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แม้ว่าการกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในบริบทของการกลับ
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อดีตทหารกลับหลังความขัดแย้งส้ินสุดลง) แต่คู่มือฉบับน้ี เน้นการช่วยเหลือ 
ผู้โยกย้ายถ่ินฐาน ท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้าน หรือ
ประเทศทางผ่าน ให้กลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งอาจเป็นไปโดยความสมัครใจ 
ของผู้ย้ายถ่ิน หรือมีรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้าน และฝ่ายอ่ืน ๆ ช่วยจัดการให้ 
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คำานำา
การกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่นได้กลายเป็นประเด็นสำาคัญมากขึ้นในเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อการย้ายถิ่น 
สำาหรับประเทศเจ้าบ้านและประเทศทางผ่าน การกลับภูมิลำาเนาเป็นวิธีสำาคัญที่ประเทศเหล่านี้จะใช้สิทธิอธิปไตยกำาหนดว่า
ใครจะเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของตนได้ สำาหรับประเทศต้นทาง การกลับภูมิลำาเนาก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเมื่อผู้คืนถิ่นจำานวนมากกลับมาภายในระยะเวลาอันสั้น

ในขณะเดียวกัน ผู้คืนถ่ินอาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตัวและสร้างชีวิตใหม่เม่ือกลับมาบ้าน เน่ืองจากเผชิญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และจิตสังคมต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งเดียวกับที่ผลักดันให้พวกเขาต้องโยกย้ายถิ่นไปตั้งแต่แรก โดยเฉพาะหากคนเหล่านี้   
ออกจากประเทศไปเป็นเวลานาน

ไอโอเอ็มเป็นองค์กรสำาคัญในการออกแบบและให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจทั่วโลก
เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ไอโอเอ็ม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรและความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนที่มีมา
อย่างยาวนาน ท้ังยังสนับสนุนการนำานโยบายการกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืนมาใช้ นโยบายน้ีตอบสนองต่อความต้องการทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมของผู้ย้ายถิ่นกลับ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต้นทาง และการจัดการกับความท้าทาย
เรื่องการกลับคืนสู่สังคมเชิงโครงสร้างด้วย 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่านโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการกลับคืนสู่สังคมจะเป็นแบบองค์รวมมากขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นเพราะผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ให้ทุน และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ดีขึ้นและนโยบายต่าง ๆ มีส่วนเสริมกันมากขึ้น 
เช่น นโยบายที่จัดการเรื่องการกลับภูมิลำาเนาและนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ดังนั้น การกลับคืน
สู่สังคมจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ค่อยมีเคร่ืองมือครบวงจรท่ีใช้กันท่ัวโลกเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมได้ช่วยเหลือ
ผู้โยกย้ายถ่ินท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศทางผ่าน เพ่ือให้คนเหล่าน้ีเดินทางกลับภูมิลำาเนา 
โดยสมัครใจ หรือมีรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้าน และฝ่ายอื่น ๆ ช่วยจัดการให้

ไอโอเอ็มจะใช้คู่มือเล่มนี้เพื่อลดช่องว่างเรื่องนี้ด้วยการเล่าประสบการณ์ขององค์กรและภาคี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการออกแบบ ดำาเนินการ และติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม คู่มือนี้ต่อยอดจากการตระหนักรู้
ว่า การกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็ง รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่สอดรับกันระหว่างผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

Antonio Vitorino

ผู้อำานวยการใหญ่
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน
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ภาพรวม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนทั่วโลกมีการเคลื่อนย้ายมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแสวงหา
โอกาสท่ีดีกว่าในต่างประเทศ ภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำามือมนุษย์ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 
และการกระจายข้อมูลท่ีดีข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีก้าวหน้ามากข้ึน เกิดการโยกย้ายถ่ินมากข้ึน พร้อม
กับผู้โยกย้ายถิ่นที่เดินทางกลับประเทศต้นทางก็มีจำานวนเพิ่มขึ้น แรงจูงใจในการกลับภูมิลำาเนามี
ตั้งแต่ความต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัว การขาดสถานะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เง่ือนไขท่ี
เปล่ียนไปในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศต้นทาง ไปจนถึงความรู้สึกว่าประสบความสำาเร็จจากการ
โยกย้ายถ่ินแล้วและต้องการจะเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีบ้านเกิดและอ่ืน ๆ การกลับภูมิลำาเนามักจะตามมา
ด้วยกระบวนการท่ีให้ผู้โยกย้ายถ่ินมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอีกคร้ัง กระบวนการน้ีมัก
จะเรียกว่า “การกลับคืนสู่สังคม”

แม้ว่าการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคล
ภายนอก ทว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดูแลด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาได้ตระหนักมากขึ้นว่า 
การกลับคืนสู่สังคมเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และประกอบด้วยหลายมิติ ซึ่งต้องมีการรับมือ
แบบองค์รวมเพื่อการดำาเนินงานโดยเฉพาะ 

ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับน้ีให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ ดำาเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการกลับคืนสู่สังคม การกลับคืนสู่สังคมเกิดข้ึนได้ในหลายบริบทของการกลับ 
ภูมิลำาเนา เช่น หลังจากผู้คืนถิ่นกลับภูมิลำาเนาเอง ถูกบังคับ หรือได้รับความช่วยเหลือให้กลับ
มาโดยสมัครใจ หรือเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ คู่มือฉบับนี้ เน้นความช่วยเหลือในบริบทการ
จัดการการย้ายถิ่นให้แก่ผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้าน ดังนั้นจึง
ไม่ได้กล่าวถึงการกลับคืนสู่สังคมของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ หรือการปลดอาวุธ ปลดประจำาการ 
และกลับคืนสู่สังคมของอดีตทหาร

คู่มือน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนสนับสนุน 
การกลับคืนสู่สังคมในระดับและขั้นตอนต่าง ๆ อันได้แก่ ผู้พัฒนาโครงการ ผู้จัดการโครงการ และ
ผู้จัดการเคส รวมทั้งผู้กำาหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในด้านการกลับคืนสู่สังคม คู่มือนี้
เขียนจากสมมติฐานที่ว่า ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คืนถิ่น
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กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยแนวทางที่หน่วยงานรัฐทุกฝ่ายร่วมมือกัน ในทางปฏิบัติ เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยการที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นยอมรับนโยบายที่ประสานกันและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติ แม้ว่าหลายฝ่ายอาจสนใจทุกบทที่นำาเสนอ ทว่าแต่ละบทจะระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมโดยเฉพาะ

คู่มือพิจารณาว่าโครงการกลับคืนสู่สังคมอาจแตกต่างกันมากในเรื่องขอบเขตการดำาเนินงาน เงินทุน และ ขนาดของโครงการ 
การริเริ่มโครงการการกลับคืนสู่สังคมประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บริบทท้องถิ่นของการกลับภูมิลำาเนา สิ่งที่ผู้
ให้ทุนให้ความสำาคัญ ข้อมูลส่วนตัวและความต้องการของผู้คืนถิ่น และจำานวนผู้คืนถิ่นในประเทศ ชุมชนหรือสถานที่นั้น ๆ
ดังน้ัน คู่มือฉบับน้ีจึงมิได้จัดทำาเพ่ือกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ท่ีใช้ได้กับทุกบริบท ทว่าเป็นทรัพยากรท่ีครอบคลุม 
และสามารถปรับใช้ตามเงื่อนไขการดำาเนินงานเฉพาะของแต่ละบริบท กล่าวโดยย่อคือ เป็นกล่องเครื่องมือที่ผู้ใช้จะดึงเอา
โครงการที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทนั้น ๆ ออกมา

นอกจากน้ี คู่มือยังให้คำาแนะนำาเก่ียวกับวิธีประเมินทรัพยากรท่ีมีอยู่ สภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และข้อมูลส่วนตัวของผู้คืนถ่ิน 
มีข้อเสนอแนะเรื่องกิจกรรมที่ดำาเนินการ และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้คืนถิ่น สุดท้ายนี้ คู่มือฉบับนี้ยังนำาไป
ใช้ได้เพื่อสนับสนุนการหาแหล่งทุนเพิ่มเติม และการมีส่วนร่วมของภาคีสำาหรับจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม

เนื้อหา

คู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็นห้าบท ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานอาจอ่านทั้งห้าบทตามลำาดับ หรือเลือกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนมาก
ที่สุดตามต้องการ (ดูคำาแนะนำาด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทุกคนควรอ่านบทที่ 1 ซึ่งให้ภาพรวมของแนวทาง และสมมติฐาน
โดยรวมของคู่มือ

การออกแบบ
• บทท่ี 1: แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม - อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของการกลับภูมิลำาเนา 

และคืนสู่สังคม รวมทั้งอธิบายแนวทางแบบบูรณาการของไอโอเอ็มในการกลับคืนสู่สังคม นอกจากนี้
ยังนำาเสนอข้อควรพิจารณาท่ัวไปเม่ือจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมแบบองค์รวม รวมถึงการประเมิน 
การจัดหาบุคคลเข้าทำางาน และการจัดทำางบประมาณ

การดำาเนินการ
• บทท่ี 2: ความช่วยเหลือเพ่ือการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล - แสดงข้ันตอนเพ่ือช่วยเหลือผู้คืนถ่ิน

โดยคำานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมของการกลับคืนสู่สังคม

• บทที่ 3: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชน - ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการประเมิน
  ตัวอย่างโครงการริเริ่มเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม

• บทที่ 4: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับโครงสร้าง - เสนอวิธีการเสริมสร้างขีดความ
สามารถของทุกฝ่าย และส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วม และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการ
จัดทำาโครงการริเริ่มการกลับคืนสู่สังคม เนื้อหาบทนี้จะแนะนำาแนวทางสำาหรับการบูรณาการการก
ลับคืนสู่สังคมเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์หลักที่มีอยู่

การติดตามและประเมินผล
• บทที่ 5: การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม - ให้คำาแนะนำา และ

 เคร่ืองมือในการออกแบบโครงการ ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหา และประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 และการเรียนรู้
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ภาคผนวก นำาเสนอเคร่ืองมือเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ และคำาแนะนำาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกลับคืนสู่สังคม 
โดยเฉพาะ

แผนภูมิด้านล่างแสดงกลุ่มเป้าหมายหลักสำาหรับแต่ละบท แม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมจะ
ได้รับประโยชน์จากการอ่านคู่มือทั้งเล่ม แต่ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่ายอาจสนใจส่วนใดส่วนหนึ่งมากเป็นพิเศษเนื่องจากทำาหน้าที่
ปฏิบัติงานในดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคม

บทที่

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเข้าใจแนวทางแบบบูรณาการเพื่อการกลับคืนสู่
สังคม:
• จัดการ /ผู้พัฒนาโครงการ
• ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
• ผู้ให้บริการ
• รัฐบาลท้องถิ่น
• รัฐบาลกลาง
• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ
• ผู้ให้ทุน
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล

• ผู้จัดการ /ผู้พัฒนาโครงการ
• ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ
• ผู้ให้บริการ (บทที่เกี่ยวข้อง)
• รัฐบาลท้องถิ่น (ในประเทศเจ้าบ้าน และประเทศต้นทาง)
• ผู้กำาหนดนโยบาย

• ผู้กำาหนดนโยบาย
• ผู้จัดการ /ผู้พัฒนาโครงการ
• ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
• รัฐบาลท้องถิ่น (ประเทศต้นทาง)
• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ
• ผู้ให้บริการ

• ผู้จัดการ /ผู้พัฒนาโครงการ
• รัฐบาลท้องถิ่น (ในประเทศเจ้าบ้าน และประเทศต้นทาง)
• รัฐบาลท้องถิ่น (ในประเทศเจ้าบ้าน และประเทศต้นทาง)
• ผู้ให้บริการ (ระดับชาติ)
• ภาคีท้องถิ่น
• ผู้ให้ทุน

• ผู้จัดการ /ผู้พัฒนาโครงการ
• ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
• ผู้ให้ทุน
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล

บทที่ 1: วิธีแบบบูรณาการเพื่อการกลับคืน
  สูส่ังคม

บทที่ 2: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับสู่
  สังคมในระดับบุคคล

บทที่ 3: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับสู่
  สังคมในระดับชุมชน

บทที่ 4: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับสู่
  สังคมในระดับโครงสร้าง

บทที่ 5: การติดตามและประเมินผลการให้
  ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่
  สังคม

กลุ่มเป้าหมาย
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แต่ละบทยังมีประเด็นสำาคัญในตอนต้นเพื่อเน้นประเด็นสำาคัญให้ผู้อ่านได้รับทราบ

คู่มือฉบับนี้ เกิดจากประสบการณ์ของไอโอเอ็มด้านการกลับคืนสู่สังคม เนื่องจากไอโอเอ็มมีสำานักงานอยู่ทั่วโลก จึงอยู่ใน
สถานะท่ีเหมาะจะแบ่งปันความเช่ียวชาญซ่ึงส่ังสมมานานปีด้านการวางแนวคิดและดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคม ดังน้ันคู่มือ 
จึงนำาเสนอกรณีศึกษามากมาย และตัวอย่างในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการที่ไอโอเอ็มและภาคีอื่น ๆ ได้นำาแนวคิด
และกรอบความคิดท่ีกล่าวไว้ในคำาแนะนำาน้ีไปดำาเนินการ คู่มือเล่มน้ี ยังเน้นความสำาคัญของการผนึกกำาลังกับภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
และทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มักมีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง

โปรดทราบว่าในกรณีที่เยาวชนและครอบครัวกลับคืนสู่สังคม จะต้องมีการประเมินและพิจารณาแบบพิเศษ บทที่ระบุ
ไว้ข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ แต่คณะผู้จัดทำากำาลังดำาเนินการพัฒนาหมวดเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมของเยาวชน
และครอบครัว ซึ่งจะอยู่ในคู่มือฉบับต่อ ๆ ไป
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วิธีแบบบูรณาการ
เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

บทที่

ประเด็นสำาคัญ

ผู้จัดการ /
ผู้พัฒนา
โครงการ

ผู้จัดการเคส /
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

ภาคีผู้ร่วม
ดำาเนินการ

ผู้ให้บริการ ผู้ให้ทุนรัฐบาล
ท้องถิ่น

รัฐบาลกลาง

1
• การย้ายถิ่นกลับเกิดขึ้นได้หลายวิธีและภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกัน ซึ่งสร้างทั้งความท้าทายและโอกาสให้กระบวนการกลับคืน
 สู่สังคม

• ผู้คืนถิ่นจะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนเมื่อหาเลี้ยงตัวเองได้  รวมทั้งมีความมั่นคงทางสังคมและสุขภาวะทางจิตสังคม
 ซึ่งมากพอที่จะทำาให้การตัดสินใจย้ายถิ่นครั้งต่อไปเป็นสิ่งที่ตนเลือกมากกว่าการทำาเพราะความจำาเป็น

• วิธีแบบบูรณาการของไอโอเอ็มเพื่อการกลับคืนสู่สังคมตระหนักว่า กระบวนการกลับคืนสู่สังคมนั้นมีความซับซ้อน
 จึงต้องรับมือแบบองค์รวมตามความต้องการของแรงงานในระดับชุมชนและระดับโครงสร้าง

•  ผู้คืนถิ่น ครอบครัว และชุมชนของตนควรได้รับการสนับสนุนให้ผลักดันและร่วมรับผิดชอบกระบวนการกลับคืนสู่สังคม
 ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และได้รับการพัฒนาความสามารถ

• ควรมีการพัฒนา ดำาเนินการ และปรับโครงการกลับคืนสู่สังคมโดยใช้การประเมินและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 เพื่อทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อมในวงกว้างขึ้น และต่อยอดโครงการหรือบริการที่มีอยู่

• การสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสำาคัญจะช่วยให้กระบวนการกลับคืนสู่สังคมมีประสิทธิภาพ
 และยั่งยืนยิ่งขึ้น 

คู่มือการกลับคืนสู่สังคม  
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คำานำา

1.1 การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายถิ่นกลับ

การย้ายถิ่นกลับเป็นส่วนสำาคัญของการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ การย้ายถิ่นกลับเป็นกระบวนการการกลับหรือถูกนำาตัวกลับ
ไปยังจุดที่ออกเดินทาง นอกจากนี้ ยังมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลับไปหาวัฒนธรรม ครอบครัวและบ้านของตน1  ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นภายในเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังเช่นในกรณีของบุคคลพลัดถิ่นภายในประเทศที่กลับบ้าน หรือข้าม
พรมแดน ระหว่างประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทาง ซึ่งอาจเป็นบริบทสำาหรับแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย หรือผู้โยก
ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ

การย้ายถิ่นกลับ เช่น การย้ายถิ่นโดยทั่วไป เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ทว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อผู้คน
ออกจากประเทศของตน ก็มักคาดหวังว่าจะกลับมาในอนาคต ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับผู้ที่โยกย้ายถิ่นมาด้วย
เหตุผลที่ดี เช่น มาศึกษาหรือทำางาน แต่ยังรวมไปถึงผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นซึ่งจะคืนถิ่นได้ก็เมื่อสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ตน
ต้องออกไปนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย ผู้โยกย้ายถิ่นบางคนไม่เคยกลับภูมิลำาเนา ในขณะที่มีอีกหลายคนได้เดินทางกลับ
และอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่ามีคนกลับไปยังประเทศหรือสถานที่ที่ตนเคยอาศัยอยู่นั้นไม่ได้หมายความว่าการกลับคืนสู่สังคม
นั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น สำาหรับผู้คืนถิ่นบางคน การกลับภูมิลำาเนาเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง (ดกูรณีศึกษาที่ 1 ด้านล่างเป็น
ตัวอย่าง)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนตระหนักมากขึ้นถึงความท้าทายที่ผู้ย้ายถิ่นกลับต้องเผชิญดังที่อธิบายไว้ในกรณีศึกษาที่ 1 ผู้คน
ตระหนักมากขึ้นว่าต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้การกลับคืนสู่สังคมเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้คืนถิ่นและ
ครอบครัว รวมทั้งชุมชนของตนและประเทศต้นทาง ลักษณะของกระบวนการการกลับคืนสู่สังคมมีหลายมิติและระดับ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการย้ายถิ่น การทำาความเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการพัฒนาและช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นให้
กลับคืนสู่สังคมได้สำาเร็จ

1 ผู้โยกย้ายถิ่นไม่สามารถกลับไปยังชุมชนต้นทางของตนได้ แต่ต้องกลับไปยังสถานที่อื่นภายในประเทศของตน นอกจากนี้ การย้ายถิ่นกลับยังสามารถรวมถึงการ 'กลับ' ไป
ยังประเทศที่สามซึ่งไม่ใช่ประเทศต้นทางของผู้โยกย้ายถิ่น อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้ การกลับและการกลับคืนสู่สังคมจะหมายถึงการกลับไปยังประเทศ
ต้นทางเท่านั้น

การย้ายถ่ินกลับเป็นปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อน ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี ผู้คนรับรู้มากข้ึนถึงความท้าทายท่ีเกิดข้ึน ผู้ย้าย
ถ่ินกลับภูมิลำาเนาด้วยหลายสาเหตุ และอยู่ภายใต้ระบอบกฎหมายที่แตกต่างกัน คนกลุ่มนี้เดินทางกลับทั้งโดยสมัคร
ใจและไม่สมัครใจ โครงการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วย 
ให้การกลับคืนสู่สังคมเป็นไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งกำาลังได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย เพราะ
เล็งเห็นว่าโครงการประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน 
แนวทางแบบบูรณาการของไอโอเอ็มเพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของผู้โยกย้ายถิ่น
ในระดับบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และอยู่ภายในโครงสร้างโดยรวมของรัฐ
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 กรณีศึกษาที่ 1: การปฐมนิเทศเรื่องวัฒนธรรมในเอลซัลวาดอร์

ผู้โยกย้ายถ่ินบางคนท่ีเดินทางกลับเอลซัลวาดอร์อยู่ต่างประเทศมาหลายปี และไม่มีเครือข่ายท่ีคอยสนับสนุนในชุมชน 
ต้นทาง บางครั้งผู้คืนถิ่นเหล่านี้พูดได้แต่ภาษาอังกฤษ และไม่มีเอกสารประจำาตัวของเอลซัลวาดอร์ พวกเขาอาจมี
ประวัติอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา และอาจกลับไปที่เอลซัลวาดอร์เพราะถูกเนรเทศ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผล
ต่อการหาเลี้ยงชีพของผู้คืนถิ่น นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ทางจิตสังคมและความสามารถในการเข้าสังคม 
สุดท้ายแล้ว ก็เป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนของคนกลุ่มนี้

เพื่อช่วยเหลือผู้คืนถิ่นที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานในสถานการณ์นี้ ไอโอเอ็ม เอลซัลวาดอร์ได้จัดตั้งโครงการนำาร่องที่ตอบ
สนองความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องลำาบากมาก เนื่องจาก
พวกเขาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำานวนผู้คืนถิ่นโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงอาจไม่ตระหนักถึงปัญหาและเป็น
อุปสรรคต่อการประเมินความต้องการ

ไอโอเอ็มสนับสนุนกลุ่มเปราะบางนี้ เมื่อผู้อำานวยการใหญ่ด้านการโยกย้ายถิ่นได้ส่งต่อคนกลุ่มนี้ตามระเบียบพิธีการ
ส่งต่ออย่างรวดเร็วที่กำาหนดไว้โดยเฉพาะ

ผู้คืนถิ่นเหล่านี้มักไม่มีเครือข่ายส่วนตัวที่จะติดต่อได้เมื่อกลับภูมิลำาเนา ดังนั้น ความช่วยเหลือที่สามารถจัดให้ได้
อาจรวมถึงแพ็คเกจฉุกเฉินท่ีประกอบด้วยอาหาร เส้ือผ้า ต๋ัวรายเดือนสำาหรับการเดินทาง และท่ีพักเป็นเวลาสามเดือน  
ผู้คืนถิ่นยังได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเอกสารสำาคัญประจำาตัวด้วย หลังจากนั้น ไอโอเอ็มจะให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมโดยตรงด้วยการเปิดสอนภาษา และจัดปฐมนิเทศเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน กิจกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วยการให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมของเอลซัลวาดอร์ คำาแนะนำาเกี่ยวกับงบประมาณสำาหรับค่าที่อยู่
อาศัย และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไอโอเอ็มยังให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมในรูปแบบของการให้คำาปรึกษาส่วนตัว 
กลุ่มสนับสนุน หรือเวิร์คช็อป กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่กับชุมชนของ
ตนและเข้าถึงบริการที่มีอยู่ในชุมชนนั้น

         
         เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

•   พัฒนาความสามารถของผู้ให้บริการทางจิตสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม

1.1.1 ประเภทและแรงจูงใจในการกลับภูมิลำาเนา

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการตกลงกันไว้ในระดับสากลเรื่องการจำาแนกประเภทการกลับภูมิลำาเนา ทว่าประเภทย่อยของการกลับ
ภูมิลำาเนาจะสัมพันธ์กับระยะเวลาคืนถิ่นที่ตั้งใจไว้ ระดับของความช่วยเหลือที่ได้รับในกระบวนการกลับภูมิลำาเนา (ถ้ามี) วิธี
การต่าง ๆ ในการคืนถิ่น รวมทั้งประเภทย่อยซึ่งอธิบายว่าผู้ใดมีส่วนร่วมในการกลับภูมิลำาเนา

• ระยะเวลาการพำานักที่ต้องการ: การกลับภูมิลำาเนาแบบถาวรหรือชั่วคราว เช่น สำาหรับแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูง
และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต้นทางของตน โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีตนได้รับจากต่างแดน 
คนเหล่านี้อาจเลือกกลับภูมิลำาเนาเป็นการชั่วคราวมากกว่า

• การกลับภูมิลำาเนาโดยได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ: การกลับภูมิลำาเนาเอง เกิดข้ึนเม่ือบุคคลผู้น้ันตัดสินใจคืนถ่ิน 
ด้วยตนเอง ในขณะที่ การกลับภูมิลำาเนาที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นเมื่อรัฐหรือบุคคลที่สามเสนอความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ประสานงานต่าง ๆ ในการคืนถิ่น และบางครั้งก็ช่วยด้านมาตรการกลับคืนสู่สังคม
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• การกลับคืนสู่สังคมโดยไม่สมัครใจหรือถูกบังคับ: การกลับคืนสู่สังคมโดยไม่สมัครใจหรือถูกบังคับ คือการส่งตัวบุคคล
กลับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านหรือประเทศที่สาม ซึ่งตกลงจะรับตัวบุคคลดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว จะดำาเนิน
การตามการกระทำาหรือการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ และเป็นไปโดยที่บุคคลผู้นั้นไม่เต็มใจ การกลับ
ภูมิลำาเนาโดยสมัครใจคือการเดินทางกลับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านหรือประเทศอื่นด้วยตนเองหรือได้รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่งผู้คืนถิ่นตัดสินใจเองโดยสมัครใจ9 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของผู้โยกย้ายถิ่นที่จะกลับภูมิลำาเนาไม่ได้
หมายความว่า คนเหล่าน้ีต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะคืนถ่ิน เป็นไปได้ว่า อาจจะไม่ค่อยมีทางเลือกอ่ืน เช่น ไม่มีโอกาสหาเล้ียงชีพ หรือ
ผู้โยกย้ายถิ่นไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะอยู่ในดินแดนของรัฐนั้น ๆ3 ไม่มีการตกลงกันไว้เรื่องคำาจำากัดความของการกลับ
ภูมิลำาเนาโดยสมัครใจ บางฝ่ายจะพิจารณาว่าเป็นการกลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจก็ต่อเมื่อผู้โยกย้ายถิ่นน่าจะยังมีโอกาส
อยู่ในประเทศเจ้าบ้านของตนอย่างถูกกฎหมาย ตามความเห็นของฝ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อผู้โยกย้ายถิ่นต้องออกจาก
ประเทศเจ้าบ้านตามกฎหมายกำาหนดและสมัครใจกลับภูมิลำาเนาเอง การคืนถิ่นนั้นควรจะถือว่าเป็นการกลับภูมิลำาเนา
โดยบังคับ ภาคบังคับ โดนบังคับ หรือที่ยอมรับได้4 ฝ่ายอื่น ๆ พิจารณาว่าควรทำาความเข้าใจเรื่องการกลับภูมิลำาเนา
โดยสมัครใจในภาพที่กว้างขึ้น: ผู้โยกย้ายถิ่นสามารถแสดงเจตจำานงว่าจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านแม้ว่ากฎหมายจะไม่
กำาหนดตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ โดยเฉพาะสำาหรับไอโอเอ็มในบริบทของโครงการให้ความช่วยเหลือการกลับ
ภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ (AVRR) จะถือว่ากระทำาโดยสมัครใจหากเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการดังต่อไป
นี้: (ก) เสรีภาพในการเลือก ซึ่งหมายถึงไม่ถูกกดดันทางกายหรือทางใจให้ลงทะเบียนในโครงการ AVRR และ (ข) การ
ตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลเพียงพอ ซึ่งต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลาง และน่าเชื่อถือ อันจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ5  
คู่มือเล่มนี้เป็นไปตามแนวทางที่ 2

ไม่ว่ากรอบกฎหมายที่กำากับดูแลเรื่องการกลับภูมิลำาเนาของผู้โยกย้ายถิ่นจะเป็นอย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้เลือกกลับภูมิลำาเนา
ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ การตัดสินใจกลับภูมิลำาเนาของผู้โยกย้ายถิ่นมักมีความซับซ้อน และได้รับอิทธิพลจากข้อ
พิจารณาหลายปัจจัยที่บางครั้งก็คาบเกี่ยวกัน สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมที่ดีขึ้นในประเทศต้นทาง
รวมถึงข้อพิจารณาเรื่องครอบครัว และเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ ผู้โยกย้ายถิ่นบางคนกลับภูมิลำาเนาตามแผนหลังจากจบการ
ศึกษา หรือหมดสัญญาว่าจ้าง หรือบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ ของตนแล้ว ความยากลำาบากในประเทศเจ้าบ้านอาจเป็นเหตุ
ให้ตัดสินใจกลับภูมิลำาเนา เช่น การขาดโอกาสหาเลี้ยงชีพ อุปสรรคทางภาษา การอยู่โดดเดี่ยวในสังคม การถูกเลือกปฏิบัติ
หรือสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย บางคนกลับมาเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายที่บ้าน บ่อยครั้งที่คนกลับภูมิลำาเนาเพราะ 
มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว (ดูแลญาติที่เจ็บป่วยหรือผู้สูงอายุ คุ้มครองสมาชิกครอบครัวที่อ่อนแอ)

แรงจูงใจในการกลับภูมิลำาเนานั้นเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เช่น ผู้ขอลี้ภัยอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศ
เจ้าบ้าน และคิดถึงครอบครัวที่บ้านเกิด หลังจากถูกปฏิเสธคำาขอลี้ภัย จึงตัดสินใจกลับบ้านแทนที่จะทำาเรื่องอุทธรณ์

แรงจูงใจต่าง ๆ ในการกลับภูมิลำาเนามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประสบการณ์การกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น คู่มือเล่มนี้แสดง
ให้เห็นถึงโครงการเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมที่นำาไปใช้ได้กับการกลับภูมิลำาเนาประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะถูกบังคับหรือ
สมัครใจก็ตาม อย่างไรก็ตาม ไอโอเอ็มยังคงยืนยันว่า การเลือกคืนถิ่นโดยสมัครใจควรได้รับการส่งเสริมมากกว่าการบังคับ
กลับภูมิลำาเนา: การทำาเช่นนี้ไม่เพียงแต่เสนอทางเลือกให้ผู้โยกย้ายถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมเพื่อกลับ
ภูมิลำาเนาของตน จึงเอื้อต่อกระบวนการกลับคืนสู่สังคม6

2 IOM, Glossary on Migration 2019a.
3 รัฐต้องยึดมั่นในหลักการห้ามผลักดันกลับ โครงให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ (AVRR) ต้องคำานึงถึงความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยใน
ระดับทั่วไป และความท้าทายในการดำาเนินงานที่อาจส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม การกลับไปยังบางภูมิภาคหรือบางประเทศ
อาจต้องถูกจำากัดหรือถูกระงับหากมีปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันจนเกิดเป็นสถานการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยของผู้ย้ายถิ่นกลับ และ/
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งให้ความช่วยเหลือในโครงการ AVRR
4 Newland, K. and B. Salant, Balancing Acts: Policy Frameworks for Migrant Return and Reintegration. Washington, D.C.: Migration Policy Institute 

(2018) and European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Voluntary Departure and Return: Between a Rock and a Hard Place. ECRE’s Analysis 
of European Practices in the Area of Return Including “Voluntary Departures” and Assisted Return, with its Recommendations to the EU (2018).
5  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสาร Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration ของไอโอเอ็ม (2018)
6 รัฐธรรมนูญห้ามมิให้ไอโอเอ็มมีส่วนร่วมทั้งทางตรง และทางอ้อมในการบังคับกลับภูมิลำาเนา อย่างไรก็ตาม ไอโอเอ็มตระหนักดีว่าผู้โยกย้ายถิ่นที่ถูกบังคับกลับภูมิลำาเนา
อาจตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง และต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อกลับคืนสู่สังคมมากพอกับผู้คืนถิ่นโดยสมัครใจที่ไอโอเอ็มให้ความช่วยภายใต้โครงการ 
AVRR (ดูหมวดที่ 1.1.2). ในบริบทที่ไอโอเอ็มไม่ได้มีส่วนร่วมจัดการ และอำานวยความสะดวกในการกลับภูมิลำาเนา ไอโอเอ็มอาจยังคงมีส่วนร่วมในขั้นตอนหลังผู้โยกย้ายถิ่นมา
ถึงภูมิลำาเนาโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม

2
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คู่มือฉบับนี้ยังยืนยันว่าการกลับคืนสู่สังคมเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ผู้โยกย้ายถิ่นจะเดินทางกลับประเทศต้นทาง เมื่อใดก็ตามที่เป็น
ไปได้ ผู้โยกย้ายถิ่น รวมทั้งองค์กรและภาคีที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรได้รับความช่วยเหลือเรื่องเตรียมความพร้อม
เพื่อการกลับคืนสู่สังคมก่อนออกเดินทาง การเตรียมการดังกล่าวอาจรวมถึงการประเมินรายบุคคล และการให้คำาปรึกษา
เบื้องต้นเรื่องการกลับคืนสู่สังคมในประเทศเจ้าบ้าน รวมถึงการเตรียมรายชื่อหน่วยงานที่รับผู้ถูกส่งต่อ หรือภาคีในประเทศ
ต้นทาง ผู้คืนถิ่นที่เตรียมตัวไม่พร้อมสำาหรับการกลับคืนสู่สังคมก่อนออกเดินทาง อาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านนี้
ในประเทศต้นทาง

1.1.2 วิวัฒนาการของโครงการให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ

มีการให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ และมีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยรัฐจะให้การสนับสนุนด้านการบริหาร การ
ขนส่งหรือการเงินช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านให้กลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจ 
โครงการให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ (AVRR) ให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 
การขนส่ง และการเงิน รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่
ในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศทางผ่าน และตัดสินใจเดินทางกลับประเทศต้นทาง7 ไอโอเอ็มได้ดำาเนินโครงการ AVRR ใน
หลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี 2522 และให้การสนับสนุนอย่างมีมนุษยธรรม และมีศักดิ์ศรีแก่ผู้คนกว่า 1.6 ล้านคนทั่วโลก
ให้กลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม บ่อยครั้งที่การช่วยเหลือให้ผู้โยกย้ายถิ่นกลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจ เป็นวิธีจัดการกับการ
ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ สำาหรับรัฐบาล การดำาเนินการเช่นนี้มักเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประโยชน์ในเชิงบริหาร
จัดการเมื่อเทียบกับการดำาเนินการประเภทอื่น เช่น การควบคุมตัวหรือการเนรเทศ สำาหรับผู้โยกย้ายถิ่น การกลับภูมิลำาเนา
โดยสมัครใจเป็นทางเลือกที่มีมนุษยธรรมมากกว่าถูกบังคับกลับคืนถิ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการหาทางออกให้ผู้โยกย้ายถิ่น
แบบไม่ปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะถูกเลือกปฏิบัติ ใช้ความรุนแรง แสวงหาประโยชน์ และทารุณ รวมทั้งตกอยู่ใน
อันตรายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากองค์กรอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์และลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ิน สำาหรับ 
ประเทศต้นทาง การกลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจมักจะเป็นเรื่องน่าพอใจทางการเมืองมากกว่า และเป็นประเด็นอ่อนไหวน้อย
กว่าการถูกบังคับให้กลับภูมิลำาเนา

ผู้รับผลประโยชน์ของโครงการ AVRR อาจเป็นผู้โยกย้ายถิ่นทั้งในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ ตัวอย่างของกลุ่มคนเหล่านี้  
ได้แก่ ผู้อพยพตกค้าง ผู้ขอลี้ภัยซึ่งทำาเรื่องขอลี้ภัยแต่ต่อมาเลือกที่จะไม่ดำาเนินการต่อ แรงงานข้ามชาติที่หมดสัญญาว่าจ้าง 
หรือผู้พำานักเกินอายุของวีซ่า8 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดและแนวปฏิบัติของ AVRR เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนใหญ่เป็น
เพราะบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งโครงการ AVRR ดำาเนินการภายใต้บริบทเหล่านี้9

AVRR ค่อย ๆ ขยายขอบเขตออกไปนอกยุโรป ขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติ และแนวทางการย้ายถิ่นกลับใน
แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก อเมริกา และบอลข่านตะวันตก ในขณะเดียวกัน ก็มีผู้กลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจจำานวนมากขึ้น
จากประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศทางผ่าน และผู้กลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจจากประเทศกำาลังพัฒนา (ในกรอบความร่วม
มือใต้-ใต้ (South-South))  โดยเฉพาะภายในตะวันออกกลาง และในทวีปแอฟริกา รวมถึงความเสี่ยง ที่ผู้โยกย้ายถิ่นต้อง
เผชิญมากขึ้นเนื่องจากเส้นทางการโยกย้ายถิ่นฐานนั้นไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานจำานวนมาก
ขึ้น และหลายประเภทมากขึ้นได้ให้เงินทุนหรือดำาเนินโครงการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ ที่สำาคัญ หน่วยงาน
ด้านพัฒนากลับมาให้ความสนใจเรื่องการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน เดิมที AVRR ไม่ได้จัดตั้งให้เป็นเครื่องมือ
สำาหรับงานพัฒนาในประเทศต้นทาง แต่เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรื่องการโยกย้ายถิ่น เพื่อช่วยให้ผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถ

7 งานของไอโอเอ็มเกี่ยวกับ AVRR เป็นไปตามกรอบการทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลําเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ ซึ่งต่อยอดจากการมีส่วนร่วมมายาวนาน
ในบริบทนี้ และนับเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่ไอโอเอ็มมีส่วนร่วมกับ AVRR
8 รัฐต้องยึดมั่นในหลักการห้ามผลักดันกลับ โครงการ AVRR ต้องคำานึงถึงความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในระดับทั่วไป และความท้าทายในการดำาเนินงานที่อาจส่งผลต่อ
การให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม การกลับไปยังบางภูมิภาคหรือบางประเทศอาจต้องถูกจำากัด หรือถูกระงับหากมีปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันจนเกิดสถานการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยของผู้ย้ายถิ่นกลับ และ/หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งให้ความช่วยเหลือในโครงการ AVRR
9 ย่อหน้าต่อไปนี้ดัดแปลงมาจาก: Graviano, N. and N. Darbellay "A framework for assisted voluntary return and reintegration," Migration Policy Practice, 
9(1):9-14 (January-March, 2019b).
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หรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านได้กลับภูมิลำาเนาอย่างมีมนุษยธรรมและมีศักดิ์ศรี ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติจึงเป็นผู้ให้ทุนรายสำาคัญในโครงการ AVRR ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

AVRR ได้เพิ่มมาตรการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นครั้งแรกที่มีการจำากัดความช่วยเหลือแบบให้
เงินสด แล้วหันมาเสนอแพ็คเกจที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้คืนถิ่น พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการตระ
หนักว่าจำาเป็นต้องช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นเมื่อพวกเขากลับภูมิลำาเนา เพื่อช่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

ความสนใจครั้งล่าสุดของฝ่ายที่มีหน้าที่พัฒนาได้เปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของ AVRR โดยมุ่งความสนใจ
ไปที่บทบาทของชุมชนต้นทางในการออกแบบ และดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคมให้ความสำาเร็จเพื่อประโยชน์ของทุกคน 
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หันมาเน้นให้หน่วยงานท้องถิ่นมีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างโครงสร้าง และ
ขีดความสามารถในการให้บริการเกี่ยวกับการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่จัดทำาขึ้น

1.2 การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม

โดยทั่วไปแล้ว การกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการที่มีหลายมิติ และช่วยให้บุคคลฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และจิตสังคมที่จำาเป็น เพื่อใช้ชีวิต ดำารงชีวิต รักษาศักดิ์ศรี และเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคม10 

ความคิดเรื่องการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความคิดเรื่องความยั่งยืน แม้ว่าในระดับ
สากลจะไม่ได้ตกลงกันเรื่องคำาจำากัดความของการกลับคืนสู่
สังคมอย่างยั่งยืนที่ ซึ่งเป็นแนวทางแบบบูรณาการในการกลับ
คืนสู่สังคมแต่ไอโอเอ็มได้ให้คำานิยามการกลับคืนสู่สังคมอย่าง
ยั่งยืนไว้ ดังนี้:11

คำาจำากัดความนี้มาจากแนวโน้มที่ระบุไว้ในงานวิจัยเดิมเกี่ยว
กับแนวปฏิบัติของไอโอเอ็ม และการทบทวนวิธีการที่เสริมจาก
ขอบเขตเดิมของโครงการ AVRR คำานิยามตระหนักว่าผู้คืนถิ่น
ต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับชุมชนที่ตนกลับมาในแง่การใช้
ชีวิตในสังคมและการหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังตระหนักว่าต้องให้
คนเหล่านี้มีสุขภาวะทางจิตสังคมหลังจากกลับคืนถิ่น เพื่อให้

พวกเขาคืนสู่สังคมได้สำาเร็จ ดังนั้น การกลับคืนสู่สังคมจะยั่งยืนหรือไม่นั้น ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับผู้คืนถิ่นเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่
กับชุมชนท้องถิ่น สถานการณ์เชิงโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมของการคืนถิ่นด้วย

ผู้คืนถิ่นที่หาเลี้ยงชีพได้จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างเต็มภาคภูมิ เป็นเรื่องสำาคัญไม่แพ้กันที่ผู้คืนถิ่นต้องรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้สึกว่าตนมีความ
สุขที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคนในสังคม และมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ตนย้ายกลับมาอยู่ การกลับภูมิลำาเนาของผู้โยก
ย้ายถิ่นควรนำาสิ่งดี ๆ มาสู่ชุมชนที่ตนย้ายกลับมา (ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ) หรืออย่างน้อยก็มิได้ทำาให้แย่ลง
สุขภาวะทางจิตสังคมของผู้โยกย้ายถิ่นขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและความมั่นคงขั้นต่ำา และความพร้อมของบริการพื้นฐาน 
(การศึกษา ที่อยู่อาศัย น้ำา และสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ) นอกจากนี้ การที่ผู้คืนถิ่นมีทัศนคติที่ดีว่าตนสามารถสร้างวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนได้อีกครั้งในสถานที่ที่ตนกลับมา ยังเป็นรากฐานสำาคัญต่อความพยายามในการกลับคืนสู่สังคมด้านอื่นทั้งหมด

ไอโอเอ็มยืนยันว่าความช่วยเหลือให้ผู้โยกย้ายถิ่นกลับคืนสู่สังคมจะประสบความสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยมิติทาง

10 IOM, Glossary on Migration 2019a.
11 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของไอโอเอ็ม เรื่อง Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return (2017) 

การกลับคืนสู่สังคมจะถือว่ายั่งยืนเมื่อผู้คืนถิ่นหา
เลี้ยงตนเองได้ และมีความมั่นคงทางสังคมภายใน
ชุมชนของตน รวมทั้งมีสุขภาวะทางจิตสังคม ที่ช่วย
ให้คนเหล่านี้รับมือกับสิ่งผลักดันให้ตนโยกย้ายถิ่น 
(อีกครั้ง) เมื่อผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
แล้ว การตัดสินใจว่าจะโยกย้ายถิ่นต่อไปหรือไม่ก็เป็น
ทางเลือก มิใช่สิ่งที่จําเป็นต้องทํา
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เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมอย่างครบถ้วน เรื่องนี้อาจต้องดำาเนินการในหลายระดับ ในระดับบุคคล ควรจัดหาความช่วย
เหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์แต่ละคน (รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือน) 
เมื่อคนเหล่านี้กลับภูมิลำาเนา ในระดับชุมชน ควรจัดการกับความกังวลของครอบครัว และประชากรที่ไม่ได้เป็นผู้โยกย้ายถิ่น
ในชุมชนที่ตนกลับมาด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และให้ชุมชนเหล่านี้เปิดรับผู้คืนถิ่นได้มากขึ้นในภูมิภาคที่มี
ผู้กลับภูมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก ในระดับโครงสร้าง การให้คนเหล่านี้เข้าถึงบริการสาธารณะในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอจะ
ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้พวกเขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้ง

คำาจำากัดความนี้ยังขาดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการกลับคืนสู่สังคมได้สำาเร็จกับการโยกย้ายถิ่นต่อไปหลังจากกลับ
ภูมิลำาเนาแล้ว การโยกย้ายถิ่นอีกครั้งควรจะเป็นสิ่งที่เลือกได้ ไม่ว่าจะกลับคืนสู่สังคมได้สำาเร็จ สำาเร็จอยู่บ้าง หรือไม่สำาเร็จ
เลยก็ตาม ในทางกลับกัน ผู้คืนถิ่นไม่น่าจะกลับคืนสู่สังคมได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตนต้องโยกย้ายถิ่นต่อไปหรือพึ่งพา
สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศเพื่อให้ตนอยู่รอดทางกายภาพหรือเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดี12

คำาจำากัดความของไอโอเอ็มแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจกระบวนการกลับคืนสู่สังคมได้มากขึ้น และความจำาเป็นต้องดำาเนิน
การช่วยเหลือในระดับต่าง ๆ ไอโอเอ็มตระหนักว่ามีความเข้าใจผิดโดยเปรียบเทียบผู้คืนถิ่นโดยตรงกับคนในท้องถิ่น หาก
ชุมชนต้นทางไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตที่มั่นคงและต่อต้านผู้คืนถิ่น ผู้คืนถิ่นก็ไม่น่าจะกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้ในสภาพ
แวดล้อมเช่นนี้ ผู้คืนถิ่นคงจะดำารงชีวิตอย่างยั่งยืนเหมือนคนในชุมชนท้องถิ่นไม่ได้หากมีปัจจัยผลักดันมาก หรือหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงหรือยังไม่พัฒนา ทุกคนอาจเข้าไม่ค่อยถึง
บริการขั้นพื้นฐาน และไม่ค่อยมีความปลอดภัย จึงแทบไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน หากไม่แก้ไขปัจจัยเชิง
โครงสร้างดังกล่าว คนเหล่านี้จะยังคงเป็นเหตุให้เกิดการย้ายถิ่น ซึ่งเป็นกลไกการรับมือกับปัญหาเรื่องมาตรฐานการครองชีพ
ต่ำาเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือตนคิดว่าเป็นเช่นนั้นก็ตาม รวมถึงความไม่มั่นคงและการขาดโอกาส

