
การต่อต้านการค้ามนุษย ์
ไอโอเอม็ ทาํงานเพือ่ต่อตา้นการคา้มนุษยก์วา่ 2 ทศวรรษ โดยมเีป้าหมายเพือ่ป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละเพือ่

คุม้ครองผูเ้สยีหาย ในเวลาปรกตแิละในสภาวะวกิฤต รวมถงึใหก้ารสนบัสนุนผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นการ 

ฟ้ืนคนืและกลบัสูส่งัคม 

ไอโอเอม็ไดช้ว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ัว่โลกกวา่ 85,000 คน ซึง่จาํนวน 1 ใน 7 ของผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษยท์ัว่โลกไดร้บัการคุม้ครองและไดร้บัการบรกิารความชว่ยเหลอืเฉพาะทาง โดยรอ้ยละ 25 ของ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืโดยไอโอเอม็มปีระเทศตน้ทางอยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

และภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 ไอโอเอม็ ประเทศไทยไดท้าํงานในอนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขงเพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นการคดัแยก
และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายคา้มนุษย ์เพือ่รว่มมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการ
ดาํเนินคดตี่อผูก้ระทาํผดิ และเพือ่ประสานงานกบัภาครฐัและภาคประชาสงัคมในการสนบัสนุนการพฒันาทกัษะ
ชวีติในกลุม่ผูเ้สยีหายทีม่คีวามเปราะบางมากทีส่ดุ ซึง่จะเป็นการลดความเสีย่งในการตกเป็นผูเ้สยีหายจากการ 
คา้มนุษยใ์นอนาคต 

ในฐานะองคก์รผูนํ้าดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืและการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยและ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ไอโอเอม็ใหค้าํปรกึษา สงัเกตการณ์ และเสรมิสรา้งศกัยภาพกระบวนการคดัแยกและ 

คดักรองผูเ้สยีหายฯ สนบัสนุนลา่มแปลภาษาระหวา่งการสมัภาษณ์ และฝึกอบรมโดยใชแ้นวทางทีเ่น้นการให ้

ความคุม้ครองในกระบวนการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐั (รวมถงึหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย และนกัสงัคมสงเคราะห)์  

เพือ่สนบัสนุนเสรภีาพและโอกาสในการเริม่ชวีติใหมข่องผูเ้สยีหายฯ ไอโอเอม็สนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอื

โดยตรงแก่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ไดแ้ก่ ทีพ่กัอาศยัทีป่ลอดภยั บรกิารทางการแพทย ์และการสนบัสนุน 

ดา้นจติสงัคม รวมถงึสนบัสนุนการเดนิทางกลบัประเทศตน้ทางโดยสมคัรใจ และการกลบัคนืสูส่งัคมของผูย้า้ยถิน่ 

ไอโอเอม็ สนบัสนุนความชว่ยเหลอือยา่งครอบคลุมใหก้บัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง 

ของบา้นพกัเดก็และครอบครวั และสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยท์ัว่ประเทศไทย  
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ไอโอเอม็ รว่มกบัรฐับาลไทยและองคก์รภาค ีสง่เสรมิการยา้ยถิน่ทีป่ลอดภยัผา่นการ
รณรงคด์า้นการศกึษา และจดัหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารในชุมชนทีม่คีวามเสีย่ง 

การอบรมดงักลา่ว ผูย้า้ยถิน่และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทาํความเขา้ใจประโยชน์ของ
การยา้ยถิน่แบบปกต ิความเสีย่งจากการยา้ยถิน่ไมแ่บบไมป่กต ิสทิธขิองผูย้า้ยถิน่
และชอ่งทางการขอความชว่ยเหลอืทีเ่ปิดใหผู้ย้า้ยถิน่ ไดแ้ก่ บรกิารดา้นความ
คุม้ครองทางสงัคม  โดยถงึปจัจุบนั ไอโอเอม็ จดัการรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ผูย้า้ยถิน่
จาํนวนกวา่ 210,000 คนในประเทศไทย  

นอกจากน้ี ไอโอเอม็ทาํงานรว่มกบัองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และองคก์รภาค

ประชาสงัคม (CSOs) เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยการสง่ต่อกรณีทีพ่บวา่เป็นผูเ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์และดาํเนินมาตรเพือ่ลดความเปราะบางของผูย้า้ยถิน่ ซึง่

ประกอบดว้ย การจดทะเบยีนเกดิใหก้บัเดก็ยา้ยถิน่ และแจกจา่ยชุดปฐมพยาบาล

ใหก้บัแรงงานในภาคประมง และภาคการเกษตร 

ไอโอเอม็ใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงและความชว่ยเหลอืทางมนุษยธรรมรวมถงึการ

