และองค์กร
พันธมิตรจะทางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมระดับท้องถิน่ เพื่อขยายแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการต่อต้านการค้ามนุษย์
และส่งเสริมให้เกิดการให้บริการตามความต้องการของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคานึงถึงความแตกต่างทางเพศ
วัฒนธรรมและอื่นๆ รวมถึงการสร้างความไว้วางใจในการทางานในทุกภาคส่วนอีกด้วย

สาหรับข้อมูลเพิ่ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ
USAID สานักงานภาคพืน้ เอเชีย
คุณสิรพิ ร เหลาแสง
แอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 25 เลขที่ 63
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +66-2-257-3000
อีเมล: slaosang@usaid.gov หรือ info-rdma@usaid.gov
http://www.usaid.gov/asia-regional
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เมแกน แมคเบน
ผูอ้ านวยการโครงการ
Winrock International
อาคาร 208 ไวร์เลสโรด ชัน้ 3 เลขที่ 208
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +66-2-675-3872
อีเมล: Meghan.MacBain@winrock.org
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