1.3 แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม

ไอโอเอ็มต้องการให้คนกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนตามที่กำาหนดไว้ข้างต้น ผนวกกับประสบการณ์อันยาวนานของตน จึง
วางแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคมในปี 2560 ข้อสมมติฐานขั้นพื้นฐานของแนวทางนี้คือกระบวนการคืน
สู่สังคมซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อน และมีหลายมิตินี้ต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม และตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่น แนวทาง
ดังกล่าวคำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคมได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม แนวทางนี้ตอบ
สนองความต้องการของผู้คืนถิ่นแต่ละคน และชุมชนที่ตนกลับมาโดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่จัดการกับปัจจัยเชิง
โครงสร้างที่ช่วยให้ผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ วิธีการแบบบูรณาการของไอโอเอ็มจะใช้การสนับสนุนสามระดับ:

• ระดับบุคคลมีการริเร่ิมเพ่ือตอบสนองความต้องการ และจัดการกับความเส่ียงของผู้คืนถ่ินแต่ละคนและสมาชิกในครอบครัว
 ที่กลับมาด้วย 
• ระดับชุมชนประกอบด้วยการริเริ่มที่ตอบสนองต่อความต้องการ รวมทั้งความเสี่ยงและความกังวลของชุมชนที่ผู้โยกย้าย
 ถิ่นกลับมา รวมถึงครอบครัวของผู้คืนถิ่นและประชากรที่มิได้เป็นผู้โยกย้ายถิ่น
• การริเริ่มระดับโครงสร้างส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการย้ายถิ่น โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและระดับชาติ และผู้
 มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการรัฐในท้องถิ่นที่มีอย่างเพียงพอ

12 แม้ว่าองค์ประกอบของแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาในประเทศต้นทาง แต่ความช่วยเหลือด้านการพัฒนานี้ไม่ควร
ทำาเพื่อจำากัดมิให้ผู้คนย้ายถิ่นต่อไป เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการจัดทำาตัวชี้วัดการพัฒนามักเป็นเหตุให้เกิดการเดินทางเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากมี
โอกาสมากขึ้น และเปิดช่องทางการย้ายถิ่นแบบปกติ อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการกลับภูมิลำาเนา การเปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงโครงสร้างในทางที่ดี และมีผลต่อการกลับคืน
สู่สังคมช่วยให้ผู้คืนถิ่นแต่ละคนเลือกได้อย่างอิสระอย่างแท้จริง แทนที่จะเลือกโยกย้ายถิ่นอีกครั้ง (ซึ่งเป็นแบบผิดปกติเสียส่วนใหญ่) เพราะความจำาเป็น
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ในแต่ละระดับ แนวทางแบบบูรณาการของไอโอเอ็มจะจัดการกับการกลับคืนสู่สังคมในสามมิติ:

• มิติทางเศรษฐกิจครอบคลุมการกลับคืนสู่สังคมในด้านท่ีมีส่วนข่วยให้ผู้คืนถ่ินหาเล้ียงชีพได้อีกคร้ัง และดำารงชีวิตได้อย่าง 
 ยั่งยืน
• มิติทางสังคมจัดการให้ผู้ย้ายถ่ินกลับเข้าถึงบริการรัฐและโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศต้นทางของตน รวมท้ังเข้าถึงโครงการ
 ด้านสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ความยุติธรรม และโครงการคุ้มครองสังคม
• มิติทางจิตสังคมครอบคลุม เรื่องการให้ผู้ย้ายถิ่นกลับเข้าสู่เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนตนในเรื่องส่วนตัว  (เพื่อน ญาติ 
 เพื่อนบ้าน) และโครงสร้างภาคประชาสังคม (สมาคม กลุ่มช่วยเหลือตนเอง องค์กรอื่น ๆ และชีวิตพลเมืองโดยทั่วไป) 
 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกลับไปมีส่วนร่วมกับค่านิยม วิถีชีวิตภาษา หลักศีลธรรม และประเพณีของสังคมในประเทศ
 ต้นทางอีกด้วย

โปรดทราบว่าระดับ และมิติเหล่านี้ไม่ได้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนโดยเด็ดขาด ทว่าคาบเกี่ยวและมีความสัมพันธ์กัน มิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมอาจส่งผลถึงกัน บางครั้ง อาจมีอิทธิพลในระดับต่างกันด้วย เช่น ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อผู้คืน
ถิ่นอาจส่งผลต่อสุขภาพทางกายและใจของบุคคลผู้นั้น ซึ่งอาจมีผลต่อการดำารงชีวิต และโอกาสการหาเลี้ยงชีพของตน การ
ดำาเนินการให้แน่ใจว่าโครงการกลับคืนสู่สังคมจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคืนสู่สังคมมีความสำาคัญมากกว่าการจัด
ประเภทกิจกรรมสำาหรับปัจจัยแต่ละประเภท 

แผนภาพด้านล่างให้ข้อมูลภาพที่สรุปแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม

แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม

ระดับบุคคล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือเพื่อการ 
กลับคืนสู่สังคมนั้นคำานึงถึงความต้องการของ
ผู้โยกย้ายถิ่นแต่ละราย โดยเฉพาะพิจารณา
สถานการณ์ท่ีเป็นเหตุให้ผู้โยกย้ายถิ่นตกอยู่ใน
ความเสี่ยง
 • เตรียมตัว
 • ปรับให้เข้ากับสถานการณ์
 •  ติดตามผล

เศร
ษฐกิจ

สัง
คม

จิตสังค
ม

ระดับชุมชน
ให้ชุมชนที่ผู้โยกย้ายถิ่นกลับมาอยู่ด้วยมีส่วนร่วม
ในแผนการกลับคืนสู่สังคมให้เร็วข้ึน และส่งเสริม
ให้คนเหล่านี้ปรับตัวได้ดีขึ้น
 • เครือข่ายสังคม
 • โครงการริเริ่มที่ดำาเนินร่วมกัน
 • หน่วยงานภาคี

ระดับโครงสร้าง
ดูแลให้โครงการกลับคืนสู่สังคมสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
 • การพัฒนาขีดความสามารถ
 • สำานึกรับผิดชอบในท้องถิ่น
 • บริการที่จำาเป็น

กา
รต

ิดต
าม

ปร
ะเ

ม ิน
ผล

 แ
ละ

เร
ียน

รู้
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นอกจากนี้ แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคมควรแก้ไขประเด็นคาบเกี่ยว เช่น การส่งเสริมสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่น 
ความเสมอภาคทางเพศ การเป็นภาคี และความร่วมมือ รวมทั้งปรับปรุงการเก็บข้อมูล และการติดตามและประเมินผลการก
ลับคืนสู่สังคม แนวทางดังกล่าวมักอยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลาง และรัฐบาล
ท้องถิ่นในประเทศเจ้าบ้าน และประเทศต้นทาง องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่มีบทบาทต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม

1.4 การจัดตั้งโครงการกลับคืนสู่สังคมแบบองค์รวม

กระบวนการกลับคืนสู่สังคมไม่ได้เป็นสิ่งตรงไปตรงมา และแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคมแสดงให้เห็นถึง
บริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของเรื่องนี้ ดังนั้น โครงการกลับคืนสู่สังคมควรตั้งเป้าหมายที่จะจัดการในระดับบุคคล ชุมชน 
และโครงสร้างไปพร้อมกัน รวมทั้งคำานึงว่าแต่ละระดับส่งผลกระทบต่อระดับอื่นได้อย่างไร

การออกแบบโครงการกลับคืนสู่สังคม

บทนี้นำาเสนอภาพรวมของข้อควรพิจารณาที่สำาคัญ การประเมินที่เหมาะสมสำาหรับประเทศต้นทาง และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่นั่น รวมถึงงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคม ข้อมูลนี้
มีภาคผนวกที่ 5, 6 และ 7 ประกอบ ซึ่งมีเครื่องมือสำาหรับปฏิบัติงานที่นำามาใช้ และปรับให้เข้ากับแต่ละบริบทได้

1.4.1 ข้อควรพิจารณาที่สำาคัญสำาหรับให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม
1.4.2 การประเมินบริบทการกลับภูมิลำาเนา
1.4.3 การจัดทำาโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

แผนภูมิด้านล่างแสดงขั้นตอนที่นำาเสนอเมื่อออกแบบโครงการกลับคืนสู่สังคม

การวิเคราะห์สถานการณ์
•  บริบทการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม

•  สถานการณ์ทางกฎหมาย การเมือง และความมั่นคง
•  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์ ตารางแสดงความเป็นไปได้ การจัดหาบุคลากร งบประมาณ

การทำาผังข้อมูลบริการ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง / กรอบผลสัมฤทธิ์

การประเมินตลาดแรงงาน

• ผู้จัดการ/ผู้พัฒนาโครงการ • ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

• ผู้ให้บริการ • รัฐบาลท้องถิ่น • รัฐบาลกลาง

• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ • ผู้ให้ทุน • เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 
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1.4.1 ข้อควรพิจารณาที่สำาคัญสำาหรับให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

ข้อมูลด้านล่างประกอบด้วยข้อควรพิจารณาที่สำาคัญในการพัฒนาและดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคมแบบองค์รวม เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางแบบบูรณาการเพ่ือการกลับคืนสู่สังคม ข้อควรพิจารณาเหล่าน้ีสนับสนุนคำาแนะนำาและวิธีแก้ไขท้ังหมด
ที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

คำานึงถึงผู้โยกย้ายถิ่นเป็นหลัก
การจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมควรส่งเสริมให้ผู้คืนถิ่นมีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
กระบวนการกลับคืนสู่สังคม ควรร่วมมือกับผู้คืนถิ่นในการออกแบบกระบวนการกลับคืนสู่สังคมและให้ความช่วยเหลือคน
เหล่านี้ อีกทั้งควรส่งเสริมให้พวกเขามีความสามารถและอิสระที่จะทำาสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สิทธิและความต้องการของผู้
คืนถิ่นควรมีความสำาคัญเป็นอันดับแรก เมื่อให้ความช่วยเหลือ ควรคำานึงถึงเพศสภาพและอายุ อีกทั้งไม่ควรเลือกปฏิบัติหรือ
มีอคติจากอายุ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ ชาติหรือเชื้อชาติ ทรัพย์สิน หรือ
สถานะโดยกำาเนิด หรือสถานะอื่น ๆ

ความยั่งยืน
โครงการช่วยเหลือการคืนสู่สังคมควรพิจารณาเสมอถึงวิธีการสนับสนุนกระบวนการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนแม้ภายหลังจาก
ที่ผู้คืนถิ่นไม่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปหรือให้ความช่วยเหลือไม่ได้อีกต่อไป เรื่องนี้จำาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดจิตสำานึก
ความเป็นเจ้าของในท้องถิ่นและระดับชาติ  รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถและระบบในระดับชุมชนและโครงสร้าง

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมควรพิจารณาความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมของโครงการและแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หากเป็นไปได้ โครงการควรมีส่วนร่วมรักษาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยตรง

มีหลายมิติ
ดังที่อธิบายไว้ในแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม การช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมควรประกอบด้วยมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมเข้าด้วยกัน 

แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคมสามารถจัดการกับมิติต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น กิจกรรมสร้างรายได้ที่ชุมชนจัด
ขึ้น และเกี่ยวข้องกับทั้งผู้คืนถิ่น และสมาชิกในชุมชน อาจส่งผลต่อมิติทางเศรษฐกิจด้วยการช่วยให้คนเหล่านี้หาเลี้ยงชีพได้ 
ขณะที่ส่งผลต่อมิติทางจิตสังคมด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้คืนถิ่นกับสมาชิกในชุมชน

ใช้กลยุทธ์และปรับเปลี่ยนได้
ควรออกแบบความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมตามการวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันของการกลับภูมิลำาเนา 
การวิเคราะห์ดังกล่าวควรเน้นบริบทโดยรวม และบริการที่มีอยู่ (ดูหมวดที่ 1.4.2) ความสามารถและความต้องการของแต่ละ
บุคคล (ดูหมวดที่ 2.2) ความท้าทาย และโอกาสที่เพิ่มขึ้นในชุมชนที่มีผู้กลับภูมิลำาเนาจำานวนมากหรือชุมชนที่มีความสำาคัญ 
(ดูหมวดที่ 3.1) และเงื่อนไขโครงสร้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และกลไกการประสานงาน (ดูบทที่ 4) ควรปรับปรุงการวิเคราะห์ให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพราะเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ควรปรับโครงการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
โครงการริเริ่มให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งใช้ความรู้ตามบริบท ควรพัฒนาทฤษฎีโครงการหรือทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงแจ้งวิธีการที่จะ
บรรลุเป้าหมายในบริบทที่เป็นปัญหา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้นำาเสนอกลยุทธ์โดยรวมเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินการ
ติดตามและประเมินผลของโครงการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ 5.2.1 
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มีทรัพยากรเพียงพอ
โครงการต้องมีคนทำางานและงบประมาณเพียงพอ ควรระดมหรือสรรหาคณะทำางานเพื่อการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำารงชีวิต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์) ทั้งในประเทศ
เจ้าบ้านและประเทศต้นทาง หากเป็นไปได้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในหมวดท่ี 1.4.3)

กระบวนการจัดทำางบประมาณควรคำานึงถึงการจัดสรรงบประมาณที่ปรับได้ตามการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่
คาดคิด แม้เงินทุนจำากัดเป็นเหตุให้ช่วยเหลือให้ผู้คนกลับคืนสู่สังคมได้ไม่ครอบคลุม แต่ผู้จัดการโครงการกลับคืนสู่สังคมควร
ส่งเสริมแนวทางของชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งช่วยเสริมความช่วยเหลือเพื่อการกลับสู่สังคมในระดับ
บุคคล ในกรณีที่มีเงินทุนไม่เพียงพอจะช่วยเหลือทุกคนได้อย่างครอบคลุม โครงการควรเลือกผู้คืนถิ่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงก่อน

ส่งมอบโดยการประสานงานและความร่วมมือ
แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคมต้องอาศัยการประสานงาน การทำางานเสริมกัน และความสอดคล้องกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น และนานาชาติ ซึ่งเป็นภาครัฐ และนอกภาครัฐ รัฐ และเอกชนใน
ประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง ความร่วมมือและประสานงานที่ดีทำาให้ช่วยเหลือผู้คืนถิ่นให้กลับคืนสู่สังคมได้มากขึ้น 
อีกทั้งดำาเนินการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยลดการทำางานที่ซ้ำาซ้อน ควรประสานงานกัน:

a. ระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่นกับภูมิภาคที่ทำางานโดยตรงกับผู้คืนถิ่นและชุมชนของคนเหล่านั้น ในประเทศเจ้าบ้าน
 และประเทศต้นทาง หน่วยงานเหล่านี้อาจได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรนอกภาครัฐ ผู้นำาทางศาสนา และชุมชน ศูนย์การจ้าง
 งานในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค และระหว่างระดับท้องถิ่น / ภูมิภาคกับระดับชาติ

b. ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจต่างกันไป (เช่น กระทรวง
 มหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กิจการสังคม ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการพัฒนา) 
 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่รัฐ ควรผนวกเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเข้าไว้ในกลไกการประสานงานหลักที่
 มีอยู่แล้วสำาหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นหรือกลไกที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทำางานร่วมกัน แทนที่จะสร้างระบบใหม่ซึ่งเสี่ยงต่อ
 การถูกแยกออกจากกระบวนการอื่น ๆ

c. ระหว่างประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทาง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยร่วมมือกันแบบกระจายอำานาจ 
 เช่น ประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง ควรทำางานร่วมกันเพ่ือตกลงหาวิธีวิเคราะห์บริบทท้องถ่ินในการกลับภูมิลำาเนา

การเจรจาระดับสถาบันระหว่างภาคีช่วยส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกันเรื่องความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการกลับ
ภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม รวมทั้งผลักดันและโน้มน้าวให้เกิดการพัฒนานโยบายได้ การประชุมสหวิทยาการเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และหารือช่วยเปิดโอกาสให้ร่วมมือกัน

ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อหาโอกาสผนึกกำาลังและขยาย
ผล (เช่น ด้วยการดำาเนินโครงการริเริ่มร่วมกันในระดับนานาชาติ)

ดำาเนินการตามหลักฐาน
การติดตามอย่างเป็นระบบและประเมินผลระยะยาวเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และ
ความยั่งยืน ควรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม โดยอยู่ในแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสาม
ระดับ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบติดตามและประเมินผลในโครงการกลับคืนสู่สังคมในบทที่ 5) ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมระหว่างเฝ้าติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้คืนถิ่นโดยตรง รวมถึงข้อเสนอแนะของคนเหล่านี้ เป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ
ที่ช่วยให้ทราบว่ามาตรการคืนสู่สังคมมีประสิทธิภาพ ได้ผลและยั่งยืนหรือไม่ การติดตามและประเมินผลในระยะยาวยังช่วย
ประเมินผลกระทบของความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อผู้คืนถิ่นและชุมชนโดยรวม
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การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัว และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้จัดการโครงการ เข้าใจผลกระทบของแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านการกลับคืนสู่สังคม ติดตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งการออกแบบโครงการที่กำาลังดำาเนินอยู่และในอนาคต 
กลไกการแสดงข้อคิดเห็นช่วยให้ผู้คืนถิ่น ชุมชน และผู้รับผลประโยชน์อื่น ๆ แสดงความเห็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ตนได้
รับอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

ยึดมั่นเรื่องการรักษาความลับและ “ไม่ก่อผลเสีย”
โครงการต้องใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คืนถิ่นในกระบวนการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการรักษา
ความเป็นส่วนตัว ความซื่อสัตย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คืนถิ่น ต้องเก็บ ใช้ ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลระหว่างประเทศ13 

ควรยึดมั่นแนวทาง “การไม่ก่อผลเสีย”ในการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมในทุกระดับ การสนับสนุนผู้คืนถิ่นไม่ควรก่อผล
เสียต่อตัวผู้คืนถิ่นและชุมชนของตน วิเคราะห์แหล่งที่มาของความตึงเครียด สถานะทางอำานาจ และปัญหาความขัดแย้งเมื่อ
เริ่มจัดทำาโครงการ แล้วติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะระบุปัจจัยแบ่งแยกและเชื่อมโยงที่สำาคัญภายในชุมชน และช่วยแสดงให้
เห็นว่าโครงการจะเลี่ยงความขัดแย้งหรือผลเสียต่อบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างไร

อยู่ในกลยุทธ์ธรรมาภิบาลเพื่อการย้ายถิ่น
ต้องจำาไว้ว่าการกลับคืนสู่สังคมไม่ใช่กระบวนการที่ดำาเนินการแยกกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธรรมาภิบาลเพื่อการย้าย
ถิ่น ในภาพรวม การช่วยเหลือผู้คืนถิ่นให้กลับคืนสู่สังคมได้ดีขึ้นในระดับประเทศ จะช่วยปรับปรุงธรรมาภิบาลเพื่อการย้าย
ถิ่น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและการกำากับดูแลอื่น ๆ

สิ่งที่ผลักดันให้ผู้โยกย้ายถิ่นตัดสินใจย้ายถิ่นเป็นครั้งแรก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในคืนสู่สังคมในประเทศ
ต้นทางเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน หากไม่แก้ไขปัจจัยเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่นออกนอกประเทศต่อไป ซึ่ง
เป็นกลไกการรับมือกับมาตรฐานการครองชีพต่ำา ซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้รู้สึก รวมถึงการขาดโอกาสและ
ความไม่มั่นคง จึงควรผนวกโครงการกลับคืนสู่สังคมไว้อย่างครบถ้วนในแผนการพัฒนาและกลยุทธ์การย้ายถิ่นที่มีอยู่ ทั้งใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น

1.4.2 การประเมินบริบทการกลับภูมิลำาเนา

เมื่อจัดตั้งโครงการกลับคืนสู่สังคม ต้องประเมิน และวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการกลับภูมิลำาเนา ทำาความ
เข้าใจสภาพทางการเมือง สถาบัน เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ที่ก่อให้เกิด
รูปแบบการกลับภูมิลำาเนา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหาวิธีสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้การกลับคืนสู่สังคมเป็นไป
อย่างยั่งยืน

หมวดนี้เหมาะสำาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารโครงการด้วยการประเมินที่แนะนำาไว้ว่าควรทำาในประเทศต้นทาง รวมถึง
การทำาผังข้อมูลนโยบาย กฎหมาย ตลาดแรงงาน และสภาพสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริการท่ีมีเพ่ือสนับสนุนให้ผู้คืนถ่ิน
กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ในตอนท้ายของกระบวนการทำาผังข้อมูลเบื้องต้น ผู้ให้บริการเพื่อการกลับคืนสู่สังคมต้อง
สังเคราะห์ข้อมูลนี้ออกมาเป็นตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ของโครงการนั้น ๆ เพื่อใช้ในช่วงวางแผนการ 
กลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้างตามรายละเอียดในหมวดที่ 1.4.3

13 นอกจากองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว ยังรวมถึงหลักการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำาหนดไว้ หลักการให้ความ

ยินยอม การรักษาความลับ การเข้าถึง และความโปร่งใส และความปลอดภัยของข้อมูล สำาหรับหลักการคุ้มครองข้อมูลของไอโอเอ็ม โปรดดู: IOM Data Protection Manual 
(Geneva, 2010)
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ขอแนะนำาให้ทำาการประเมินตามที่อธิบายไว้ในหมวดนี้ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม 
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการประเมินตลอดทั้งโครงการและวงจรของโครงการเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หลังจากขั้นตอนการประเมิน ควรจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการริเริ่มเพื่อการกลับคืนสู่สังคมที่เป็นไปได้ตามงบประมาณ
ที่มีอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียต่างแบ่งความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายทุกเมื่อที่ทำาได้  โปรดทราบว่าโครงการริเริ่มเพื่อการกลับคืนสู่
สังคมบางโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ต้องมีการประสานงานและปรับให้เข้ากับกลไกที่มีอยู่

การวิเคราะห์สถานการณ์สำาหรับการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง
การวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศต้นทางอธิบายบริบทและแนวโน้มการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม รวมถึงกรอบนโยบาย 
ที่กว้างขึ้น

โดยเฉพาะ ควรประกอบด้วย:

• บริบทการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม
 - แนวโน้มการย้ายถิ่นกลับที่สำาคัญ รวมถึงการประเมินตามรูปแบบทางภูมิศาสตร์ (ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้โยกย้ายถิ่นมัก
  กลับไปและจากมา ความหนาแน่นของผู้โยกย้ายถิ่น)
 - การประเมินโครงการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมที่ผ่านมาเพื่อระบุกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนที่สนับสนุนการ
  พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนของผู้คืนถิ่น (รวมถึงจากมุมมองด้าน
  สิ่งแวดล้อมด้วย)
 - ลักษณะทางประวัติศาสตร์  สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ และผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่น
 - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คืนถิ่นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหลังจากเพิ่งกลับมา โดยแบ่งออกตามพื้นที่
  ทางภูมิศาสตร์อายุ เพศ เพศสภาพ ระดับของทักษะ และการสนับสนุนที่ได้รับ เมื่อเทียบกับประชากรในท้องถิ่น
• กรอบนโยบาย
 - กลไก กระบวนการ นโยบาย และกฎหมาย (ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และนานาประเทศ) ที่เกี่ยวข้องกับ
  การกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม
 - โครงสร้างของรัฐบาล กระบวนการตัดสินใจ ระดับการกระจายอำานาจ และความรับผิดชอบ
 - กรอบการโยกย้ายถิ่นและการพัฒนาที่มีอยู่ รวมทั้งผลกระทบต่อการกลับคืนสู่สังคม
• สถานการณ์ทางการเมือง และความมั่นคง
 - บรรยากาศทางการเมือง รวมถึงการเลือกตั้งหรือกำาหนดเวลาที่จะเกิดขึ้น และหน่วยงานที่สำาคัญ
 - สถานการณ์ด้านความปลอดภัย รวมท้ังการห้ามเข้า และความเส่ียงท่ีสำาคัญในประเทศและพ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศ

เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเริ่มใช้แนวทางแบบองค์รวมสำาหรับการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมในบริบทการพัฒนาและโยกย้าย
ถิ่นที่กว้างขึ้น ควรเชื่อมโยงการวิเคราะห์สถานการณ์เข้ากับกลยุทธ์หรือกรอบการวางแผนการพัฒนาอื่น ๆ (เช่น กลยุทธ์
บรรเทาความยากจน (Poverty Reduction Strategy Paper) การวิเคราะห์ความยากจน แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่
มีคุณค่า (Decent Work Country Programmes) ของไอแอลโอ หรือกรอบความช่วยเหลือพัฒนาสหประชาชาติ หรือการ
ประเมินประเทศร่วม) แทนที่จะเริ่มต้นใหม่หมด การวิเคราะห์สถานการณ์ควรต่อยอดจากข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การกลับภูมิลำาเนาในปัจจุบัน และอนาคตที่คาดไว้ รวมถึงการประเมินชุมชน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงการศึกษาผู้รับผลประโยชน์
จากการกลับคืนสู่สังคมที่ผ่านมา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกรอบการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมที่มีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครือข่ายการพัฒนาเพื่อการกลับคืนสู่สังคม และการให้บริการในระดับท้องถิ่น ตามหลักแล้ว คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และ
ต่างประเทศควรวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้แนวทางแบบมีส่วนร่วม ควรสอบถามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้มิใช่ผู้โยกย้ายถิ่นในพื้นที่ที่มีอัตราการกลับภูมิลำาเนาสูง เพื่อขอข้อมูลที่ครอบคลุม รวมทั้งส่งเสริม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีสำานึกความเป็นเจ้าของและส่งเสริมกระบวนการให้มีความยั่งยืน
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ทำาความเข้าใจกรอบการทำางาน กฎระเบียบ และนโยบายของการให้บริการ
ก่อนจะทำาผังข้อมูลการให้บริการและทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งวางแผนจัดทำาโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อคืนสู่สังคมโดย
ละเอียด ต้องตระหนักถึงกฎ และระบบการให้บริการในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค

ควรพัฒนาโครงการกลับคืนสู่สังคมโดยเข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องกฎหมายของประเทศที่กำากับดูแลการให้บริการ กรอบการ
ทำางาน และนโยบาย รวมถึงระบบส่งต่อใด ๆ ที่มีอยู่แล้ว (เช่น สำาหรับการดูแลสุขภาพจิตหรือเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์)

ตัวอย่างด้านล่างเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทำาความเข้าใจบริบทการให้บริการดูแลสุขภาพจิต อาจจะถามและควรถามคำาถาม
ที่คล้ายกันนี้ในบริการทุกด้านเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา และการจ้างงาน

ตารางที่ 1.1: ตัวอย่างคำาถามสำาหรับการทำาผังข้อมูลกรอบการทำางาน กฎระเบียบ และนโยบายว่าด้วยการดูแลสุขภาพ

กฎหมายและนโยบาย ¼ กฎหมาย และนโยบายใดที่บังคับใช้ในระดับประเทศเพื่อดูแลสุขภาพจิต

การเงิน ¼ หน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค หรือหน่วยงานท้องถิ่นให้เงินสนับสนุนบริการ
  ด้านสุขภาพจิตหรือไม่

ความร่วมมือ/ระบบการส่งต่อ ¼ มีความร่วมมือ ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือประเทศระหว่างองค์กร ภาคเอกชน และ
  รัฐบาลเพื่อจัดหาบริการดูแลสุขภาพจิตหรือไม่
 ¼ มีระบบที่เป็นทางการและใช้งานได้ในระดับประเทศสำาหรับส่งตัวผู้คืนถิ่นไปรักษา
  สุขภาพจิตหรือไม่

การประกันและความคุ้มครอง ¼ ให้บริการด้านสุขภาพจิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ หากใช่ ให้บริการครอบคลุมมาก
  เพียงใด หากไม่ คิดค่าบริการเท่าไหร่
 ¼ มีประกันที่ให้การดูแลรักษาฟรีหรือไม่
 ¼ คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 ¼ มีข้อกำาหนดอะไรบ้างเพื่อเข้าถึงการประกัน

ยา ¼ มีบัญชียาแห่งชาติหรือไม่
 ¼ มียา โดยเฉพาะยาจิตประสาท ให้สำาหรับการดูแลทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
  ตติยภูมิ) หรือไม่
 ¼ ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ายาเองหรือไม่

ประเภทของผู้ดูแล ¼ ในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ผู้ดูแลที่ทำางานในภาคสุขภาพจิตมีกี่ประเภท

ระบบการดูแลแบบดั้งเดิม ¼ มีระบบการดูแลแบบดั้งเดิมอยู่หรือไม่ และเป็นประเภทใด
 ¼ มีการควบคุม และ/หรือประเมินแนวปฏิบัติเหล่านี้หรือไม่
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การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับชาติ และท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชนและมิใช่รัฐมีความสำาคัญต่อความ
สำาเร็จของโครงการกลับคืนสู่สังคม เพื่อมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือควรจะเกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สังคมของ
ผู้คืนถิ่น จะต้องจัดทำาผังของหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับจำานวนมาก การจัดทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วย
ประเมินความสามารถ ความต้องการ ความตั้งใจ และศักยภาพในการเป็นภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม ต้องทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบองค์รวมเพื่อกำาหนดขอบเขตของโครงการกลับ
คืนสู่สังคม คำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้ผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนากลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาขีดความ
สามารถและกลไกความร่วมมือและประสานงานจะอยู่ในบทที่ 4

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนำาหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมต่าง ๆ เข้าร่วมได้ ได้แก่ กระทรวง และหน่วย
งานภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียระดับเทศบาล หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรนอก
ภาครัฐ สมาคมผู้โยกย้ายถิ่นและองค์กรสำาหรับผู้พลัดถิ่น และองค์กรระหว่างประเทศที่ดำาเนินการในระดับท้องถิ่น หน่วย
งานเหล่านี้อาจทำางานในภาคนโยบายต่าง ๆ ตามบริบทของประเทศ (เช่น ในภาคการพัฒนา การโยกย้ายถิ่น สิ่งแวดล้อม
หรือมนุษยธรรม)

 ¼ ไม่เคยทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแยกต่างหาก ก่อนจะเริ่มจัดทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรหลักด้านการ
  กลับคืนสู่สังคมควรมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคี (เช่น กระทรวงที่สำาคัญ หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรนอกภาครัฐ
  ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ) รวมถึงผู้นำาชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่ทำางานในพื้นที่ และมีประสบการณ์กับผู้มีส่วน
  ได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ีช่วยให้การทำาผังข้อมูลเป็นไปโดยสะดวก อีกท้ังยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากน้ี
  ยังช่วยถ่ายทอดความรู้อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับบทบาท ความคาดหวัง ความสามารถ และความตั้งใจของผู้มี
  ส่วนได้ส่วนเสียท่ีอาจเข้าไม่ถึงด้วยการมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานท้องถ่ินอาจมีบทบาทสำาคัญในการ
  รวบรวมข้อมูลนี้

 ¼ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ความสนใจ และแรงจูงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  โดยใช้แหล่งข้อมูลอื่นเพื่อพิจารณามุมมองที่ต่างกัน และขจัดอคติที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

 ¼ สุดท้ายแล้ว ควรทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง การทำาเช่นนี้น่าจะขยายเครือข่ายภาคีระดับชาติ และ
  ท้องถิ่นที่มีอยู่หรืออาจมีในอนาคต ซึ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหม่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์
  ของโครงการกลับคืนสู่สังคมเปลี่ยนไป และกระแสการกลับคืนสู่สังคมเปลี่ยนไป 
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ตารางที่ 1.2 ด้านล่างเป็นคำาแนะนำาทีละขั้นตอนสำาหรับจัดทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกลับคืนสู่สังคม

ตารางที่ 1.2: การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคม

ขั้นตอน

เลือกท้องถิ่นที่มีคนกลับภูมิลำาเนาจำานวนมากในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตที่คาดไว้ โครงการ
กลับคืนสู่สังคมมักจะมีงบประมาณจำากัด ดังนั้น การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ต้นทุน และ
ทรัพยากรมากจึงควรทำาเฉพาะในบริบทท่ีรองรับหรือจะรองรับผู้คืนถ่ินท่ีจะกลับมาจำานวนมาก หน่วยงาน 
ระดับชาติ เช่น กระทรวงมหาดไทยหรือสำานักงานสถิติแห่งชาติมักจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท้องที่ที่ลง
ทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ระบุหน่วยงานหรือกลุ่มในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่ง 
¼ มีศักยภาพที่จะ i) ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ย้ายถิ่นกลับ และ/หรือ ii) สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม
 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมของผู้คืนถิ่น (เช่น เทศบาลท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ผู้จัดหา
 สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) และ/หรือ
¼ มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น เช่น ชุมชนท้องถิ่น
 หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
รวมประเด็นคาบเกี่ยวที่สำาคัญ เช่น เพศสภาพและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิเคราะห์บทบาท ความคาดหวัง ความเต็มใจที่จะทำางานร่วมกัน ความสามารถและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้แต่ละราย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อประสิทธิ 
ภาพของโครงการกลับคืนสู่สังคมมากกว่ารายอื่น  วิธีที่เป็นไปได้ในการประเมินเรื่องนี้คือถามคำาถามต่อ
ไปนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้:
¼ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหน้าที่หลักและบทบาทอะไรในระดับชาติ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลับ
 คืนสู่สังคม รวมถึงมีประสิทธิภาพการทำางานมากน้อยเพียงใด
¼ อะไรคือแรงจูงใจสำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลับคืนสู่สังคม และผลลัพธ์
 ที่คาดการณ์ได้ ใครมีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเงิน และผลประโยชน์ ใครมีผลประโยชน์ทางการเมือง 
 หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการกลับคืนสู่สังคม สาเหตุหลักคืออะไร แก้ไข
 หรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่
¼ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสามารถมากพอที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการกลับคืนสู่สังคมและผู้รับผล
 ประโยชน์ของโครงการได้หรือไม่ หากมีความสามารถไม่มากพอ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
 เรื่องใดบ้างเพื่อให้ดำาเนินการเรื่องนี้ได้
ควรประเมิน และใช้กลยุทธ์ และแผนการพัฒนาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม ควรเคารพความชอบธรรมและบทบาทเชิงสถาบันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ ควรสนับสนุนและเสริมโครงการริเริ่มและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สมบูรณ์แทนที่จะสร้างโครงสร้างและกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ 
สุดท้ายนี้ ต้องทำาผังข้อมูลทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้ขัดขวางรายสำาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำางานร่วม
กัน การใช้ตาราง แล้วนำามาทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูตัวอย่างในภาคผนวกที่ 6) ตามบทบาท 
ความคาดหวัง ความสามารถ และความเต็มใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้องค์กรหลักที่ดูแลเรื่อง
การกลับคืนสู่สังคมเห็นภาพว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และต้องมีส่วนร่วม
ประเภทใดกับคนเหล่านี้  การประเมินแรงจูงใจของพวกเขายังให้ข้อมูลเชิงลึกว่าจะให้คนเหล่านี้มีส่วน
ร่วมอย่างไรให้ได้ผล

ประเมินความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่าง ๆ ในแง่ของการทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบุความท้าทายของการกลับคืนสู่สังคม ความสามารถ และการวางแผนคืนสู่สังคมล่วงหน้า การ
จัดลำาดับความสำาคัญช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดได้เข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยัง
ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่อาจเสียไปกับการคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสำาคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ:
¼ ตัวแปรสำาหรับการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม งบประมาณและขีดความสามารถขององค์กรหลัก
 มีผลอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียว่ากลุ่มใดมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในบริบทนั้น ๆ

1. เลือกล่วงหน้า

2. ระบุ

3. วิเคราะห์

4. จัดลำาดับความสำาคัญ

กิจกรรม
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¼ จำานวนและข้อมูลส่วนตัวของผู้คืนถิ่น ยิ่งผู้คืนถิ่นมีจำานวนมากเท่าใด ก็ยิ่งใช้บริการที่จำาเป็นมาก
 ขึ้นเท่านั้น รวมถึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความตึงเครียดกับชุมชนในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นมาก
 ขึ้นด้วย ในกรณีที่มีผู้คืนถิ่นจำานวนมากเดินทางกลับมา ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ให้บริการ
 ที่จำาเป็นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่
 ผู้โยกย้ายถิ่น กลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีสำาคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อความสำาเร็จของโครงการกลับ
 คืนสู่สังคมใด ๆ คุณสมบัติ (ทักษะ อายุ เพศ) ของผู้คืนถิ่นในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีมากพอที่จะ
 รู้จักคนเหล่านี้ในข้ันตอนเริ่มทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลอย่างมากต่อความสำาคัญที่เกี่ยว
 ข้องกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติและท้องถิ่น เช่น กลุ่มผู้คืนถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวมี
 แนวโน้มจะเปล่ียนมาร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยให้ตนกลับคืนสู่สังคมได้ในทางเศรษฐกิจ
 และสังคม
¼ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การทำาความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันในระดับประเทศ
 และระดับท้องถิ่น (เช่น บริการที่จำาเป็นมีไม่เพียงพอ สถานการณ์หลังเกิดความขัดแย้ง แรงงานล้น
 ตลาดในเชิงโครงสร้าง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวน) จะช่วยระบุว่าต้องร่วมมือกับภาคส่วนใด
 โดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาโอกาส

พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วม ต่อยอดจากขั้นตอนที่แล้ว องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม 
จะกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองด้านนี้จะกำาหนดว่าควรเลือกกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบใดกับกลุ่มต่าง ๆ 
ในผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูคําแนะนําเรื่องการจัดทํากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหมวดที่ 4.1)

5. มีส่วนร่วม

ตัวอย่างของตารางการทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ใน ภาคผนวกที่ 6 ซึ่งสามารถปรับให้เข้า
กับบริบท และความต้องการวิเคราะห์

การทำาผังข้อมูลบริการ
เมื่อวางแผนจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม ต้องทราบว่ามีบริการใดบ้างสำาหรับประชากรท้องถิ่นในประเทศต้นทาง ซึ่งผู้คืน
ถิ่นเข้าใช้ได้ในช่วงที่กลับคืนสู่สังคม การทำาผังข้อมูลบริการคือการระบุ และบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการและบริการอย่าง
เป็นระบบ โดยให้รายละเอียดว่ามีบริการใดในท้องถิ่นที่ให้แก่ทั้งประชากรในพื้นที่และผู้คืนถิ่น เกณฑ์การเข้าถึงบริการเหล่า
นั้นใครเป็นผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการ และความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ

ในระดับบุคคล การทำาผังข้อมูลนี้เป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับผู้จัดการเคสเมื่อให้ความช่วยเหลือผู้คืนถิ่นและครอบครัวโดยตรง
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของคนเหล่านี้ นอกจากนี้ การทำาผังข้อมูลบริการยังเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการ
ประเมินชุมชนที่ผู้โยกย้ายถิ่นเดินทางกลับไป เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยระบุว่าต้องปรับปรุงบริการใด  แต่ยังระบุผู้ที่อาจเป็น
ภาคีเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการได้ด้วย นับเป็นก้าวแรกที่ดีในการสร้างเครือข่ายระดับชุมชน ในระดับโครงสร้าง นี่เป็นขั้น
แรกของการสร้างหรือเสริมสร้างกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือท้องถิ่น (ดูหมวดที่ 4.1.3)

ภาคีรายอื่นควรให้คำาปรึกษาเรื่องการทำาผังข้อมูลบริการก่อนทำาผังข้อมูลใหม่ ระหว่างการทำาผังข้อมูล เจ้าหน้าที่ระดับ
ประเทศที่คุ้นเคยกับภาคส่วนหรือท้องถิ่น และพูดภาษาท้องถิ่นได้ควรเป็นผู้เก็บข้อมูล

แม้การทำาผังข้อมูลจะมีหลายวิธี แต่ตามหลักแล้ว การดำาเนินการควรประกอบด้วย: 

 ¼ องค์กรหรือข้อมูลสำาหรับติดต่อผู้ให้บริการ
 ¼ ประเภทของบริการที่มีให้
 ¼ ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาให้บริการ
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 ¼ เวลาที่ต้องรอนัดหมายโดยทั่วไป
 ¼ เกณฑ์คัดเข้าและคัดออกสำาหรับเข้ารับบริการ
 ¼ ค่าบริการ
 ¼ ระเบียบการชำาระเงิน
 ¼ ที่ตั้งและการเข้าถึง
 ¼ ความปลอดภัยของสถานที่
 ¼ ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและเส้นทางการขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
 ¼ อุปสรรคในการเข้าถึง
 ¼ ความสามารถด้านภาษา
 ¼ ด้านวัฒนธรรม และศาสนาที่เป็นไปได้ ผลกระทบทางเพศหรืออายุ
 ¼ ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพการดูแล
 ¼ ประสบการณ์ในการสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นกลับ
 ¼ การรับรู้และความไว้วางใจของประชากรในท้องถิ่นที่มีต่อผู้ให้บริการ

การทำาผังข้อมูลบริการควรระบุอุปสรรคในการเข้าถึง (เช่น เกณฑ์การมีสิทธิ์หรือคัดเข้า ซึ่งไม่รับผู้คืนถิ่นบางคน สถานที่ และ
ระยะทางของการส่งมอบบริการ ความกังวลด้านความปลอดภัย และความมั่นคง ข้อจำากัดด้านเวลาและการเงิน และข้อกำา
หนดเรื่องเอกสาร) หรือในกรณีที่ไม่มีบริการ ควรระบุอุปสรรคดังกล่าวเพื่ออาจหาทางแก้ไข ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง
แก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม

ควรปรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคม ดังนั้น องค์กรที่ให้บริการหรือ     
ผู้จัดการเคสควรจัดสรรเวลาและงบประมาณโดยเฉพาะเพื่ออัปเดตการทำาผังข้อมูลบริการเป็นระยะ ๆ การติดตามผู้คืนถิ่น
อย่างสม่ำาเสมอ และการบันทึกข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ของคนเหล่านี้อย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
อัปเดตนี้ หมั่นสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ เวลาทำาการ ค่าใช้จ่าย เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการขนส่ง และ
บริการที่มีของผู้ให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ทำาผังข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ถูกต้อง และปรับปรุงการวางแผนกลับคืนสู่สังคมได้ 

การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
จำาเป็นต้องประเมินตลาดแรงงานในท้องถิ่นและในประเทศ รวมถึงการประเมินระบบตลาดและห่วงโซ่มูลค่าเพื่อระบุโอกาส
ในการทำามาหาเลี้ยงชีพเมื่อผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคม เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการดำาเนินแนวทางการกลับคืนสู่สังคมให้สำาเร็จทั้ง
ในระดับบุคคลและชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการหาเลี้ยงชีพที่มีและภาคการจ้างงานที่สำาคัญ ทักษะที่นายจ้างต้องการ 
รวมถึงกลไกท่ีมีอยู่สำาหรับการหางานในตลาดแรงงานท้องถิ่นเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้รับผลประโยชน์จากโครงการกลับคืนสู่
สังคม การขาดข้อมูลนี้ และความรู้เกี่ยวกับตลาดอาจเป็นเหตุให้ผู้คืนถิ่นไม่สามารถทำามาหาเลี้ยงชีพได้

การประเมินตลาดแรงงาน (LMA) รวมถึงการวิเคราะห์ รายงานการวิจัย และรายงานที่ประเมินองค์ประกอบ ลักษณะการ
เติบโต และการเข้าถึงตลาดแรงงาน และระบบตลาด การประเมินเหล่านี้ดูทั้งข้อมูลระดับชาติ และระดับย่อย ผู้รับเหมา
ช่วงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมักจะเป็นผู้ประเมินตลาดแรงงาน ดังนั้น หมวดนี้จะให้เพียงภาพสรุปรวมของแนวการต่าง ๆ ที่
ใช้ประเมินตลาดแรงงาน ก่อนประเมินตลาดแรงงาน ต้องหาข้อมูลว่ามีการประเมินครั้งล่าสุดอยู่แล้วหรือไม่ (ที่ภาคีอื่นหรือ
รัฐบาลอาจเป็นผู้ดำาเนินการ)

ตารางมีอยู่ใน ภาคผนวกท่ี 8 ซ่ึงแสดงบริการสำาคัญเก่ียวกับโครงการกลับคืนสู่สังคมท่ีควรทำาผังข้อมูล 
รวมถึงข้อควรพิจารณาสำาหรับแต่ละภาคส่วน
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ในบริบทของการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม การประเมินตลาดแรงงานมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

• กำาหนดภาคส่วนท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง ซ่ึงอาจเปิดโอกาสให้ผู้คืนถ่ินได้ทำางานหรือประกอบกิจการ รวมถึงโอกาสทำา 
 “งานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” (สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โปรดดูคําแนะนําด้านล่าง);
• ระบุความต้องการทักษะและทักษะท่ีไม่ตรงกับความต้องการ (ความสามารถและทักษะของบุคคลหรือประชากรที่ยังไม่
 ตรงกับความต้องการทักษะของตลาดแรงงาน) ตามภาคส่วน และสายอาชีพ
• ระบุกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และบทบัญญัติทางกฎหมายเฉพาะภาคส่วน เช่น ชั่วโมงการทำางาน อายุที่ทำางานได้อย่าง
 ถูกต้องตามกฎหมาย ผลประโยชน์ภาคบังคับ การเข้าถึง และการให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน
• ประเมินต้นทุนเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจและขั้นตอนการจดทะเบียน รวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อปรับให้ 
 การสนับสนุนทางธุรกิจเข้ากับบริบทของท้องถิ่น และ
• ระบุข้อจำากัดและโอกาสในระบบตลาด ได้แก่:
  - บริการหรือหน่วยงานสนับสนุน (เช่น การเข้าถึงข้อมูลตลาด) ที่อาจช่วยให้บุคคลหางานที่มั่นคงได้
  - บทบาทของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงบรรทัดฐานทางเพศในตลาดแรงงาน

มีหลายแนวทางและวิธีการในการประเมินตลาดแรงงานและระบบตลาด แนวทางเหล่านี้ใช้ทรัพยากรมากน้อยต่างกัน รวม
ถึงความครอบคลุมและรายละเอียดของผลการค้นพบก็ต่างกัน จึงควรกำาหนดวัตถุประสงค์การประเมินตลาดแรงงานก่อน
เลือกเครื่องมือหรือแนวทาง ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรหรือตลาดในภาพกว้าง หรือเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับภาคส่วนหรือตลาดแรงงานในท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ ควรจัดทำาข้อกำาหนดงบประมาณสำาหรับประเมิน
ตลาดแรงงานให้ชัดเจนในระยะแรกของการพัฒนาโครงการ เนื่องจากการประเมินแบบองค์รวมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อได้
ผลประเมินตลาดแรงงานแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ที่อาจได้รับผลประโยชน์ทราบแต่เนิ่น ๆ ในช่วงก่อนออกเดินทาง

ภาพรวมของแนวทางที่เกี่ยวข้องสำาหรับตลาดแรงงานและการประเมินตลาดอยู่ด้านล่าง เครื่องมือเหล่านี้ไม่จำาเป็นต้อง
ใช้แทนการประเมินตลาดแรงงาน แต่นำามาเสริมกันได้เมื่อใช้ในโครงการกลับคืนสู่สังคมซึ่งเป็นโครงการเดียวกัน เช่น การ
ประเมินตลาดอย่างรวดเร็ว (Rapid Market Assessment) ให้ภาพรวมของตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยใช้การวิเคราะห์
ระบบตลาดแบบองค์รวมมาประเมินรายละเอียดเพิ่มเติม ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือทั้งสามไม่เพียงแต่ทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์เท่านั้น เนื่องจากมีวิธีที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ด้วยการสัมภาษณ์ การทำาเวิร์คช็อป การ
สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (focus group) และอื่น ๆ) แต่ยังสร้างรากฐานในการสร้างภาคี และความร่วมมือในระยะยาวสำาหรับ
โครงการที่ชุมชนจัดทำา
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ตารางที่ 1.3: ภาพรวมของตลาดแรงงานต่าง ๆ และเครื่องมือประเมินตลาด14

 ¼ เพื่ออธิบายถึงความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ควรระบุภาคีในท้องถิ่นที่เป็นไปได้ และประเมินผล
  กระทบของการย้ายถิ่นกลับที่อาจมีต่อชุมชน ควรประเมินตลาดแรงงานสำาหรับจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมร่วมกับ
  จัดทำารายละเอียดของชุมชนอย่างเป็นระบบ ( ดูหมวดที่ 3.1 ) การนำาผลที่ค้นพบจากการประเมินตลาดแรงงานมารวม
  กับรายละเอียดของชุมชน ผู้จัดการโครงการกลับคืนสู่สังคมควรดำาเนินการ ดังนี้: 
  - ระบุภาคส่วนสำาคัญในระบบเศรษฐกิจที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมาย
  - กำาหนดว่าการออกแบบโครงการใดที่ดูมีศักยภาพ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มโอกาสให้ระบบ
   ตลาดได้ในขณะที่เลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่) และ
  - จับคู่ข้อมูลส่วนตัวของผู้คืนถิ่นที่เหมาะกับแต่ละภาคส่วนหรือภาคส่วนย่อย และโครงการ

14 ILO, 2016; ILO, 2017 and Meyer-Stamer, J., Participatory Appraisal of Competitive Advantage (PACA): Effectively Launching Economic Development 

Initiatives, Mesopartner (Duisburg, Germany, 2006).