การสนบัสนุนนกัจติวทิยา ลา่ม ทีป่รกึษาทางกฎหมาย แก่ผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษย ์ในบา้นพกัเดก็และครอบครวัฯ สถานคุม้ครองฯ และหอ้งกกัตรวจคนเขา้เมอืง

ทัว่ประเทศไทย  

นอกจากน้ี ไอโอเอม็สนบัสนุนความชว่ยเหลอืเพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทยของ

ผูเ้สยีหายชาวไทย และการเดนิทางกลบัออกจากประเทศไทยของผูเ้สยีหาย

ชาวต่างชาต ิโดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 ไอโอเอม็ไดช้ว่ยเหลอืผูเ้สยีหายกวา่ 3,900 คน 

ในการเดนิทางออกจากประเทศไทยเพือ่กลบัสูภ่มูลิาํเนา ภายใตโ้ครงการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืการกลบัภูมลิาํเนา และคนืสูส่งัคมโดยสมคัรใจของผูย้า้ยถิน่ (Assisted 

voluntary return and reintegration: AVRR programme)  

สาํหรบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยช์าวไทย ไอโอเอม็จดัความชว่ยเหลอืในการ

กลบัคนืสูส่งัคมเมือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้สยีหาย

สามารถเริม่ตน้ชวีติใหม ่โดยใหก้ารสนบัสนุนความเป็นอยูโ่ดยชว่ยซือ้อุปกรณ์ที่

จาํเป็นเพือ่เริม่ทาํธุรกจิ สนบัสนุนการฝึกอบรมวชิาชพีและความชว่ยเหลอืดา้นจติ

สงัคมเพือ่สนบัสนุนสขุภาวะทางจติทีด่ ี

ไอโอเอม็ โดยความรว่มมอืกบัสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิมุง่เสรมิสรา้งศกัยภาพของ

กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา เพิม่ศกัยภาพในการการดาํเนินคดแีละการลงโทษ

ผูก้ระทาํผดิ  

ไอโอเอม็ ประเทศไทย ไดพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมสาํหรบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานสว่นหน้า 

ซึง่เขา้ถงึผูย้า้ยถิน่โดยตรง ในอุตสาหกรรมประมงในจงัหวดัชายฝ ัง่ของประเทศไทย 

โดยเน้นเพิม่ศกัยภาพสาํหรบัเจา้หน้าทีใ่นการใชแ้นวทางทีเ่น้นผูเ้สยีหายเป็น

ศนูยก์ลาง ในระหวา่งทีม่กีารเขา้ถงึผูท้ีเ่ป็นกลุม่เสีย่งเป็นครัง้แรก ซึง่เป็นขัน้ตอนที่

สาํคญัในการสนบัสนุนการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี ไอโอเอม็ จดัใหม้กีารฝึกอบรมขา้มพรมแดน ซึง่จดัขึน้รว่มกบัประเทศ

กมัพชูา ลาว มาเลเซยี และเมยีนมา ในดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การ

สบืสวนสอบสวนกรณีการลกัลอบขนคนและการคา้มนุษย ์

 

ด้านการดาํเนินคดี 

ด้านการป้องกนั 

การคา้มนุษยเ์ป็นปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น จงึจาํเป็นตอ้งอาศยัมาตรการรบัมอืที่

ครอบคลุม จากทัง้หน่วยงานภาครฐัและเครอืขา่ยภาคสว่นอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าครฐั 

เน่ืองจากขบวนการมนุษยด์าํเนินการขา้มเขตพรมแดน กจิกรรมเพือ่การต่อตา้น

การคา้มนุษยข์องไอโอเอม็จงึมุง่เน้นความรว่มมอืขา้มพรมแดน  ไอโอเอม็ชว่ยรฐับาล

ไทยและเมยีนมารภ์ายใตก้ลไกลความร่วมมอืชายแดน (BCATIP) ซึง่เป็นกรอบ

ความรว่มมอืขา้มพรมแดนระหวา่งเจา้หน้าทีภ่าครฐั ในดา้นการป้องกนัการคา้มนุษย ์

และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูย้า้ยถิน่กลุม่เปราะบาง 

ในประเทศไทย ไอโอเอม็ สนบัสนุนการจดัตัง้คณะทาํงานเฉพาะเรือ่งเพือ่ออกแบบ

และพฒันากจิกรรมการฝึกอบรม การดาํเนินกจิกรรมรว่มกนั และการสนบัสนุนการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานเพือ่ต่อตา้นการคา้มนุษย ์และการลกัลอบขนคน 

ด้านการส่งเสริมพนัธมิตร 

ด้านการคุ้มครอง 