เครื่องมือ ระเบียบวิธี ระยะเวลา
ปริมาณ

ทรัพยากร
ที่ต้องใช้

ประเมินเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบเน้นการดำาเนินการโดยพิจารณา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจ และความสามารถในการดำาเนิน 
การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

ให้ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถในการแข่งขันในท้องถ่ิน และโอกาส
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรมและภาคส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องที่สุด
กับเขตที่เป็นเป้าหมายของโครงการ 

จูงใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ให้เข้าร่วมประเมินความต้องการ
ของท้องถิ่น และออกแบบโครงการตามความต้องการนั้น 

ให้ภาพรวมของตลาดที่มีศักยภาพสูงเพื่อกำาหนดความเก่ียวข้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย โอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อกลับคืนสู่สังคม และ
ความเป็นไปได้ในการดำาเนินการ

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพื่อประเมินความ
ต้องการ และโอกาสของภาคส่วน ซึ่งอาจนำาไปสู่ความร่วมมือใน
ระยะยาว

ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเก่ียวกับภาคส่วนย่อยท่ีสำาคัญ รวมถึง 
ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลประกอบการของภาคส่วน และห่วง
โซ่คุณค่า

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ “วิธี” แก้ไขปัญหา ในห่วงโซ่คุณค่าหรือ
ระบบตลาดที่กำาหนด โดยใช้โอกาสที่มีอยู่ และเลี่ยงผลกระทบที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

การประเมินแบบมี
ส่วนร่วมถึงความ
ได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

การประเมินตลาด
อย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์
ห่วงโซ่มูลค่า / 
การวิเคราะห์ระบบ
ตลาด

แนวทางผสมระหว่าง
การวิจัยแบบทุติยภูมิ 

เวิร์คช็อปกับผู้มี ส่วน
ได้ ส่วนเสีย และการ
สัมภาษณ์ แบบกึ่ง

โครงสร้าง

แนวทางผสมที่
ประกอบด้วย การ
วิจัยแบบทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 
และการลงภาคสนาม

แนวทางผสมที่
ประกอบด้วย
การวิจัยแบบทุติยภูมิ 
การวิจัยภาคสนาม
การวิเคราะห์กรณี
ศึกษา การให้คำาปรึกษา 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเวิร์คช็อปกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

สั้น

2 - 4 สัปดาห์

ปานกลาง

2 - 4 เดือน

นาน

4+ เดือน

น้อย

ปานกลาง

มาก

กรณี
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โอกาสในเศรษฐกิจสีเขียว: งานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศต้นทาง และระบุตลาดแรงงานที่กำาลังเติบโต การประเมิน
ตลาดแรงงาน และความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมที่ให้ตามมา จึงควรประเมินและเน้นว่า
มีงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลหลายแห่งตระหนักถึงความสำาคัญของงานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมซึ่งมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานดังกล่าวช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นกลับมีโอกาสทำางาน ทั้ง
ยังมีส่วนร่วมดำาเนินการในระดับชาติและชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับตัวให้เข้ากับผลเสีย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) นิยามงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่าเป็น “งานที่มี
คุณค่าซึ่งมีส่วนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ในภาคการผลิตและก่อสร้าง หรือภาคส่วน
สีเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วย:

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานและวัตถุดิบ
• จำากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ลดของเสียและมลพิษ
• ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ
• สนับสนุนการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการกลับคืนสู่สังคม:

งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากผู้ประกอบการในภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ องค์กรนอก
ภาครัฐ หรือความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่าง ๆ “ทุกประเทศสร้างงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าเศรษฐกิจของตนจะพัฒนามากน้อยเพียงใด  สามารถส่งเสริมงานทั้งในเมืองและ
ชนบท ในทุกภาคส่วน ทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมและองค์กรทุกประเภท”

แหล่งข้อมูล:

• แผ่นพับ: The Green Jobs Programme of the ILO (2015).
• เว็บไซต์: www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm

สิ่งที่ต้องเน้น

1.4.3 การจัดทำาโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการกลับคืนสู่สังคม
แม้ว่าคู่มือฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงแนวทางแบบองค์รวมเรื่องทรัพยากรบุคคลสำาหรับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านกลับคืนสู่
สังคม  แต่หมวดนี้ให้ภาพรวมของการพิจารณาจัดหาแรงงานที่สำาคัญในบริบทต่าง ๆ ของโครงการกลับคืนสู่สังคม

เมื่อตัดสินใจเลือกโครงสร้างอัตรากำาลัง และวิธีสรรหาแรงงานสำาหรับโครงการกลับคืนสู่สังคม ต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้:

• กรอบการทำางานของโครงการ: ข้อตกลงเรื่องกรอบการทำางานของโครงการระบุกระบวนการดำาเนินงานและการปฏิบัติ
 งานที่ควรทำาเพื่อให้โครงการกลับคืนสู่สังคมบรรลุผล โดยทั่วไป กรอบการทำางานของโครงการระบุบทบาท ข้อบังคับ 
 และความรับผิดชอบขององค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมและภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ กำาหนดงบประมาณที่มีอยู่ 
 และกำากับกระบวนการรายงานและประสานงาน เนื่องจากกรอบการทำางานกำาหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และ
 ทรัพยากรภายนอกองค์กร (รวมถึงภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ)จึงส่งผลต่อการกำาหนดจำานวนเจ้าหน้าที่ที่โครงการต้องใช้
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• ปัจจัยเชิงบริบทและโครงสร้าง: บริบทแตกต่างกันไป! การประเมินเบื้องต้น ซึ่งรายละเอียดในหมวดที่ 1.2.2 ระบุความ
 ท้าทายตามบริบทและโครงสร้างได้ เช่น ความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอน การให้บริการขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ หรือไม่มี
 ผู้ให้บริการดูแลทางจิตสังคม การประเมินช่วยกำาหนดได้ว่าต้องการความเช่ียวชาญประเภทใดเพ่ิมเติมเพ่ือดำาเนินโครงการ 
 ในด้านเหล่านี้หรือจัดการกับอุปสรรคระหว่างดำาเนินการ
• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการและปฏิบัติการ: ในประเทศที่ภาคีจำานวนมากให้บริการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม บทบาทของเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนจากให้ความช่วยเหลือ
 โดยตรงไปเป็นการส่งต่อ กำากับดูแล และติดตามผล ในทางกลับกัน ในบริบทที่มีภาคีดำาเนินการเป็นจำานวนน้อยหรือ
 ภาคีมีกำาลังไม่พอ เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลด้านการกลับคืนสู่สังคมอาจต้องทำางานหลายอย่างโดยตรง ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้งบประมาณ
 และกำาลังคนมากขึ้น
• อัตราส่วนระหว่างผู้จัดการเคสกับผู้รับผลประโยชน์: แม้ว่าการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพพยายาม
 รักษาอัตราส่วนระหว่างผู้จัดการเคสกับผู้รับผลประโยชน์ให้อยู่ในระดับเดิมเสมอ15  แต่ผู้คืนถิ่นอาจเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างไม่
 คาดคิดส่งผลให้ผู้จัดการเคสต้องดูแลคนจำานวนมากขึ้นเป็นการชั่วคราว ผู้จัดการเคสต้องรู้จักดูแลตนเองเพื่อป้องกันมิให้
 เกิดอาการหมดไฟ และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ลาออกในอัตราสูง
• ข้อมูลส่วนตัวของผู้คืนถิ่น: ความต้องการทางจิตสังคม สังคม และเศรษฐกิจของผู้คืนถิ่นนั้นแตกต่างกันไป ต้องพิจารณา
 ลักษณะทั่วไปของผู้คืนถิ่น (เช่น เพศ เพศสภาพ อายุ ความสามารถ เชื้อชาติ) เมื่อวางแผนจัดกำาลังเจ้าหน้าที่ ระดับ และ
 ประเภทของความช่วยเหลือที่ผู้คืนถิ่นต้องการโดยทั่วไปมีผลต่อการเลือกคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรมที่
 เหมาะสม เช่น ในสถานการณ์ที่ผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ประสบกับความตึงเครียดทางจิตสังคมอย่างรุนแรง ผู้จัดการ
 เคสต้องได้รับการฝึกอบรมมากพอที่จะตอบสนองความต้องการทางจิตสังคมของคนเหล่านี้ได้อย่างดีและต่อเนื่อง
• ความสามารถและความเชี่ยวชาญเทียบกับจำานวนเจ้าหน้าที่: ในบางโครงการ อาจใช้งบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
 เชี่ยวชาญด้านการกลับคืนสู่สังคมในบางสาขาโดยเฉพาะ (เช่น การให้คำาปรึกษา และความช่วยเหลือทางจิตสังคม 
 เศรษฐกิจ และสังคม) ในโครงการอื่น ๆ เจ้าหน้าที่อาจต้องให้คำาปรึกษาทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม และทำาหน้าที่
 ทั้งสามด้านนี้ พวกเขาอาจต้อง i) ประเมินความต้องการ ii) จัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับแต่ละคน iii) ดำาเนิน
 การและประสานงานบริการ และการดูแล และ iv) ติดตามการเข้าถึงบริการของผู้รับผลประโยชน์ การใช้บริการ และ
 ความคืบหน้าของคนเหล่าน้ีเม่ือเวลาผ่านไป ต้องกำาหนดบทบาท และความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละตำาแหน่ง
 ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงก่อนจ้างงาน

แต่ละปัจจัยข้างต้นจะกำาหนดว่าต้องการหรืออาจต้องการเจ้าหน้าที่ประเภทใดมาดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม (ตามงบประ
มาณที่กำาหนด) ภาคผนวกที่ 9 ให้ภาพรวมของคุณสมบัติทของเจ้าหน้าที่ แม้ว่าหน้าที่ที่ให้ไว้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ก็
แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กลุ่มหลัก ๆ ที่น่าจะอยู่ในโครงการกลับคืนสู่สังคม

ควรว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีท้ังชายและหญิงภายในทุกสำานักงาน เพ่ือให้ผู้คืนถ่ินเลือกได้ว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีหญิงหรือชาย รวมท้ัง
ควรจ้างชายและหญิงในจำานวนเท่ากัน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติตามหลักทางจริยธรรม มาตรฐาน 
และแนวทางในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการละเมิด และฝึกตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่นโดย
คำานึงถึงเพศสภาพและอายุของคนเหล่านั้น

15 การรักษาอัตราส่วนระหว่างผู้จัดการเคสกับผู้รับผลประโยชน์ให้คงที่นั้นเป็นไปตามบริบท เนื่องจากขึ้นอยู่กับผู้รับผลประโยชน์ว่าต้องการความช่วยเหลือ และคำาปรึกษา
โดยเฉล่ียมากน้อยเพียงใด ในสถานการณ์ท่ีผู้คืนถ่ินได้หลบหนีออกจากประเทศต้นทางเน่ืองจากมีเหตุการณ์ขัดแย้ง คนเหล่าน้ีอาจตกอยู่ในความเส่ียงระหว่างการกลับภูมิลำาเนา 
และคืนสู่สังคม ซ่ึงอาจเพ่ิมภาระให้ผู้จัดการเคสได้ ผู้จัดการโครงการควรติดตามภาระงานของผู้จัดการเคสในด้านจิตสังคมอย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้จัดการเคสมีอัตราส่วนเพียงพอ 
กับผู้รับผลประโยชน์ตามสถานการณ์
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การเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
เนื่องจากน่าจะดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคมได้หลายวิธี เมื่อมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง กรอบเหตุผลสัมพันธ์ และทรัพยากร
แล้ว ก็ต้องจัดตั้งกลไกสำาหรับเลือกกิจกรรมตามความต้องการของแต่ละบุคคลและชุมชน และความต้องการเชิงโครงสร้าง 
ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) เป็นเครื่องมือที่ชี้นำากระบวนการนี้ได้โดยกำาหนดเป้าหมาย และปรับแนวทาง
แก้ไขปัญหาสำาหรับสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ จากการประเมิน ผู้พัฒนาโครงการระบุได้ว่าแนวทางแก้ไขปัญหา
ใดที่เหมาะกับบริบท และกำาหนดตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) สำาหรับโครงการของตนโดยเฉพาะ

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถ่ินท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ภายในขอบเขตโครงการ
กลับคืนสู่สังคมเกณฑ์การประยุกต์ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีสำาหรับกรณีใดกรณีหน่ึงโดยเฉพาะ และเง่ือนไขท่ีทำาให้แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ในระดับชุมชนและโครงสร้าง เมื่อจัดทำาตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) เรียบร้อย
แล้ว ตารางจะช่วยให้ผู้จัดการเคสระบุว่าจะเลือกดำาเนินการแบบใดเป็นพิเศษสำาหรับผู้คืนถิ่นหรือชุมชนใดโดยเฉพาะ ดูทั้ง
ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ที่ ภาคผนวกที่ 5

โดยสรุปแล้ว ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

 ¼ แนวทางการแก้ไขปัญหา - ตารางประกอบด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่โครงการกลับคืนสู่สังคมทำาได้ รวมถึง
  บริการทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมาจากการส่งต่อ 
 ¼ สถานการณ์สำาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละครั้ง ตารางควรระบุสถานการณ์ - สถานการณ์ สถานะ หรือสภาพที่
  จะดำาเนินการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
 ¼ เกณฑ์ - ระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้าง ตารางระบุเงื่อนไขความเป็นไปได้สำาหรับดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหา
  แต่ละประเภท เงื่อนไขอาจรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลหรือทัศนคติของผู้คืนถิ่น ลักษณะของชุมชนหรือปัจจัยเชิง
  โครงสร้างที่จำาเป็นเพื่อให้ดำาเนินการได้สำาเร็จ (เช่น สภาพตลาดแรงงานที่เอื้อ) ควรปรับเกณฑ์ด้วยความระมัดระวัง
  เพื่อให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น และหาวิธีดำาเนินการที่น่าเชื่อถือและเหมาะกับพื้นที่
  - เกณฑ์สำาหรับบุคคล: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้คืนถิ่นและครอบครัวที่ได้จากการประเมิน คุณสมบัติทั่วไป ความต้องการ 
   ทักษะ คะแนนสำาหรับการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น (หากทำาการสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม) และ
   การมีสิทธิของคนผู้นั้น ควรระบุปัจจัยเสี่ยงและโอกาสของแต่ละคนที่ส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคม (ดูแถว “เกณฑ์
   สําหรับบุคคล” ในตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ) เรื่องนี้ช่วยให้ผู้จัดการเคสและผู้รับผลประโยชน์
   ปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมให้เหมาะกับสถานการณ์ของผู้รับผลประโยชน์
  - เกณฑ์สำาหรับชุมชน: ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ผู้คืนถิ่นอาศัยอยู่ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชุมชนกำาลังทำาร่วมกัน
   ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วย i) สถานการณ์ของตลาดแรงงาน ii) โครงสร้างและขนาดของตลาดและห่วงโซ่มูลค่า
   iii) ความพร้อม ความสามารถ และการเข้าถึงผู้ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีว
   ศึกษา (TVET) บริการสาธารณสุข สิ่งอำานวยความสะดวกด้านการศึกษา การฝึกอบรมการจัดการทางการเงิน 
   โครงการทักษะชีวิต iv) ความพร้อมภายในชุมชน และการกระจายทรัพยากร และบริการ โดยมีเรื่องความเสมอ
   ภาคเป็นปัจจัยสำาคัญที่อาจก่อให้ความตึงเครียดภายในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนมองว่าผู้คืนถิ่นได้รับการดูแลดี
   กว่าพวกตน เมื่อพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้แล้ว ผู้พัฒนาโครงการ และผู้จัดการโครงการจำากัดขอบเขตของแนวทาง
   แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอย่างเพียงพอให้แคบลงโดยคำานึงถึงชุมชนเป็นสำาคัญ
  - เกณฑ์สำาหรับโครงสร้าง: สภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น รวมถึงบริการ
   ทั้งหมดที่มีอยู่สำาหรับการกลับคืนสู่สังคมภายในพื้นที่ที่ให้บริการ สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ประกอบด้วยเส้นทางการ
   กลับสู่สังคมในระดับบุคคลและ/หรือชุมชน เกณฑ์สำาหรับโครงสร้าง ได้แก่ i) การมีอยู่ และขีดความสามารถของ
   โครงสร้างพื้นฐานทางสถาบัน วัสดุ เศรษฐกิจ และการเงิน ii)โครงสร้างและลักษณะของระบบตลาด iii) ลักษณะ
   ของกฎระเบียบ สภาพแวดล้อมของ นโยบาย และกฎหมาย iv) การคำานึงถึงประเด็นอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
   หรือเรื่องอื่น ๆ ปัจจัยทางโครงสร้างส่งผลในวงกว้าง และกระทบต่อการดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะที่
   คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ต้องหมั่นตรวจสอบเกณฑ์พื้นฐาน เช่นกฎระเบียบทางธุรกิจ และความเหมาะสมทาง
   วัฒนธรรม  
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แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
 2001 The Public Employment Service in a Changing Labour Market. ILO, Geneva. อธิบายบทบาทโดย
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  โครงการปรับเปลี่ยนตลาดแรงงาน และสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน
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  Geneva. ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เห็นวิธีที่หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นใช้แรงงาน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อ
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  การประเมินตลาดแรงงานแบบดั้งเดิม รวมทั้งการคาดการณ์เชิงวิเคราะห์จากตัวชี้วัดแต่ละตัว 
 2016 Value Chain Development for Decent Work. ILO, Geneva. แนะนำาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทีละ
  ข้ันตอนเก่ียวกับวิธีระบุตำาแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาได้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ 
  หรือบริการที่แข่งขันในตลาดได้มากขึ้น ซึ่งเพิ่มการเติบโต สร้างงาน และลดความยากจน
 2017 Rapid Market Assessment of Key Sectors for Women and Youth in Zimbabwe. ILO, Geneva. ช่วย
  ให้นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานทำาการประเมินตลาดอย่างรวดเร็ว (Rapid Market Assessment) ซ่ึงบันทึกข้อมูล
  ไว้อย่างดี และแสดงทั้งระเบียบวิธี และผลลัพธ์ของเครื่องมือ
 2018 The Employment Impact of Climate Change Adaptation. Input Document for the G20 Climate 
  Sustainability Working Group. ILO, Geneva. ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีที่มาตรการด้านการปรับตัว ความ
  สามารถ การสร้างงาน และคุ้มครองแรงงาน และรายได้ รวมถึงพัฒนาทักษะ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
 2006 Coping with Return. IOM, Geneva. ให้แนวทางเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาก่อนออกเดินทางโดยเน้นผู้เยาว์
  ที่เดินทางโดยลำาพัง ผู้คืนถิ่นที่มีปัญหาสุขภาพ และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังรวบรวมแนว
  ปฏิบัติที่เป็นเลิศและคำาแนะนำาสำาหรับการให้คำาปรึกษาด้านการกลับภูมิลำาเนา
 2010 IOM Data Protection Manual. IOM, Geneva. สรุปหลักการคุ้มครองข้อมูล ของไอโอเอ็ม ตามหลัก
  มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และให้แนวทางแบบองค์รวมเกี่ยวกับแต่ละหลักการรายการที่ใช้เพื่อพิจารณา 
  พร้อมทั้งตัวอย่างในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วยแบบฟอร์มทั่วไปและเช็คลิสต์ เพื่อให้แน่ใจว่าคำานึงถึงกาการ
  คุ้มครองข้อมูลเมื่อเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 



 2017 Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return. IOM, Geneva. ให้
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 2018 Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration. IOM, Geneva. กรอบการทำางานจัดทำา
  วิสัยทัศน์เพื่อการกลับภูมิลำาเนโดยสมัครใจอย่างมีศักดิ์ศรีและการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต้องยึดม่ันหลัก
  การเจ็ดประการ และต้องดำาเนินการตามวัตถุประสงค์หกข้อ
 2019a IOM Glossary. IOM, Geneva. ให้คำาจำากัดความสำาหรับคำาศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ คำาจำากัดความที่พบใน
  เอกสารทางกฎหมาย และเอกสารทางกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) แต่คำาจำากัดความอาจแตกต่างกันเล็ก
  น้อยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
 2019b Migration Policy Practice Journal. Vol IX, Number 1, January-March. IOM, Geneva. หนังสือ
  ฉบับพิเศษน้ีเน้นการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถ่ินท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศ 
  เจ้าบ้านหรือประเทศทางผ่าน ประกอบด้วยบทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานจากสถาบัน
  นโยบายการย้ายถิ่นซามูเอลฮอลล์ (Samuel Hall) ยูนิเซฟ และไอโอเอ็ม รวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองซาคาเต
  โคลูคา (Zacatecoluca) ในประเทศเอลซัลวาดอร์
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ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืน
สู่สังคมในระดับบุคคล

ประเด็นสำาคัญ

2
• ความช่วยเหลือรายบุคคลโดยใช้แนวทางการจัดการเคสอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างและไว้วางใจเชื่อใจกับผู้คืนถิ่น 
 และช่วยผู้คืนถิ่นผลักดันกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของตน และจัดการความท้าทายที่ตนเผชิญอยู่

• การระบุและรับมือกับความเปราะบางของผู้คืนถิ่นเป็นสิ่งสำาคัญอันดับแรก เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยง ช่วยลดอันตราย 
 ต่อผู้คืนถิ่น และเสนอโอกาสในการให้ความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสม

• ผู้คืนถิ่นมีความต้องการ แต่ก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรด้วย  การทำาความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการกลับ 
 คืนสู่สังคมช่วยให้ผู้จัดการเคสสามารถปรับความช่วยเหลือแก่บุคคลให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืน

•  การจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการที่ทำาร่วมกัน ผู้จัดการเคสควรเสนอมุมมองที่สอดคล้องกับ
 ความเป็นจริงแก่ผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่มีให้ และช่วยผู้คืนถิ่นวางแผนสำาหรับช่วงที่ความช่วยเหลือสิ้นสุดลง

บทที่

ผู้จัดการ /
ผู้พัฒนาโครงการ

ผู้จัดการเคส /
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

ผู้ให้บริการ
(สาขาที่เกี่ยวข้อง)

รัฐบาลท้องถิ่น
(ประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศต้นทาง)

ภาคีผู้ร่วม
ดำาเนินการ

ผู้กำาหนด
นโยบาย
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การประเมิน

• การประเมินความเปราะ
 บางแบบเร่งด่วน

 - การคัดกรองผู้โยกย้ายถิ่น
  ที่มีความเปราะบางต่อ
  ความรุนแรง การแสวง
  ประโยชน์ และการละเมิด
 - การประเมินความเสี่ยง
 - การติดตามและประเมิน
  ครอบครัว

• ข้อมูลภูมิหลังของผู้คืนถิ่น

• การประเมินทักษะ

• การสำารวจความยั่งยืนของ
 การคืนถิ่นในฐานะข้อมูล
 พื้นฐาน

• การให้คำาปรึกษา

• ตารางแสดงความเป็นไปได้
 (Feasibility Grid)

• การส่งต่อ

• การให้คำาปรึกษาเพื่อ
 ติดตามผล

• การใช้โมเดล W

• การปรับปรุงแผนการกลับ 
 คืนสู่สังคมให้เป็นปัจจุบัน

• กิจกรรมติดตามผล

• การให้คำาปรึกษา
 ครั้งสุดท้าย

• การสำารวจติดตามผล
 ครั้งสุดท้าย

การวางแผน
การกลับคืนสู่สังคม

การติดตามผล การปิด

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมระดับบุคคล

ช่วงให้คำาปรึกษา

    ด้านเศรษฐกิจ   •   ด้านสังคม   •   ด้านจิตสังคม

• ผู้จัดการ / ผู้พัฒนาโปรแกรม • ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ • ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ

• ผู้ให้บริการ (สาขาที่เกี่ยวข้อง) • รัฐบาลท้องถิ่น (ประเทศเจ้าบ้านและต้นทาง) • ผู้กำาหนดนโยบาย

คำานำา
จะมีการให้การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมระดับบุคคลแก่ผู้คืนถิ่นและครอบครัวโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ใน
รูปแบบความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสม (ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินกับที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือทั้งสองแบบรวมกัน)  
ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้คืนถิ่น และควรสะท้อน
ประสบการณ์ของบุคคลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่น ขีดความสามารถ ปัจจัยด้านความเปราะบาง รวมถึงสภาพการณ์
ของการคืนถิ่น ความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะเสริมศักยภาพของผู้คืนถิ่น และสร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีผู้คืนถิ่นสามารถรับผิดชอบกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของตนและตัดสินใจให้ตนเองได้ว่าจะใช้การ
สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุดได้อย่างไร

ประเภทและเนื้อหาของการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมควรเป็นไปตามความต้องการของผู้คืนถิ่น การให้ข้อมูลและการให้
คำาปรึกษาทั้งก่อนคืนถิ่นและหลังมาถึงจะช่วยผู้จัดการเคสในการปรับความช่วยเหลือให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของผู้คืน
ถิ่นแต่ละราย  แนวทางที่ปรับให้เหมาะสมแบบนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งเมื่อมีความเปราะบางเฉพาะบางอย่างอันเกิดจาก
องค์ประกอบครอบครัว เพศหรือเพศสภาพ อายุ สภาพทางการแพทย์ หรือความทุกข์ทางใจที่มีในกระบวนการโยกย้ายถิ่น 
เนื่องจากการละเมิด การแสวงประโยชน์ หรือความรุนแรง

บทนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาหรับการช่วยเหลือในระดับบุคคล ซึ่งเริ่มจากบทบาทสำาคัญที่ผู้จัดการเคสดำาเนินการผ่านการให้
คำาปรึกษาและการส่งต่อ รวมถึงบทบาทในการประเมินความต้องการและทักษะของผู้คืนถิ่น ผ่านการจัดทำาแผนช่วยเหลือ
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การกลับคืนสู่สังคม ทั้งสามหมวดเน้นแนวทางปฏิบัติที่ดีและการดำาเนินงานที่สนับสนุนผู้คืนถิ่นในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
จิตสังคมของการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล
ในระดับบุคคล มีหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคมท่ีสำาเร็จ ปัจจัยเหล่าน้ีประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัย 
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการโยกย้ายถิ่นโดยรวม เช่น

ตารางที่ 2.1: ปัจจัยระดับบุคคลที่อาจกระทบต่อการกลับคืนสู่สังคม

 ¼ อายุ   ¼ รสนิยมทางเพศ
 ¼ เพศ   ¼ เครือข่ายสังคม
 ¼ เพศสภาพ   ¼ แรงจูงใจ
 ¼ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และทางวัฒนธรรม ¼ อัตลักษณ์ทางศาสนา
 ¼ สุขภาพและสุขภาวะ   ¼ ความมั่นคงส่วนบุคคล
 ¼ ชุดทักษะและความรู้   ¼ สถานการณ์ทางการเงิน
 ¼ สถานภาพครอบครัว   ¼ ลักษณะทางจิตวิทยา (อารมณ์ พุทธิปัญญา พฤติกรรม)
 ¼ ความพิการ/ไม่พิการ   ¼ ระยะเวลาที่อยู่ในต่างประเทศ

ลักษณะของการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คืนถิ่นและสภาพการณ์ของการคืนถิ่นมีความสำาคัญเท่า ๆ  กับปัจจัยอื่น  สภาพ
การณ์เหล่านี้อาจรวมถึงระยะเวลาที่ผู้โยกย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่น เงื่อนไขในประเทศเจ้าบ้าน การสัมผัสโรค หรือข้อวิตกกังวล
อื่น ๆ ด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพจิต การเปลี่ยนผ่านที่ล่าช้า เช่น ถูกกักขังก่อนคืนถิ่น เงื่อนไขของการคืนถิ่น หรือระดับ
ความพร้อมในการคืนถิ่น รวมทั้งทรัพยากรที่มีหรือการเข้าถึงข้อมูล  ความเปราะบางของบุคคลที่ต้องพิจารณาได้แก่ข้อที่ว่า
ผู้คืนถิ่นมีความต้องการด้านสุขภาพหรือไม่  ผู้คืนถิ่นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ความรุนแรง การแสวงประโยชน์ หรือ
การละเมิดหรือไม่ หรือผู้คืนถิ่นที่เป็นเด็กที่เดินทางตามลำาพังหรือพลัดพรากจากบิดามารดาหรือไม่  ความเปราะบางเหล่านี้
ต้องอาศัยการช่วยเหลือเฉพาะในบางด้าน (เช่น การให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมเพื่อจัดการกับประสบการณ์ที่ทำาให้เกิดความ
ทุกข์) ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการกลับคืนสู่สังคม และสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้คืนถิ่นสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง16 

16 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โปรดดู IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants Vulnerable to 
Violence, Exploitation and Abuse (เร็ว ๆ นี้)
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2.1 การให้คำาปรึกษาด้านการจัดการเคส

แม้ว่าโดยปกติ การจัดการเคสจะดำาเนินการในระดับบุคคล แต่ผู้จัดการเคสต้องเข้าใจว่าปัจจัยในระดับชุมชนและระดับ
โครงสร้างส่งผลกระทบต่อการกลับคืนสู่สังคมด้วย ผู้จัดการเคสเป็นตัวเช่ือมระหว่างผู้คืนถ่ินกับชุมชนท่ีมีการคืนถ่ิน ผู้จัดการ 
เคสยังสามารถกำากับดูแลกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชน  (ดูบทท่ี 3)  โดยมีบทบาทท่ีสำาคัญอย่างย่ิงในการอำานวย
ความสะดวกการช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมแบบบูรณาการ สำาหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเคส โปรดดู 
IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse) 
(เร็ว ๆ นี้)

2.1.1 สิ่งสำาคัญในการให้คำาปรึกษาของผู้จัดการเคส ซึ่งรวมถึงในประเทศเจ้าบ้าน

การให้คำาปรึกษาเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบ พัฒนา และดำาเนินการให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม โดย
ปกติ ผู้จัดการเคสจะเป็นคนให้คำาปรึกษา การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้โยกย้ายถิ่น
กลับเข้ามามีสวนร่วมและสร้างเสริมศักยภาพผู้โยกย้ายถิ่นกลับก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศต้นทาง การ
ให้คำาปรึกษาหมายถึง

 ¼ การสื่อสาร ระหว่างบุคคลที่มีความต้องการ กับอีกบุคคลที่ช่วยจัดการเรื่องนี้
 ¼ การรับฟัง และให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่คนพูด
 ¼ การตั้งคำาถาม ซึ่งเป็นวิธีเก็บข้อมูลและแสดงความสนใจ
 ¼ การเข้าใจและเคารพ ซึ่งเป็นวิธีในการพยายามมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสิน
 ¼ การเสริมสร้างศักยภาพ โดยช่วยให้คนศึกษาจุดแข็งของตน
 ¼ การให้ข้อมูล เพื่อให้คนสามารถเลือกได้เอง
 ¼ การช่วยให้คน ตัดสินใจด้วยตนเอง
 ¼ การให้การสนับสนุน โดยให้ความช่วยเหลือและความเข้าใจ และ
 ¼ การช่วยให้บุคคล ยอมรับความต้องการของตน ศึกษาตัวเลือกของตน และ ตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ

หมวดถัดไปให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาสำาหรับการจัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม ภาคผนวก 1.A. มีคำาแนะนำา
เพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้จัดการเคส

วิธีการท่ีมีประสิทธิผลอันดับต้น ๆ ในการให้ความช่วยเหลือท่ีปรับให้เหมาะกับผู้คืนถ่ินคือการดำาเนินการผ่านผู้จัดการ
เคส ที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับผู้คืนถิ่นตลอดกระบวนการให้คำาปรึกษา  การจัดการเคสเป็นการปฏิบัติ
งานมาตรฐานด้านสังคมสงเคราะห์ที่นำามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของตน
เมื่อรับบริการจากผู้ให้บริการรายต่าง ๆ ในบริบทของการคืนถิ่นและการกลับคืนสู่สังคม ผู้จัดการเคสสามารถช่วยผู้
คืนถิ่นเข้าใจว่าบริการสนับสนุนที่กระจายตามที่ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

บทนี้นำาเสนอภาพรวมของการให้คำาปรึกษาของผู้จัดการเคส ส่วนนี้ประกอบด้วย

2.1.1 สิ่งสำาคัญในการให้คำาปรึกษาของผู้จัดการเคส ซึ่งรวมถึงในประเทศเจ้าบ้าน
2.1.2 การให้คำาปรึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม: ทีละขั้นตอน
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การให้คำาปรึกษาในประเทศเจ้าบ้าน
การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมแตกต่างจากการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการคืนถิ่น การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการ
คืนถ่ินเน้นเร่ืองการช่วยเหลือผู้โยกย้ายถ่ินในการตัดสินใจกลับประเทศต้นทางหรือคงอยู่ในประเทศเจ้าบ้าน  แต่ในอีกด้านหน่ึง 
การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมเน้นวิธีการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทางเม่ือผู้โยกย้ายถิ่นตัดสินใจคืนถิ่น 
การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมควรเริ่มต้นก่อนออกเดินทางจากประเทศเจ้าบ้านเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเพ่ือการคืนถ่ินและเตรียมตัวกลับคืนสู่สังคม  ในช่วงให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการกลับคืนสู่สังคม 
ก่อนออกเดินทาง ผู้จัดการเคสควรสามารถให้ข้อมูลของประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับประเภทของความช่วยเหลือที่มีให้เมื่อคืนถิ่น 
โดยมีเนื้อหาในภาษาที่ผู้โยกย้ายถิ่นเข้าถึงได้ ดังนั้น ควรมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในประเทศต้นทางกับประเทศ
เจ้าบ้านในด้านเนื้อหาของข้อมูลสรุปนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและความไม่พอใจ ผู้ให้คำาปรึกษาควรใช้ข้อมูลที่เป็นภาวะวิสัยและไม่
หนักไปทางใดทางหน่ึงเกี่ยวกับประเทศต้นทางเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ของผู้ที่อาจเป็นผู้คืนถิ่น
เกี่ยวกับความท้าทายและหน้าที่ความรับผิดชอบในอนาคต  ผู้ให้คำาปรึกษาควรแจ้งผู้โยกย้ายถิ่น
กลับเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับบริการการกลับคืนสู่สังคมท่ีมีให้ในประเทศต้นทาง  ท้ังน้ีควรครอบคลุม
ทั้งข้อจำากัดของความช่วยเหลือและเงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อนรับความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้คืนถิ่นมี
ความคาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการคืนถิ่น และสามารถวางแผนในเรื่องนี้ได้
ผู้ให้คำาปรึกษาควรหลีกเลี่ยงการแจ้งกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมที่ผู้โยกย้ายถิ่นอาจไม่เข้าเกณฑ์ 
เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดความไม่พอใจ หากในภายหลังผู้โยกย้ายถ่ินทราบว่าตนไม่สามารถ 
ได้ประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากกว่านี้ นอกจากนี้ ผู้ให้คำาปรึกษาควรพยายาม
กำาจัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลือใด ๆ  ที่ผู้คืนถิ่นอาจได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือ
กระบวนการกลับคืนสู่สังคม

การให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการกลับคืนสู่สังคมจากประเทศ
ต้นทาง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดย
สมัครใจ (AVRR) จากไอโอเอ็มอิรัก ได้เข้าไปที่ศูนย์แรกรับผู้โยกย้ายถิ่นในประเทศในยุโรปเพื่อ
ให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มกับผู้โยกย้ายถิ่นชาวอิรักและให้ข้อมูลแก่สถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศเจ้า
บ้าน  ผู้โยกย้ายถิ่น ผู้โยกย้ายถิ่นในประเทศเจ้าบ้าน และเจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ดีมาก ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้โยกย้ายถิ่นชาวอิรักเชื่อมั่นในข้อมูลที่มาจากองค์กรอิสระ
อย่างไอโอเอ็มมากกว่าข้อมูลจากแหล่งของรัฐบาล ตรงนี้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับ
ประเทศที่ทำางานและอาศัยอยู่ในอิรักสามารถให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  แม้ว่าการให้
คำาปรึกษาทางออนไลน์เป็นขั้นตอนสำาคัญไปแล้วในการเตรียมผู้โยกย้ายถิ่นท่ีมีความครอบคลุม
ก่อนการคืนถิ่น แต่การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มแบบเจอหน้ากันเป็นประจำาจากเจ้าหน้าที่ประเทศ
ต้นทางในประเทศเจ้าบ้านส่งผลต่อการสร้างความไว้ใจ การยอมรับ และความพร้อมของผู้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด

สิ่งที่ต้องเน้น
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ผู้จัดการเคสสามารถดู ภาคผนวก I.A  เพื่อดูข้อควรรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม
กับการพูดคุยเป็นครั้งแรกกับผู้คืนถิ่นรายใหม่ หรือในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์มีความทุกข์

นอกจากนี้ อาจจำาเป็นต้องให้คำาปรึกษากับครอบครัว ดูหมวดที่ 2.6.2 สําหรับข้อมูลเพิ่ม

2.1.2 การให้คำาปรึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม: ทีละขั้นตอน

แม้ว่าการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมสามารถเริ่มก่อนออกเดินทางได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลังเดินทางมาถึง
ประเทศต้นทาง

สำาหรับการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมครั้งแรกในประเทศต้นทาง ผู้จัดการเคสจะให้การสนับสนุนพื้นฐานด้าน
อารมณ์เบื้องต้นแก่ผู้คืนถิ่นและประเมินว่าจะส่งต่อผู้ย้ายถิ่นกลับไปรับบริการเฉพาะทางหรือไม่ การให้คำาปรึกษาครั้งแรก
ควรครอบคลุมสามประเด็น ได้แก่

• การให้การสนับสนุนด้านจิตสังคมเบื้องต้นแก่ผู้คืนถิ่น
• การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการประเมินสถานการณ์ความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการระบุความ
 ต้องการเฉพาะหน้า และ
• แจ้งผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนที่แนะนำาในการให้คำาปรึกษาครั้งแรกให้ประสบผลสำาเร็จ

รูปที่ 2.1: ขั้นตอนการให้คำาปรึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม

การให้คำาปรึกษา
ครั้งแรกเกี่ยวกับ

การกลับคืนสู่สังคม

ปิดช่วงแรก
และวางแผน

การติดตามผล

เลือกสถานที่และเวลา
ที่เหมาะสม ทบทวน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น

ออกแบบแผนการ
กลับคืนสู่สังคม

ประเมิน
ความเปราะบาง

อธิบาย
กระบวนการการ
กลับคืนสู่สังคม

สร้างบรรยากาศ
แห่งความไว้วางใจ
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ขั้นตอนที่ 1: เตรียมตัวก่อนให้คำาปรึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้คำาปรึกษา ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากประเทศเจ้าบ้าน
หากมี  ข้อมูลส่วนนี้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับความเปราะบางที่อาจมี ประเด็น
หลักในการหารือ และการทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมก่อนออกเดินทาง  ผู้จัดการเคสควรให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการ
บางอย่างท่ีทำาร่วมกับผู้คืนถ่ิน รวมท้ังแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและบรรลุได้ แนะนำาว่าผู้จัดการเคสควรจดจำาเทคนิค
การฟังอย่างตั้งใจ (ดูภาคผนวก 1.A) และให้เวลามากพอในการพูดคุยและตอบคำาถามอะไรก็ตามที่ผู้คืนถิ่นอาจมี

• เลือกสถานที่ที่เหมาะสม ควรดำาเนินการให้คำาปรึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนน้อยที่สุดและไม่มีสิ่งที่ทำาให้เสีย
 สมาธิ ควรเป็นสถานท่ีท่ีสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ โดยควรเป็นท่ีท่ีมีบรรยากาศต้อนรับให้คนเข้า  
 สบาย ๆ และไม่คุกคาม พร้อมอากาศที่ดีและแสงธรรมชาติ หากดำาเนินการทางออนไลน์ ผู้จัดการเคสควรนำาสิ่งที่ทำาให้
 เสียสมาธิที่อยู่ในสำานักงานออก และให้ผู้คืนถิ่นอีกฝั่งทำาแบบเดียวกัน และเชื้อเชิญให้ทำาตัวตามสบายและอยู่ในห้องตาม
 ลำาพัง

 หากผู้จัดการเคสไปเยี่ยมผู้คืนถิ่นที่บ้าน แนะนำาให้นั่งตรงที่สบาย ๆ และเงียบ ๆ ห่างจากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ และ
 ลดสิ่งที่ทำาให้เสียสมาธิให้น้อยที่สุดโดยการปิดวิทยุหรือโทรทัศน์

• กำาหนดเวลา ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสถานการณ์
 ของผู้คืนถิ่น หากผู้คืนถิ่นต้องการเวลามากขึ้นหรือเหนื่อยล้าจากการให้คำาปรึกษา ควรกำาหนดให้มีการให้คำาปรึกษา
 แบบต่อเนื่อง ผู้จัดการเคสควรเลือกเวลาที่ไม่เบียดบังกิจกรรมอื่น และจำาไว้ว่าเหตุการณ์สำาคัญอาจเบี่ยงเบนความสนใจ
 ของบุคคลไม่ให้จดจ่อกับการให้คำาปรึกษา

• แจ้งให้ผู้คืนถิ่นทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงให้คำาปรึกษา เพื่อจะได้เตรียมตัว ข้อมูลนี้ควรมีคำาแนะนำาด้าน
 การเดินทาง เช่น วิธีไปถึงที่ตั้ง รวมถึงสาเหตุ สถานที่ และเวลาในการให้คำาปรึกษา

• หาล่ามหากมีความจำาเป็น เพื่ออำานวยความสะดวกในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้คืนถิ่น ให้ข้อมูลสรุป
 แก่ล่ามเกี่ยบกับการให้คำาปรึกษาและข้อกำาหนดด้านการรักษาความลับ

• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ผู้จัดการเคสควรมีระบบจดบันทึกข้อมูลสำาคัญและจัดเก็บเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการให้คำา
 ปรึกษาด้านการกลับคืนสู่สังคมที่มีการรักษาความลับและมีความปลอดภัย9  

ในช่วงต้นของการให้คำาปรึกษา ผู้จัดการเคสควรทักทายและต้อนรับผู้คืนถิ่น รวมทั้งแนะนำาตัวเอง บทบาทในวิชาชีพ และ
บทบาทขององค์กรที่ตนทำางานให้ ผู้คืนถิ่นบางรายอาจเกิดความสับสนหรือสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสการคืนถิ่นแบบ
บังคับ จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้คำาปรึกษา ได้แก่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความช่วย
เหลือในการกลับคืนสู่สังคมและอธิบายว่าผู้คืนถิ่นสามารถเลือกปฏิเสธความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ

ผู้จัดการเคสควรอธิบายว่าตรงนี้เป็นการพูดคุยที่ต้องรักษาความลับ และเฉพาะข้อมูลบางอย่างที่จำาเป็นต่อกระบวนการกลับ
คืนสู่สังคมเท่านั้นที่อาจมีการแบ่งปันให้กับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพคนอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากผู้คืนถิ่นเสมอ ผู้จัดการเคส
ควรอนุญาตให้ผู้คืนถิ่นแนะนำาตัวและถามคำาถาม ระยะเวลาในการให้คำาปรึกษาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพจิตใจ ความ
เหนื่อยล้า และความสามารถในการตั้งใจจดจ่อของผู้คืนถิ่น  เมื่อสังเกตการสื่อสารแบบอวัจภาษาของผู้คืนถิ่น ผู้จัดการเคสก็
น่าจะเข้าใจได้ว่าเมื่อใดถึงจะเสนอให้หยุดพักหรือขัดจังหวะการให้คำาปรึกษาเพื่อกำาหนดเวลาการให้คำาปรึกษาครั้งต่อไป

17 การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ และการประเมินความอ่อนไหว เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและทำาให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้คืนถิ่นในด้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้คืนถิ่น มีความสำาคัญอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ ต้องมีความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลตามจำาเป็นเพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

17
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ขั้นตอนที่ 2: สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ

ช่วงนาทีแรก ๆ ของการพบเจอกันเป็นรากฐานสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความไว้วางใจ การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ
การกลับคืนสู่สังคมอาจเริ่มต้นจากการที่ผู้ให้คำาปรึกษาถามคำาถามกว้าง ๆ ว่าผู้คืนถิ่นรู้สึกอย่างไรและให้ผู้คืนถิ่นร่วมพูดคุย
เรื่องทั่ว ๆ ไป สั้น ๆ (“คุณรู้สึกอย่างไร” “คุณหาที่ตั้งนี้เจอโดยไม่ลำาบากใช่ไหม”) หลีกเลี่ยงการเริ่มด้วยคำาถามเกี่ยวกับขั้น
ตอนล่าสุดในการเดินทางเพื่อการโยกย้ายถิ่น การแสดงความเคารพช่วยสร้างความไว้วางใจ ซึ่งสำาคัญต่อการกระตุ้นให้มีการ
สนทนาและหารือที่เป็นประโยชน์ บางครั้ง ในช่วงให้คำาปรึกษา เป็นการดีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับสิ่งที่กำา
ลังทำาและสิ่งที่จะทำาในการสนับสนุนผู้คืนถิ่น โดยไม่ทำาให้เกิดความคาดหวังในสิ่งที่องค์กรไม่สามารถตอบสนองได้ ผู้จัดการ
เคสควรเตรียมพร้อมในการตอบรับข้อมูลที่เปิดเผยออกมาอย่างเหมาะสม และควรเลี่ยงในการทำาให้ความรู้สึกทุกข์ใด ๆ
ก็ตามรุนแรงขึ้น  ผู้จัดการเคสควรอำานวยความสะดวกในการหารือเรื่องต่าง ๆ และกระตุ้นให้ผู้คืนถิ่นให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

หากจำาเป็น ผู้จัดการเคสอาจให้การสนับสนุนทางจิตวิทยาเบื้องต้นแก่ผู้คืนถิ่น ตรงนี้อาจรวมถึงการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ
การกลับคืนสู่สังคมที่แสดงความเข้าอกเข้าใจและให้การสนับสนุน (ดูภาคผนวก I.A) การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตวิทยาแก่
ผู้คืนถิ่นที่มีความเครียดเป็นพิเศษในช่วงให้คำาปรึกษา (ดูภาคผนวก I.C) หรือการส่งต่อไปรับบริการให้คำาปรึกษาด้าน
จิตวิทยา หรือบริการด้านจิตสังคมและบริการด้านสุขภาพจิตเฉพาะทางอื่น ๆ (ดูหมวดที่  2.6.3)

ขั้นตอนที่ 3: อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

ผู้จัดการเคสควรอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม และควรอธิบายว่า โดยทั่วไป การ 
กลับคืนสู่สังคมมีการดำาเนินการอย่างไร ผู้จัดการเคสควรถามผู้คืนถิ่นว่าเข้าใจสิ่งที่กำาลังอธิบายหรือไม่รวมทั้งเห็นด้วยและให้
ความยินยอมหรือไม่  ผู้จัดการเคสควรแจ้งเตือนให้ผู้คืนถิ่นว่าพวกเขาสามารถให้ผู้จัดการเคสหยุดพูดได้เมื่อมีคำาถาม ตรงนี้
จะเสริมศักยภาพของผู้คืนถิ่นในการตัดสินใจ การสัมภาษณ์สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ และผู้จัดการเคสควรถามผู้
คืนถิ่นเป็นระยะ ๆ ว่ารู้สึกอย่างไรและจะให้พูดประเด็นถัดไปหรือไม่ หรืออยากให้หยุดชั่วคราว

แม้ว่าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในการกลับคืนสู่สังคมในภายหลัง แต่ผู้คืนถิ่นจะต้องมีความเข้าใจกว้าง ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการนี้  ผู้จัดการเคสควรเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเลือกและความเป็นไปได้ที่มีแก่ผู้คืนถิ่น
ผู้จัดการเคสไม่ควรทำาให้เกิดความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่อาจส่งผลเสียต่อการกลับคืนสู่สังคมที่มี
ประสิทธิผลของผู้คืนถิ่น ที่อาจสร้างความคับข้องใจและแม้กระทั่งความรู้สึกโกรธ

ขั้นตอนที่ 4: ประเมินความเปราะบาง

ผู้จัดการเคสน่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเปราะบางและความต้องการของผู้คืนถิ่นก่อนการคืนถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ข้อมูลนี้อาจไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดความเปราะบางและความต้องการใหม่ ๆ ขึ้น เมื่อเดินทางมาถึง ควรประเมิน (ซ้ำา)
ความต้องการเฉพาะหน้า ความเปราะบาง และความเสี่ยงของผู้คืนถิ่นทันทีที่มาถึงประเทศต้นทาง

การระบุสถานการณ์ความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวกำาหนดลักษณะและเวลาในการให้
ความช่วยเหลือท่ีจำาเป็นในประเทศต้นทาง ควรมีการส่งต่ออย่างเร่งด่วนหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรก็ตามท่ีเป็นอันตราย
ต่อชีวิต หรือข้อมูลที่ต้องใส่ใจอย่างเร่งด่วน  ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเปราะบาง ขีดความสามารถ และ
ความต้องการของผู้คืนถิ่นอยู่ในหมวดที่ 2.2
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ขั้นตอนที่ 5: การออกแบบแผนการกลับคืนสู่สังคม

จุดมุ่งหมายของการคำาปรึกษาส่วนนี้คือการช่วยให้ผู้คืนถิ่นเห็นภาพอนาคตของตนในเชิงบวกและเชิงรุก แผนการกลับคืนสู่
สังคมไม่ได้จำากัดอยู่ที่ความช่วยเหลือที่ให้ (หากมี) แต่ควรมีขอบเขตที่กว้างกว่านี้ โดยครอบคลุมแง่มุมและปัจจัยต่าง ๆ ของ
การกลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็น “แผนชีวิต” แบบหนึ่งที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของผู้คืนถิ่นและสิ่งที่ต้องดำาเนินการโดยทั้งผู้
คืนถิ่นและองค์กรที่ช่วยเหลือ แผนการกลับคืนสู่สังคมควรเน้นจุดแข็งและทรัพยากรต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญที่สามารถอำานวยความสะดวกกระบวนการกลับคืนสู่สังคม  ในขณะเดียวกัน ผู้คืนถิ่นจำาเป็นต้องเปิดเผยเกี่ยวกับความ
ท้าทาย ประเด็นปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการคืนถิ่น เพื่อจะได้จัดการสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเป็นไปได้

ช่วงการให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการกลับคืนสู่สังคมไม่ควรแค่รวบรวมข้อมูลท่ีสำาคัญต่อการปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมให้
เหมาะสม แต่ควรช่วยให้ผู้คืนถ่ินสามารถสร้างความสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงด้วย การจัดการ 
ความคาดหวังของผู้คืนถ่ินเรียกร้องให้ผู้จัดการเคสต้องเปิดเผยและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม
ที่มี รวมถึงข้อกำาหนดด้านคุณสมบัติและข้อจำากัดตลอดกระบวนการให้คำาปรึกษา

ผู้จัดการเคสควรเชื้อเชิญให้ผู้คืนถิ่นแสดงความต้องการและความคาดหวังของตน พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความ
สนใจที่มี ควรกระตุ้นให้ผู้คืนถิ่นไตร่ตรองดูว่าประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นของพวกเขา จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร
ได้บ้างเมื่อเดินทางกลับประเทศต้นทาง

ขั้นตอนที่ 6: ปิดการให้คำาปรึกษาช่วงแรกและวางแผนการติดตามผล

การจัดทำาหรือทบทวนแผนช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคมของบุคคลแรก ๆ อาจใช้เวลานาน หากเวลาอำานวย ผู้จัดการเคส
ควรทำาการประเมินตามที่อธิบายไว้ในหมวดถัดไป (2.2) และควรจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคม (อยู่ในหมวดที่ 2.3) ก่อนปิด
การให้คำาปรึกษาครั้งแรก หมวดที่ 2.3 ให้คำาแนะนำาในการจัดทำาหรือทบทวนแผนการกลับคืนสู่สังคมที่มีความเฉพาะเจาะจง
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำาหรับผู้คืนถิ่นและครอบครัว

บางครั้ง การจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมต้องมีการให้คำาปรึกษาที่เป็นช่วงแยกต่างหาก  หากผู้จัดการเคสกับผู้คืนถิ่นตัดสิน
ใจท่ีจะกำาหนดช่วงในการพูดคุยแยกต่างหากเพ่ือจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมน้ีโดยเฉพาะ ผู้จัดการเคสควรปิดช่วงให้คำาปรึกษา 
โดยสรุปประเด็นที่สำาคัญที่สุดและกำาหนดเวลาสำาหรับการพูดคุยติดตามผล

ตามที่ได้เสนอแนะ หากผู้คืนถิ่นได้จัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมก่อนออกเดินทาง ควรมีการทบทวนและหารือเกี่ยวกับแผน
นี้อีกครั้งในช่วงการให้คำาปรึกษาครั้งแรกหลังเดินทางมาถึง เนื่องจากสถานการณ์ของผู้คืนถิ่นอาจเปลี่ยนไปนับตั้งแต่มีการ
คืนถิ่น

การให้คำาปรึกษาครั้งแรกอาจต้องมีการส่งต่อผู้คืนถิ่นเพื่อช่วยชีวิตในทันทีเพื่อรับการดูแลสุขภาพสุขภาพที่เหมาะสม เช่น 
การดูแลสุขภาพจิต (ดูหมวดที่ 2.6.2 สําหรับรายการเคสที่ต้องส่งต่อทันทีเพื่อการติดตามผลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมไม่ใช่กิจกรรมที่ทำาครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แม้แต่หลังจากมีการ
จัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมและประเด็นต่างของแผน ๆ กำาลังอยู่ในช่วงดำาเนินการ ผู้จัดการเคสควรติดต่อกับผู้คืนถิ่น
อย่างสม่ำาเสมอเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการกลับคืนสู่สังคมดำาเนินการตามแผนอยู่หรือไม่ และลดปัญหาความท้าทายหรือ
ช่วงที่ต้องประสบความยากลำาบากที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ (ดูหมวดที่ 2.3.3 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการติดตามผลการกลับคืนสู่สังคม) 

ผู้จัดการเคสสามารถหาคำาแนะนำาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้และคำา
ถามที่ต้องถามใน ภาคผนวก 1.F 
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2.2 การประเมินความต้องการและทักษะของผู้คืนถิ่น

รูปที่ 2.2: การประเมินที่เสนอให้ดำาเนินการก่อนจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคม

* โปรดทราบว่าหากการประเมินความเปราะบางแบบเร่งด่วนแสดงให้เห็นความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้น ควรดำาเนินการคัดกรองติดตามผลโดยเร็วที่สุดเท่าที่
 จะเป็นไปได้

เพื่อออกแบบแผนการกลับคืนสู่สังคมที่ให้ความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสม ควรทำาการประเมินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
ถ้าจะให้ดี ควรดำาเนินการก่อนการคืนถิ่น การรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้คืนถิ่นก่อนการคืนถิ่นทำาให้เจ้าหน้าที่ในประเทศต้นทาง
สามารถวางแผนการช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อเดินทางมาถึง หลังจากผู้คืนถิ่นมาถึงประเทศต้นทาง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้าน
การกลับคืนสู่สังคม ควรประเมินข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ในประเทศเจ้าบ้านซ้ำาอีกครั้ง การประสานงานอย่างใกล้ชิด

การประเมินรายบุคคลจะค้นหาขีดความสามารถและความเปราะบางของผู้คืนถิ่น รวมถึงปัจจัยคุ้มครองและปัจจัย
เสี่ยงของคนกลุ่มนี้ การประเมินเหล่านี้ให้ข้อมูลในการปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นแต่ละคนให้เหมาะสม
และควรมีการทบทวนหากสภาพการณ์เกิดเปลี่ยนไป รูปด้านล่างแสดงให้เห็นว่าควรทำาการประเมินแบบใด ประเมิน
ให้ผู้คืนถิ่นคนใด และประเมินเมื่อใด

บทนี้นำาเสนอภาพรวมของการประเมินท่ีจะดำาเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นก่อนจัดทำาแผนการกลับคืน
สู่สังคม

2.2.1 การประเมินความเปราะบาง
2.2.2 การประเมินความเสี่ยง
2.2.3 การประเมินครอบครัว
2.2.4 การประเมินทักษะ
2.2.5 การสำารวจความยั่งยืนในการกลับคืนสู่สังคมในฐานะเครื่องมือประเมิน

ผู้คืนถิ่นรายบุคคล
รวมถึงครอบครัวของ
ผู้คืนถิ่น หากเกี่ยวข้อง

สำาหรับผู้คืนถิ่นทุกราย

สำาหรับมิติเศรษฐกิจ ตามที่ได้เสนอแนะ สำาหรับผู้คืนถิ่นทุกรายหากมีการระบุความต้องการ

หากมีการระบุความต้องการ หากมีการระบุความต้องการ

สำาหรับผู้คืนถิ่นทุกราย

การประเมินทักษะ

การติดตามและ
ประเมินครอบครัวการประเมินความเสี่ยง

การสำารวจความยั่งยืนของ
การคืนถิ่น ในฐานะข้อมูลพื้นฐาน

การคัดกรองผู้โยกย้ายถิ่นที่มี
ความเปราะบางต่อความรุนแรง

การแสวงประโยชน์ และการละเมิด

ข้อมูลภูมิหลังของ
ผู้คืนถิ่น

การประเมินความ
เปราะบางแบบเร่งด่วน
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ระหว่างเจ้าหน้าท่ีในประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทางเป็นส่ิงสำาคัญมากต่อการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมท่ีราบร่ืน สำาหรับ
ตัวอย่างวิธีการดำาเนินการ ให้ดูกรณีศึกษา 2 ด้านล่างนี้

กรณีศึกษา 2: ความร่วมมือก่อนออกเดินทางระหว่างสำานักงานในประเทศของไอโอเอ็ม
ในอัฟกานิสถานกับออสเตรีย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  ไอโอเอ็มอัฟกานิสถาน และไอโอเอ็มออสเตรียได้ร่วมมือกันในโครงการการกลับคืนสู่สังคม การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตอบสนองที่รวดเร็ว และความเต็มใจที่จะปรับตัวและปรับปรุงแนวทางการกลับคืนสู่
สังคมอย่างต่อเน่ืองได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อกำาหนดเบ้ืองต้นที่สำาคัญอย่างยิ่งในการอำานวยความสะดวกกระบวนการ
กลับคืนสู่สังคมสำาหรับผู้คืนถิ่นในบริบทที่บ่อยครั้งไม่ง่ายนัก

ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นเริ่มจากขั้นการออกแบบโครงการ ซึ่งสำานักงานทั้งสองแห่งให้ข้อมูลนำาเข้าพอ ๆ กันเพื่อให้
รายละเอียดด้านเน้ือหาและงบประมาณ  สำานักงานเหล่าน้ีจะให้ข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเคสท่ีราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  ข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐานเหล่าน้ีมีข้อมูลเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีโครงการทุกคน 
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสำานักงานของทั้งสองแห่ง ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการคืนถิ่นและการกลับคืนสู่สังคม สำานักงานร่วมกันพัฒนาสื่อที่
ให้ข้อมูลแก่ผู้คืนถิ่นและแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ในช่วงการดำาเนินโครงการ มีการส่ือสารและให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองทางอีเมล รวมถึงมีการพูดคุยผ่านสไกป์เป็นประจำา
ส่วนหัวข้อที่มีความเฉพาะ เช่น การติดตามตรวจสอบจะมีการหารือในการสัมมนาออนไลน์  เจ้าหน้าที่ของไอโอเอ็ม
อัฟกานิสถานให้ข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอในช่วงการประชุมให้ข้อมูลก่อนออกเดินทางที่ไอโอเอ็มออสเตรียจัดให้ผู้คืนถิ่น  
ส่วนนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้ภาพรวมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับโอกาส และความท้าทายเมื่อคืนถิ่น 
และช่วยจัดการความคาดหวังของผู้คืนถิ่น

การประสานงานและการเข้าพบเพื่อติดตามผลทั้งในอัฟกานิสถานและออสเตรียเสริมสร้างความร่วมมือที่มีมาอย่าง
ยาวนาน เพราะทำาให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการทำางาน  ข้อกำาหนดด้านขั้นตอน รวมถึงบริบท
ก่อนออกเดินทางและหลังเดินทางมาถึงสำาหรับผู้คืนถิ่น  นอกจากนี้ การเข้าพบนี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มได้
พบกับภาคีและองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความไว้วางใจ  การเข้าพบเหล่านี้ยังเป็นวิธีการขยายเครือข่าย
การส่งต่อ และเพิ่มความยั่งยืนในการกลับคืนสู่สังคม เช่น ในด้านสุขภาพ หรือการศึกษา และการอบรมวิชาชีพด้าน
เทคนิค ในทำานองเดียวกัน การประชุมประสานงานในออสเตรียทำาให้เจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มอัฟกานิสถานได้ให้ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำาคัญ

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• สร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เพื่ออำานวยความสะดวกในการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรม
• รวบรวมความคิดเห็นของผู้คืนถิ่นหลังจากคืนถิ่น เพื่อช่วยสร้างความคาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
 สำาหรับผู้คนถิ่นในอนาคต
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2.2.1 การประเมินความเปราะบาง

ผู้คืนถิ่นทุกรายควรผ่านการประเมินความเปราะบาง ถ้าจะให้ดี ควรดำาเนินการก่อนออกเดินทางและดำาเนินการอีกครั้งเมื่อ
เดินทางมาถึงประเทศต้นทาง (ดูขั้นที่ 4 ข้างต้น)

ต้องระบุหาความเปราะบางระดับบุคคลและครัวเรือนตั้งแต่แรก เพื่อพิจารณาว่าความเปราะบางเหล่านี้อาจเป็นตัวขัดขวาง
การเข้าร่วมในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมหรือไม่ การระบุหาความเปราะบางตั้งแต่เนิ่น ๆ  ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำา
มาตรการคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม และเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิผล

แบบฟอร์มคัดกรองการประเมินความเปราะบางแบบเร่งด่วน และแบบฟอร์มการคัดกรองผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบาง
ต่อความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการละเมิดเป็นเครื่องมือที่ควรใช้ก่อนการเดินทางและใช้อีกครั้งเมื่อผู้คืนถิ่นมาถึง
ประเทศต้นทาง  โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์เร็ว ๆ นี้  การประเมินเหล่านี้ควรดำาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม 
การคัดกรองแบบเต็มรูปแบบจะประเมินทุกอย่างที่อาจเป็นที่มาของความเปราะบางของผู้โยกย้ายถิ่นและภายในครอบครัว

ความเปราะบางบางอย่างต้องอาศัยการดำาเนินการโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าก่อนและหลังการเดิน
ทางมาถึง ผู้ใหญ่ที่พบว่ามีความเสี่ยงจากคู่ครองหรือความรุนแรงประเภทอื่น ๆ อาจต้องการความช่วยเหลือด้วยมาตรการ
คุ้มครองและมาตรการด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านความเปราะบางอื่น ๆ ต้องอาศัยการรับมือในระยะยาวกว่าเดิมซึ่งควร
รวมอยู่ในแผนการกลับคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่น (เช่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการสภาพทางการแพทย์ที่เรื้อรัง) ควรส่ง
ผลการประเมินความเปราะบางให้เจ้าหน้าท่ีในประเทศต้นทางก่อนการเดินทางของผู้โยกย้ายถิ่นเฉพาะเมื่อผู้โยกย้ายถิ่นให้
ความยินยอม

18 คู่มือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มย่อยของผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะ ได้แก่ผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบางต่อความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการละเมิด  
ควรเข้าใจว่าการใช้คำาว่า “ผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบาง” ไม่ว่ากรณีใดหมายถึงผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบางต่อความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการละเมิด

คำาจำากัดความของผู้โยกย้ายถิ่นในสถานการณ์ที่มีความเปราะบาง

ผู้โยกย้ายถิ่นในสถานการณ์ที่เปราะบางคือผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่อาจใช้สิทธิมนุษยชนของตนได้อย่าง
เต็มที่ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกละเมิดและทารุณ และจึงมีสิทธิร้องขอการดูแลที่มากขึ้นจากผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบ  สถานการณ์เปราะบางที่ผู้โยกย้ายถิ่นเผชิญมาจากหลากหลายปัจจัยซึ่งอาจ
ซ้อนทับกันหรือเกิดร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซ่ึงส่งผลและเพ่ิมความรุนแรงต่อกันและกันนอกจากน้ี
ยังค่อย ๆ มีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพการณ์เปลี่ยนไป  ปัจจัยที่สร้างความเปราะ
บางอาจเป็นเหตุให้ผู้คืนถิ่นออกจากประเทศต้นทางเป็นประการแรก โดยอาจเกิดขึ้นระหว่าง
การเดินทางหรือที่ปลายทาง (ไม่ว่าการเคลื่อนย้ายแบบเดิมจะถูกเลือกอย่างอิสระหรือไม่) หรือ
อาจเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์หรือสภาพการณ์ของผู้โยกย้ายถิ่น  ดังนั้น จึงควรเข้าใจว่าความเปราะ
บางในบริบทนี้เป็นทั้งเรื่องของสถานการณ์และเรื่องของบุคคล (ปรับจาก IOM Glossary on 
Migration, 2019)

สำาหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการระบุตัวและการช่วยเหลือผู้โยกย้ายถ่ินท่ีอยู่ในสถานการณ์ 
เปราะบาง โปรดดู IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking (2007)
และ IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants Vulnerable to 
Violence, Exploitation and Abuse (เร็ว ๆ นี้)18 
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ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเปราะบางด้านสุขภาพ
การประเมินสุขภาพข้ันพ้ืนฐานหรือการตรวจคัดกรองความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะบางด้านเป็นอย่างน้อย ควรดำาเนินการ 
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเปราะบางสำาหรับผู้คืนถิ่นทุกรายก่อนออกเดินทาง  การประเมินทางกายภาพควรดำาเนิน
การหลังจากนั้นหากจำาเป็นและผู้โยกย้ายถิ่นให้การยินยอม สำาหรับผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความต้องการด้านสุขภาพ ผู้จัดการเคส
ต้องได้รับการแจ้งเตือนในกรณีท่ีมีความเปราะบางด้านสุขภาพ จำาเป็นต้องมีความรู้ท่ีครอบคลุมเก่ียวกับบริการสุขภาพท่ีมีอยู่
ในประเทศต้นทางเพื่อให้สามารถพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านก่อนการเดินทางของผู้คืนถิ่น ตรงนี้จะช่วยในการพิจารณาว่าผู้
คืนถ่ินสามารถรับยาหรือรูปแบบการรักษาแบบท่ีเคยได้รับได้หรือไม่ (โดยเฉพาะกรณีของสุขภาพจิตและโรคภูมิคุ้มกันทำาลาย 
ตัวเอง) ในประเทศต้นทาง เป็นต้น

ในบริบทที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ (เช่น วิชาการวินิจฉัยโรค แพทย์ ยา) สำาหรับภาวะสุขภาพที่
เรื้อรัง (เช่น หอบหืด โรคไต เบาหวาน เอชไอวี) ในประเทศต้นทาง ต้องพิจารณาการย้ายที่ โดยทำางานร่วมกับผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพทั้งในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง  ตัวเลือกเหล่านี้ต้องมีการให้คำาปรึกษาอย่างมาก เช่น

1. การไม่กลับภูมิลำาเนา ไม่ควรเกิดมีการคืนถิ่น หากผู้คืนถิ่นได้รับการรักษาเพื่อช่วยชีวิตหรือยื้อชีวิตในประเทศเจ้าบ้าน 
 และไม่สามารถรับการรักษาแบบดังกล่าวในประเทศต้นทาง ผู้ป่วยอาจยังต้องการคืนถิ่นในสภาพการณ์ดังกล่าว อย่างไร
 ก็ตามตรงนี้ไม่น่าจะช่วยได้หากขาดบริการสำาคัญ (เช่น การฟอกไต) จะส่งผลให้ผู้คืนถิ่นเสียชีวิต

2. ยังคงต้องการคืนถ่ิน ผู้ป่วยอาจป่วยข้ันสุดท้ายและอยากได้รับการดูแลแบบประคับประคองท่ีไม่ซับซ้อน พร้อมครอบครัว 
 และคนที่รัก มากกว่าอยู่ตามลำาพังในโรงพยาบาลที่จัดสรรทรัพยากรมากมาย เมื่อมีการดูแลในประเทศต้นทางแต่มี
 อย่างจำากัด ก็ควรพยายามมากขึ้นในการช่วยผู้คืนถิ่นเข้าถึงการดูแลดังกล่าว

3. การย้ายไปยังพื้นที่อื่น ตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้ง แต่ควรศึกษาดู หากมีตัวเลือก

แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้จัดการเคสในสถานการณ์เหล่าน้ีมีความซับซ้อน และการตัดสินใจควรเน้นการทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 
ในหัวข้อนี้ เพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ และที่สำาคัญที่สุดคือผู้คืนถิ่น

ต้องให้ความสำาคัญกับความต่อเนื่องในการดูแลเมื่อทำางานกับผู้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของความต้องการด้านสุขภาพ ผู้คืนถิ่นควรได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในส่วนของ
ยาหรือรูปแบบการรักษา และจะต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้คืนถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และให้การยินยอมเท่านั้น

2.2.2 การประเมินความเสี่ยง

หากผู้คืนถิ่นถูกระบุว่ามีความเปราะบาง ผู้จัดการเคสควรทำาการประเมินความเสี่ยงและวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล แนวทางในการดำาเนินการส่วนนี้ดูได้ใน พบได้ใน IOM Handbook on Protection and 
Assistance to Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse (เร็ว ๆ นี้)
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ข้อพิจารณาพิเศษ: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

คนท่ีพยายามกลับคืนสู่ชุมชนบ้านเกิดหลังตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจมีความต้องการ
และข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษที่ต้องคำานึงถึงในช่วงกลับคืนสู่สังคม  หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุน
แบบพิเศษที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจต้องได้รับเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวและสร้างเครือ
ข่ายสังคมอีกคร้ัง  การกลับคืนสู่สังคมท่ีประสบความสำาเร็จอาจต้องอาศัยการติดตามหาครอบครัว
ก่อนการคืนถิ่นเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถกลับไปชุมชนของตนได้ อาจหมายถึงการให้ความรู้แก่
ครอบครัวของผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คืนถิ่นเจอตอนอยู่ที่อื่น  หากมีความเสี่ยงที่จะถูกสังคม
ปฏิเสธหรือการถูกแยกตัวออกไปเนื่องจากการตีตราจากการค้ามนุษย์ ผู้จัดการเคสต้องร้องขอ
ให้องค์กรนอกภาครัฐในพื้นที่ ผู้ให้บริการในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับวิธีช่วยให้เกิดการยอมรับจากครอบครัว นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจมี
ความต้องการมากขึ้นในส่วนของบริการบ้านพักชั่วคราว บริการทางการแพทย์ และบริการ
ทางการจิตวิทยา หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษหากมีการคุกคามข่มขู่ใด ๆ เกิดขึ้นใน
ระหว่างคืนถิ่น  การเตรียมพร้อมสำาหรับความต้องการพิเศษเหล่านี้ในช่วงก่อนกลับของการกลับ
คืนสู่สังคมมีความสำาคัญอย่างมาก IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of 
Trafficking (2007) and IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants 
Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse (เร็ว ๆ นี้) ให้แนวทางปฏิบัติเชิงลึกเกี่ยว
กับวิธีการให้บริการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2.2.3 การประเมินครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวสามารถมีบทบาทสำาคัญในกระบวนการตัดสินใจของผู้โยกย้ายถ่ิน การประเมินสถานการณ์ครอบครัวของ
ผู้คืนถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้คืนถิ่นที่พิจารณาแล้วว่ามีความเปราะบาง สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์มาก
เก่ียวกับปัจจัยท่ีสามารถสนับสนุนหรือขัดขวางการกลับคืนสู่สังคมท่ีประสบความสำาเร็จของผู้คืนถ่ิน ส่ิงน้ีเรียกว่า “การประเมิน
ครัวเรือน” สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประเมินประเภทน้ี โปรดดูเคร่ืองมือท่ีให้ไว้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ IOM Handbook
on Direct Assistance for Victims of Trafficking (2007) และ IOM Handbook on Protection and Assistance to 
Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse (เร็ว ๆ นี้)  

2.2.4 การประเมินทักษะ

การประเมินทักษะควรดำาเนินการก่อนการจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคม การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ การศึกษา และ
ความต้องการของผู้คืนถิ่น เป็นสิ่งสำาคัญต่อ

• การปรับการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
• การรับรู้และจัดการกับความความไม่สอดคล้องท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างทักษะท่ีมี การฝึกอบรม กับความต้องการด้านทักษะ
 ของผู้คืนถิ่นในประเทศต้นทาง
• การช่วยให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกว่าความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมเกิดขึ้นจากความต้องการและจุดแข็งเฉพาะของตน และ
 รู้สึกกว่ามีโอกาสที่จะสำาเร็จ และ
• การสร้างองค์ประกอบของความไว้วางใจและส่งเสริมความเป็นเจ้าของในกระบวนการกลับคืนสู่สังคม

รูปด้านล่างแสดงขั้นตอนที่สามารถนำามาประเมินทักษะของผู้คืนถิ่น
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รูปที่ 2.3: ขั้นตอนการประเมินทักษะของผู้คืนถิ่นแต่ละราย

• ทักษะและ/หรือสมรรถนะ เช่น ทักษะการอ่านออกเขียนได้ ตัวเลข ดิจิทัล การสื่อสาร ภาษา 
 กลไก และการขับขี่ ทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน และทักษะข้ามสายงานอื่น ๆ
• การศึกษา เช่น การศึกษา และ/หรือการอบรมประเภทใด ๆ เช่น การศึกษาระดับประถมศึกษา
 และการอบรมที่ไม่เป็นทางการ  
• คุณวุฒิวิชาชีพ
• ประวัติการจ้างงานและประสบการณ์การทำางาน

• ประเภทของงาน/ธุรกิจ/การอบรมที่ผู้คืนถิ่นสนใจ
• เหตุผลที่สนใจ
• อุปสรรคและความท้าทายที่อาจมี (เช่น ข้อพิจารณาด้านสุขภาพ)
• การหารือเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ

• การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการเรียน คุณวุฒิวิชาชีพ 
 จดหมายรับรอง และใบรับรองการทำางาน ที่ได้รับเมื่ออยู่ต่างประเทศ หรือก่อนมีประสบการณ์
 การโยกย้ายถิ่น
• การประเมินว่าใบรับรองและปริญญาได้รับการยอมรับ และ/หรือจำาเป็นต่อการได้งานทำาหรือไม่
 และประเมินว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มมูลค่าในการช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์เข้าถึงงานท่ีได้ค่าจ้างมากพอ
 หรือดีกว่าเดิมหรือไม่

มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยอำานวยความสะดวกในการประเมินทักษะของบุคคล เช่น

• EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals ซึ่งมีไว้เพื่อใช้โดยองค์กรที่เสนอความช่วยเหลือแก่คนชาติ
 ในประเทศที่สามสำาหรับการรวมด้านตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะในการปรับรูปแบบเพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
 แบบสอบถามที่ปรับให้เหมาะสม
• Skills Health Check (สหราชอาณาจักร) ซึ่งระบุทักษะและคุณวุฒิของผู้หางาน เพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่นกำาหนดแผนเส้น
 ทางอาชีพของตน
• UNESCO International Standard Classification of Education  

การทดสอบทักษะหรือสมรรถนะ จะประเมินทักษะบางอย่างของผู้รับผลประโยชน์โดยไม่คำานึงว่าได้รับมาอย่างไรและเม่ือใด 
ทักษะอาจได้มาผ่านวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและการศึกษาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือประสบการณ์
การทำางานหรือประสบการณ์ชีวิตทั่วไป

ผู้จัดการเคสอาจส่งต่อผู้คืนถ่ินไปรับการทดสอบทักษะ หากมีสถาบันต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึงแห่งในประเทศต้นทางและสถาบัน
มีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือภายในกรอบการส่งต่อของโครงการกลับคืนสู่สังคม

 ¼  Institutes for the Recognition of Prior Learning (RPL) ให้การประเมินและรับรองท่ีพิสูจน์สมรรถนะของบุคคล
   ตามมาตรฐานอาชีพ ไม่ว่าจะได้สมรรถนะเหล่านี้มาอย่างไร RPL เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มอง
   หางาน แรงงานที่มองหาความก้าวหน้าในอาชีพ แรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบที่ต้องการเปลี่ยนไปทำางานในระบบ
   รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางการศึกษา RPL มีความสำาคัญมากในบริบทของการโยกย้ายถิ่นกลับ เนื่อง 
   จากช่วยให้แรงงานได้รับการรับรองทักษะที่ตนอาจเคยได้ตอนอยู่ต่างประเทศ ในประเทศต้นทาง
 ¼  สถาบันทดสอบทักษะทั่วไป ประกอบด้วยสถาบันที่จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET)  สถาบัน
   ทดสอบทักษะมักใช้วิธีหรือกลยุทธ์การประเมินหลากหลายแบบในการวัดผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ และทักษะของ
   บุคคล  สถาบันเหล่านี้เสนอวิธีการทดสอบสมรรถนะอาชีพด้านต่าง ๆ หลากหลายแบบ

โพรไฟล์ทักษะ
ของผู้คืนถิ่น

1

2

3

ความตั้งใจและ
ความคาดหวัง

เอกสาร
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 ¼  บริการจัดหางานของรัฐ (PES) และหน่วยงานจัดหางานเอกชน (PrEAs) โดยท่ัวไปเป็นบริการท่ีช่วยในการจับคู่ผู้
   สมัครงานกับผู้จ้าง และมักจะให้บริการอื่น ๆ เช่น การให้คำาปรึกษาและแนะแนวอาชีพ หลักสูตรหางาน และรูปแบบ
   การให้คำาปรึกษาแบบเข้มข้นสำาหรับผู้ท่ีมีปัญหาในการหางาน ในประเทศท่ีมี PES หรือ PrEAs และจัดให้มีการประเมิน
   ทักษะภายในองค์กร  ให้พิจารณาส่งต่อผู้คืนถิ่นที่น่าจะมีทักษะและสมรรถนะทางอาชีพที่คิดไว้ในแผนการกลับคืนสู่
   สังคมอยู่แล้วสำาหรับผู้คืนถิ่นที่มีสิทธิได้รับตำาแหน่งงาน การประเมินทักษะควรเชื่อมโยงกับกระบวนการหางานและ
   การจับคู่ซึ่งได้รับการช่วยเหลือที่ PES หรือ PrEAS คาดการณ์ไว้
 ¼  นายจ้างท่ีตรวจสอบและฝึกอบรมทักษะในการทำางานสำาหรับผู้คืนถ่ิน อนุญาตให้ผู้คืนถ่ินได้ ทำางานเพ่ือแสดงให้เห็น
   ระดับทักษะของผู้คืนถิ่น หรือฝึกฝนในรูปแบบที่จำากัดแบบที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบการกำากับดูแลเฉพาะ
   ของประเทศต้นทาง ผู้คืนถิ่นยังอาจได้รับใบอนุญาตชั่วคราวหรือใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไข ซึ่งทำาเป็นใบอนุญาตถาวร
   เมื่อมีการตรวจสอบทักษะของบุคคลในช่วงการปฏิบัติงานของผู้คืนถิ่น

ในกรณีที่ไม่ปรากฏหน่วยงานประเภทข้างต้นในประเทศต้นทาง ผู้จัดการเคสควรประสานงานกับองค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรนอกภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดบริการอย่างต่อเนื่องในการประเมินทักษะที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิของประเทศ
ต้นทาง

แม้ว่าผู้ให้บริการบางราย (เช่น บริการการจัดหางานของภาครัฐในบริบทส่วนใหญ่) ประเมินทักษะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่
บางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการประเมินทักษะและทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ 
ที่ประเมิน

2.2.5 การสำารวจความยั่งยืนในการกลับคืนสู่สังคมในฐานะเครื่องมือประเมิน

วิธีการหนึ่งในการประเมินสถานการณ์การกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นอย่างครอบคลุมคือการใช้เคร่ืองมือให้คะแนน 
Reintegration Sustainability Survey (การสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม)10 ระบบการให้คะแนนนี้จะ
ประเมินความสามารถของผู้คืนถิ่นในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม (ดูหมวดที่ 1.3 สํา 
หรับคําอธิบายของทั้งสามมิต)ิ

การใช้การสำารวจช่วงการประเมินสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์สามข้อ ได้แก่

 ¼  การสำารวจนีใ้หแ้นวทางทีเ่ปน็มาตรฐานและเปน็องคร์วมในการปรบัความชว่ยเหลอืในการกลบัคนืสูส่งัคมใหเ้หมาะสม
 ¼  การสำารวจน้ีกำาหนดชุดตัวช้ีวัดท่ีใช้ร่วมกันในการสร้างข้อมูลพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้คืนถ่ินในด้านการ
   กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
 ¼  การสำารวจน้ีช่วยผู้จัดการเคสในการระบุตัวผู้คืนถ่ินท่ีอาจมีความต้องการกลับคืนสู่สังคมมากกว่าคนอ่ืน เน่ืองจากผู้คืนถ่ิน 
   ที่คะแนนน้อยมีแนวโน้มที่จะต้องการการสนับสนุนและการติดตามผลมากกว่า

เมื่อมีการใช้เครื่องมือนี้ตลอดกระบวนการกลับคืนสู่สังคม ข้อมูลที่รวบรวมไว้สามารถนำามาใช้เพื่อช่วยตอบคำาถามต่อไปนี้:
ผู้คืนถ่ินมีระดับกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืนในชุมชนท่ีคืนถ่ินในระดับใด จำาเป็นต้องทราบว่าการใช้ Reintegration Sustainable 
Survey เป็นเครื่องมือการประเมินไม่ได้เป็นการแทนที่การประเมินอื่น ๆ (ข้างต้น) เพราะยังคงควรใช้การประเมินเหล่านั้น
ในการระบุด้านที่ต้องดำาเนินการบางด้าน

19 ระบบการให้คะแนนได้รับการพัฒนาตามข้อสรุปจากโครงการ Mediterranean Sustainable Reintegration (MEASURE) ของไอโอเอ็มในปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ (DFID) ของสหราชอาณาจักร   การออกแบบการสำารวจได้รับการทดสอบผ่านงานภาคสนามเชิงคุณภาพและปริมาณใน
ประเทศต้นทางห้าประเทศ: อัฟกานิสถาน เอธิโอเปีย อิรัก เซเนกัล และโซมาเลีย ดูเพิ่มเติมที่ Samuel Hall/IOM, 2017
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การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับผลการสำารวจ
ระบบการให้คะแนนจะสร้าง:
• คะแนนรวมของการกลับคืนสู่สังคมที่วัดความยั่งยืนโดยรวมของการกลับคืนสู่สังคม จึงมีประโยชน์ในฐานะตัววัดข้อมูล
 พื้นฐานทั่วไป และ
• คะแนนแยกรายมิติทั้งสาม (เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม) ที่วัดความยั่งยืนในแต่ละมิติของการกลับคืนสู่สังคม และ
 สามารถเน้นให้เห็นความแตกต่างของสถานะและความก้าวหน้าระหว่างมิติเหล่านี้ รวมทั้งด้านที่อาจต้องการความช่วย
 เหลืออ่ืน ๆ  ผู้โยกย้ายถ่ินสองคนท่ีมีคะแนนรวมการกลับคืนสู่สังคมใกล้เคียงกันอาจมีคะแนนรายมิติท่ีแตกต่างกันอย่างมาก
 ซึ่งแสดงให้เห็นประสบการณ์และความต้องการการกลับคืนสู่สังคมที่แตกต่างกัน

การใช้ผลลัพธ์ในการจัดการเคสและการวางแผนการกลับคืนสู่สังคม
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-1 และผู้จัดการเคสสามารถใช้โปรแกรมคำานวณคะแนนการกลับคืนสู่สังคมท่ีอยู่ในชุดเพ่ือประมวลผล 
คำาตอบของผู้ตอบสำารวจ และคำานวณคะแนนการกลับคืนสู่สังคมโดยอัตโนมัติ จากนั้น ผู้จัดการเคสสามารถปรับระดับ
การจัดการเคสและความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม กล่าวคือ แนะนำาให้ใช้แนวทางแบบเข้มข้นสำาหรับผู้คืนถิ่นที่มี
คะแนนรวมหรือคะแนนรายมิติต่ำากว่า 0.33 หากคะแนนสูงกว่า 0.66 ผู้จัดการเคสอาจใช้แนวทางส่งต่อ โดยให้การสนับสนุน
ที่เข้มข้นน้อยลงแก่ผู้รับผลประโยชน์โดยรวม หรือในมิติการกลับคืนสู่สังคมที่ผู้คืนถิ่นได้รับคะแนนสูง การทำาความเข้าใจ
ความต้องการด้านการกลับคืนสู่สังคมของผู้รับผลประโยชน์ผ่านการให้คะแนนนี้จึงอาจทำาให้ผู้จัดการเคสสามารถจัดสรร
การดำาเนินงานและบริการ หรือทรัพยากรในจุดที่มีความต้องการสิ่งเหล่านี้มากที่สุด

2.3 การวางแผนการกลับคืนสู่สังคมและการติดตามผล

สำาหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Reintegration Sustainable Survey ซึ่งรวม
ถึงตัวชี้วัดและเครื่องมือสำารวจ โปรดดู ภาคผนวก 4

ให้ระวังเมื่อตีความคะแนนที่ได้มาจากผู้ที่ตอบ “ไม่ทราบ/ไม่ต้องการตอบ” ในสัดส่วนที่สูง ขอ
เสนอแนะว่าสำาหรับผู้ตอบทุกรายที่เลือกตอบข้อนี้เกินเจ็ดครั้ง (เกินร้อยละ 20 ของตัวชี้วัด) ควร
บันทึกจำานวนคำาตอบ “ไม่ทราบ/ไม่ต้องการตอบ” ควบคู่กับคะแนนด้านการกลับคืนสู่สังคม
ส่วนนี้เน้นให้เห็นว่าการให้คะแนนนี้อาจมีความแม่นยำาน้อย

ข้อควรรู้

แผนการกลับคืนสู่สังคมเป็นเคร่ืองมือที่ให้ผู้คืนถิ่นระบุวัตถุประสงค์ของตนในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมและ
วางแผนว่าต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง และจะให้การสนับสนุนอย่างไร โดยมีการสนับสนุนจากผู้จัดการเคส
แผนการกลับคืนสู่สังคมนี้จัดทำาโดยผนวกเอาความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ ความต้องการ และแรงจูงใจของผู้คืนถิ่น เข้า
กับบริบทของการคืนถิ่น เช่น ความท้าทาย โอกาส และบริการที่มีให้ ควรจัดทำาแผนการกลับคืนสู่สังคมให้ผู้คืนถิ่น
แต่ละรายที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคม
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มีขั้นตอนสำาคัญสี่ขั้นตอนในการจัดทำาและดำาเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำาเร็จ

• ทบทวนและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และแรงจูงใจของผู้คืนถิ่นในกระบวนการกลับคืนสู่สังคม (ในขั้นตอนที่ 6 ของการให้
 คำาปรึกษาครั้งแรก  ดูหมวดที่ 2.1.1)  พร้อมกับผลการวิจัยจากการประเมินรายบุคคล (ดูหมวดที่ 2.2)  และข้อมูลจาก
 การประเมินบริบท (ดูหมวดที่ 1.4.2) 
• ใช้ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) หรือเครื่องมืออีกอย่างในการระบุกิจกรรมการสนับสนุนที่เหมาะสมใน 
 หมวดที่ 2.3.1 (ดูหมวดที่ 1.4.3 สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid))
• ร่างแผนการกลับคืนสู่สังคมฉบับเต็มใน หมวดที่ 2.3.2 (ดูตัวแบบที่เสนอแนะใน ภาคผนวก 3)
• กำาหนดการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอใน หมวดที่ 2.3.3.

แม้ว่าจะดีกว่าหากมีการจัดทำาหรือปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมภายในหนึ่งเดือนหลังผู้คืนถิ่นกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่
ก็ดีกว่าด้วยเช่นกัน ที่แต่ละโปรแกรมจะมีตัวเลือกที่ยังคงความเป็นอิสระอยู่บ้างเมื่อพูดถึงกรอบเวลาและการจำากัดเวลา ผู้
โยกย้ายถิ่นต่างคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไป และไม่สามารถยึดโครงสร้างความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมแบบ
เดียวกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบาง สิ่งนี้อาจกลายเป็นความท้าทาย เมื่อแหล่งทุนบังคับใช้กฎที่เข้ม
งวดเกี่ยวกับการมีสิทธิและผลักภาระความรับผิดชอบเต็ม ๆ ให้แก่ผู้คืนถิ่น การผลักดันในเรื่องข้อยกเว้นของกฎและความ
ยืดหยุ่นด้านเวลาจึงเป็นสิ่งสำาคัญเมื่อจำาเป็น

2.3.1 การใช้ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) 

หมวดที่ 1.4.3 แนะแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัดทำาตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในโครงการ
กลับคืนสู่สังคม  ส่วนหมวดนี้จะแนะแนวทางแก่ผู้จัดการเคสผ่านการใช้ตารางเหล่านี้ เมื่อได้จัดทำาขึ้น

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้จัดการเคสสามารถใช้ในตอนท่ีช่วยผู้คืนถ่ินออกแบบแผนการ
กลับคืนสู่สังคมของบุคคล ตารางนี้ให้ทางเลือกต่าง ๆ ในการรับมือกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมของผู้
คืนถิ่น และเงื่อนไขที่การดำาเนินการเหล่านี้เหมาะสมที่สุด  ตารางการกลับคืนสู่สังคมดูได้ใน ภาคผนวก 5  

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) แนะแนวทางในการกำาหนดเป้าหมายความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการ
เลือกบริการการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับผู้คืนถิ่น ครอบครัว หรือชุมชนของผู้คืนถิ่น ตามสภาพการณ์ของแต่ละบุคคลและ
อุปสรรคที่เผชิญในช่วงการกลับคืนสู่สังคม

ผู้จัดการเคสควรปรับมาตรการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับผู้คืนถิ่นในรูปแบบของโมดูล ในทางปฏิบัติ หมายความ
ว่าควรปรับบริการการกลับคืนสู่สังคมในแง่ของประเภท ระยะเวลา และความเข้มข้นตามความต้องการ ขีดความสามารถ 
และความตั้งใจของผู้คืนถิ่นและครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าการประเมินทักษะและโปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET)  สามเดือนอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้คืนถิ่นรายหนึ่ง แต่รายอื่นอาจแค่ต้องการการส่งต่อไป
ยังสำานักงานบริการจัดหางานของรัฐในประเทศเพื่อจับคู่งานและกลับคืนสู่ตลาดแรงงานได้สำาเร็จ

บทน้ีให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทำาและดำาเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคม ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
แนวทางเพิ่มเติมในภาคผนวก:

2.3.1 การใช้ตารางแสดงความเป็นไปได้
2.3.2 องค์ประกอบของแผนการกลับคืนสู่สังคมของบุคคล
2.3.3 การวางแผนและการติดตามผลการกลับคืนสู่สังคม
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2.3.2 องค์ประกอบของแผนการกลับคืนสู่สังคมของบุคคล

รูปแบบของแผนการกลับคืนสู่สังคมของบุคคลแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทและแต่ละองค์กร แต่สามารถกำาหนดรูปแบบ
ในตัวแบบที่เสนอใน ภาคผนวก 3 โดยปกติ ควรรวมองค์ประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม ของการก
ลับคืนสู่สังคม

• การจัดสรรด้านการเงิน (ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน ดู ตารางที่ 2.2)
• กิจกรรมสร้างรายได้
• การฝึกอบรมอาชีพหรือการฝึกงาน
• ที่อยู่อาศัย อาหาร และโภชนาการ
• ความต้องการด้านกฎหมายและเอกสาร
• การศึกษาและการพัฒนาทักษะ
• ความต้องการทางการแพทย์และสุขภาพ
• การคมนาคม
• ความปลอดภัย
• ความต้องการทางจิตสังคม
• ความต้องการของครอบครัวและการให้คำาปรึกษาครอบครัว

แผนการกลับคืนสู่สังคมควรรวมข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วงการประเมินความต้องการและให้ภาพรวมของบริการที่ผู้คืนถิ่น
ต้องเข้าถึง เช่น รายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ ควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการติดตามเคส วิธี
การนำาความคิดเห็นของผู้คืนถิ่นเข้ามารวมไว้ และวิธีแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้คืนถิ่น ผู้จัดการเคส กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ 
เพื่อความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

นอกจากนี้ แผนการกลับคืนสู่สังคมควรประเมินระยะเวลาที่ผู้คืนถิ่นต้องเข้าถึงบริการ เมื่อเป็นไปได้ ควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกหรือจบจากการจัดการเคส ควรหารือเก่ียวกับการเปล่ียนไปใช้บริการท่ีเป็นกระแสหลักหากใช้ได้ (ตัวอย่างเช่น สำาหรับ 
ผู้ที่มีความต้องการทางการแพทย์หรือจิตสังคมในระยะยาว) แบบฟอร์แสดงความความยินยอมควรรวมทุกองค์ประกอบและ
ควรปรับให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการปรับแก้แผน

การส่งต่อเพื่อรับบริการที่มี
การจัดการเคสที่มีประสิทธิผลส่วนใหญ่ต้องอาศัยตัวเชื่อมโยงที่มีประสิทธิผลและกลไกการส่งต่อ ณ ที่ที่มีการคืนถิ่น กลไก
การส่งต่อเป็นวิธีทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในการสร้างเครือข่ายกับองค์กร หน่วยงาน และผู้ให้บริการที่มีอยู่ (อีก
ครั้ง) เป้าหมายสูงสุดของการประสานบริการโดยการสร้างตัวเชื่อมโยงต่าง ๆ คือการทำาให้ผู้รับผลประโยชน์ได้เข้าถึงบริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักว่าแทบไม่มีองค์กรใดเพียงองค์กรเดียว ที่จะสามารถหรือมีความเหมาะสมที่จะตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้ทั้งหมด

ในบริบทของการคืนถิ่น การส่งต่อเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการเคสแนะให้ผู้คืนถิ่นไปรับบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น กระบวนการส่งต่อควรประกอบด้วย

โปรดดูบทที่เก่ียวข้องในโมดูลน้ีสำาหรับแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือในมิติ
เศรษฐกิจ (2.4) สังคม (2.5) และจิตสังคม (2.6)
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• เอกสารในการส่งต่อ
• การพิจารณาความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล และการรักษาความลับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ
• กระบวนการติดตามผล

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งและเสริมสร้างกลไกการส่งต่อในประเทศต้นทาง โปรดดู หมวดที่ 4.1.3 

การสนับสนุนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
ในบางโปรแกรม การให้เงินโดยตรงเป็นวิธีหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่น ขณะที่ตอกย้ำาอำานาจแห่งตนของ
ผู้คืนถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีตอบสนองความต้องการของตนได้มากที่สุดไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยง
และข้อเสียบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับการโอนเงิน ตารางด้านล่างนี้สรุปคำาถามและเกณฑ์สำาคัญ ๆ เพื่อช่วยการตัดสินใจใน
การเลือกระหว่างการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือการสนับสนุนทั้งสองแบบรวมกัน

ตารางที่ 2.2: เกณฑ์การตัดสินใจเลือกการสนับสนุนที่เป็นตัวเงินหรือการสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ที่มา: ปรับจาก UNHCR, 2017

เครื่องมือ

• คาดการณ์ถึงการสนับสนุนที่เป็นตัวเงินในโครงการกลับคืนสู่สังคมหรือไม่

• เกิดการประหยัดต้นทุนหรือประโยชน์ด้านประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ ในการใช้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน  
 แทนที่จะใช้ตัวเลือกการรับมือทางเลือก เช่น แพ็กเกจการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน

• หากตัวเลือกที่ต้องการไม่ได้คุ้มค่ามากที่สุด เหตุผลของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคืออะไร

• จำาเป็นต้องกำาหนดเงื่อนไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

• มีสินค้า บริการ และความช่วยเหลือทางเทคนิคที่จำาเป็นในปริมาณและคุณภาพที่ เหมาะสมเพื่อกำาหนดเงื่อนไข
 การใช้หรือการมีสิทธิได้รับการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน หรือไม่

• ความร่วมมือและภาพการดำาเนินงานที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

• มีภาคีรายใดหรือไม่ที่สามารถให้เงินสดโดยตรงอย่างมีประสิทธิผลต้นทุน (ประสบการณ์ การควบคุมความเสี่ยง  
 ความเต็มใจ)

• ต้องใช้ขีดความสามารถเพิ่มเติมอะไรบ้าง จะหาได้ที่ไหนและได้เร็วแค่ไหน

• เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจมีอะไรบ้าง

• ยอดการจ่ายจะเป็นเท่าใด

• จะผ่อนชำาระกี่งวด

• จะติดตามตรวจสอบความเสี่ยงได้อย่างไร

• จะวัดประสิทธิผลของการจ่ายเงินได้อย่างไร

• ความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาจมีจากการใช้การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน (เช่น พลวัตของบุคคล ครัวเรือน และชุมชน 
 ความไม่ปลอดภัย การฉ้อโกง หรือการผันเงิน รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูล) เมื่อเทียบกับทางเลือกต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  
 บริบทด้านความปลอดภัยเอื้อให้มีการจ่ายเงินโดยตรงให้ผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ (พิจารณาจากความปลอดภัยทั้ง
 ของผู้รับผลประโยชน์และเจ้าหน้าที่)

• ความเสี่ยงเหล่านี้เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกการรับมืออื่น ๆ เช่น แพ็กเกจการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

• ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถจัดการได้หรือไม่

• การให้เงินจะเป็นสิ่งจูงใจการตัดสินใจของผู้โยกย้ายถิ่น หรือผู้ที่จะกลายมาเป็นผู้โยกย้ายถิ่น¬หรือไม่ เช่น
 การโยกย้ายถิ่นที่ผิดกฏหมาย

การออกแบบโครงการ 

ประสิทธิภาพ

เงื่อนไข

ผู้ร่วมดำาเนินการ

การตัดสินใจครั้งสุดท้าย

การประเมินความเสี่ยง

การสร้างแรงจูงใจ

กรณี
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ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมเมื่อไม่มีบริการต่าง ๆ
บางครั้ง บริการไม่มี บริการไม่เหมาะสม บริการเข้าไม่ถึง หรือบริการไม่เหมาะกับจุดแข็งและความต้องการของผู้คืนถิ่น 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการเคสยังคงมีบทบาทสำาคัญท่ีต้องเล่น ควรบันทึกและติดตามผลทุกกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้คืนถิ่นได้  ข้อมูลนี้สามารถเป็นข้อมูลในการดำาเนินงานสนับสนุนในระดับชุมชนและโครงสร้าง

เม่ือไม่มีบริการท่ีผู้คืนถ่ินต้องการ ผู้จัดการเคสอาจสนับสนุนการจัดต้ังบริการท่ีเหมาะสมหรือการให้ผู้คืนถ่ินเข้าร่วมในบริการ 
อ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ หากเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงท่ีเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์อาจเข้าถึงท่ีพักพิงท่ีมีอยู่แล้วท่ีจัดไว้ให้ผู้หญิง 
ท่ีประสบความรุนแรงจากคู่ครอง เม่ือใช้แนวทางน้ี ก็ไม่น่าจะนำามาซ่ึงความเส่ียงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรในวงกว้าง 
ที่เข้าถึงบริการที่มีอยู่นี้

เมื่อไม่มีบริการให้ ผู้จัดการเคสสามารถอำานวยความสะดวกในการวางแผนด้านความปลอดภัยกับผู้คืนถิ่น ตรงนี้ต้องทำางาน
ร่วมกันในการระบุความเสี่ยงที่ผู้คืนถิ่นเจอและการจัดทำากลยุทธ์ในการลดผลกระทบเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอันตราย รวมถึง
กลยุทธ์การรับมือในกรณีที่เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่มีบริการฉุกเฉิน เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริการดูแลสุขภาพ
ฉุกเฉิน หรือบริการดับเพลิง และบริการเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้คืนถิ่น ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการ
เหล่านี้

ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ  ได้ หรือเป็นความต้องการเร่งด่วน ควรพิจารณาตัวเลือกความช่วยเหลืออ่ืน ๆ   
โดยอาจรวมถึงการย้ายที่ยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริการ

2.3.3 การติดตามผลการกลับคืนสู่สังคม

เมื่อมีการตกลงกันได้แล้วระหว่างผู้จัดการเคสกับผู้คืนถิ่น ควรดำาเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคม ตรงนี้อาจทำาได้โดย
ช่วยผู้คืนถิ่นจัดการกระบวนทางการบริหาร การพาผู้คืนถิ่นไปตามนัดหมาย การจัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ (เช่น ครูใหญ่ของ
โรงเรียน) เพื่อช่วยในการลงทะเบียนหรือการเข้าถึง รวมถึงการติดตามผลกับผู้คืนถิ่น

การประชุมติดตามผล
ควรมีการประชุมติดตามผลเป็นระยะ ๆ ตลอดการกลับคืนสู่สังคม หากให้ดี คือช่วง 12 ถึง 18 เดือนหลังจัดทำาแผนการกลับ
คืนสู่สังคม ท้ังน้ีเพ่ือพิจารณาความเปล่ียนแปลงท่ีควรให้ความสนใจในชีวิตของผู้คืนถ่ินในช่วงเวลาน้ัน ความถ่ีของการประชุม
ควรขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความต้องการของผู้คืนถิ่น แต่รายงานการติดตามผลกลางปี (หกเดือนหลังจัดทำาแผนการกลับ
คืนสู่สังคมครั้งแรก) และรายงานการติดตามผลฉบับสมบูรณ์สำาหรับผู้คืนถิ่นทุกราย (ประมาณ 12 เดือนหลังจากนั้น) มีความ
เหมาะอย่างยิ่ง

การติดตามผลควรดำาเนินการแบบเจอหน้ากัน อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถติดตามผลแบบเจอหน้ากันได้ สามารถดำาเนิน
การทางโทรศัพท์หรืออีเมล วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถติดต่อผู้คืนถิ่นได้หลังการคืนถิ่น คือการทำางานร่วม

ควรทบทวนแผนการกลับคืนสู่สังคมกับผู้คืนถ่ินเป็นระยะ ๆ และปรับตามความจำาเป็น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเมื่อและหากความต้องการ ความเสี่ยง หรือเป้าหมายของผู้คืนถิ่นเปลี่ยนไป  ผู้คืนถิ่นควร
สามารถเลือกออกจากการสนับการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมได้ตลอดเวลาและควรมีแผนที่
ปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ ประการสุดท้าย แผนการกลับคืนสู่สังคมควรรวมกลยุทธ์การออกจาก
โครงการท่ีระบุว่าการจัดการเคสจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและการออกจากการจัดการเคสจะเกิดขึ้น
อย่างไร
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กับบริษัทโทรคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อให้ชุดอุปกรณ์สื่อสารแก่ผู้คืนถิ่นที่เข้าเกณฑ์

นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการใช้โอกาสใดก็ตามที่มีในการติดต่อ เพื่อร่วมตรวจสอบและติดตามผลผู้คืนถิ่น เช่น เมื่อจ่าย
เงินเป็นงวด หรือให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน

เม่ือสถานการณ์ของผู้คืนถ่ินเปล่ียนไปมาก ก็อาจต้องดำาเนินการประเมินบุคคลซ้ำา หากมีการนำาระบบการให้คะแนน Reintegration 
Sustainability Survey มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ก็ควรทำาอย่างสม่ำาเสมอ ถ้าจะให้ดี ควรทำาทุกสามเดือนเพื่อติดตามความ
คืบหน้าและปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมให้เหมาะสม หากจำาเป็น

ผู้คืนถิ่นในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางควรได้รับการติดตามผลบ่อยขึ้น ตัวอย่างเช่น แนะนำาว่าควรประเมินผู้คืนถิ่นที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เดือนละครั้งในช่วงสามเดือนแรกหลังการคืนถิ่น จากนั้น ควรได้รับการประเมินสองครั้งระหว่าง
เดือนที่สามถึงเดือนที่เก้า และสุดท้าย ให้ดำาเนินการอีกครั้งในช่วงเดือนสิบสอง หากผู้คืนถิ่นต้องการขยายความช่วยเหลือไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรดำาเนินการติดตามหลังผ่านไป 12 เดือน โปรดดูบทที่ 5 สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประโยชน์สำาหรับการให้คำาปรึกษาติดตามผลคือโมเดล “W” ซ่ึงช่วยระบุท้ังความท้าทายและโอกาสสำาคัญ ๆ 
ที่ผู้คืนถิ่นประสบและการเลือกแนวทางเสริมที่เกี่ยวข้องมาใช้ โมเดล “W” ช่วยผู้จัดการเคสและผู้คืนถิ่นในการหารือเกี่ยว
กับความคืบหน้าตามธรรมชาติของภาวะ “ขึ้น” และ “ลง” ในประสบการณ์การกลับคืนสู่สังคม โดยรวมแล้ว โมเดล W 
สามารถช่วยองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมในการระบุแนวโน้มต่าง ๆ  ในประสบการณ์ของผู้รับผลประโยชน์ รวม
ถึงลักษณเฉพาะของทักษะ ขีดความสามารถ และเครือข่ายสังคม ของผู้รับผลประโยชน์แต่ละคนภายในชุมชนที่พิจารณา 

รูปที่ 2.4: ภาพประกอบตัวอย่างโมเดล W

ที่มา: IOM/Samuel Hall, 2017a

ทำากำาไรจากธุรกิจน้ำาผลไม้

เปิดธุรกิจน้ำาผลไม้

เปิดธุรกิจน้ำาผลไม้

ว่างงานตั้งแต่กลับมา

ธุรกิจล้มเหลว

ธุรกิจล้มเหลว

ธุรกิจล้มเหลวเนื่องจากค่าเช่าสูง

ขาดทักษะ ขาดการฝึกอบรม

หางานทำาไม่ได้

หางานทำาไม่ได้

ขายรถยาก

ต้องยืมเงินจากเพื่อน

ใช้เงินช่วยเหลือจากไอโอเอ็มเพื่อ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลของมารดา

จากที่จ่ายจากไอโอเอ็ม / การ
ชำาระเงินคืนค่ารถ

ตอนนี้เป็นดีเจ แต่ไม่ได้แสดง
เปิดแผ่นเสียงมากนัก

เปิดร้านปริ้นท์กับเพื่อน
จากโบสถ์

อาศัยเงินโอนจากลูกชาย
ที่อยู่ซาอุดิอาระเบีย

ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
ไอโอเอ็ม เปิดธุกิจทำาผม
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ตัวอย่างของโมเดล W ข้างต้นทำาเสร็จสิ้นในช่วงการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้คืนถิ่นหลายคน (แต่ละคนแสดงด้วยสีที่ต่างกัน) 
การประชุมนี้เน้นไปที่มิติทางเศรษฐกิจของการกลับคืนสู่สังคม ดังที่เห็นได้จากกราฟ โมเดล W ให้ภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับความ
ท้าทายต่าง ๆ (เช่น “ธุรกิจล้มเหลวเนื่องจากค่าเช่าสูง”) และโอกาส (“เปิดร้านปรินท์กับเพื่อนจากโบสถ์”) ที่บุคคลอาจเจอ
ในระหว่างกระบวนการกลับคืนสู่สังคม  ดังนั้นแล้ว โมเดล W จึงอาจมีประโยชน์ต่อการเยี่ยมติดตามผลแต่ละครั้งในแต่ละ
ขั้นตอนของการคืนถิ่น เป็นวิธีการระบุและจัดการกับความต้องการของผู้คืนถิ่นที่มีขึ้นในภายหลังในกระบวนการกลับคืนสู่
สังคม และต้องอาศัยการตอบสนองที่แตกต่างไปจากที่การวางแผนเบื้องต้นที่ทำาล่วงหน้า ส่วนนี้ช่วยให้สามารถปรับแผนการ
กลับคืนสู่สังคมให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ตามความท้าทายและโอกาสสำาคัญ ๆ ที่ได้หารือกัน

2.4 ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจ

หมวดนี้แนะนำาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ในระดับบุคคล แต่ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้าน
เศรษฐกิจยังสามารถทำาเป็นกลุ่มหรือโดยชุมชน (ดูหมวดท่ี 3.2) และการช่วยเหลือระดับต่าง ๆ ใช่ว่าจะเกิดร่วมกันไม่ได้ ตัวอย่าง
เช่น ผู้คืนถิ่นอาจได้รับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในส่วนของความต้องการเฉพาะด้าน เช่น หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์ที่มีอยู่
ระดับสูง ไปพร้อม ๆ กับความการช่วยเหลือในโครงการกลุ่มเพื่อตั้งกิจกรรมที่จะให้รายได้แก่ตัวเองในระยะยาว

หากผู้คืนถิ่นมีความเหมาะสมในการทำางาน11 เส้นทางการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจอาจต้องให้ผู้คืนถิ่นเข้าร่วมในตลาด
แรงงานท้องถิ่นในฐานะผู้ประกอบการ เจ้าของร่วมของวิสาหกิจกลุ่ม เช่น สหกรณ์ หรือแรงงานที่ได้ค่าแรงหรือเงินเดือนเพื่อ
ช่วยให้ผู้คืนถิ่นเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลอาจรวมถึง

• การสร้างหรือเสริมสร้างกิจกรรมสร้างรายได ้ (ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ การเข้าถึงการธนาคาร และ
 สินเชื่อรายย่อย)
• การจัดหางาน (การฝึกงาน/การฝึกอบรมในงาน การฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง) และ
• การสนับสนุนการฝึกอบรมหรือการศึกษา (การฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาทักษะ การให้คำาปรึกษาด้านการเงินและการ
 จัดทำางบประมาณ)

มาตรการการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจควรสอดคล้องกับความต้องการและทักษะของผู้คืนถิ่น ตลาดแรงงานในท้องถิ่น 
บริบททางสังคม และทรัพยากรที่มี

 ¼  ผู้รับผลประโยชน์แต่ละรายควรได้รับการให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล และควรพิจารณาทักษะ การศึกษา ความต้องการ 
   และข้อจำากัดของบุคคลเทียบกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ว่าผู้คืนถิ่นทุกคนจะมีทักษะและขีดความ
   สามารถในการเร่ิมทำาธุรกิจให้สำาเร็จ เพระการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดในบริบทท่ีมีความท้าทายสูงในเชิง

20 ควรพิจารณาว่าส่วนนี้เป็นผลมาจากกระบวนการประเมินรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการประเมินความเปราะบางและความเสี่ยง รวมทั้งผลการประเมินความ
ต้องการเบื้องต้นอื่น ๆ หากมีการประเมิน  นอกจากนี้ ยังควรคำานึงถึงระเบียบด้านแรงงานของประเทศและท้องถิ่นที่ระบุผ่านการประเมินตลาดแรงงาน

ผู้จัดการเคสควรดู ภาคผนวก I.G สำาหรับคำาแนะนำาเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้โมเดล W ใน
การให้คำาปรึกษากับผู้โยกย้ายถิ่นกลับสังคม

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจช่วยให้ผู้คืนถ่ินสามารถสร้างความพอเพียงทางเศรษฐกิจเม่ือคืนถ่ิน 
โครงการกลับคืนสู่สังคมจำานวนมากมีการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบ่อยครั้งเหตุผลที่
ผู้คืนถิ่นออกไปครั้งแรกคือการขาดรายได้ที่มากพอ ความช่วยเหลือประเภทนี้มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้คืนถิ่นที่
ต้องการทักษะหรือทรัพยากรเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอและยั่งยืนเพื่อตนเองและครอบครัว (อีกครั้ง)

20
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   โครงสร้างในกรณีนี้ การใช้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเป็นการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ทำาให้เกิดความเสี่ยงที่
   ธุรกิจจะล้มเหลวเท่านั้น แต่ทำาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดผลลบแก่ผู้คืนถิ่น เช่น หนี้ การสูญเสียทุนทางสังคม รวมทั้ง
   ผลกระทบเชิงลบทางอารมณ์และจิตใจ ตรงนี้อาจเป็นแรงจูงใจในการพยายามโยกย้ายใหม่ถิ่นอีกครั้งแบบผิดกฎหมาย  
   แนวทางการประเมินตลาดแรงงานและทักษะของผู้คืนถิ่นดูได้ในหมวดที่ 1.2.2 และ 2.2.4 ตามลำาดับ

 ¼  ปัจจัยทางสังคม เช่น บรรทัดฐานทางสังคมด้านเพศสภาพและอายุ ควรนำามาพิจารณาด้วยเมื่อพิจารณารูปแบบการ
   สนับสนุนทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดสำาหรับผู้คืนถิ่น  อาจมีความท้าทายสำาหรับผู้คืนถิ่นที่ต้องการแสวงหาทางเลือกทาง
   เศรษฐกิจที่ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนของตน และอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเอาชนะ
   สิ่งเหล่านี้ หากความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกับโอกาสที่มีอยู่หรือโอกาสที่แสวงหาร่วมกัน ควร
   สำารวจทางเลือก และควรตอบสนองเป้าหมายในการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่น

 ¼  ผู้คืนถิ่นบางคนอาจมีอุปสรรคที่ทำาให้ตนไม่สามารถทำางานนอกบ้านเป็นระยะเวลานาน เช่น การดูแลเด็กหรือหน้าที่
   ความรับผิดชอบต่อครอบครัวด้านอื่น ๆ หรือมีการเคลื่อนไหวที่จำากัด ในกรณีนี้ ควรสำารวจกิจกรรมที่สร้างรายได้ใน
   บ้านหรือใกล้บ้าน หรือความเป็นไปได้ในการดูแลเด็กเพื่อให้ผู้คืนถิ่นสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม

 ¼  สุขภาวะทางจิตใจและอารมณข์องผู้คืนถิ่นก็มีความสำาคัญเช่นกัน การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมทำามาหา
   เลี้ยงชีพของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้คืนถิ่นที่ผ่านเส้นทางการโยกย้ายถิ่นที่มีความ
   เครียดสูงหรือมีความทุกข์มากเกี่ยวกับการคืนถิ่น อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำามาหาเลี้ยงชีพที่ให้
   แก่ผู้คืนถิ่นได้อย่างเต็มที่

การขาดวิธีในการทำามาหาเลี้ยงชีพอาจเป็นที่มาสำาคัญอย่างหนึ่งของความเครียดของบุคคล และการมีอาชีพอาจช่วยลด
ความรู้สึกเชิงลบ  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้คืนถิ่นมีการกลับคืนสู่สังคมแบบองค์รวมและสำาเร็จ  การทำามาหาเลี้ยงชีพต้องมา
พร้อมกับชีวิตทางสังคมที่ดี รวมถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่แน่นแฟ้น  นอกจากนี้ สภาพทางจิตวิทยาบางอย่าง
ที่มีความเครียด ความวิตกกังวลระดับลึก และการตีตราทางสังคมในระดับที่เป็นอันตราย อาจทำาให้เป็นการยากที่บุคคลจะ
เข้าร่วมในการดำาเนินการงานด้านการทำามาหาเลี้ยงชีพหรือได้ประโยชน์จากโอกาสในการทำามาหาเลี้ยงชีพ  ดังนั้นแล้ว
มาตรการการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจท่ีระบุไว้ในหมวดนี้ควรดำาเนินการร่วมกับมาตรการสนับสนุนทางสังคมและจิต
สังคมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามที่ให้รายละเอียดในบทที่ 2.5 และ 2.6

บทนี้นำาเสนอภาพรวมเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคมประเภทต่อไปนี้ ซึ่งโดยปกติจะแนะนำาให้พิจารณาในระดับ
บุคคล ซึ่งสนับสนุนโดยแนวทางเพิ่มเติมในภาคผนวกนี้

2.4.1 การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมอาชีพ
2.4.2 การจัดหางาน
2.4.3 การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
2.4.4 การเข้าถึงการธนาคารและสินเชื่อรายย่อย
2.4.5 การให้คำาปรึกษาด้านการจัดทำางบประมาณและการเงิน
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2.4.1 การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมอาชีพ

การช่วยผู้คืนถ่ินในการพัฒนาทักษะสำาหรับบางอาชีพ เช่น ผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) 
อาจเป็นวิธีที่ได้ผลในการสนับสนุนให้ผู้คืนถิ่นเข้าสู่ (กลับคืนสู่) กำาลังแรงงาน โครงการกลับคืนสู่สังคมส่วนใหญ่ได้รวมเอาการ
พัฒนาทักษะ รวมทั้งการศึกษาและอบรมด้านอาชีพเชิงเทคนิคในประเทศต้นทางหลังจากคืนถิ่น แต่ก็มีประโยชน์ด้วยหาก
ให้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือก่อนออกเดินทางในประเทศเจ้าบ้าน (ดูกรณีศึกษา 3 ด้านล่าง)

นอกเหนือจากการพัฒนาโอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาทักษะและโปรแกรมการศึกษา และฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษา (TVET) ยังสามารถพัฒนาความสามารถในการฟ้ืนตัวของผู้เรียนและผลักดันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา 
ส่วนบุคคล และการพัฒนาด้านสังคมของผู้เรียน

กรณีศึกษาที่ 3: การฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill)
ก่อนออกเดินทางในโมร็อกโก

โยกย้ายถ่ินจำานวนมากท่ีติดอยู่ในโมร็อกโกเลือกที่จะกลับคืนถิ่นและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจโดยได้รับความช่วยเหลือ 
(AVRR) แต่การที่ขาดทักษะและคุณวุฒิมักเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการได้รับจ้างงานเมื่อคืนถิ่น

FORAS ซึ่งหมายถึง “โอกาส” ในภาษาอาหรับเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือก่อนคืนถิ่นแก่ผู้โยกย้ายถิ่นที่เดิน
ทางกลับจากประเทศโมร็อกโกไปยังประเทศในแอฟริกาตะวันตกแปดประเทศซ่ึงผ่านกระบวนการปรับปรุงมาแล้ว  
จากโครงการนี้และด้วยการประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา (Samuel Hall) ไอโอเอ็มได้ทำาการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ
โพรไฟล์และความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ และพัฒนาผังข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป้าหมาย
ทั้งแปดประเทศ จากผลที่ได้ ไอโอเอ็มได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจำานวนหกหลักสูตรที่ผ่านการให้เหมาะสม ซึ่ง
แนะนำาให้แก่ผู้คืนถิ่นก่อนออกเดินทาง 

หลักสูตรเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดการอบรมแบบองค์รวมระยะเวลาแปดสัปดาห์สำาหรับผู้รับผลประโยชน์ AVRR 
แพ็กเกจของการบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและทักษะของผู้โยกย้ายถิ่นขณะอยู่ในประเทศเจ้า
บ้านเพื่อให้การกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นเมื่อคืนถิ่นโดยจะช่วยผู้โยกย้ายถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
เวลาของตนก่อนคืนถิ่น หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill) ทักษะชีวิต ความเป็นผู้
ประกอบการ การตลาด การเกษตร และงานฝีมือ หลักสูตรยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้คืนถิ่นในกระบวนการกลับ
คืนสู่สังคม

เพื่อเข้าถึงผู้ที่อาจเป็นผู้รับผลประโยชน์ของ AVRR ไอโอเอ็มโมร็อกโก ร่วมกับสมาคม National Mutual Aid 
Society ได้ตั้งจุดปฐมนิเทศผู้โยกย้ายถิ่นในสามแห่งในพื้นที่ทางผ่านสำาคัญสามแห่ง และจัดทำาสื่อเพื่อสื่อสารที่เป็น
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิทัล และส่ือโสตทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับกระบวนการกลับคืนสู่สังคมและโปรแกรม FORAS

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• ตรวจสอบว่าทักษะที่ได้รับสามารถเทียบโอนและใช้ในประเทศต้นทางได้
• เมื่อจัดตั้งจุดปฐมนิเทศแรงงานข้ามชาติ ให้คาดการณ์ถึงแง่มุมต่าง ๆ ของบริบทท้องถิ่นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
 ความสนใจและการมีส่วนร่วมที่เต็มที่ของผู้โยกย้ายถิ่น
• ให้การสนับสนุน (ที่พัก การเดินทาง อาหาร) ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงในระหว่างการฝึกอบรม เนื่องจากร่วม
 อบรมหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างรายได้ในช่วงอบรม



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

57

หลังจากการประเมินทักษะในขั้นตอนการวางแผนการกลับคืนสู่สังคม ผู้จัดการเคสสามารถออกแบบองค์ประกอบในการ
พัฒนาทักษะของแผนการกลับคืนสู่สังคมของบุคคล ตามระดับทักษะ ประสบการณ์ โพรไฟล์การศึกษา ความตั้งใจ และ
ความต้องการของผู้คืนถิ่น หากมีสิ่งเหล่านี้มาแล้วก่อนการคืนถิ่น การฝึกอบรมทักษะที่มีการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนจะสามารถเพิ่มความม่ันใจของผู้คืนถิ่นเก่ียวกับความสามารถของตัวเองในการสร้างความพอเพียงทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ต้นทางของตน (อีกครั้ง) แม้ว่าการฝึกอบรมทักษะควรรับทราบถึงองค์ประกอบด้านเพศสภาพของแรงงานใน
อุตสาหกรรมงานด้านต่าง ๆ แต่ไม่ควรจำากัดผู้คืนถิ่นกับการฝึกอบรมทักษะในภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะตามเพศหรือเพศ
สภาพ แต่ผู้คืนถิ่นควรได้รับทางเลือกและโอกาสในการฝึกอบรมที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้คืนถิ่น
เองว่าจะแสวงหาโอกาสใด

การจัดทำาการประเมิน (ดูหมวดที่ 1.2.2 และ 2.2.4) ปัจจัยระดับบุคคลและระดับครอบครัว บริการสนับสนุนการกลับคืน
สู่สังคมที่มีอยู่ในประเทศต้นทางและสภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้นทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างในประเทศต้นทาง ผู้คืนถิ่น
และผู้จัดการเคสสามารถร่วมกันจัดทำาแผนการพัฒนาทักษะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แผนนี้อาจมีองค์ประกอบต่อไป
นี้อย่างน้อยหนึ่งด้าน

• โปรแกรมฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ และโปรแกรมการเรียนรู้จากการทำางาน เช่น การฝึกงาน (apprenticeships 
 หรือ internships) การฝึกอบรมในงาน โปรแกรมพี่เลี้ยงมืออาชีพ การวางแผน และการแนะแนวอาชีพ
• การอบรมการพัฒนาธุรกิจ เช่น การฝึกอบรมความรู้ทางการเงินหรือการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ 
 ซึ่งสามารถจับคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลือหรือทรัพย์สิน
• ทุนการศึกษาและการลงทะเบียนในการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา ในระบบการศึกษาในประเทศ
 ต้นทาง และ
• โปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ ่ ที่อาจมีวิชาเรียนเกี่ยวกับความสามารถอ่านออกเขียนได้ ความรู้ในการคำานวณ และทักษะ
 ดิจิทัล รวมถึงการอบรมทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill) ในด้านต่าง ๆ เช่นการทำางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร 
 ทักษะชีวิต หรือการอบรมด้านภาษา

เพื่อช่วยให้โปรแกรมการพัฒนาทักษะสามารถสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คืนถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

• ผู้คืนถิ่นอาจสนใจที่จะรับการอบรมวิชาชีพและเต็มใจที่จะใช้ทักษะด้านการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้ในการอบรม และสร้างราย
 ได้ในการจ้างงานในระบบหรืองานอิสระ หลังฝึกอบรมอาชีพจบ
• อุปสรรคทางสังคมและวัฒนธรรม (โดยเฉพาะเพศสภาพ) ในชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับอาจส่งผลเสียต่อการลงทะเบียน
 และการมีส่วนร่วมในการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนอาจส่งผลกระทบเช่นกัน
• ผู้คืนถิ่นควรมีคุณวุฒิและทักษะที่จำาเป็นต่อการศึกษาในระดับหรือประเภทนั้น ๆ  เช่น หากผู้คืนถิ่นต้องการศึกษาต่อใน
 ระดับอุดมศึกษา ผู้จัดการเคสจำาเป็นต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว
• ถ้าจะให้ดี การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมอาชีพควรเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การจัดหางานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (ดูหมวดที่
 2.4.2) ตำาแหน่งงานว่างบางตำาแหน่ง หรือกลุ่มตำาแหน่งงานว่างบางกลุ่ม หรือการทำางานร่วมกับนายจ้าง (ดูกรณีศึกษา 4 
 ด้านล่างนี้ สำาหรับตัวอย่างของการอบรมที่เชื่อมโยงกับงานก่อสร้างตามฤดูกาลในบูร์กินาฟาโซ) ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนี้ 
 ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและทักษะหลักทำาให้เกิดความคาดหวังอย่างผิด ๆ 
 ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการโดยรวมของการกลับคืนสู่สังคม
• ผู้คืนถิ่นสามารถสนับสนุนตัวเองด้านการเงินไปพร้อม ๆ กับเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาได้หรือไม่ ในบางกรณี อาจ
 ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนอื่น ๆ แก่ผู้คืนถิ่น (เช่น การดูแลเด็ก การเดินทางไปยังที่เรียน) เพื่อรับ
 การอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสำาเร็จการศึกษา
• โปรแกรมด้านทักษะยังสามารถเชื่อมโยงกับโครงการชุมชนและการดำาเนินการระดับชุมชนเพื่ออำานวยความสะดวกใน
 การมีส่วนร่วมในโครงการและวิสาหกิจกลุ่มที่มีอยู่ หรือที่กำาลังจะเกิดขึ้น (ดู หมวดที่ 3.2) ตรงนี้สามารถสร้างเสริมการ 
 กลับคืนสู่สังคมทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้คืนถิ่นแต่ละราย และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนต้นทาง
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แผนการกลับคืนสู่สังคมควรระบุระยะเวลาโดยประมาณที่ผู้รับผลประโยชน์ต้องเข้าถึงบริการพัฒนาทักษะ ควรรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการออก การเปลี่ยนผ่าน และการสิ้นสุดหากเป็นไปได้

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมอาชีพ อยู่ใน ภาคผนวก 5

โดยทั่วไป โครงการการกลับคืนสู่สังคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับทางเลือก ผู้คืนถิ่นส่วน
ใหญ่เลือกรับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ แทนการพัฒนาทักษะและการเลือกการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) เหตุผลหลักดูจะเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลา “ส้ันกว่า” 
ที่ต้องใช้ในตัวเลือกการจัดตั้งธุรกิจ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้
คืนถิ่นมักจะเผชิญกับปัญหาความท้าทายร้ายแรงในการรักษาธุรกิจหลังผ่านไปไม่นาน ซึ่งแสดง
ว่าการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) และ/หรือแผนการจัดหางานอาจเป็นตัว
เลือกที่เหมาะสมกว่า

สิ่งที่ต้องเน้น

กรณีศึกษาที่ 4: การพัฒนาทักษะในบูร์กินาฟาโซ

ในบูร์กินาฟาโซ การเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพสร้างความต้องการแรงงานในแต่ละปีสำาหรับโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ เช่น การฟ้ืนฟูถนน ท่ีอยู่อาศัยใหม่ และการปรับปรุงร้านค้า สถานท่ีก่อสร้างจึงเป็นโอกาสสำาหรับชาวบูร์กินาเบที่
คืนถิ่นจำานวนมากที่ได้รับประสบการณ์ในภาคการก่อสร้างในช่วงการเดินทางโยกย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลิเบีย
และแอลจีเรีย

เพื่อรวมและปรับทักษะการก่อสร้างให้เข้ากับความต้องการของตลาดท้องถิ่น ไอโอเอ็มบูร์กินาฟาโซได้จัดการอบรม
การพัฒนาทักษะเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเท็นโคโดโกแก่ผู้เข้าร่วมจำานวน 40 คนในภาคการก่อสร้าง ซึ่งภาคีการฝึก
อบรมในท้องถิ่นเป็นผู้อำานวยกระบวนการอบรม เนื่องจากวัสดุก่อสร้างอาจมีจำากัดและมีราคาแพงในพื้นที่ชนบท
การฝึกอบรมทางเทคนิคจึงรวมการทำาอิฐและกรวดเอาไว้ด้วย

การฝึกอบรมการพัฒนาทักษะนี้กำาหนดเป้าหมายเป็นผู้โยกย้ายถิ่นที่คืนถิ่น และยังเป็นสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นที่ได้
รับเลือกจาก Social Services Development ประจำาภูมิภาค การฝึกอบรมเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้คืนถิ่นได้รับ
เชิญให้แบ่งปันเทคนิคการก่อสร้างที่เคยเรียนรู้ตอนที่อยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความผูกพันทางสังคม
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมระยะหนึ่งเดือนยังรวมกิจกรรมการสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และการ
โค้ชเพ่ือเสริมสร้างความนับถือตนเอง ผู้ฝึกสอนยังได้อบรมเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการและช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์ 
พัฒนาแผนธุรกิจที่จะส่งไปยังกองทุนพัฒนาท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการริเริ่มของเยาวชน จากนั้น ผู้รับผลประโยชน์
ได้รับความช่วยเหลือในการจดทะเบียนธุรกิจในระบบเพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในการประมูลภาครัฐสำาหรับโครงการ 
ฟื้นฟูท้องถิ่น

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• สนับสนุนการมีส่วนร่วมผ่านการจ่ายเงินเพื่อการอบรมหรือเงินอุดหนุนขนาดเล็ก
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2.4.2 การจัดหางาน

การอำานวยความสะดวกในการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นในงานที่ได้ค่าแรงและเงินเดือนขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็น
หลัก ดังนั้น จึงสำาคัญอย่างยิ่งที่การดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหางานต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถของวิสาหกิจในท้อง
ถิ่นในการสร้างงานที่ยั่งยืน  ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดหางานต่าง ๆ ในด้านการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
ที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1.1.3

ภายในขอบเขตของการสนับสนุนด้านการจัดหางาน มีกิจกรรมท่ีมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการช่วยเหลือผู้คืนถ่ินอยู่สามกิจกรรม 
ได้แก่ การแนะแนวและให้คำาปรึกษาด้านอาชีพ โครงการฝึกงาน และโครงการริเริ่มงานสาธารณะหรือ Cash for Work

การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาด้านอาชีพ
การเชื่อมโยงผู้คืนถิ่นกับการจ้างงานจะต้องมีการแนะแนวและการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกด้านอาชีพและงานของผู้คืน
ถิ่น โดยปกติ จะดำาเนินการโดยผู้จัดการเคส หรือผู้ชำานาญการด้านการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจหากมี การให้คำาปรึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่น

• เข้าใจโอกาสต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการได้งานที่ได้รับเงินเดือนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
 กลับคืนสู่สังคมที่อยู่รอดได้
• ดำาเนินการท่ีจำาเป็นต่อการปรับโพรไฟล์อาชีพให้เข้ากับงานท่ีเสนอในตลาดแรงงานท้องถ่ิน เช่น การได้ทักษะทางอารมณ์
 และสังคม (soft skill) และการฝึกอบรมอาชีพ และการฝึกอบรมทบทวน

ไม่ว่าจะมีการจัดหางานโดยภาคีส่งต่อภายนอกหรือองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม การมีข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่ถูกต้องแม่นยำาและเป็นปัจจุบันมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบริการจัดหางานที่มีประสิทธิผล ผู้จัดการเคสต้อง
แนะแนวด้านอาชีพแก่ผู้คืนถิ่น เช่น การให้ข้อมูลที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทาย โดยพิจารณาถึงความ
ต้องการด้านแรงงานและทักษะในท้องถิ่น

การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาด้านอาชีพต้องมีการใช้โพรไฟล์ทักษะและประสบการณ์การทำางานของผู้คืนถิ่นเพื่อระบุ
งานที่เหมาะสม และพิจารณาว่าการฝึกอบรมเพิ่มเติมมีความจำาเป็นหรือไม่เพื่อให้ได้งานเหล่านี้ ผู้จัดการเคสควรสนับสนุน
ให้ผู้คืนถิ่นสมัครทำางาน สมัครโครงการฝึกงาน และ/หรือสมัครโปรแกรมพัฒนาทักษะที่มีอยู่

หากมีข้อมูลเก่ียวกับตลาดแรงงานโดยเฉพาะฐานข้อมูลตำาแหน่งว่าง และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะในประเทศต้นทาง องค์กร 
หลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรสำารวจตัวเลือกในการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการหางาน
และการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงาน ทักษะบางอย่างอาจได้มาจากการเรียนทางไกล เช่น การหางาน การทำาประวัติย่อ (CV) 
หรือการเตรียมตัวสำาหรับการสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท

กลับคืนสู่สังคมท่ีตลาดแรงงานในประเทศมีความคึกคัก และมีการคืนถ่ินจากผู้โยกย้ายถ่ินในจำานวนท่ีมากพอไปยังพ้ืนท่ีเดียวกัน 
องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอาจจัดทำาบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลนายจ้างและองค์กรนายจ้างที่เชื่อถือได้ เช่น 
หอการค้า หากมีบริการจัดหางานของรัฐ (PES) หรือระบบศูนย์กลางงาน กิจกรรมเหล่านี้ควรดำาเนินการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานเหล่านี้  การทำางานร่วมกันสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการได้รับจ้างงานของผู้คืนถิ่นและช่วยจัดการโอกาส
ในการทำางานสำาหรับผู้รับผลประโยชน์

ผู้จัดการเคสสามารถดู ภาคผนวก I.G เพื่อดูคำาแนวทางที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำา
ปรึกษาด้านอาชีพ
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ในการทำาเช่นนี้ องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรติดต่อสมาคมนายจ้างระดับประเทศและท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาคมของภาคต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการดำาเนินงานสอดคล้องกับโพรไฟล์ทักษะที่พบได้ทั่วไปของผู้คืนถิ่นมากที่สุด เมื่อติดต่อ
นายจ้าง เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการกลับคืนสู่สังคมควรเน้นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่ผู้คืนถิ่นจะได้ เช่น ทักษะทางภาษาและ
สมรรถนะอ่ืน ๆ ท่ีได้รับในต่างประเทศ ดูกรณีศึกษาท่ี 5 ด้านล่างน้ี เพ่ือได้ภาพเก่ียวกับวิธีการดำาเนินการเร่ืองน้ีในประเทศอิรัก

กรณีศึกษาที่ 5: แนวทางร่วมในความช่วยเหลือด้านการจัดหางานสำาหรับผู้คืนถิ่นชาวอิรัก
(ภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรัก)

การศึกษาที่ไอโอเอ็มอิรักว่าจ้างให้ดำาเนินการในปี พ.ศ. 2553 แสดงให้เห็นความต้องการในภาคเอกชนของอิรักใน
การจ้างผู้คืนถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้โยกย้ายถิ่นกลับกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างในภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรัก (KRI) 
ได้ดีกว่าขึ้น European Return Fund (Community Actions 2013) โดยการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปหลายแห่ง ได้ให้เงินสนับสนุน MAGNET II

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำาแผนการจัดหางานที่สอดคล้องกันและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือที่มีอย่างต่อเนื่องและมีการประสานกัน แก่ผู้ที่อาจเป็นผู้คืนถิ่นจากประเทศเบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยใช้ข้อมูลก่อนออกเดินทางแบบเดียวกันเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ด้านการจัดหางาน บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเคอร์ดิสถาน และโอกาสที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับงาน
และการฝึกอบรม

มีการให้คำาปรึกษาและส่งต่อหลังเดินทางมาถึงโดยทีมที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะ การส่งต่อได้ข้อมูล
จากการสำารวจตลาดที่ครอบคลุมและการทำาผังข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (การฝึกอบรมด้านอาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา) ผนวกกับการประเมินทักษะและประสบการณ์ของผู้คืนถิ่น

เพื่อให้ผู้สมัครที่เหมาะสมอยู่ในตำาแหน่งงานว่างที่ระบุในภูมิภาคเคอร์ดิสถาน จึงมีการจัดทำาฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
ซึ่งแสดงรายการโพรไฟล์ด้านอาชีพของผู้คืนถิ่นจากหกประเทศเจ้าบ้านที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้คืนถิ่นได้
โอกาสในการทำางานที่เป็นรูปธรรม มีการจัดงานตลาดนัดแรงงานและการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้คืนถิ่นได้พบผู้ที่อาจเป็น
นายจ้าง เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงาน และรับความช่วยเหลือและข้อควรรู้ในการสร้างเครือข่ายและ
การร่างประวัติย่อ  มีการจัดทำาเว็บไซต์โครงการและหน้าเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มการมองเห็นของโครงการและทำาให้มีการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่อาจเป็นผู้รับผลประโยชน์

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเจ้าของของพ้ืนท่ีเก่ียวกับการจัดหางานในฐานะท่ีเป็นแนวทางการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในระยะยาวสำาหรับผู้คืนถ่ิน จึงได้เสริมสร้างการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท้องถ่ิน โดยเกิดข้ึนจากการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการติดตามผลในเขตการปกครองสามแห่งของภูมิภาคเคอร์ดิสถาน และจากการดูงานของหน่วยงานท้องถ่ิน 
ไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีเข้าร่วม การเข้าพบต่อจากน้ันของหน่วยงานจัดหางานระดับประเทศในยุโรปไปยัง 
ภูมิภาคเคอร์ดิสถาน ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาขีดความสามารถ

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• จัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายและงานสังคมขนาดเล็กเป็นประจำา และดึงผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการจ้างงานมาที่
 เป็นพี่เลี้ยง
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3. วิเคราะห์

ในกรณีท่ีมีกลุ่มผู้คืนถ่ินหลายกลุ่ม อาจเป็นประโยชน์ท่ีจะร่วมมือกับนายจ้างเชิงกลยุทธ์และองค์กรนายจ้างเพ่ือได้งานตำาแหน่ง 
ต่าง ๆ ในคราวเดียว งานตลาดนัดแรงงานอาจเป็นวิธีหนึ่งในการตั้งเป้าหมายไปที่นายจ้างอย่างมีกลยุทธ์ และองค์กรที่ดูแล
เรื่องการกลับคืนสู่สังคมอาจต้องการจัดงานตลาดนัดแรงงานของตัวเอง และจัดนี้ร่วมกับงานการฝึกอบรมผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับ
ทักษะทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill) การเขียนประวัติย่อ และการสัมภาษณ์งาน12

การฝึกงาน
สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน ควบคู่ไปกับโปรแกรมฝึกงานที่ให้การฝึกอบรมในงาน ซึ่งบางครั้ง ดำาเนินการ
ร่วมกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้ได้สมรรถนะและความรู้ทางวิชาชีพ

โปรแกรมฝึกงานแตกต่างกันไปอย่างมากตามแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการเคสต้องมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการฝึกงานต่าง ๆ ต่อความสามารถในการที่บุคคลจะได้รับการจ้างงานและกิจกรรมที่ต้องการหลัง
ฝึกงาน (การจ้างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ) การฝึกงานควรมีรายละเอียดงานที่ชัดเจน ให้เงินเดือนแก่ผู้คืนถิ่น และ
ให้สัญญาจ้างงานแก่ผู้คืนถิ่น

เมื่อพื้นที่ที่มีการคืนถิ่นสูงไม่มีโครงการฝึกงานที่มากพอ องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมที่มีงบประมาณเพียงพอ
อาจพิจารณาจัดทำาโครงการฝึกงานร่วมกับองค์กรนายจ้าง หอการค้า และผู้ให้บริการฝึกอบรม  ก่อนออกแบบโปรแกรม
ฝึกงาน องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรหาผู้ที่จะมาเป็นนายจ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ ตารางที่ 2.3 ให้ภาพรวม
ของขั้นตอนสำาคัญที่จำาเป็นต่อการพัฒนาโครงการฝึกงานที่เน้นตลาด

ตารางที่ 2.3: การจัดทำาโครงการฝึกงาน

21 ดู How to Design, Plan, Implement and and Evaluate an Employment Fair. Manual for Public Employment Service Offices and local career 
guidance taskforces in Egypt (2017) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ขั้นตอน

สำารวจการฝึกงานในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับผู้คืนถ่ิน
ท่ีต้องการฝึกอบรม การอบรมเพ่ือทบทวน หรือเป็นวิธีในการให้ผู้คืนถ่ินเปล่ียนผ่านจากห้องเรียนโรงเรียน 
อาชีพไปเป็นงานที่มั่นคง ควรมีการเลือกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไว้ก่อนตามผลการประเมินตลาด
แรงงานก่อนหน้านี้ (ดู หมวดที่ 1.4.2)

ส่งเสริมโปรแกรมฝึกงานกับองค์กรของนายจ้าง หอการค้า และภาคีอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
โดยเน้นถึงประโยชน์ที่น่าจะได้รับจากการเข้าร่วมในโครงการฝึกงาน เช่น: 
¼ การฝึกงานที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในการเตรียมแรงงานสำาหรับการทำางาน
 และตอบสนองความต้องการของนายจ้างในการมีแรงงานมีฝีมือที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัว
 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
¼ ธุรกิจที่ใช้การฝึกงานช่วยลดอัตราการลาออกของแรงงานโดยการส่งเสริมความภักดีที่สูงขึ้นของ
 ลูกจ้างและเพิ่มผลิตภาพ
¼ การฝึกงานให้แรงงานได้มีวิธีเริ่มต้นอาชีพใหม่ที่มีค่าจ้างที่ดี

ทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำาคัญในภูมิภาคเพื่อจัดทำาโปรแกรมฝึกงาน ระบุตัวนายจ้างและผู้
ให้บริการฝึกอบรมที่มีหลักสูตรและวิธีที่ได้รับการรับรองจากนายจ้าง

1. สำารวจ

2. ส่งเสริม

กิจกรรม

21
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5. ลงทะเบียน

6. เปิดตัว

7. ปรับตัว

สร้างองค์ประกอบหลักของโปรแกรมฝึกงาน: การฝึกอบรมในชั้นเรียน การเลือก การฝึกอบรมในงาน

ลงทะเบียนในโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการฝึกงานระดับประเทศ22

เปิดตัวโปรแกรมการฝึกงานใหม่ที่มีการลงทะเบียน

ปรับกลยุทธ์การฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นหรือภาคส่วน และส่งเสริมการเป็นเจ้าของของ
นายจ้างและภาคีการฝึกอบรม

4. สร้าง

งานสาธารณะหรือ Cash for Work
งานสาธารณะหรือ Cash for Work เป็นความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่ผู้คืนถิ่นได้รับการจ้างงานในระยะสั้น ซึ่ง
โดยปกติจะจ่ายเป็นรายวันหรือสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุงพื้นที่ชุมชนหรือสาธารณะหรือสินค้า  โปรแกรมตลาดแรงงานที่ยังดำาเนินการอยู่ประเภทนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งใน
บริบทของการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจที่มีผู้คืนถิ่นจำานวนมากและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น

งานสาธารณะมีประสิทธิผลอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คืนถิ่นกับชุมชนของผู้คืนถิ่นอีกครั้ง ในขณะที่ยังให้
รายได้แก่ผู้คืนถิ่นในทันที  การมีส่วนร่วมโครง Cash for Work มักมีระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือน  กิจกรรมที่พบได้ทั่วไป
คือกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การทำาสวน และบริการชุมชนอื่น ๆ ที่ได้รับ
เลือกจากสำานักงานการกลับคืนสู่สังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ดู กรณีศึกษา 6 ด้านล่างนี้ สำาหรับตัวอย่างของการจัด
โครงการ Cash for Work ในกินี) อาจมีโอกาสดี ๆ สำาหรับแนวทางแบบนี้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนสำาหรับการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานโยธาเกี่ยวกับการชลประทาน ความเสี่ยงน้ำาท่วม หรือการอนุรักษ์น้ำา เป็น
ตัวอย่างที่มักใช้แรงงานจำานวนมากและต้องการการฝึกอบรมน้อยมาก บางงานยังเสนองานระยะยาวในด้านการบำารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการที่เป็นจุดเน้นของการทำางานครั้งแรก

22 เครือข่ายการฝึกงานระดับประเทศประกอบด้วยโปรแกรมฝึกงานที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐที่รับ
ผิดชอบระบบการฝึกงานระดับประเทศ
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กรณีศึกษาที่ 6: Cash for Work ในกินี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 กินีมีคนชาติของตนที่กลับมาจากประเทศลิเบียและไนเจอร์ในจำานวนสูงมากอย่างคาดไม่ถึง สิ่งนี้
สร้างความลำาบากในส่วนของขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมในการให้ความช่วยเหลือ
ในการกลับคืนสู่สังคม

การดำาเนินการด้าน Cash for Work (CFW) เป็นเครื่องมือในการจัดการกับความต้องการระยะสั้นของผู้คืนถิ่น โดย
ให้รายได้ที่หมาะสมแก่ผู้คืนถิ่นในช่วงสัปดาห์แรก ๆ ในประเทศต้นทาง พร้อมกับสร้างความไว้วางใจในกระบวนการ
กลับคืนสู่สังคม เนื่องจากการดำาเนินการ CFW มักประกอบด้วยกิจกรรมการฟื้นฟูเล็ก ๆ เช่น การทำาความสะอาด
พ้ืนท่ีสาธารณะ จึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คืนถ่ินในการดูแลชุมชนของตนและช่วยให้ผู้คืนถ่ินเช่ือมความสัมพันธ์ 
กับสมาชิกชุมชนอีกครั้ง CFW มีเป้าหมายเป็นทั้งผู้คืนถิ่นและสมาชิกชุมชนท้องถิ่น ในฐานะวิธีหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีทางสังคมและหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้น

จากการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถ่ินและหน่วยงานเทศบาล มีการระบุลำาดับความสำาคัญด้านการฟ้ืนฟู 
ในพื้นที่ที่มีอัตราการคืนถิ่นสูง ในกินี ผู้รับผลประโยชน์ทำางาน 45 วันในช่วงเวลาเก้าสัปดาห์ มีการจ่ายค่าจ้างเป็น
รายสัปดาห์ แต่ค่าจ้างร้อยละ 30 ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้รับผลประโยชน์แต่ละคนเปิดไว้เป็นแผนออมทรัพย์ 
เนื่องจากการเข้าถึงและการขนเงินสดอาจเป็นภาระหนักในบางพื้นที่ ไอโอเอ็มจึงได้ร่วมมือกับ Orange Money 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินที่สามารถเข้าถึงผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรงอย่างสม่ำาเสมอผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
ผลประโยชน์

โอกาสด้าน CFW เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรเวลา
สำาหรับการประชุมเรื่องความรับผิดชอบของพลเมืองและการวางแผนสำาหรับอนาคตของผู้คืนถิ่น

เมื่อทำางานครบ 45 วัน หากผู้รับผลประโยชน์ตัดสินใจที่จะลงทุนเงินออมของตนในโครงการการกลับคืนสู่สังคมกลุ่ม 
ก็จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากไอโอเอ็มในรูปแบบของการฝึกอบรมและความช่วยเหลือในการจัดตั้งโครงการ
กลุ่ม ในกินี ผู้รับผลประโยชน์ CFW ส่วนใหญ่เลือกตัวเลือกนี้ ส่วนนี้ตอกย้ำาความเป็นเจ้าของและสำานึกความรับผิด
ชอบในกิจกรรมกลุ่มที่สร้างรายได้และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำาคัญของการออม

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• ใช้ประโยชน์จากการทำางานร่วมกันที่มีกับหน่วยงานท้องถิ่น
• นำาเสนอโครงการริเริ่มนี้ให้แก่ผู้คืนถิ่นในฐานะการดำาเนินการระยะสั้นที่เป็นเพียงขั้นตอนเดียวในแผนการกลับ
 คืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

โปรแกรม Cash for Work ควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้คืนถิ่นที่เหมาะสมกับงานและต้องการการสนับสนุนด้านการทำา
มาหาเลี้ยงชีพในทันที ไม่เพียงแต่มีรายได้เริ่มต้นที่มั่นคง แต่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถและการ
ฟื้นฟูที่เพิ่มความสามารถในการที่บุคคลจะได้รับการจ้างงานและโอกาสในการมีรายได้ที่ยั่งยืนหลังจากโครงการสิ้นสุดลง 
อาจจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ เต็มจำานวนหรือมีการบังคับแบ่งส่วนหนึ่งไว้ออม ซึ่งสามารถใช้เสริมความช่วย
เหลือในการกลับคืนสู่สังคมรูปแบบอื่น เช่น เงินช่วยเหลือย่อยสำาหรับความเป็นผู้ประกอบการ

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการจัดหางานอยู่ใน ภาคผนวก 5



บทที่ 2: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล

64

2.4.3 การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

การสนับสนุนในการพัฒนาและเปิดตัวธุรกิจขนาดเล็กโดยทั่วไปเป็นความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจ
ประเภทที่นิยมในหมู่ผู้คืนถิ่น เมื่อการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทำาให้สามารถทำามาหาเลี้ยงชีพได้ยาวนาน วิธีการนี้อาจ
มีผลอย่างมากต่อการกลับคืนสู่สังคมโดยรวมท่ีย่ังยืน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสตาร์ทอัพอาจล้มเหลวเม่ือผู้คืนถ่ินไม่ได้ลงทุนหรือได้
รับอบรมอย่างเต็มที่ หรือเมื่อผู้คืนถิ่นขาดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและบริหารจัดการธุรกิจ ดังนั้น ควรให้การสนับสนุน
ความเป็นผู้ประกอบการในบางสถานการณ์เท่านั้นและต้องมาพร้อมกับแผนธุรกิจที่มีความสอดคล้องและการติดตามผลที่
ปรับให้เหมาะกับระบบตลาดและห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาจได้รับจากองค์กรที่บริหารจัดการโครงการการกลับคืนสู่สังคมในภาพรวม หรือผ่านภาคี
ระดับชาติหรือท้องถิ่นในประเทศต้นทาง เช่น หอการค้าหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาระดับประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้บริการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจมีอยู่ใน ภาคผนวก 2

การเข้าถึงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้คืนถิ่นควรดำาเนินการตามการประเมินขีดความสามารถ ทักษะ แรงจูงใจและ
ความมีไหวพริบทางธุรกิจที่มากพอตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน กระบวนการคัดเลือกที่เอื้อให้มีการแข่งขันมากขึ้น รวม
ทั้งองค์ประกอบที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้านการฝึกอบรมและการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสำาหรับกลุ่มผู้สมัครที่ค่อนข้างเล็กที่
ท้ายสุดถูกรับเข้ามา การนำากระบวนการคัดเลือกมาใช้เพื่อการบริหารการเข้าถึงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้คืนถิ่น
ทำาให้มีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการความคาดหวังของผู้โยกย้ายถิ่นในช่วงให้คำาปรึกษาครั้งแรกในประเทศเจ้าบ้าน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด รูปที่ 2.5 ให้ตัวอย่างของกระบวนการคัดเลือก การฝึกอบรม และการ
ขยายผล เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของผู้โยกย้ายถิ่นกลับ แนวทางนี้เล็งเห็นถึงกระบวนการคัดเลือกสองขั้นตอนที่ผู้
สมัครต้องผ่าน ซึ่งกำาหนดเกณฑ์ค่อนข้างสูงทั้งในแง่ของข้อกำาหนดด้านทักษะ ขีดความสามารถ และแรงจูงใจของผู้สมัครใน
การสร้างธุรกิจของตน (ขั้นที่ 2) และในแง่ของความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในบริบทเฉพาะของชุมชน ระบบตลาด และห่วง
โซ่คุณค่าในท้องถิ่น (ขั้นที่ 4) กระบวนการคัดเลือกมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีผู้โยกย้ายถิ่นที่คืนถิ่นจำานวนมากไปยังประเทศ
หน่ึง และต้องมีการจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการพัฒนาธุรกิจ กระบวนการคัดเลือกยังมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพ 
ของธุรกิจที่จะได้รับการพัฒนาโดยผู้คืนถิ่น กระบวนการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทเฉพาะของประเทศ
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รูปที่ 2.5: กระบวนการการคัดเลือก การฝึกอบรม และการขยายผลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 

 
1. การประเมินตลาด

• การทำาผังข้อมูลภาคเอกชน
• การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

3. การฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ

• ระบบพี่เลี้ยงโดยภาคีที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคม (เช่น สถาบันการเงินระดับชุมชน และองค์กร
 นอกภาครัฐ)

• จุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมผ่านความร่วมมือของผู้คืนถิ่น และโครงการร่วม การแลกเปลี่ยน
 ความเชี่ยวชาญ และการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า 

4. การเลือกแผนธุรกิจที่น่าจะสำาเร็จและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด

• การประเมินแนวคิดที่ดีที่สุดร่วมกับสถาบันการเงินระดับชุมชน คณะกรรมการภาคส่วนต่าง ๆ   
 องค์กรนอกภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ 

• การเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่น่าจะสำาเร็จที่สุดเพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม

5a. การลงทะเบียนในมาตรการการกลับคืน
   สู่สังคมด้านเศรษฐกิจอื่น 

• การพัฒนาทักษะ/วิชาชีพ (TVET)
• การศึกษา
• การจัดหางาน

5b. การอบรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึกและการจัดหา
     เงินทุนที่เพียงพอ 

• การอบรมผู้รับผลประโยชน์โดยพี่เลี้ยงเพื่อแสดงโมเดลธุรกิจ
 ที่เป็นไปได้ในชุมชนที่คล้าย ๆ กัน

• มุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างความรู้ด้านเทคนิค (การบัญชีพื้นฐาน 
 การวิจัยตลาด ข้อกำาหนดทางกฎหมาย และการเข้าถึงเงินทุน)

• ให้แน่ใจว่าจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ

6. ความครอบคลุมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

• จัดการฝึกอบรมทางเทคนิคเพื่อค่อย ๆ ปรับโมเดลธุรกิจ หรือ
 เพื่อขยายผลให้ไปไกลกว่าโมเดลธุรกิจขนาดเล็ก

• สร้างแชมป์เปี้ยนเพื่อแสดงผลงานในช่วงการประชุมกับผู้คืนถิ่น
 คนใหม่ ๆ และให้ตัวอย่างความสำาเร็จในชีวิตจริง

อิทธิิพลต่อหลักสูตร

เชิงลบ- เชิงบวก

+

การเลือกผู้คืนถิ่น
ล่วงหน้า

2. การประเมินผู้รับผลประโยชน์

• ทักษะและการศึกษา
• แรงจูงใจ 

การวิเคราะห์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพจำานวนมากไม่
ยั่งยืน กล่าวคือ ธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำาเนินการในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในเคสของ
ความล้มเหลวทางธุรกิจส่วนใหญ่ ธุรกิจจะปิดทันทีหลังจากได้รับแพ็กเกจการสนับสนุนงวดแรก
(คือ ปิดก่อนท่ีจะเปิดคร้ังแรก โดยใช้ความช่วยเหลือท่ีเป็นตัวเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือขายสินทรัพย์
ท่ีให้ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตัวเงิน) หรือปิดหลังจากได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจงวดท่ีสองในโปรแกรม
ให้ความช่วยเหลือที่แบ่งออกเป็นหลายงวด วิธีการเพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจแสดงใน ภาคผนวก 2

สิ่งที่ต้องเน้น
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ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ อยู่ใน ภาคผนวก 5

2.4.4 การเข้าถึงการธนาคารและสินเชื่อรายย่อย

การเข้าถึงบริการด้านการธนาคารและสินเช่ือทำาให้ผู้คืนถ่ินสามารถวางแผนให้อนาคตตนเองและลงทุนเพ่ือทำาให้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของตนดีขึ้น แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่น่าจะมีบริการทางการธนาคารขั้นพื้นฐาน (เช่น บัญชีออมทรัพย์และแผน 
การลงทุน) แต่บริการเหล่านี้ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นกลับ เช่น ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย แผนเงินออม
รายย่อย สมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อ และสถาบันการเงินระดับชุมชน อาจไม่มีหรือไม่ได้ดำาเนินการในทุกที่9 ในประเทศ
ต้นทางหลายประเทศ บริการด้านธนาคารและการเงินจะถูกจำากัดอยู่ที่ในเมือง การอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
การธนาคารและการเงินรายย่อยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการทางการเงินที่ดำาเนินงานในประเทศต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มี
การคืนถิ่นมาก

โดยทั่วไป การเข้าถึงบริการด้านธนาคารและสถาบันการเงินระดับชุมชน จะเป็นไปตามเกณฑ์เกณฑ์การมีสิทธิและการ
ปล่อยกู้ เน่ืองจากมีลักษณะท่ีเป็นความเส่ียงและส่งผลเสียของสถาบันท่ีปล่อยกู้หลายแห่ง อุปสรรคท่ีผู้คืนถ่ินเจอ (ไม่มีเอกสาร 
ประวัติเครดิต หลักฐานรายได้ และที่อยู่) อาจทำาให้ผู้คืนถิ่นไม่สามารถเข้าถึงการธนาคารและสินเชื่อได้ ดังนั้น องค์กรหลัก
ที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม จึงมีบทบาทสำาคัญในการอำานวยความสะดวกในการติดต่อกับผู้ให้บริการทางการเงิน การ
ประเมินคุณสมบัติและขีดความสามารถในการเข้าถึงบริการบางอย่างของผู้คืนถิ่น การผลักดันให้มีความครอบคลุมในระบบ
การธนาคารและสินเชื่อที่มีอยู่ และให้คำาปรึกษาผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่มีให้

 ¼  องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรจัดทำาผังข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการการธนาคารและการเงินรายย่อย
   ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีการคืนถิ่นสูง และทำาให้ผู้ให้บริการเหล่านี้รับรู้ความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถิ่น 
   ส่วนใหญ่องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมสามารถทำาให้เกิดการเข้าถึงบริการการธนาคารและการเงินราย
   ย่อยสำาหรับผู้คืนถิ่นแต่ละรายโดย i) บันทึกการลงทะเบียนในโปรแกรมสนับสนุนการทำามาหาเลี้ยงชีพ (เช่น การ
   สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ) และ ii) ให้เงินช่วยเหลือเพื่อการคืนสู่สังคม หรือแพ็กเกจการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงินที่มี
   มูลค่าทางการเงินที่ชัดเจนที่อาจใช้เป็นหลักประกัน  ในกรณีอื่นองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอาจให้หลัก
   ประกันโดยตรงแก่ผู้ให้บริการการธนาคารจากภายนอก โดยการให้การรับประกันที่จำาเป็นต่อการได้เงินกู้ หรือแม้
   กระทั่งการให้สินเชื่อรายย่อยโดยตรง ทั้งนี้เป็นไปตามปัจจัยของโปรแกรม ตัวเลือกหนึ่งที่เป็นทางเลือกคือการสร้าง
   กลุ่มผู้กู้ ซึ่งกลุ่มผู้คืนถิ่นให้หลักประกันร่วมกัน ซึ่งเป็นการรับรองซึ่งกันและกัน (ดูหมวดที่ 3.2.3)

 ¼  โครงการกลับคืนสู่สังคมที่เป็นโครงการใหญ่ ควรสำารวจตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์จากขนาดที่ได้จากผู้ที่อาจ
   กลายมาเป็นลูกค้าซึ่งมีจำานวนมาก เพื่อเจรจากับธนาคารและสถาบันการเงินระดับชุมชนในการเข้าถึงบริการการ
   ธนาคารและสินเชื่อเป็นพิเศษ นอกจากนี้ องค์กรหลักสามารถทำางานร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสำารวจตัว
   เลือกเพื่อเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยบริการให้คำาปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการกลับคืนสู่
   สังคม ก่อนที่จะรวมเอาสถาบันทางการธนาคารหรือสถาบันการเงินระดับชุมชนภายนอกเข้ามาไว้ในเครือข่ายการ
   ส่งต่อ ผู้จัดการโครงการควรดำาเนินการตรวจสอบภูมิหลังเกี่ยวกับนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหมาะสมของ
   อัตราดอกเบี้ย การสนับสนุนที่อาจมีให้ผู้รับบริการเกี่ยวกับกำาหนดการค้างชำาระหนี้ รวมทั้งการติดตามผลทั่วไปและ
   การสนับสนุนทางธุรกิจใด ๆ ที่สถาบันการเงินระดับชุมชนอาจให้

23 การเงินรายย่อยเป็นประเภทหนึ่งของบริการธนาคารที่มีให้เฉพาะกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ด้วยวิธีการทั่วไป การเงินรายย่อยประกอบด้วยสินเชื่อรายย่อย การ
ออม การประกันภัย และบ่อยครั้งรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะเน้นไปที่ผู้มีรายได้น้อยหรือว่างงาน

คำาแนะนำาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำาเนินการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ดูได้ใน ภาคผนวก 2

23
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 ¼  ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออำานวยความสะดวกการเข้าถึงบริการสินเชื่อรายย่อยของผู้คืนถิ่น สินเชื่อราย
   ย่อยไม่ใช่ทางออกสำาหรับผู้คืนถิ่นทุกคน และใช่ว่าผู้คืนถิ่นทุกคนจะสามารถหรือเต็มใจรับมือกับความรับผิดชอบ
   ต่อสินเชื่อรายย่อย ดังนั้น จึงไม่สามารถแนะนำาสินเชื่อรายย่อยเป็นทางออกทั่วไปสำาหรับผู้คืนถิ่นที่ต้องการวิธีการ
   ทางการเงิน แต่อาจได้เฉพาะบางเคส ก่อนที่จะให้ผู้คืนถิ่นได้เข้าถึงสถาบันทางการธนาคารและสถาบันการเงินระดับ
   ชุมชนเพื่อการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อ ผู้จัดการเคสควร
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยเน้นว่าหากผู้คืนถิ่นไม่สามารถชำาระคืน
  ได้ตามกำาหนด หนี้สินหมายถึงภาระที่เพิ่มเข้ามาแทนที่จะเป็นวิธีในการสนับสนุนความพอเพียง
 • จัดให้มีการพัฒนาขีดความสามารถท่ีมากพอร่วมกับสินเช่ือ แม้ว่าผู้ให้บริการสินเช่ือรายย่อยบางรายให้คำาปรึกษา 
  ความรู้ทางการเงิน และการอบรมด้านธุรกิจ แต่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่บริหารจัดการกระบวนการกลับ
  คืนสู่สังคมที่จะตรวจสอบว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้กู้ได้รับการฝึกอบรมที่จำาเป็น
 • ประเมินความเส่ียงของการนำาใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยอาศัยสมาชิกรายอ่ืน ๆ ในครัวเรือนหรือชุมชน ตรงน้ีสามารถ 
  ทำาได้โดยทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการคุ้มครองและการทำามาหาเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสอบข้อกำาหนดพื้นฐานและเอกสารของผู้คืนถิ่น ไม่ว่าจะได้รับสินเชื่อจากองค์กรที่บริหารจัดการโครงการ
  กลับคืนสู่สังคม หรือจากผู้ให้บริการภายนอก ข้อกำาหนดอาจรวมถึง
 1. เอกสารเกี่ยวกับทุนและหลักประกันของตน
 2. ตรวจสอบว่ามีความจำาเป็นต้องได้สินเชื่อรายย่อยหรือไม่ โดยคำานึงถึงสินทรัพย์ที่มีอยู่ของผู้สมัคร แหล่ง
  สนับสนุนอื่น ๆ ที่มีให้ (เช่น การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน) และข้อกำาหนด
  ด้านเงินทุนที่มีรายละเอียดในแผนการกลับคืนสู่สังคม การประเมินความต้องการ แผนธุรกิจ หรือสมุดบันทึก
 3. การมีประวัติเครดิตที่ดีของผู้ที่จะเป็นผู้กู้
 4. ข้อกำาหนดอื่น ๆ ตามที่โครงการกลับคืนสู่สังคมกำาหนด เช่น เอกสารแสดงคุณสมบัติด้านอาชีพ ทุน สินทรัพย์
  ที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ธุรกิจที่มี หรือความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนหน้านี้

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) สำาหรับสินเชื่อรายย่อย อยู่ใน ภาคผนวก 5

2.4.5 การให้คำาปรึกษาด้านการจัดทำางบประมาณและการเงิน

ผู้คืนถิ่นหลายรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คืนถิ่นอายุน้อย ไร้ฝีมือ และไม่มีความรู้ทางการเงิน ขาดประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ยั่งยืน หลังมีประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเวลายาวนาน ผู้โยกย้ายถิ่นกลับอาจมีการรับรู้ที่ไม่ถูก
ต้องว่าต้องใช้เงินจำานวนเท่าใดในการใช้ชีวิตในประเทศต้นทาง และอาจพยายามปรับการวางแผนทางการเงินและการจัดทำา
งบประมาณให้เข้ากับสถานการณ์รายได้ใหม่ของตน ตรงนี้มีความเสี่ยงอย่างยิ่ง เมื่อผู้คืนถิ่นยืมเงินจากสถาบันการเงินระดับ
ชุมชนหรือจากญาติ เช่น เมื่อถูกกดดันให้ชำาระหนี้ที่ยังค้างอยู่จากการโยกย้ายถิ่น หรือภาระผูกพันอื่น ๆ ทางการเงิน เพื่อ
รับมือปัญหาเหล่านี้ องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอาจให้คำาปรึกษาทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างรับผิดชอบที่ปรับให้เหมาะกับกลไกที่มีและค่าครองชีพในประเทศต้นทางแก่ผู้คืนถิ่น

การให้คำาปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ เป็นมาตรการที่มีความครอบคลุมซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่ของผู้คืนถิ่น โดยไม่คำานึงถึงการดำาเนินงานอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจที่ผู้รับผลประโยชน์อาจลงทะเบียนรับ 
การให้คำาปรึกษา จึงควรมีให้ทั้งเพื่อเสริมการให้เงินช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม และเพื่อสนับสนุนผู้คืนถิ่นและครัวเรือน
ของผู้คืนถิ่นในการบริหารจัดการการเงินที่ยั่งยืนในระยะยาว

แม้ว่าต้องมีการปรับเนื้อหาให้เข้าประเทศต้นทาง แต่การให้คำาปรึกษาทางการเงินและการอบรมการวางแผนงบประมาณ
ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การออม และการลงทุนของทุกอย่างที่อาจเป็นแหล่งรายได้และทุนที่ครัวเรือนของผู้
คืนถิ่นอาจมีแบบพร้อมนำาไปใช้ เช่น เงินช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคมที่เป็นตัวเงิน แพ็กเกจความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน ราย
ได้ผ่านการจ้างงานแบบมีค่าจ้างหรือการทำางานอิสระ สินเชื่อรายย่อย เงินโอนจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว และการใช้
สินทรัพย์ที่มีอยู่ (อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และอื่น ๆ)
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การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าวควรจัดการเรื่องการบริหารหนี้อย่างยั่งยืนและการจัดการผลกระทบทางการเงินที่
เกิดขึ้นแบบกระทันหัน เช่น ที่เกิดจากการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่อาจนำาไปสู่การ
ใช้จ่ายในครัวเรือนที่มากขึ้นหรือเวลาทำางานที่หายไป

ท้ายที่สุดแล้ว การให้คำาปรึกษาควรให้ข้อมูลและอำานวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงกลุ่มสนับสนุนทางการเงินของชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง สมาคมออมทรัพย์ องค์กรบริหารจัดการหนี้ และสถาบันการเงินระดับชุมชน (ดูหมวดที่ 2.4.4 และ 3.2.3)

องค์กรหลักท่ีดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมอาจจัดหลักสูตรอบรมระยะส้ันเก่ียวกับความรู้ทางการเงิน การวางแผนงบประมาณ 
และการระดมเงินออม ผ่านความร่วมมือกับภาคีในท้องถิ่นและทำาให้เกิดการผนึกกำาลังกับการดำาเนินการทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง

 ¼  หากมีในท้องถิ่น ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาทางการเงิน การวางแผนงบประมาณ และการระดมเงินออม 
   โดยหรือทำาร่วมกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่มีอยู่ ในหลาย ๆ กรณี หน่วยงานท้องถิ่น สมาคมผู้โยกย้ายถิ่น สหภาพ
   แรงงาน องค์กรชุมชน หรือสถาบันการเงินระดับชุมชน ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินและการบริหาร
   การเงิน เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิกของชุมชนในการใช้บริการทางการเงินและใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงิน
   โอน องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้ในการ i) ประเมินความเพียงพอและ
   ความครอบคลุมของโมดูลการฝึกอบรมที่มีให้ ii) สำารวจตัวเลือกในการปรับและขยายโมดูลการฝึกอบรมทางการเงิน
   หากจำาเป็น iii) ตอบสนองความต้องการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งอาจเกิดขึ้น และ iv) บูรณาการองค์กรที่เหมาะสม
   ที่สุดเข้าสู่ระบบการส่งต่อเพื่อพุ่งเป้าไปยังผู้คืนถิ่นที่มีการอำานวยความสะดวก (ดูส่วนที่ 4.1.3 เกี่ยวกับการสร้างระบบ
   การส่งต่อ)
 ¼  หากเป็นไปได้ ควรให้การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำางบประมาณและการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการทาง
   เศรษฐกิจอื่น ๆ

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการให้คำาปรึกษาในการจัดทำางบประมาณและการให้คำาปรึกษาทางการเงิน 
อยู่ใน ภาคผนวก 5 

2.5 ความช่วยเหลือด้านสังคมในการกลับคืนสู่สังคม

บทนี้ให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมในการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้คืนถิ่น แม้ความแตกต่างในการออกแบบ
โปรแกรม การจัดลำาดับความสำาคัญของผู้ให้ทุน และความเป็นจริงในพื้นที่ อาจทำาให้เกิดการสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ใน
บริบทที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงในส่วนของประเภทบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมของผู้
คืนถิ่น

ผู้คืนถิ่นหลายรายต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการทางสังคม ไม่ว่าจะโดยทันทีเมื่อเดินทางมาถึง หรือหลัง
จากนั้นในกระบวนการกลับคืนสู่สังคม  ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านสังคมสำาหรับผู้คืนถิ่นแต่ละรายใน
ประเทศต้นทางเน้นเกี่ยวกับการอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงและส่งต่อเพื่อรับบริการ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยการ
ศึกษา กฎหมาย สุขภาพ อาหาร และน้ำา รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอื่น ๆ ภายในชุมชน บริการที่ให้โดย
องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมหรือภาคีขององค์กรเหล่านี้ควรปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้คืนถิ่น
แต่ละราย
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บทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดของความช่วยเหลือทางสังคมประเภทต่อไปนี้ ซึ่งโดยปกติจะแนะนำาให้พิจารณา
ในแผนการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล ที่ได้รับการสนับสนุนจากแนวทางเพิ่มเติมในภาคผนวก

2.5.1 การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและที่พัก
2.5.2 การเข้าถึงเอกสาร
2.5.3 การเข้าถึงแผนการคุ้มครองทางสังคม
2.5.4 การเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม
2.5.5 การเข้าถึงสุขภาพและสุขภาวะ
2.5.6 การเข้าถึงอาหารและน้ำา
2.5.7 การเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิ

2.5.1 การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและที่พัก

การมีสถานท่ีท่ีปลอดภัย น่าพึงพอใจ และราคาไม่แพงเพ่ืออยู่อาศัยเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงต่อการกลับคืนสู่สังคมท่ีสำาเร็จ อย่างไร
ก็ตาม ความต้องการ ความเป็นจริง และความคาดหวังด้านที่อยู่อาศัยในหมู่ผู้คืนถิ่นมีความแตกต่างกันไปและมีความเฉพาะ
ตามบริบทของการคืนถิ่น

การระบุและได้ที่อยู่อาศัยที่พร้อมอยู่และราคาไม่แพงสำาหรับผู้คืนถิ่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการ
ได้ตัวเลือกระยะยาว ที่อยู่อาศัย (ไม่ว่าจะในระยะยาวหรือระยะสั้น) อาจรวมถึง ที่พักให้เช่าส่วนตัว การพักในโรงแรม เกสท์
เฮ้าส์ หรือโฮสเทล การอาศัยอยู่กับครอบครัว เพื่อน หรือสมาชิกชุมชน หรือการเข้าถึงที่อยู่อาศัยส่วนตัวที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐ หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรตามความเช่ือ
เมื่อประเทศต่าง ๆ มีที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประชากรกลุ่มเปราะบาง 
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (เช่น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นเด็กที่เดินทางตามลำาพังหรือพลัดพรากจาก
บิดามารดา รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความต้องการสูงในด้านสุขภาพ) นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงนี้มีแนวโน้มจะเป็นที่
ชั่วคราว

การสนับสนุนผู้คืนถิ่นในการหาที่พักที่เหมาะสม อาจเป็นเรื่องปากต่อปากหรือความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่างผู้
จัดการเคสกับองค์กรผู้ให้บริการและชุมชนโดยรอบ ความสัมพันธ์เหล่านี้แม้ว่าจะสำาคัญแต่มีความเปราะบาง ความสัมพันธ์
เหล่านี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น และถูกทำาลายได้ง่ายจากการลาออกของเจ้าหน้าที่

สำาหรับผู้คืนถิ่น อาจมีอุปสรรคในการหาที่อยู่อาศัย อย่างเช่นการจ่ายเงินดาวน์ค่าเช่า เงินประกัน และให้หลักฐานว่ามีงาน
มั่นคง ผู้คืนถิ่นบางคนอาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในบางบริบท ยกตัวอย่างเช่น ผู้คืนถิ่นที่มีครอบครัวใหญ่ ผู้คืนถิ่นที่พิการ 
หรือพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว

เมื่อมีทางเลือก ผู้จัดการเคสอาจสนับสนุนผู้คืนถิ่นในการเลือกที่พักพิง และที่พักที่เหมาะสมที่สุดและจัดใหัมีแผนการดำารง
ชีวิตอย่างยั่งยืน  ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกที่พักพิงและที่พักที่เหมาะสม ได้แก่

•  ผู้คืนถิ่นชอบอยู่ใกล้หรืออยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนต้นทาง
•  มีบริการสำาคัญที่ผู้คืนถิ่นหรือสมาชิกในครอบครัวต้องอยู่ใกล้กับ (เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน บริการให้คำาปรึกษา หรือ
  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมบางแห่ง) หรือไม่
•  ผู้คืนถิ่นต้องได้รับหรือจัดทำาเอกสารอะไรบ้างเพื่อได้ที่อยู่อาศัย
•  ผู้คืนถิ่นต้องได้เงินอุดหนุนแค่ไหนเพื่อจะได้ที่อยู่อาศัย
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•  หากผู้คืนถิ่นวางแผนที่จะสร้างบ้าน ผู้คืนถิ่นรู้วิธีซื้อที่ดิน จัดทำาผังอาคาร ได้รับใบอนุญาตที่จำาเป็น เข้าถึงช่างก่ออิฐที่
  มีชื่อหรือช่างซ่อมอื่น ๆ และจัดหาวัสดุก่อสร้างหรือไม่
•  มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงที่ต้องพิจารณาหรือไม่เม่ือเลือกที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือคนที่อยู่ร่วมด้วย 
  (ตรงนี้อาจเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กที่เดินทางตามลำาพังหรือพลัดพรากจากบิดามารดา
  หรือผู้คืนถิ่นที่เดินทางกลับไปยังพื้นที่ใกล้เคียงหรือชุมชนที่ไม่ต้อนรับหรือไม่เป็นมิตรกับผู้คืนถิ่นอย่างยิ่ง)
•  ตัวเลือกในส่วนของน้ำา สุขาภิบาลและสุขอนามัยในบ้านเป็นที่ยอมรับหรือไม่ หากพิจารณาความเป็นจริงและข้อจำากัด
  ของบริบท
•  มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำาหรับผู้คืนถิ่นที่พิการหรือไม่

การคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจค่อย ๆ เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งสำาคัญต่อการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนด้วย แม้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางครั้งอาจเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น ผู้คืนถิ่นสามารถหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมากขึ้นเมื่อมี
เวลาที่จะสร้างทุน เครือข่ายสังคม หรือสร้างบ้านหลังใหม่ แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงได้เหมือนกัน  
แม้ว่าผู้คืนถิ่นจะตั้งถิ่นฐานในบ้านที่รับได้ในตอนแรก แต่บางครั้งก็อาจเจอปัญหาความท้าทายเรื่องที่อยู่อาศัยในภายหลัง สิ่ง
นี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หากเกิดปัญหาหนี้สินหรือปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้น หรือหากบ้านได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ
ที่รุนแรง เช่น ฝนตกหนัก การประเมินปัญหาที่อยู่อาศัยใด ๆ ที่อาจเผชิญในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม การทำางานร่วมกับ
ผู้คืนถ่ินเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับความเป็นไปได้ดังกล่าวและการติดตามผล สามารถทำาให้เกิดความย่ังยืนของท่ีอยู่อาศัย

ตารางที่ 2.4:  การอำานวยความสะดวกที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย น่าพึงพอใจ และราคาไม่แพง

ระบุตัวเลือกที่เป็นทางเลือกสำาหรับผู้
ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการกลับไปหา
ครอบครัวหรือบ้านที่เคยอยู่มาก่อน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพำานักที่
สถานที่พักพิงเป็นไปด้วยความสมัครใจ
และเป็นไปตามความยินยอมที่ได้รับ
การบอกกล่าว

ประเมินสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย
เมื่อเวลาผ่านไปโดยการติดตามผล

ให้ผู้โยกย้ายถิ่นเข้าร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตน

สนับสนุนผู้คืนถ่ินให้เข้าถึงท่ีพักพิงท่ีปลอดภัยทันทีเม่ือคืนถ่ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้คืนถ่ินท่ีอาจ
มีความเปราะบาง ความพยายามที่จะเกิดความยืดหยุ่นในช่วงที่มีการอนุญาตพำานักในที่อาศัย
ชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้คืนถิ่นแต่ละราย

สร้างการส่ือสารและความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและเจ้าของท่ีอยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น ก่อนองค์กร 
หลักที่ดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเช่าแก่ผู้คืนถิ่นบาง
ราย องค์กรต้องได้รับสัญญาเช่าที่มีการลงลายมือชื่อ สำาหรับเจ้าของบ้านที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่
สบายใจกับการให้สัญญาเหล่านี้ก่อนที่จะได้รับค่าเช่า ข้อกำาหนดนี้อาจเป็นอุปสรรคในการหา
ที่อยู่อาศัย

ผู้คืนถิ่นอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะกลับไปยังชุมชนหรือครอบครัวที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก
ความกลัวการตีตรา ความละอาย ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงจากคู่รัก หรือหนี้
ที่ค้างชำาระ ให้พิจารณาข้อกังวลเหล่านี้โดยการระบุตัวเลือกอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่
อาจมีเครือข่ายสนับสนุนที่จัดตั้งขึ้นมานานหรือที่ที่มีบริการที่สามารถเข้าถึงได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน การอยู่ในที่พักพิงต้องเป็นการตัดสินใจโดย
สมัครใจ ควรขอความยินยอมทั้งในขั้นต้นและเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำาเสมออย่างต่อเนื่อง

การกำาหนดตารางการติดตามผลเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อ จะได้มีการปรับอีกครั้งหากจำาเป็น

การตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยจะต้องมีผู้คืนถิ่นเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนโดยผู้คืนถิ่น ผู้คืนถิ่น
ควรมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยของตน

ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยฉุกเฉิน
ชั่วคราวแก่ผู้ที่ต้องการ

เก็บสมุดรายชื่อตัวเลือกที่อยู่อาศัยใน
ระยะยาวและเจ้าของบ้านที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่น
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ควรมีการพิจารณาด้านต่าง ๆ เนื่องจากผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนหรือความรู้คิดที่จำากัด
อาจต้องการที่พักพิงและที่พักแบบพิเศษ หากเป็นไปได้ ตัวเลือกที่อยู่อาศัยควรรวมแนวคิดการ
ออกแบบที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม โปรแกรม และบริการเพื่อ
ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ต้องปรับหรือออกแบบเป็นพิเศษ
และจะช่วยให้คนไม่ว่าพิการหรือไม่พิการสามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการช่วยเหลือที่ระบุถึงที่อยู่อาศัย การสนับสนุนค่าเช่า และที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว อยู่ใน ภาคผนวก 5

2.5.2 การเข้าถึงเอกสาร

ผู้คืนถิ่นทุกรายควรสามารถเข้าถึงการคุ้มครองที่ได้รับจากสถานะทางกฎหมาย (โดยเฉพาะความเป็นพลเมือง) และเอกสาร
ระบุตัวตนที่เกี่ยวข้อง เอกสารระบุตัวตน (เช่น สูติบัตรของลูก) มีความสำาคัญมากต่อการได้สิทธิและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  
เสรีภาพที่มากขึ้นในการเคลื่อนย้าย และความเป็นอิสระที่ตามมา ซึ่งทำาให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมในตลาดแรงงาน

ดังนั้น การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวมเรื่องเอกสารในแผนการกลับคืนสู่สังคมในฐานะที่เป็นงานที่ขาดไม่ได้ ต้องมีการ
ประเมินความต้องการเอกสารบางอย่างของผู้คืนถิ่น และต้องมีการจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการได้รับเอกสาร
อย่างเหมาะสม  จะเป็นประโยชน์หากผู้จัดการเคสเข้าใจว่าคนได้รับหรือต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างไร  ผู้
จัดการเคสยังต้องช่วยผู้คืนถิ่นจัดการอุปสรรคใดต่อสิ่งนี้ อุปสรรคดังกล่าวอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูง การใช้งานที่ยุ่งยาก การ
เดินทางไปยังสำานักงานของราชการ การขาดความรู้เกี่ยวกับสถาบันและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง - การเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น
ในฐานะผู้โยกย้ายถิ่นกลับ

เมื่อประเทศที่มีการย้ายถิ่นกลับมีโครงสร้างเอกสารเพื่อติดตามพลเมือง เช่น คลังข้อมูลสูติบัตร ภาระในการพิสูจน์สัญชาติ
อาจไม่ยากนัก สำาหรับผู้คืนถิ่น อย่างไรก็ตาม ในสถานที่ไม่มีการเก็บบันทึกเหล่านี้หรือถูกเก็บไว้ไม่เป็นระบบ น่าจะต้องมีการ
ทำางานเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่นและครอบครัวได้รับการยอมรับจากรัฐอย่างเหมาะสม

รายการตรวจสอบเพื่อช่วยผู้คืนถิ่นจัดหาและเก็บรักษาเอกสารระบุตัวตนและทะเบียนราษฎร์

คาดการณ์ถึงอุปสรรคด้านการปฏิบัติและการเดินทางในการได้เอกสาร เช่น ภาระด้านเวลา การเดินทาง การดูแลเด็ก 
การขาดผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย (เช่น ในอัฟกานิสถาน ซึ่งต้องมีคำาให้การจากผู้อื่น) และค่าใช้จ่าย สื่อสารกับผู้คืนถิ่นล่วง
หน้าเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ 

ช่วยเหลือผู้คืนถิ่นในการเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารจากแหล่งที่เหมาะสม จัดหาการแปลภาษา
หากจำาเป็นหรือช่วยเหลือบุคคลที่มีระดับการศึกษาตำากว่าเพื่อทำาความเข้าใจกระบวนการ

อย่าตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับขีดความสามารถของผู้คืนถิ่นเพื่อจัดการขั้นตอนการบริหารด้วยตัวเอง

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการพาผู้ส่งถิ่นเข้าถึงบริการ อยู่ใน ภาคผนวก 5
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2.5.3 การเข้าถึงแผนการคุ้มครองทางสังคม

ผู้คืนถิ่นอาจต้องเข้าถึงบริการสาธารณะและแผนคุ้มครองสังคมต่อไปนี้: ประกันสังคม เงินบำานาญ หรือความช่วยเหลือยาม
ชราภาพ ตัวเลือกการประกันสุขภาพหรือการประกันความทุพพลภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โปรแกรมงานสาธารณะ 
และความช่วยเหลือด้านอาหาร

แม้ว่าประเทศที่มีการคืนถิ่นจะเสนอบริการสนับสนุนสาธารณะและโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคมในระบบ แต่ผู้คืนถิ่นไม่
ได้รับรู้ถึงบริการเหล่านี้เสมอไป ผู้คืนถิ่นอาจไม่ทราบว่าตนมีสิทธิหรือไม่ และอาจไม่เข้าใจวิธีรับมือกับระบบราชการที่จำาเป็น
ต่อการเข้าถึงบริการเหล่านี้ ดังนั้น จึงจำาเป็นที่ผู้จัดการเคสต้องเข้าใจว่ามีข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สำาหรับผู้คืนถิ่นหรือ
ไม่ หากไม่มี จะสามารถสนับสนุนกระบวนการนี้ได้อย่างไร  ตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสำาหรับผู้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์
ที่เปราะบาง ผู้อาจได้รับผลกระทบรุนแรงได้ง่ายจากอุปสรรคด้านการบริหารที่ยากลำาบาก หรืออาจเครียดเกินกว่าจะจัดการ
กระบวนการนี้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

ผู้จัดการเคสควรส่งเสริมให้รวมผู้คืนถิ่นอยู่ในแผนการคุ้มครองทางสังคม โดยสนับสนุนการเข้าสู่ชุมชนของผู้คืนถิ่น และผลัก
ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออุปสรรคที่จะทำาให้ผู้คืนถิ่นไม่สามารถมีส่วนร่วมได้

2.5.4 การเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม

การทำาให้แน่ใจว่าผู้คืนถ่ินสามารถเข้าถึงโรงเรียนหรือโอกาสทางการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงจำาเป็นในช่วงการกลับคืนสู่สังคม 
การศึกษาทำาหน้าท่ีเป็นกลไกการคุ้มครอง การศึกษาสร้างความสามารถในการฟ้ืนตัวและเป็นวิธีในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
โรงเรียนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ  อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีได้ผลในการกลับคืนสู่สังคม หากออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

สามารถให้การศึกษาผ่านช่องทางในระบบและนอกระบบ ตัวอย่างของประเภทของการศึกษาในระบบ ได้แก่ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงศาสนศึกษา ส่วนการศึกษานอกระบบรวม
ถึงแต่ไม่จำากัดเพียงหลักสูตรทักษะชีวิต วิชาเรียนเกี่ยวกับความสามารถอ่านออกเขียนได้หรือความรู้ในการคำานวณ การฝึก
อบรมและศึกษาด้านภาษา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ (ดูหมวดที่ 2.4.2) การศึกษาในระบบ
และการฝึกอบรมอาชีพสามารถทำาไปพร้อม ๆ กันได้ และผู้คืนถิ่นจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองส่วน ควรดำาเนินการทุกอย่าง
เพื่อให้การศึกษาและการฝึกอบรมในภาษาที่ผู้คืนถิ่นต้องการ

การศึกษาที่มีคุณภาพหมายถึงการศึกษาที่มีให้ เข้าถึงได้ ยอมรับได้ และปรับได้  การให้การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นความรับ
ผิดชอบของรัฐ ซึ่งมักดำาเนินการผ่านกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานท้องถิ่น ในบางแห่ง หน่วยงานสังกัดสหประชาชาติ 
องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน ยังให้โอกาสทางการศึกษาและการฝึก
อบรมเพื่อเสริมช่องว่างในสิ่งที่ภาคส่วนอื่น ๆ ให้ ควรให้การศึกษาและการฝึกอบรมตามระเบียบและกฎหมายในประเทศ 
เช่น ในด้านการศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย อย่างการลงทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตที่จำาเป็นที่กำาหนดโดยหน่วย
งานของรัฐหรือสมาคมวิชาชีพ (ดูหมวดที่ 3.2)

 ¼ การศึกษาและการฝึกอบรม
 อุปสรรคต่อการศึกษาเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้คืนถิ่น อุปสรรคอาจรวมถึงปัญหาการลงทะเบียน ไม่สามารถพูดภาษาที่ใช้ใน
 การเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมที่แพง ความพิการทางร่างกายหรือการเรียนรู้ หรือการเข้ามากลางภาคการศึกษาหรือหลัง
 จากโปรแกรมการฝึกอบรมได้เริ่มขึ้นแล้ว

24 International Network for Education in Emergencies (INEE) Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (2010)
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 ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าถึงการศึกษาไม่ได้รับการแก้ไขโดยการลงทะเบียนเท่านั้น อุปสรรคในการศึกษาสำาหรับผู้คืนถิ่นและ
 กลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคประกอบด้วย

 • การเดินทางไปกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัยอาจไม่ใช่ตัวเลือกในบางบริบท อาจต้องตรวจสอบว่ามีวิธีเดินทางไปโรงเรียน
  ที่ใช้ได้หรือไม่ อุปสรรคในการใช้การใช้วิธีการเดินทางที่ใช้ได้ มีทั้ง วิธีการเดินทางไม่เพียงพอและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่
  ดี เช่นถนนไม่ดี ระบบระบายน้ำาที่ไม่ดี (โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน) และไฟฟ้าที่ไม่เสถียร
 • ผู้คืนถิ่นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่มากพอเพื่อให้ตนสามารถมีสมาธิและเรียนรู้ ความต้องการ
  ขั้นพื้นฐานเหล่านี้อาจรวมถึงสุขภาพที่ดี สุขอนามัยที่ดี และระดับโภชนาการที่ดีพอ
 • ผู้คืนถิ่นต้องการให้มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวเพื่อที่ภาระความรับผิดชอบทาง
  เศรษฐกิจหรือการดูแลจะได้ไม่ไปขัดขวางความสามารถในการเข้าโรงเรียน
 • มีการตอบสนองทางวัฒนธรรมและเพศสภาพหรือบรรทัดฐานที่สนับสนุนการศึกษาสำาหรับทุกคน เช่นในส่วนที่ว่า การ
  ศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายมีความสำาคัญในระดับเท่ากัน อาจจะได้รับความสำาคัญน้อยลงหรือไม่มีการพูดถึง การ
  แก้ไขปัญหาน้ีอาจทำาได้โดยการทำางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในท้องถ่ินเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ 
  ของการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กหญิงและสตรี นอกจากนี้ การอบรมชุมชนโดยทั่วไปเพื่อให้ความรู้กันและกัน หรือ
  คนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชน อาจเป็นวิธีในการสร้างเสริมศักยภาพและความอ่อนไหวต่อเรื่องเพศสภาพเพื่อจัดการช่องว่าง
  ในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กหญิงในบางชุมชน
 • ผู้คืนถ่ินอาจต้องการการรับรองหรือการแปลวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรมก่อนหน้านี้เพื่ออำานวยความสะดวกใน
  การลงทะเบียน อีกวิธีหน่ึงคือ ผู้จัดการเคสสามารถช่วยได้โดยการเช่ือมโยงผู้คืนถ่ินกับการประเมินท่ีสามารถช่วยกำาหนด
  ระดับการศึกษาหรือการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่ผู้คืนถิ่นควรได้รับ การประเมินดังกล่าวสามารถดำาเนินการโดยหน่วยงาน
  การศึกษาที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน และครู หรือคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษา การประเมินควรพิจารณาอายุและ
  ระดับวุฒิภาวะของผู้โยกย้ายถิ่น รวมถึงผลกระทบทางสังคมของการลงทะเบียนเรียนซ้ำาในโรงเรียนหรือการฝึกอบรม

ผู้คืนถิ่นควรได้รับคำาปรึกษา และมุมมองของผู้คืนถิ่นควรเป็นข้อมูลให้ทางเลือก และการปรับตัวของโอกาสที่มีในการศึกษา
และการฝึกอบรม ผู้จัดการเคสควรพิจารณาความต้องการด้านการศึกษาระดับบุคคลของผู้คืนถ่ินแต่ละคน หากความต้องการ 
ไม่สอดคล้องกับโอกาสท่ีมี ก็จะต้องมีทางเลือกอ่ืนในการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การให้คำาปรึกษาผู้คืนถ่ินมีความสำาคัญ
อย่างย่ิงเม่ือระบุและจัดการกับอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม เพราอยู่ในจุดท่ีเหมาะสมในการระบุอุปสรรค 
ที่ผู้คืนถิ่นเผชิญและยังสามารถเสนอวิธีที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการจ่ายค่าเล่าเรียนและหนังสือ รวมทั้งชุดนักเรียน อยู่ใน ภาคผนวก 5

2.5.5 การเข้าถึงสุขภาพและสุขภาวะ

การอำานวยความสะดวกในการช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นส่วนสำาคัญของบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งควรเป็นส่วน
หนึ่งของการดูแลอย่างต่อเนื่องและหลังกระบวนการโยกย้ายถิ่น ผู้โยกย้ายถิ่นที่คืนถิ่นทุกคนควรสามารถเข้าถึงการดูแล
สุขภาพได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว้ว่า “สุขภาพคือสภาพของสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางร่างภาพ จิตใจ และสังคม 
และมิได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคหรือความเจ็บป่วย” แต่ยังรวมถึง “การสามารถใช้สิทธิสูงสุดของมนุษย์ทุกคนโดยไม่มี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจหรือสังคม”10   

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ให้บริการจะเจอความท้าทายเมื่อพยายามช่วยผู้คืนถิ่นจัดการปัญหาสุขภาพของตน ความท้าทาย
อันดับต้น ๆ ได้แก่

25 ธรรมนูญของ WHO

25
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•  การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่ได้มีเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดโครงสร้างพื้นฐาน การขาดบุคลากรทางการ
  แพทย์ที่มีคุณวุฒิ รวมทั้งการขาดยา และความเป็นไปได้ในการรักษา
•  ขาดตัวเลือกการดูแลระยะยาวในพื้นที่ท้องถิ่นที่มีการคืนถิ่น
•  การขาดการดูแลที่ปรับให้เข้ากับปัญหาสุขภาพที่ผู้คืนถิ่นในสถานการณ์เปราะบางมี
•  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลที่ไม่สามารถจ่ายได้ ซึ่งรวมถึงการคมนาคมและการสูญเสียรายได้
•  ผลกระทบด้านลบจากการมีปัญหาสุขภาพ (เช่น ไม่สามารถทำางาน หรือการรับรู้ที่บกพร่องเกี่ยวกับสุขภาวะ)
•  ความแตกต่างด้านคุณภาพการดูแลระหว่างประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทาง (เช่น ต้องเปลี่ยนวิธีและสูตรการรักษา 
  หรือต้องปรับให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในส่วนของวิธีการดูแล)
•  ความจำาเป็นในการเปล่ียนการรักษาสุขภาพต้ังแต่เน่ิน ๆ (ถ้าจะให้ดี ควรทำาก่อนออกเดินทาง) และการติดตามตรวจสอบ 
  หลังเดินทางมาเพื่อดูผลกระทบเชิงลบในระยะสั้นและระยะยาว และ
•  ขาดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะทางในพื้นที่ที่มีการคืนถิ่น

เม่ือพิจารณาถึงความท้าทายเหล่าน้ี และความเป็นจริงว่าการรักษาพยาบาลบางประเภทไม่มีในบางบริบท เจ้าหน้าท่ีในโครงการ 
กลับคืนสู่สังคมควรพยายามสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาในที่สถาบันที่เหมาะสม โดยใช้รายการตรวจสอบด้านล่างนี้

ตารางที่ 2.5: อำานวยความสะดวกในการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเพียงพอ

สุขภาพร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และสามารถจัดการได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธี
การท่ีครอบคลุมและเป็นตัวเสริม สุขภาพจิตส่วนบุคคลและมิติทางจิตสังคมเพ่ือการกลับคืนสู่สังคม 
อยู่ใน หมวดที่ 2.6

ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่
ผู้คืนถิ่นอาจมีต่อครอบครัวของ
ผู้คืนถิ่น

จัดทำาผังข้อมูลบริการทางการแพทย์
ผ่านโครงการของรัฐบาล องค์กรนอก
ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางการ
แพทย์/ผู้ติดต่อ

การทำางานเพื่อช่วยให้แพทย์ในประเทศต้นทางสามารถเข้าถึงเวชระเบียนก่อน พร้อมคำานึงถึง
ข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูล และการรักษาความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักความยินยอม อาจจำาเป็นต้องแปลเวชระเบียนจากประเทศปลายทาง

ผู้คืนถิ่นที่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพในทันที ควรได้รับการรักษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่คำานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง หรือจัดเตรียมเอกสารราชการ
ควรระบุความต้องการเร่งด่วนด้านสุขภาพในเคร่ืองมือคัดกรองความเปราะบางระหว่างการ
สัมภาษณ์หรือการประเมินสุขภาพเคสก่อนการเดินทาง  หากและเมื่อรับทราบเกี่ยวกับความ
กังวลด้านสุขภาพ ผู้จัดการเคสควรทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม
ในการสนับสนุนการส่งต่อที่รวดเร็วเพื่อการดูแล

สถานะทางสุขภาพของผู้คืนถ่ิน อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คืนถ่ินและครอบครัวในทุกส่วน
หากผู้ปกครองท่ีมีเด็กเล็กกำาลังเผชิญกับภาวะสุขภาพในระยะยาวหรือเร้ือรัง การอำานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงการดูแลอาจหมายถึงการช่วยดูแลลูกเมื่อพวกเขาต้องไปพบแพทย์ตาม
นัดและพักผ่อนเม่ือจำาเป็น ในทำานองเดียวกัน คู่สมรสอาจมีภาระการดูแลท่ีสูง ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อความสามารถในการมีรายได้ จะต้องพิจารณาทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุที่บุคคลสามารถ
หรือไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เช่น สมาชิกในครอบครัวของผู้คืนถิ่น

ปรับปรุงข้อมูลนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการส่งต่อและประสานงาน

อำานวยความสะดวกในการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

สนับสนุนการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินและที่รักษาอยู่ เมื่อมีการระบุ
ความต้องการ   ให้ความสำาคัญกับการ
เข้าถึงโดยด่วนสำาหรับผู้โยกย้ายถิ่นที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง
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ตรวจสอบว่าการรักษาทางการแพทย์
ทั้งหมดเป็นไปด้วยด้วยความสมัครใจ
และได้รับความยินยอมที่ได้รับการ
บอกกล่าวจากผู้คืนถิ่น

ค่อย ๆ ประเมินความต้องการทางการ
แพทย์โดยแพทย์

ช่วยผู้คืนถิ่นรับมือกับอุปสรรคด้าน
การปกครองในการได้รับการดูแล
สุขภาพ เช่น เอกสาร ค่าธรรมเนียม 
และการเดินทางที่จำาเป็น

พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพของ
เหตุการณ์สร้างความหยุดชะงักและ
ความเครียดสะสม

การจัดทำาบันทึกความเข้าใจ (MoUs) อย่างเป็นทางการกับหน่วยงานของรัฐ สถานพยาบาล 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ สถาบันท่ีส่งต่อ (เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีหน่วยเฉพาะทางหลาย 
หน่วย) และการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการส่งข้อมูล และเวชระเบียนของผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
และรักษาความลับ สามารถช่วยในเรื่องความต่อเนื่องของการดูแลและการคุ้มครองผู้ป่วยได้
อย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงาน ซึ่งทำาให้การส่ง
ต่อผู้ป่วยราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตามหลักการกำาหนดชะตาตนเองและการมีส่วนร่วม ควรพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งให้ผู้
คืนถิ่นทราบเกี่ยวกับดูแลและสภาพทางการแพทย์ในทุกแง่มุม สิ่งนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้รับ
ผลประโยชน์สามารถดูแลสุขภาพและการฟื้นตัวของตน และเปิดโอกาสให้ผู้รับผลประโยชน์
ได้ตัดสินใจโดยมีข้อมูลอย่างดีที่สุดเกี่ยวกับความต้องการและการรักษาของตน  ควรให้การ
สนับสนุนทางการแพทย์เฉพาะหลังจากมีการตัดสินใจโดยมีข้อมูลจากผู้คืนถิ่น หรือจากบาง
คนท่ีสามารถตัดสินใจทางกฎหมายในนามของผู้คืนถ่ินในกรณีที่ผู้คืนถ่ินไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้  สำาหรับการตรวจและการรักษาทางการแพทย์ ควรได้รับความยินยอมที่ได้รับการ
บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะมีขั้นตอนใด ๆ เกิดขึ้น

ความต้องการทางการแพทย์อาจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อลำาดับความสำาคัญ ขีดความสามารถ และแรงจูงใจของผู้คืนถิ่น หากสภาพทางการ
แพทย์ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการเคสควรพิจารณาเชื่อมโยงผู้คืนถิ่นกับผู้ให้
บริการหรือบริการอื่น ๆ เพื่อได้ความคิดเห็นอื่น ๆ หรือการสนับสนุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยัง
ใช้ได้กับสภาพทางการแพทย์ที่พบใหม่ หรือที่ก่อนหน้าตรวจไม่พบ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการ
ช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

หากมีบริการ การดำาเนินงานในการเชื่อมโยงผู้คืนถิ่นกับการดูแลอาจประกอบด้วย: การเชื่อม
โยงกับผู้ให้บริการและการประกัน การอำานวยความสะดวกในการเดินทาง การประสานงาน 
การนัดหมาย และสนับสนุนผู้คืนถิ่นในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตน การพาผู้คืน
ถิ่นไปตามการนัดหมาย หากเป็นไปได้และหากผู้คืนถ่ินร้องขอ อาจมีประโยชน์มากในการทำา
ให้แน่ใจว่าผู้คืนถ่ินจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีและได้รับข้อมูลท่ีจำาเป็นท้ังหมดเก่ียวกับการดูแล 
ติดตามผล นอกจากน้ี แนะนำาอย่างย่ิงให้เช่ือมโยงผู้คืนถ่ินกับองค์กรหรือสถาบันท้องถ่ินอ่ืน ๆ  ที่
สามารถสนับสนุนผู้คืนถิ่นหลังการดูแลฉุกเฉินหรือในช่วงที่มีความต้องการการดูแลระยะยาว
หากมี

การหยุดชะงักของการดำาเนินชีวิต ความรุนแรง และความเครียดที่รุนแรงในบางครั้งอาจส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพในแบบที่ไม่คาดคิด หากผู้จัดการเคสทราบว่าผู้คืนถิ่นประสบกับภาระ
ความเครียดหรือการหยุดชะงักอย่างมากในชีวิต ควรให้ดูแลความต้องการด้านสุขภาพของผู้
คืนถิ่นมากเป็นพิเศษ

พัฒนาความร่วมมือและระเบียบ
ปฏิบัติความร่วมมือเพื่อการประสาน
งานระหว่างหน่วยงาน

สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
การดูแลสุขภาพสำาหรับผู้คืนถิ่น ควรรวมถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีความครอบคลุม ผู้คืนถิ่น
ต้องการข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับอายุและกับระดับการศึกษาและความเข้าใจ
ของผู้คืนถิ่นที่เป็นการให้ข้อมูล โดยมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและเพศสภาพ ส่วนนี้รวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการคุม 
กำาเนิดและการวางแผนครอบครัวที่มีอยู่ รวมทั้งข้อมูล การตรวจโดยสมัครใจการให้คำาปรึกษา และการรักษาโรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี/เอดส์ และไวรัสอื่นที่ติดต่อทางเลือด วัยรุ่นและผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงข้อมูลประเภทนี้ก่อนหน้านี้ อาจ
ต้องการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีและการเจริญพันธุ์

การดูแลสุขภาพแก่ผู้คืนถิ่นควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงใดก็ตามเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส ์(เช่น อัตราความชุกในประเทศต้นทาง 
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รวมถึงประเทศทางผ่านหรือประเทศเจ้าบ้าน) และประสบการณ์ใด ๆ ท่ีผ่านมาท่ีอาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการสัมผัสเช้ือเอชไอวี 
(เช่น การขายบริการทางเพศ การค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศ ประสบการณ์ด้านความรุนแรง
อันเนื่องมาจากเพศ หรือการใช้สารเสพติดแบบฉีด) หากผู้คืนถิ่นรายงานว่าอาจติดเชื้อเอชไอวีภายใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
(เช่น ในกรณีของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ) สถานพยาบาลควรยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัส (PEP) เพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

ควรจัดให้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคนในวัยเจริญพันธุ์ เมื่อมีการร้องขอและควรมาพร้อมกับ
ข้อมูลและการส่งต่อเพื่อการดูแลก่อนคลอดหรือการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายและหากมี สตรีมีครรภ์และเด็กหญิงควร
ได้รับการดูแลครรภ์อย่างครอบคลุมโดยไม่เลือกปฏิบัติตามสถานภาพการสมรส สัญชาติ ศาสนาอายุ หรือเหตุผลอื่นใด

ผู้คืนถิ่นที่ระบุว่าเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ควรได้รับการดูแลสุขภาพในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัตทิี่เคารพ
ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของพวกเขา สภาพแวดล้อมการดูแลนี้ควรให้พื้นที่ที่ปลอดภัยในการเปิดเผยสถานะของ
พวกเขาเพื่อให้สามารถระบุและตอบสนองการดูแลสุขภาพของผู้คืนถิ่น ส่วนนี้รวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะความต้องการการ
ดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพควรรับรู้ความเสี่ยงของความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการละเมิดทางเพศ
ต่อผู้คืนถิ่น และความเสี่ยงเหล่านี้ควรเป็นข้อมูลสำาหรับการให้การดูแลด้านสุขภาพ ผู้คืนถิ่นอาจเคยถูกค้ามนุษย์เพื่อแสวง
ประโยชน์ทางเพศ การขยายบริการทางเพศในประเทศบ้านเกิด ตามเส้นทางการโยกยายถิ่น หรือที่ประเทศปลายทาง หรือ
เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์แลกกับการเดินทางที่ปลอดภัย การสัญญาว่าจะให้การคุ้มครอง หรือให้สินค้าและบริการอื่น ๆ  
ผู้ที่เคยเจอการละเมิดหรือการทรมานขณะที่อยู่ห่างจากประเทศบ้านเกิดอาจมีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบาง
อย่างตามประสบการณ์ของตนที่ผู้ให้บริการควรมีความอ่อนไหวและตระหนัก

ข้อพิจารณาพิเศษ: ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ

ความรุนแรงที่มาจากเพศสภาพเป็นคำารวมของการกระทำาอันตรายใด ๆ ที่กระทำาต่อบุคคล ตามความแตกต่างทาง
เพศสภาพที่กำาหนดโดยสังคมที่ก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความทุกข์ทรมาน ภัยคุกคาม การบีบ
บังคับ และการพรากเสรีภาพอื่น ๆ ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วน
ตัว และอาจรวมถึง (แต่ไม่จำากัดเพียง) การกระทำาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพส่งผล 
กระทบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างมาก ตารางด้านล่างแสดงความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพรูปแบบต่าง ๆ

ตารางที่ 2.6: รูปแบบของความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ

ความรุนแรงทางร่างกาย • ตบ ดัน ผลัก เจาะ ตี เกา ทำาให้หายใจไม่ออก กัด ดึง เขย่า ถ่มน้ำาลาย เผา 
       บิด ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย บังคับให้กินสารที่ไม่พึงประสงค์
 • การป้องกันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือการสนับสนุนอื่น ๆ
 • การใช้วัตถุเป็นอาวุธเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บ

ความรุนแรงทางเพศ • ข่มขืนทางช่องคลอดหรือทวารหนัก
 • การสัมผัสทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
 • การล่วงละเมิดทางเพศและความต้องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับบางอย่าง
 • การค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศ
 • การบังคับดูสื่อลามก
 • การบังคับการตั้งครรภ์ การบังคับทำาหมัน การบังคับยุติการตั้งครรภ์
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 • การบังคับสมรส การสมรสในวัยเยาว์/การสมรสในเด็ก
 • การขลิบ/การตัดอวัยวะเพศหญิง
 • การตรวจสอบความบริสุทธิ์
 • การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง

ความรุนแรงทางจิตใจ / • การข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงหรือทำาร้ายผู้อื่น หรือเพื่อน หรือครอบครัว
อารมณ์  ผ่านคำาพูด หรือการกระทำา
 • การคุกคามในที่ทำางาน
 • การทำาให้ขายหน้าและการดูหมิ่น
 • การทำาให้โดดเดี่ยว และการจำากัดในการสื่อสารหรือการเคลื่อนไหว
 • การที่คู่ครองที่มีความรุนแรง ใช้เด็กเป็นวิธีควบคุมหรือบีบบังคับ

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ • ห้ามไม่ให้ทำางานร่วมกัน
 • ไม่ให้ร่วมตัดสินใจด้านการเงิน
 • ไม่จ่ายเงินหรือไม่ให้ข้อมูลทางการเงิน
 • การปฏิเสธการจ่ายบิลหรือให้ทรัพยากรแก่เด็ก
 • การทำาลายทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของร่วมกันหรือทรัพย์สินที่ผู้รอดชีวิตเป็น
  เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อผู้คืนถิ่นเปิดเผยว่าตนประสบความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ ผู้คืนถิ่นควรได้รับการสนับสนุน เช่น การตรวจ
สุขภาพเพื่อระบุและรักษาผลกระทบใด ๆ ด้านสุขภาพ (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ผู้คืนถิ่นควรได้รับตัวเลือกเกี่ยวกับผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพ ล่าม คนติดตาม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง

ผู้รอดชีวิตทุกรายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศควรได้รับยาต้านไวรัสฉุกเฉิน (PEP) หากมีให้บริการภายใน 72 ช่ัวโมง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีการแพร่เช้ือเอชไอวี สตรีและเด็กหญิงควรได้รับการคุมกำาเนิดฉุกเฉินภายใน 72 ช่ัวโมง
หลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ หากเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดและมีสิ่งเหล่านี้
พร้อม

ควรให้การสนับสนุนทางสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้คืนถิ่นทุกรายท่ีรอดจากความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ 
โดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ดูหมวดที่ 2.6)

เวชระเบียนและการจัดการข้อมูล
เวชระเบียนทั้งหมด รวมถึงชื่อของผู้คืนถิ่นที่เข้าถึงบริการดูแลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนสูง สิ่งเหล่า
น้ีควรเก็บไว้เป็นความลับและไม่ควรให้ใครไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า ตามข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว การคุ้มครอง
ข้อมูล และการรักษาความลับ ควรใช้หลักการ “จำาเป็นต้องรู้” เพ่ือท่ีว่าภายในสถานพยาบาลน้ัน จะเผยแพร่ข้อมูลท่ีสามารถ
ระบุตัวบุคคลได้แก่ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ที่จำาเป็นต้องรู้เท่านั้น

ควรมีเวชระเบียนที่ครบถ้วนแก่ผู้คืนถิ่นตลอดเวลา ส่วนนี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อได้สำาเนาเวชระเบียนจากผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพด้านสุขภาพก่อนและหลังการคืนถิ่น ผู้คืนถิ่นควรได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงใด ๆ ในการมีสำาเนาเวชระเบียน เพื่อให้
สามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำาสำาเนาหรือเก็บสำาเนา

เมื่อเป็นไปได้ ควรจัดตั้งสถานพยาบาลในแบบที่มีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว แผนกต้อนรับ ห้องรอ และห้อง
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รักษา ทั้งหมดนี้ควรจัดเพื่อป้องกันการที่ผู้อื่นอาจได้ยินการสนทนาส่วนตัวระหว่างผู้คืนถิ่นกับผู้ให้บริการ หรือกับเจ้าหน้าที่ 
ณ สถานบริการสุขภาพ หากใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บหรือดูข้อมูลผู้ป่วย ไม่ควรวางหน้าจอแบบที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่จำา
เป็นหรือผู้ป่วยอื่น ๆ สามารถดูเวชระเบียน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่าย ควรยึดหลักความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล
ทางการแพทย์ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการ
แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลง การทำาลายอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย การหายไปโดยอุบัติเหตุ การเปิดเผยที่ไม่
เหมาะสม หรือการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

2.5.6 การเข้าถึงอาหารและน้ำา

เมื่อผู้คืนถิ่นพยายามได้อาหารที่เพียงพอแก่ตัวเองหรือครอบครัว ก็อาจต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงการสนับสนุนที่
เป็นตัวเงินหรือบัตรกำานัลเพื่อซื้ออาหาร หากมี เมื่อเชื่อมต่อผู้คืนถิ่นกับบริการดังกล่าว ให้ความสำาคัญว่าตัวเลือกอาหารที่มี
เป็นไปตามข้อกำาหนดด้านโภชนาการหรือการควบคุมอาหารหรือไม่ (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือสุขภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้คืนถิ่น

เมื่อพูดถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร ผู้จัดการเคสควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เมื่อโภชนาการที่ไม่เพียงพออาจส่งผลเสียที่
ยาวนานต่อสุขภาพและสุขภาวะ เช่น กับเด็กหญิง หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ผู้คืนถิ่นที่ประสบภาวะ
ทุพโภชนาการมีความต้องการเฉพาะ และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพท่ีผ่านการฝึกอบรมควรมีส่วนร่วมในการออกแบบ
แผนการรักษาเพื่อจัดการภาวะขาดสารอาหารและทุพโภชนาการ การดำาเนินการเพื่อการรักษาใด ๆ ที่จำาเป็น ควรได้รับจาก
ผู้ชำานาญเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และถือตามการประเมินทางโภชนาการอย่างเหมาะสม

ผู้คืนถิ่นจำาเป็นต้องน้ำาในปริมาณที่เพียงพอสำาหรับการดื่ม การทำาอาหาร การทำาความสะอาด และสุขอนามัยส่วนบุคคล

เมื่อทำางานเพื่อได้ที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงสำาหรับผู้คืนถิ่น องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมจะต้องพิจารณาถึงความ
พร้อมของสถานที่ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิง  ต้องมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายที่จำากัดหรือความ
ปลอดภัยเมื่อพิจารณาถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำา แหล่งน้ำาใด ๆ ที่มีอยู่ควรเป็นไปตามระเบียบด้านสุขภาพในประเทศ
และมาตรฐานสากล หากมีคำาถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของแหล่งน้ำา ผู้จัดการเคสควรพิจารณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้แน่ใจว่าน้ำาสามารถด่ืมได้ ในบางกรณี ผู้จัดการเคสอาจต้องเช่ือมต่อผู้คืนถ่ินกับแหล่งน้ำาท่ีสามารถบรรทุก บรรจุลงขวด
หรือกรองได้

จะส่งต่อให้ใครเพื่อรับบริการดูแลสุขภาพ

• ผู้คืนถิ่นที่กลับมาพร้อมโรคหรือสภาวะที่ผิดปกติ  ข้อมูลนี้ควรรู้ก่อนเดินทางมาถึงในประเทศต้นทาง  ความรู้เกี่ยว
 กับบริการที่มีให้ในการรักษาและจัดการสภาวะเหล่าน้ีควรเป็นส่วนหน่ึงของการให้คำาปรึกษาก่อนออกเดินทาง
•  ผู้คืนถิ่นที่แสดงสัญญาณของความเจ็บป่วยหลังการคืนถิ่น และในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่
 สังคม
• ผู้คืนถิ่นที่ขอความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ

สำาหรับรายละเอียดของบริการส่งต่อที่เหมาะสม ดูผังข้อมูลบริการใน ภาคผนวก 8



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

79

2.5.7 การเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิ

กฎหมายระหว่างประเทศให้คำาแนะนำาพื้นฐานในเรื่องที่ว่าการคุ้มครองด้านความยุติธรรม และการคุ้มครองทางกฎหมาย
อะไรที่ควรให้แก่มนุษย์ทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้โยกย้ายถิ่น ในทุกขั้นของกระบวนการโยกย้ายถิ่น สิทธิเหล่านี้ประกอบด้วย ข้อ
สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมที่เป็นสาธารณะและเป็นกลาง สิทธิที่จะปรากฏตัวใน
การพิจารณาคดีของตนเอง และการแก้ต่างสำาหรับผู้ใดก็ตามที่ถูกตั้งข้อหากระทำาความผิดทางอาญา และสิทธิในการแก้ไข 
สำาหรับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาชญากรรม

 ¼  การประเมินความต้องการด้านกฎหมาย
 ผู้คืนถิ่นสามารถเข้าร่วมในระบบยุติธรรมด้วยเหตุผลหลายประการ ผู้จัดการเคสควรนำาความต้องการทางกฎหมายเข้า
 ไว้ในการประเมินเบื้องต้นตามความต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงความต้องการในการรายงานอาชญากรรมที่กระทำาต่อผู้คืนถิ่น
 ความต้องการความช่วยเหลือและคำาแนะนำาทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมในระบบยุติธรรม ในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน 
 ความต้องการมีตัวแทนทางกฎหมายหากถูกกล่าวหา ถูกตั้งข้อหา หรือถูกตัดสินว่าก่ออาชญากรรม ความจำาเป็นในการมี
 สิทธิที่ได้รับการสนับสนุนในกรณีต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซมหรือชดเชยทรัพย์สิน หรือการสนับสนุนทางแพ่งในกรณีของ
 ปัญหาการหย่าร้าง การปกครองดูแล หรือการเป็นผู้ปกครอง

 ควรดำาเนินการส่งต่อสำาหรับผู้คืนถิ่นที่มีความต้องการทางกฎหมายไปยังองค์กรหรือบุคคลที่มีความชำานาญเฉพาะ ที่เน้น
 ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งสามารถทำาการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการทางกฎหมายและการ
 ตอบสนองที่เหมาะสม สถาบันของรัฐ หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรนอกภาครัฐ หรือองค์กรภาคประชาสังคม สามารถ
 ให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและประเภทของความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ต้องการ  
 ควรรวมค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการวางแผนการกลับคืนสู่สังคม
 
 ¼ การเข้าถึงความยุติธรรม
 การเข้าถึงความยุติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่ช่วยให้คนสามารถใช้สิทธิและส่งเสริมความรับผิดรับ
 ชอบ การเข้าถึงความยุติธรรมอาจรวมถึงระบบความยุติธรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 •  ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่ง และมักรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้
   กฎหมาย (เช่น ตำารวจและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง) ตุลาการ (เช่น ศาลและตัวแทนทางกฎหมาย) ระบบราชทัณฑ์ 
   (เช่น เรือนจำาและระบบคุมประพฤติ) สถาบันสิทธิมนุษยชน (เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำานักงาน
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน) และกลไกการร้องทุกข์ (เช่น กระบวนการร้องทุกข์ของแรงงาน)
 •  ระบบยุติธรรมท่ีไม่เป็นทางการคือระบบท่ีจัดต้ังและดูแลโดยชุมชน เหล่าน้ีรวมถึงบรรทัดฐานทางสังคมและประเพณีท่ี
   ได้มาจากสถาบันทางศาสนาและการปฏิบัติหรือระบบการปกครองของชนพ้ืนเมือง

หากผู้คืนถิ่นต้องการรายงานอาชญากรรมที่กระทำาต่อตน เช่นการละเมิดกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ควรสำารวจตัวเลือกใน
ระบบการรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีอยู่ ผู้คืนถิ่นควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีการรายงานอาชญากรรมและ
ประโยชน์ ใด ๆ ที่ทราบ (เช่น ความเป็นไปได้ในการชดเชยหรือการคุ้มครองพิเศษ) และความเสี่ยง (เช่น การต้องกำาหนดชื่อ
ให้ประชาชนทราบ)

ผู้คืนถิ่นควรได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกระบวนทางตุลาการใด ๆ ที่มี โดยเฉพาะสำาหรับผู้โยกย้ายถิ่น ถ้ามี หรือกระบวนการใน
การรายงานอาชญากรรมบางเรื่อง เช่น สายด่วนเฉพาะเรื่อง หรือกระบวนการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงบนฐานของเพศ
สภาพหรือการค้ามนุษย์ ผู้โยกย้ายถิ่นควรได้รับการสนับสนุนเมื่อต้องการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหรือการตอบสนองอื่น ๆ ที่ไม่
เกี่ยวกับทางอาญาต่อข้อพิพาทและความขัดแย้ง เช่น ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์9

26 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นรูปแบบของความยุติธรรมที่นำาผู้ที่ได้รับอันตรายจากอาชญากรรม และผู้ที่รับผิดชอบต่ออาชญากรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ

ของผู้ที่ได้รับผลกระทบและความรับผิดรับชอบสำาหรับผู้ที่รับผิดชอบ

26
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ผู้คืนถิ่นอาจสามารถเข้าถึงการเยียวยาทางแพ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับอันตราย หากผู้คืนถิ่นต้องการ
การดำาเนินการเยียวยาทางกฎหมายทางแพ่งผ่านศาลแพ่ง ศาลชำานัญพิเศษ หรือคณะกรรมการระงับข้อพิพาท ผู้คืนถิ่นควร
จะได้รับการส่งต่อไปท่ีตัวแทนทางกฎหมายท่ีเหมาะสม ผู้คืนถ่ินควรได้รับการสนับสนุนในการย่ืนหมายเรียกหรือข้อร้องเรียน
ที่เหมาะสม และในการเข้าถึงบริการจากผู้ชำานาญเฉพาะที่มีอยู่สำาหรับการสนับสนุนผ่านกระบวนการพิจารณาคดีทางแพ่ง

กรอบกฎหมายที่สามารถนำามาใช้เพื่อดำาเนินการเยียวยาทางแพ่งอาจรวมกฎหมายต่อต้านความรุนแรง (รวมถึงความรุนแรง
ทางร่างกาย ทางเพศ และอารมณ์ รวมทั้งการละเมิด การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิด) รวมถึงการละเมิดสัญญา 
กฎหมายการเช่าทรัพย์หรือการอยู่อาศัย การจัดหางานที่ไม่เป็นธรรม และเงื่อนไขการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย

 ¼ ความร่วมมือกับระบบยุติธรรมทางอาญา
 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้คืนถิ่นบางคนอาจตกเป็นผู้เสียหาย คดีอาชญากรรม เช่น การค้ามนุษย์ ผู้คืนถิ่นและหน่วย 
 งานที่ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลืออาจเข้าร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากเป็นไปได้ ควรดูข้อมูลจาก
 บันทึกความเข้าใจ (MoUs) ที่มีการลงนาม ระบบหรือระเบียบปฏิบัติในการส่งต่อที่เป็นทางการ ที่กำาหนดกระบวนการ
 ความร่วมมือ กำาหนดว่าความร่วมมือต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และสนับสนุนการคุ้มครองผู้คืนถิ่นและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยว
 ข้องที่อาจมีความเสี่ยง

 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี: การแจ้งข้อกล่าวหาหรือการย่ืนบันทึกแจ้งความจากตำารวจ
 ให้ข้อมูลและข่าวกรองที่ช่วยคดีเพื่อจัดการกับผู้ลักลอบขนคนเข้าเมือง ผู้ค้ามนุษย์หรือนายจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
 ข้อมูลและข่าวกรองที่สามารถนำามาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นรายอื่น ๆ การเข้าร่วมเป็นพยานใน
 คดีอาญา หรือการได้รับค่าชดเชยจากการเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม

 ในกรณีท่ีผู้คืนถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญาในฐานะพยาน ประเทศต้นทางมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองทุกอย่าง
 ที่จำาเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแก้แค้นต่อตนและครอบครัว ผู้จัดการเคสสามารถช่วยกระบวนการนี้ โดย
 ช่วยให้ผู้คืนถิ่นประเมินความเสี่ยงของตน การประเมินความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลสำาหรับการสนับสนุนแก่ผู้คืนถิ่น ขณะที่ผู้
 คืนถิ่นกำาลังตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในการสืบสวนและการดำาเนินคดีในศาลหรือไม่  ผู้จัดการเคสยังสามารถช่วยให้ผู้คืนถิ่น
 เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการสืบสวน การพิจาณาคดี หรือการพิพากษาลงโทษที่มีการให้ข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการถูก
 กักขังหรือการปล่อยตัวผู้กระทำาผิด

 ¼ การมีส่วนร่วมกับระบบยุติธรรม
 ในบางกรณี ผู้คืนถิ่นจะถูกแสดงให้เห็นว่าพัวพัน ถูกกล่าวหา ถูกตั้งข้อหา หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรม 
 หากเป็นเช่นนี้ ควรเชื่อมโยงผู้คืนถิ่นกับความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควรดำาเนินการพิจารณาในทาง
 ปฏิบัติเพื่อให้ผู้คืนถิ่นตรวจสอบว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และสามารถใช้สิทธิของตนได้  
 ส่วนนี้อาจรวมถึงการให้ข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับระดับการศึกษาและการรู้หนังสือของผู้คืนถิ่น ในรูปแบบที่เข้าใจได้  
 ในภาพรวม ต้องทำาให้ผู้คืนถิ่นมั่นใจว่าจะสามารถให้ประโยชน์สูงสุดในกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ และทั้งหมด 
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ตารางที่ 2.7: การอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิ

2.6 ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านจิตสังคม

กระบวนพิจารณาตามกฎหมายอาจส่งผลกระทบหลายด้านและน่าสับสน จนลดทอนศักยภาพ
ของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้ว จนอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น 
โดยไม่เข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตตน ผู้จัดการเคสอาจช่วยให้ผู้คืนถิ่น
สามารถสนับสนุนตัวเองได้ดีขึ้นในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายและให้แน่ใจว่าผู้คืนถิ่น
เข้าใจถึงสิทธิของตนเองในกระบวนการดังกล่าว  โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คืนถิ่นได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้องและครอบคลุม  ส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้คืนถิ่นให้เข้าถึงข้อมูลที่ปรับให้เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับเคสของตนเป็นประจำา

การดำาเนินการทางกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้คืนถ่ินควรเกิดข้ึนหลังจากได้รับความยินยอม
ที่ได้รับการบอกกล่าวเท่านั้น ผ่านการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว ผู้คืนถิ่นควรเข้าใจความ
เสี่ยงหรือผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดจากการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการทางกฎหมาย ไม่ว่า
ทางใดที่อาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คืนถิ่นกับผู้อื่นไม่ว่าเมื่อใด รวมทั้งภาระผูกพัน
ทางการเงินและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

ใช้ผังบริการที่จัดทำาขึ้นในการระบุที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่คุ้นเคย กับประเด็นที่สัมพันธ์กับ
ความต้องการของผู้คืนถิ่นโดยเฉพาะ และมีความอ่อนไหวต่อปัญหาผู้โยกย้ายถิ่น การพาเข้า
ร่วมกระบวนพิจารณาตามกฎหมายอาจเป็นที่มาที่สำาคัญของการสนับสนุนผู้คืนถิ่น และอาจ
เป็นวิธีที่ดีในการเข้าใจว่าผู้คืนถิ่นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใน
กระบวนการทางกฎหมายหรือไม่

ในกรณีท่ีการมีส่วนร่วมใด ๆ ทางกฎหมาย อาจทำาให้ผู้คืนถ่ินมีความเส่ียงมากข้ึน ให้สนับสนุน
ขั้นตอนในการสนับสนุนการคุ้มครองจากอันตรายที่เพิ่มเข้ามา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ล่ามควรมีทักษะในการแปลข้อมูลท่ีอ่อนไหวและต้องรักษาเป็นความลับ ล่ามควรเตรียมพร้อม
ท่ีจะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่พูดยากหรือทำาให้เกิดความไม่สบายใจ และตระหนักถึงวิธีให้ข้อมูล 
ในลักษณะที่ไม่ตัดสินและมีความเข้าอกเข้าใจ  ผู้คืนถิ่นควรสามารถเลือกได้ว่าตนอยากใช้ล่าม
ชายหรือหญิงมากกว่ากัน

สนับสนุนผู้คืนถิ่นที่จำาเป็นต้องเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณาตามกฎหมายเพื่อรับ
ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเกี่ยวกับขั้นตอน
ทางกฎหมาย

รับและตรวจสอบความยินยอมที่ได้รับการ
บอกกล่าวตลอดกระบวนการทางกฎหมาย

ช่วยเหลือผู้คืนถิ่นในการค้นหาตัวแทนทาง
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้คืนถิ่น
โดยพาเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตาม
กฎหมายผ่านทนายความหรือผู้จัดการเคส

ประเมินว่าจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการ
คุ้มครองหรือการคุ้มครองพยานประเภท
ใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
ความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ

จัดให้มีล่ามชายและหญิงที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและมีความละเอียดอ่อน พร้อมให้
บริการในกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย
ทุกครั้งหากจำาเป็น

ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับบุคคลจะเป็นตัวสนับสนุนสภาวะทางจิตใจของผู้คืนถิ่น (เช่น ด้านอารมณ์
พฤติกรรม และวัฒนธรรม) และความสามารถในสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือเครือข่ายทางสังคมในเชิง
บวก และรับมือกับปัจจัยผลักดันด้านการโยกย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นซ้ำา   ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความช่วยเหลือทาง
จิตสังคมแก่บุคคลผ่านการให้คำาปรึกษา แต่ในบางกรณีควรพิจารณาการส่งต่อทางคลินิก การให้คำาปรึกษาทางจิต
สังคมอาจเหมาะกับผู้คืนถิ่นแม้ว่าผู้คืนถิ่นไม่มีความต้องการทางคลินิก เพราะกลไกการเผชิญปัญหาในเชิงบวกและ
ชีวิตทางสังคมที่ดี เครือข่าย และผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
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กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความทรงจำา และความเชื่อของผู้
โยกย้ายถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยเหตุผลที่ผู้โยกย้ายถิ่นตัดสินใจออกจาก
ประเทศของตน ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง วิธีการรับผู้โยกย้ายถิ่นในประเทศเจ้าบ้าน และวิธีปรับตัวและกลับคืนสู่สังคม
ของผู้โยกย้ายถิ่น รวมถึงการคืนถิ่นและการปรับตัวใหม่กับประเทศต้นทาง ประสบการณ์นี้อาจส่งผลต่อลักษณะที่ผู้คืนถิ่น
รับรู้โลกวัฒนธรรมของตน (เช่น บรรทัดฐานทางเพศ) พฤติกรรมของผู้คืนถิ่น และลักษณะที่ผู้คืนถิ่นทำางานในบริบทเก่าและ
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นบวกหรือลบ มากหรือน้อย รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติ ราบรื่น แต่ในบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ชีวิตชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
บังคับการโยกย้ายถิ่น หรือมีสภาพที่เป็นอันตรายหรือการแสวงหาประโยชน์ เมื่อมีการบังคับผู้โยกย้ายถิ่นให้คืนถิ่น หรือเมื่อ
การคืนถิ่นเป็นผลมาจากตัวเลือกที่เลือกยากโดยแทบไม่มีทางเลือก การทำาความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้และการพิจารณา
องค์ประกอบเหล่านี้ระหว่างให้ความช่วยเหลือสามารถอำานวยความสะดวกการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นตัวกำาหนดสุขภาวะทางจิตสังคมของบุคคลเมื่อคืนถิ่น การตีตรา 
ความรู้สึกผิด การรับรู้ตนเองเชิงลบ ความรู้สึกถึงความล้มเหลว ความรู้สึกสูญเสีย และปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเชิงลบในระดับ
ลึกอื่น ๆ อาจมาพร้อมกับความยากลำาบากในการได้รับการยอมรับหรือสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน ๆ อีกครั้ง  
ความท้าทายในการสร้างวิธีการทำามาหาเลี้ยงชีพ และความไม่แน่นอนในการเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่ในประเทศที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงช่วงที่ตนไม่อยู่ (หรือที่ผู้คืนถิ่นรับรู้ แตกต่างไปหลังมีประสบการณ์การคืนถิ่น) การให้ความสนใจกับมิติทางจิต
สังคมของการกลับคืนสู่สังคม และความท้าทายทางจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมที่การกลับคืนสู่สังคมแสดงออกมา เป็น
ส่วนสำาคัญในการสนับสนุนผู้โยกย้ายถิ่นให้ให้มีการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ความช่วยเหลือทางจิตสังคมเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญในการเสริมการดำาเนินงานอื่น ๆ  
ตรงนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนในด้านการทำามาหากิน เนื่องจากสภาพทางจิตวิทยาที่มีความเครียด ความ
วิตกกังวลลึก ๆ และการตีตราทางสังคมในระดับที่เป็นอันตราย ทำาให้เป็นยากที่บุคคลจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมการทำามา
หาเลี้ยงชีพหรือได้ประโยชน์จากโอกาสในการทำามาหากิน สภาวะทางจิตวิทยาดังกล่าวอาจแม้กระทั่งทำาให้การตัดสินใจที่
สอดคล้องเกี่ยวกับอนาคตเป็นเรื่องยาก

นอกเหนือจากการจัดสรรความช่วยเหลือและการส่งต่อที่เหมาะสมตามความต้องการ ผู้จัดการเคสยังเป็นตัวกลางสำาคัญใน
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโดยตรงแก่ผู้คืนถิ่น ในมิติทางจิตสังคมของการกลับคืนสู่สังคม ต้องมีการพิจารณามิติ
ทางจิตสังคมในปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้คืนถิ่น บทบาทของผู้จัดการเคสเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมด้านจิตสังคมควรเน้นที่

• การทำาความเข้าใจมิติทางจิตวิทยา ความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมของการโยกย้ายถิ่นกลับ
• ให้คำาปรึกษาด้านการกลับคืนสู่สังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจและให้การสนับสนุน และพิจารณาความต้องการและความ
 ตึงเครียดทางจิตสังคมของบุคคล
• ให้การสนับสนุนทางอารมณ์ขั้นต้นแก่ผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเครียดมากเป็นพิเศษในช่วงการให้คำาปรึกษา
• การส่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นที่ต้องการการให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยาหรือบริการทางจิตสังคมอื่น ๆ และ
• การทำาความเข้าใจว่าการสร้างระบบสนับสนุนทางจิตสังคม โดยชุมชนสามารถช่วยผู้ย้ายถิ่นกลับในกระบวนการกลับคืน
 สู่สังคม

เมื่อผู้จัดการเคสจัดการมิติด้านจิตสังคมของการกลับคืนสู่สังคม (นับจากการติดต่อครั้งแรกก่อนการเดินทาง เมื่อมาถึง และ
ผ่านการพูดคุยติดตามผลในระหว่างการให้คำาปรึกษา) ผู้จัดการเคสอาจเสริมสร้างความสามารถของผู้คืนถิ่นในการกลับคืนสู่ 
สังคมได้สำาเร็จ และความสามารถของครอบครัวและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการสร้างความความสำาเร็จนี้ (ดูหมวดที่ 3.4 
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางจิตสังคม) การพิจารณาถึงมิติทางจิตสังคมในกระบวนการกลับคืนสู่สังคม  
ทำาให้การดำาเนินการของผู้จัดการเคสมีประสิทธิผลมากขึ้นในการจัดการความซับซ้อนทางอารมณ์ในการคืนถิ่น รวมถึงการ
ออกแบบและดำาเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคม
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บทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางจิตสังคมประเภทต่อไปนี้ ซึ่งโดยปกติจะแนะนำาให้
พิจารณาในแผนการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคล ซึ่งสนับสนุนจากแนวทางเพิ่มเติมในภาคผนวก

2.6.1 การให้คำาปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิตสังคม
2.6.2   การให้คำาปรึกษากับผู้คืนถิ่นและครอบครัว
2.6.3 การวางแผนเกี่ยวกับแผนการส่งต่อเพื่อรับการสนับสนุนทางจิตและจิตสังคม

2.6.1 การให้คำาปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิตสังคม

นอกเหนือจากการให้การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม (ดูหมวดที่ 2.1) ผู้จัดการเคสอาจต้องสนับสนุนผู้คืนถิ่นใน
ช่วงที่มีปัญหาทางจิตสังคม   การสนับสนุนด้านสุขภาวะทางจิตสังคมของผู้คืนถิ่นจึงแพร่ไปสู่งานด้านอื่น ๆ ของผู้จัดการเคส 
และอาจจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาให้ผู้รับผลประโยชน์รู้สึกมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุน

การให้คำาปรึกษาทางจิตสังคมในบริบทของความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมเป็นการดำาเนินการสนับสนุนที่มีฐานมาจาก
การฟัง การซักถามที่เหมาะสม และการแบ่งปันข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้คืนถิ่น

• ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ของผู้คืนถิ่น
• ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงของการกลับคืนสู่สังคม
• ลดความรู้สึกผิด
• เพิ่มความภูมิใจในตนเอง
• ลดความรู้สึกของการถูกตีตรา
• บูรณาการเข้ากับชุมชน

ภาคผนวก I ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำาปรึกษาเพื่อให้การสนับสนุนทางจิต
สังคมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิง 1.D และ 1.E จะใหแนวทางแก่ผู้จัดการคดีโดยการช่วยเหลือ 
การให้คำาปรึกษา หรือสื่อสารกับผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความผิดปกติทางจิต เช่น สภาวะทางจิตใจหลัง
ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) ภาวะซึมเศร้า ความผิดปกติทางจิต หรือแม้กระทั่งผ่านวิกฤต
โรคจิตร้ายแรง

ผู้จัดการเคสอาจมีบทบาทสำาคัญในการประคับประคองหรือลดความทุกข์ทางอารมณ์ของผู้คืน
ถิ่น เทคนิคการสื่อสารทั้งหมดที่เสนอแนะในการให้คำาปรึกษา (ดูภาคผนวก I.A) พร้อมกับความ
รู้พื้นฐานของสัญญาณและอาการของความผิดปกติทางจิต มีประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศ
ความปลอดภัยและความไว้วางใจ และให้แนวทางแก่ผู้คืนถิ่นที่มีหรือไม่มีความผิดปกติทางจิตที่
ได้รับการวินิจฉัยเพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการเคสควรคำานึงถึงข้อจำากัดของตนเสมอ และไม่ควรพยายามทำาทุกอย่าง
ด้วยตัวเอง สำาหรับผู้ท่ีต้องการการสนับสนุนท่ีเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากกว่าเดิม การส่งต่อไปยังผู้ให้
คำาปรึกษาหรือนักจิตวิทยาที่ทำางานเฉพาะด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งจำาเป็นมาก สำาหรับผู้ที่ต้องการ
การดูแลทางคลินิคเฉพาะทาง การส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ผู้จัดการเคส
ควรอธิบายเหตุผลด้วยถ้อยคำาง่าย ๆ เกี่ยวกับการส่งต่อ รวมถึงประเภทการสนับสนุนที่ผู้คืนถิ่น
จะได้รับ พร้อมถามความเห็นของผู้คืนถิ่น (ไม่ควรลืมประเด็นการตีตราเกี่ยวกับสุขภาพจิต)
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การทำาความเข้าใจกลไกการรับมือ
การกลับคืนสู่สังคมมักจะประสบความสำาเร็จและยั่งยืนมากขึ้น หากผู้คืนถิ่นคิดถึงการโยกย้ายถิ่นกลับทั้งแง่บวกและแง่ลบ
มากกว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ เฉกเช่นประสบการณ์ชีวิตอื่นใด เพื่อสนับสนุนการคิดแบบนี้ ผู้จัดการเคสสามารถใช้ตาราง 
Renos Papadopoulos ที่เป็นตารางแสดงผลเหตุการณ์ที่ทำาให้ชีวิตวุ่นวาย ซึ่งจำาแนกการตอบสนองประสบการณ์ยุ่งเหยิง
ออกเป็นสามประเภท ตารางน้ีสามารถแนะนำาผู้จัดการเคสในการทำาความเข้าใจประสบการณ์และมุมมองเก่ียวกับการคืนถ่ิน 
ของกลุ่มต่าง ๆ (บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม) โดยสามารถจัดประสบการณ์ของผู้คืนถิ่นโดยการเรียงลำาดับคุณสมบัติ
เชิงบวกและเกื้อหนุน รวมทั้งองค์ประกอบเชิงลบและให้ผลตรงกันข้าม 

การระบุการตอบสนองในด้านลบต่อความท้าทายของประสบการณ์การโยกย้ายถิ่น ช่วยในการทำาความเข้าใจความต้องการ
ทางจิตวิทยาในปัจจุบัน และคาดการณ์วิธีที่เป็นไปได้ในการจัดการความต้องการ โดยการส่งต่อไปรับการดูแลในระดับที่
เหมาะสม การระบุคุณสมบัติเชิงบวกของผู้คืนถิ่นและพัฒนาการอันเกิดจากประสบการณ์การโยกย้ายถิ่น ช่วยในการปรับ
แผนการกลับคืนสู่สังคมให้เหมาะกับความต้องการทางจิตสังคมของผู้คืนถิ่น

ตารางที่ 2.8: กรอบผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ทำาให้ชีวิตวุ่นวาย

ที่มา: Papadopoulos, 2002

 ¼  ความทุกข ์ เป็นการตอบสนองเชิงลบต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และประกอบด้วยผลกระทบที่มักรับรู้ได้
   เช่น ความเจ็บปวด การสูญเสีย ความงุนงง และความสับสน รวมถึงอาการทางจิตและแม้แต่จิตเวชประเภทต่าง ๆ
   และความบกพร่องที่ผู้โยกย้ายถิ่นประสบ
 ¼  ความสามารถในการฟ้ืนตัว หมายถึงคุณสมบัติ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ และนิสัยของบุคคลท่ีช่วยให้ผู้คืนถ่ินสามารถ
   ทนต่อแรงกดดันได้ คุณลักษณะเชิงบวกเหล่าน้ี (เช่น การมองโลกในแง่ดี การเย้ยหยัน การเย้ยหยัน และการรับรู้ตัวเอง) 
   หน้าที่ (เช่น การฝึกการยอมรับ) และความสามารถ (เช่น การแก้ปัญหาและลักษณะส่วนบุคคล) จะรักษาไว้ตั้งแต่ช่วง
   ก่อนที่บุคคลนั้นจะเจอความท้าทายแม้จะเผชิญสิ่งนั้น หมายความว่าผู้คืนถิ่นอาจผ่านความยากลำาบาก ความรุนแรง 
   หรือการเดินทางที่อันตราย และใช้คุณสมบัติที่มีในการทนต่อความท้าทายเหล่านั้น
 ¼  พัฒนาการท่ีกระตุ้นจากสถานการณ์ท่ียากลำาบาก เป็นการตอบสนองเชิงบวกต่อความท้าทาย นอกจากความสามารถ
   ในการฟื้นตัว ทุกคนที่สัมผัสกับประสบการณ์ตึงเครียดยังได้รับบางสิ่งบางอย่าง มีสำานวนในภาษาและวัฒนธรรมส่วน
   ใหญ่ในทำานองว่า “อะไรก็ตามที่ไม่ทำาให้คุณตาย จะทำาให้คุณแข็งแกร่งขึ้น” สื่อถึงความเป็นจริงว่าการประสบการณ์] 
   เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำาให้ชีวิตวุ่นวายนั้นมีพลังการเปลี่ยนแปลงด้วย มันอาจทำาให้คนเปลี่ยนการมองโลก ลำาดับความ
   สำาคัญในชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และอื่น ๆ การตอบสนองเหล่านี้เรียกว่า “พัฒนาการที่กระตุ้นจากสถานการณ์ที่
   ยากลำาบาก” เพราะอ้างถึงแง่มุมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ถูกกระตุ้นจากการเจอประสบการณ์ที่ทำาให้ชีวิตวุ่นวาย
   ผู้โยกย้ายถิ่นอาจเรียนรู้ทักษะและภาษาใหม่ ค้นพบคุณสมบัติและทัศนคติใหม่ และสำารวจวัฒนธรรมใหม่ หรือสิ่งใด
   ก็ตามท่ีสามารถช่วยตนและครอบครัว โดยสามารถอาศัยองค์ประกอบเหล่าน้ีเม่ือมีการคืนถ่ิน และองค์ประกอบเหล่าน้ี
   ยังสามารถช่วยให้ผู้คืนถิ่นได้รับบทบาททางสังคมคืน และเสริมสร้างบทบาททางสังคมนี้ภายในชุมชนของตน แม้ว่า
   ผู้คืนถิ่นอาจให้ความสำาคัญกับเรื่องเล่าในแง่มุมลบของการคืนถิ่น แต่ก็มีประโยชน์และมีความสำาคัญในการช่วยให้
   ผู้คืนถิ่นได้ทบทวนถึงพัฒนาการที่กระตุ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำาบาก และวิธีที่นำามันมาใช้ได้ในช่วงการกลับคืนสู่
   สังคมไปยังประเทศต้นทางของตน

ความทุกข์ ความสามารถในการฟื้นตัว การพัฒนาที่ถูกกระตุ้น

บุคคล

ครอบครัว

ชุมชน

สังคม
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การสนับสนุนกลไกการทำางานด้านการรับมือ
ผู้คืนถิ่นสามารถใช้วิธีต่าง ๆ ในการรับมือที่มีการพัฒนาการตลอดชีวิต เช่น ช่วงโยกย้ายถิ่น กลไกการทำางานด้านการรับมือ
สามารถช่วยลดความรู้สึกทุกข์และช่วยให้ผู้คืนถิ่นจัดการกับสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความเครียดได้โดยตรง กลไกการทำางาน
ด้านการรับมือยังสามารถกระตุ้นพัฒนาการเพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่นก้าวไปข้างหน้าและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ตรง
นี้เป็นสิ่งสำาคัญมากเมื่อพูดถึงการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งมีความท้าทายทางจิตสังคมจากการปรับตัวใหม่ สามารถกระตุ้นให้เกิด
กลไกการรับมือต่อไปนี้ได้ เช่น

 ¼  ความต้องการและการค้นหาการสนับสนุนทางสังคม ไม่ว่าจะในหมู่ผู้โยกย้ายถิ่นคนอื่น ๆ หรือภายในชุมชน ก็เป็น
   ปัจจัยสำาคัญด้านความสามารถในการฟื้นตัว
 ¼  ศรัทธาและการภาวนา เป็นปัจจัยเก่ียวกับความสามารถในการฟ้ืนตัวท่ีผู้โยกย้ายถ่ินสามารถใช้เพ่ือลดความรู้สึกส้ินหวัง
 ¼  ความรู้สึกรับผิดชอบต่อผู้อื่น เป็นปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวที่ลดความเสี่ยงในการรับทัศนคติเชิงรับ
   และความเสี่ยงในการรู้สึกสิ้นหวัง ซึ่งอาจบั่นทอนการก้าวไปสู่การกลับคืนสู่สังคม
 ¼  ประสบการณ์การโยกย้ายถิ่น แม้จะยาก อาจกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ ในรูปแบบของการเรียนรู้ภาษาหรือทักษะ

กรณีศึกษาที่ 7: “การเริ่มต้นชีวิตใหม่” ในเอธิโอเปีย

การอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน ผนวกกับบริบทของประเทศต้นทางที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มักทำาให้ความรู้สึก
ห่างเหินและความไม่แน่นอนในกลุ่มผู้คืนถิ่นมีมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไอโอเอ็มเอธิโอเปียโดยการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับองค์กรนอกภาครัฐชื่อ Women in Self Employment (WISE) ได้ออกแบบการปฐมนิเทศสอง
วันในชื่อ “New Life Beginning” ที่ช่วยให้ผู้คืนถิ่นเริ่มมองว่าการกลับคืนสู่สังคมเป็นบทใหม่ของชีวิต New Life 
Beginning ช่วยให้ผู้คืนถิ่นหาวิธีในการเชื่อมต่อกับประเทศต้นทางอีกครั้ง

การปฐมนิเทศช่วยผู้รับผลประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการกลับคืนสู่สังคม โดยการ 
สำารวจจุดแข็ง ทักษะ และประสบการณ์ของตน การปฐมนิเทศนี้เสริมสร้างความเข้าใจของผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับโอกาส
ที่มีเมื่อคืนถิ่น ผู้คืนถิ่นจะบอกเล่าประสบการณ์ของตน สร้างความมั่นใจ และหารือเกี่ยวกับวิธีการลดปัญหาความ
ท้าทายท่ีอาจมีในการกลับคืนสู่สังคม ผ่านการสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ์และการเล่นบทบาทสมมติ นอกจากน้ี ผู้คืนถ่ิน 
ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้างรายได้ การศึกษา การฝึกอบรมอาชีพและ 
บริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกลับคืนสู่สังคม ย่ิงไปกว่าน้ัน หลังจากมีการคัดกรองจากไอโอเอ็ม ผู้คืนถ่ินอาจถูก 
ส่งต่อไปรับการอบรมทักษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐานอีกห้าวัน ซึ่งอำานวยกระบวนการโดย WISE

เพื่อเป็นการเพิ่มจำานวนผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด กิจกรรมการปฐมนิเทศเหล่านี้จัดขึ้นที่ศูนย์ขนส่ง ที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวง 
อาดดิสอาบาบา ก่อนที่ผู้รับผลประโยชน์จะกลับชุมชนต้นทาง การปฐมนิเทศจะดำาเนินการเป็นภาษาท้องถิ่นและผู้
คืนถิ่นจะได้รับคู่มือในภาษาท้องถิ่นของตนที่ตนสามารถอ้างถึงหลังออกจากศูนย์ขนส่ง

หลังจากปฐมนิเทศ ทีมที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมจากไอโอเอ็มจะติดตามผลกับผู้รับผลประโยชน์ในชุมชน เพื่อ
จัดทำาและดำาเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

           เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• พื้นที่เป้าหมายที่การคืนถิ่นไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลเกิดขึ้นพร้อมกัน
• เน้นผู้รับผลประโยชน์ที่ใช้เวลาในต่างประเทศนานพอสมควร หรือผู้ที่รู้สึกถูกตัดขาดจากชุมชนต้นทางของตน
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2.6.2 การให้คำาปรึกษากับครอบครัวของผู้คืนถิ่น

ความทุกข์ ความสามารถในการฟื้นตัว และพัฒนาการที่กระตุ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำาบากของบุคคล ไม่สามารถแยกออก 
จากของครอบครัว ครัวเรือน และชุมชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวสามารถเป็นองค์ประกอบของการสนับสนุน 
เม่ือช่วยให้ผู้คืนถ่ินสามารถรับมือกับความท้าทายในการกลับคืนสู่สังคม แม้กระน้ัน ครอบครัวยังอาจทำาให้ความทุกข์รุนแรงข้ึน 
เช่น เมื่อผู้คืนถิ่นมีปัญหาในการยอมรับญาติของตนที่กลับมาจากต่างประเทศเพราะเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นภาระ

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ การทำางานร่วมกันกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรมีในการสนับสนุนสุขภาวะแต่ละวันของผู้คืนถิ่น การให้ 
คำาปรึกษาครอบครัวอาจเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างการสนับสนุนนี้ การให้คำาปรึกษาครอบครัวสามารถเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในฐานะกลุ่มคน  การให้คำาปรึกษาสามารถเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัวและกระตุ้นทรัพยากรภายในและ
ภายนอกที่สามารถช่วยกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่นกลับ หรือทั้งครอบครัวที่ย้ายถิ่นกลับ

การให้คำาปรึกษาครอบครัวเมื่อคืนถิ่นควรเป็นไปตามการประเมินครอบครัว ผู้คืนถิ่นควรให้ผู้จัดการเคสทราบว่าตนต้องการ
ให้ผู้จัดการเคสให้คำาปรึกษาครอบครัวหรือไม่ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำาปรึกษาหรือไม่

 ¼  ในกรณีของ การคืนถิ่นของครอบครัว การคืนถิ่นอาจสร้างเสริมความเป็นเอกภาพหรือทำาให้ความสัมพันธ์ภายใน
   ครอบครัวแย่ลง  ผู้จัดการเคสที่ดูแลการกลับคืนสู่สังคมควรสำารวจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถช่วยให้ครอบครัว
   เผชิญกับอนาคตใหม่ในชุมชนต้นทาง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่งานของผู้จัดการ
   เคสการกลับคืนสู่สังคม ผู้จัดการเคสสามารถสนับสนุนครอบครัวที่คืนถิ่นให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการออกแบบแผนการ
   กลับคืนสู่สังคมร่วมกับครอบครัวท่ีพิจารณาความเส่ียงทางจิตสังคมและโอกาสท่ีเจอในประเทศต้นทาง คำาถามท่ีสามารถ
   นำาการสนทนานี้ ได้แก่
   • ลูกของคุณเกิดในต่างประเทศหรือไม่
   • ลูกของคุณพูดภาษาของประเทศนี้ได้หรือไม่
   • ลูกของคุณเข้าเรียนถึงระดับไหน
   • คุณและคู่สมรสของคุณได้เรียนรู้งานในต่างประเทศหรือไม่
   • ตอนนี้สิ่งที่คุณให้ความสำาคัญคืออะไร
   • คุณติดต่อกับครอบครัวคุณหรือไม่ ครอบครัวยินดีที่จะสนับสนุนคุณหรือไม่
   • คุณได้ติดต่อกับเพื่อน ๆ และสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนของคุณหรือไม่

 ¼  หากครอบครัวอยู่เบื้องหลัง สมาชิกครอบครัวอาจมีความรู้สึกหลายอย่างผสมกันกับญาติที่คืนถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
   หลังจากลงทุนเม็ดเงินในการช่วยให้ผู้คืนถิ่นเดินทางออกจากประเทศและตอนนี้ ต้องสนับสนุนญาติคนนี้เมื่อกลับมา 
   บ่อยคร้ัง ครอบครัวไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะเข้าใจว่าเหตุใดคนบางคนท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศถึงกลับมา “มือเปล่า”
   ความรู้สึกไม่ไว้วางใจและผิดหวังอาจส่งผลให้ญาติไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนผู้คืนถิ่นด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้วย
   เหตุนี้ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความรู้สึกของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คำาถามในการ
   ค้นหาความรู้สึกเหล่านี้ประกอบด้วย10 
   • คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการคืนถิ่นของญาติคุณ
   • คุณเห็นว่าตรงนี้เป็นความล้มเหลวหรือเป็นโอกาส
   • คุณคิดว่าญาติคุณเป็นภาระหรือไม่
   • คุณคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนการคืนถิ่นของญาติไปเป็นทรัพยากรสำาหรับครอบครัวได้อย่างไร

 ¼  ในกรณีที่ผู้คืนถิ่นหรือครอบครัวที่คืนถิ่นมีภาวะทางสุขภาพ (เช่น สุขภาพจิต) ต้องประเมินขีดความสามารถของ
   ครอบครัวในการจัดการกับญาติที่ได้รับผลกระทบ คำาถามเพื่อให้เข้าใจปัญหานี้ได้ดีขึ้นอาจประกอบด้วย

27 ผู้จัดการเคสควรขอความยินยอมจากผู้คืนถิ่นก่อนถามคำาถามเหล่านี้กับสมาชิกครอบครัว

27



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

87

   • คุณรู้เรื่องความผิดปกติทางจิตของญาติคุณหรือไม่
   • คุณคิดว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้หรือไม่ คุณมีทรัพยากรทางการเงินในการซื้อยาหรือไม่
   • คุณคิดว่าคุณจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อลดความทุกข์ของญาติ
   • คุณรู้ไหมว่าจะรับการสนับสนุนให้ญาติได้ที่ไหน
   • ในความเห็นของคุณ ชุมชนของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาวะด้านสุขภาพจิต
   • คุณคิดว่าชุมชนของคุณสามารถสนับสนุนคุณในการจัดการกับความผิดปกติทางจิตของญาติคุณได้หรือไม่

2.6.3 การวางแผนเกี่ยวกับแผนการส่งต่อเพื่อรับการสนับสนุนทางจิตและจิตสังคม

ตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 2.3.2 การส่งต่อที่มีประสิทธิผลจะได้ประโยชน์จากการเตรียมการล่วงหน้า ผู้จัดการเคสควรได้รับ
แจ้งเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้คืนถิ่นแต่ละคน ก่อนที่ผู้คืนถิ่นจะมาถึงในประเทศต้นทาง

สำาหรับสุขภาพจิตและการสนับสนุนทางจิตสังคม ผู้จัดการเคสควรทราบเกี่ยวกับอาการของความผิดปกติที่พบได้โดยทั่วไป 
วิธีการสื่อสารกับคนที่แสดงความผิดปกติเหล่านี้ออกมา และวิธีให้การสนับสนุนทางอารมณ์ขั้นต้น (ดูภาคผนวก I.D และ  
I.E) กลไกการส่งต่อควรมีสายการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงเส้นทางและข้ันตอนการส่งต่อท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน พร้อม 
ขั้นตอนตามลำาดับที่ชัดเจนและง่าย (ดูหมวดที่ 4.I.3)

ในแง่ของบริการการส่งต่อ มีความจำาเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่าง

1. การส่งต่อเพื่อช่วยชีวิตแบบทันทีเพื่อรับบริการทางจิตเวช จิตวิทยาคลินิก หรือหากไม่มี ก็รับบริการด้านสุขภาพทั่วไป
2. การส่งต่อไปรับการให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยาหรือจิตบำาบัด และ
3. การส่งต่อไปรับการสนับสนุนทางจิตสังคมทั่วไป

หมวดน้ีให้รายละเอียดควรส่งต่อผู้คืนถ่ินคนไหนไปรับการดูแลประเภทเหล่าน้ี บริการท่ีมีให้ในการดูแลแต่ละประเภทได้ระบุ
ไว้ใน ภาคผนวก 8 บริการส่งต่อทั้งหมดที่ระบุไว้ ตั้งแต่การดูแลทางจิตเวชเฉพาะทางเพื่อรับการสนับสนุนทางจิตสังคมทั่วไป 
จะให้ความสำาคัญกับสุขภาพจิตและสุขภาวะของผู้คืนถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน บริการ
เหล่านี้เสริมและเสริมสร้างการทำางานของผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมโดยให้คำาแนะนำาอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเกี่ยวกับการปรับแผนการกลับคืนสู่สังคมของแต่ละบุคคล

สิ่งที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษาบุคคลในด้านการส่ือสารและบริบทที่มี
ประสิทธิผล สามารถใช้กับครอบครัวได้ด้วย (ภาคผนวก I.A) โดยมีความแตกต่างอยู่บ้าง  ต้องรับ
เทคนิคการฟังที่มีประสิทธิผลมาใช้อย่างจริงจัง: ผู้ให้คำาปรึกษาจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการฟัง
สมาชิกของครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่กับการอนุญาตให้เด็กแสดงออก ความสมดุลยังเป็นสิ่งสำาคัญ
ในการฟังสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำาเสนอทุกมุมมอง ในบาง
กรณี การรับฟังรายบุคคลแยกกันไปอาจเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงออกอย่างมาก
พอเป็นสิ่งสำาคัญในการฟัง สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำาเสนอ
ทุกมุมมอง ในบางกรณี การรับฟังรายบุคคลแยกกันไปอาจเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกอย่างมากพอ
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การส่งต่อเพื่อได้รับการดูแลทางจิตเวชและจิตวิทยาคลินิก
ผู้คืนถ่ินท่ีประสบกับความผิดปกติร้ายแรงควรได้รับการส่งต่อเพ่ือรับความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพในเวลาท่ีเหมาะสม คนเหล่าน้ี 
คือผู้คืนถิ่นซึ่ง

•  มีรายงานว่าพยายามฆ่าตัวตายและยังมีความตั้งใจที่จะลองซ้ำาหรือขู่จะฆ่าตัวตาย
•  มีความก้าวร้าวมากและอาจทำาร้ายตัวเองหรือผู้จัดการเคส หรือคนที่อยู่ในองค์กร
•  เป็นผู้ใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด
•  สับสนมากจนไม่สามารถจำาข้อเท็จจริงง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวิตของตน (เช่น ชื่อตัวเอง) และไม่สามารถทำางานง่าย ๆ ได้ 
  (เช่น การกิน)
•  มีความทุกข์ใจและไม่สามารถสงบลงโดยใช้เทคนิคการทำาให้ผ่อนคลายที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของบทนี้
•  มีรายงานสภาพทางจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สามารถเข้าถึงยาเสพติดเป็นระยะเวลานาน
•  รับรู้ได้ว่าจะกลับไปมีสภาวะทางสุขภาพจิตที่ได้รับการวินิจฉัยไว้ และ
•  ขอการดูแลทางจิตเวช

การส่งต่อไปรับการให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบำาบัด
ผู้คืนถิ่นที่จะส่งต่อไปรับการให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบำาบัด คือคนที่

•  ถูกมองว่ายังคงแยกตัวหรือเก็บตัวเกือบตลอดเวลาและไม่แสดงความสนใจชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นรอบตัว
•  เมื่อคนเข้าหา ก็เกิดความไม่พอใจ หรือเริ่มร้องไห้
•  แสดงความลังเลอย่างมากในการสื่อสารเมื่อคนเข้าหา
•  มีความทุกข์อย่างมาก
•  เศร้าโศกหรือสื่อสารในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าตนมีความคิดที่รบกวนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต และ
•  มีรายงานว่าโดนกักขังอย่างยืดเยื้อ พบเจอความรุนแรงส่วนตัว หรือพบเห็นการเสียชีวิตอันน่าเศร้า

การส่งต่อเพื่อรับการสนับสนุนทางจิตสังคมทั่วไป
ผู้คืนถ่ินท่ีควรได้รับการส่งต่อเพ่ือรับการสนับสนุนทางจิตสังคมเพ่ิมเติมประกอบด้วยผู้ท่ีประสบปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ หรือ 
สังคม หรือผู้ที่ขอการสนับสนุนประเภทนี้

สำาหรับผู้คืนถิ่นในประเภทใด ๆ ข้างต้น ผู้จัดการเคสสามารถและควรยังคงจัดหาหรือประสานงานด้านอื่น ๆ ทุกด้านของ
แผนการกลับคืนสู่สังคม เช่น การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมและการติดตามผล

ตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) ในการระบุและส่งต่อไปยังผู้ให้บริการทางจิตสังคม จิตวิทยา หรือคลินิก ดูได้
ใน ภาคผนวก 5
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2.7 การปิดเคส

การจัดการเคสสามารถยุติได้หากระยะเวลาของการสนับสนุนสิ้นสุดลง รวมถึงหากผู้คืนถิ่นไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับการ
สนับสนุนด้านการจัดการเคสอีกต่อไป ผู้คืนถิ่นเลือกที่จะหยุดรับการสนับสนุน ผู้คืนถิ่นออกจากพื้นที่ หรือผู้คืนถิ่นออกเสีย
ชีวิต การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำาหรับช่วงที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง เป็นส่วนที่มีความสำาคัญในความช่วยเหลือ
ในการกลับคืนสู่สังคม

ถ้าจะให้ดี การปิดการจัดการเคสควรเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ได้ เป็นส่ิงท่ีต้องการ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้คืนถ่ินและ 
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ความช่วยเหลือยุติลงกะทันหัน ตัวอย่างเช่น ผู้คืนถิ่นอาจออกจากการรับบริการ
กระทันหันด้วยเหตุผลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้คืนถ่ินไม่ต้องการรับความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมตัวอีกต่อไป กำาลังเจออุปสรรค 
สำาคัญในการเข้าถึง ประเภทของความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่เหมาะสมอีกต่อไป ผู้คืนถิ่น
มีความก้าวร้าวหรือคุกคามผู้จัดการเคสหรือเจ้าหน้าท่ี หรือเกิดผลกระทบเชิงลบหรือมีการรับรู้ถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู้คืนถ่ิน
ในการได้รับการสนับสนุน ผลกระทบเหล่าน้ีเกิดจากการตีตราในการเข้าถึงบริการหรือภาระด้านการเดินทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการรับบริการ นอกจากนี้ ผู้คืนถิ่นยังออกจากบริการหากเลือกที่จะโยกย้ายถิ่นอีกครั้ง หรือเพราะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อรับ
บริการนั้นเยอะกว่าประโยชน์ที่ได้

เมื่อผู้คืนถ่ินแสดงความสนใจท่ีจะเลิกรับความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่ต้นหรือแสดงความสนใจท่ีจะโยกย้ายถิ่น 
อีกครั้งหลังกลับมาไม่นาน อาจเป็นประโยชน์ในการหาเหตุผลและพิจารณาว่าในบริการที่มีอยู่นั้น จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้
หรือไม่ เพื่อทำาให้บริการสามารถเข้าถึงได้และมีความเหมาะสมมากขึ้น

บางครั้ง การเลิกรับความช่วยเหลือในการให้บริการการกลับคืนสู่สังคมเป็นไปโดยไม่สมัครใจ เมื่อผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กร) อาศัยแหล่งเงินทุนภายนอก บริการอาจถูกยกเลิกเนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ นอกจากนี้ 
ความปลอดภัยหรือปัจจัยอื่น ๆ ด้านบริบท อาจบีบบังคับให้บริการปิดตัวลง หากพิจารณาว่าในการให้ความช่วยเหลือใน
การกลับคืนสู่สังคมมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงถึงขั้นยอมรับไม่ได้ นอกจากนี้ การยุติอย่างไม่สมัครใจยังรวมถึงสถานการณ์ที่
ผู้คืนถิ่นไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งอาจรวมถึงระดับการมีส่วนร่วม
หรือมาตรฐานพฤติกรรมขั้นต่ำา 

 ¼  ผู้จัดการเคสควรเตรียมตัวผู้คืนถ่ินในช่วงท่ีออกจากบริการ หากเป็นไปได้ ความต่อเน่ืองในการดูแลควรเป็นเป้าหมาย
   ของการปิดเคส หากเป็นไปได้ ควรมีการระบุบริการเพิ่มเติมที่มีในการคุ้มครองและช่วยเหลือ และควรมีการส่งต่อ
   อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ดีพอ ผู้จัดการเคสสามารถดำาเนินการส่งต่อและส่งข้อมูลที่มาพร้อมกับ
   ความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้คืนถิ่น และทำาผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยเท่านั้น การประสานกับผู้ให้บริการ
   ในอนาคตช่วยให้เกิด “การส่งต่อที่อบอุ่น” เพื่อที่ว่าการเปลี่ยนผ่านจะได้เป็นไปโดยง่าย และทำาให้ภาระความรับผิด
   ชอบในการดูแลใด ๆ ที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ตกอยู่กับผู้คืนถิ่นแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 ¼  ผู้จัดการเคสควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการส่งต่อไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีระยะเวลารอมาก
   พอเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใหญ่ ๆ ในการให้บริการ ตรงนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เมื่อช่องว่างในการให้บริการอาจเป็น
   อันตรายต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้โยกย้ายถิ่นหรือครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการดูแลสุขภาพกาย
   และสุขภาพจิต หรือการศึกษาของเด็ก

 ¼  เมื่อเป็นไปได้ ก่อนปิดเคส ควรทบทวนแผนการกลับคืนสู่สังคมเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้คืนถิ่น
   หรือไม่ การตรวจสอบดังกล่าวยังอาจระบุความต้องการใด ๆ  ที่ยังไม่มีการตอบสนองหรือความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่  
   ผู้คืนถิ่นควรมีส่วนร่วมในการทบทวน ควรสัมภาษณ์ผู้คืนถิ่นก่อนออกและการประเมินปิด ตรงนี้สามารถทำาให้เกิด
   การเปล่ียนผ่านท่ีประสบความสำาเร็จจากบริการการกลับคืนสู่สังคม และให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
   ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในอนาคต
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การเสียชีวิตของผู้คืนถิ่นขณะเข้าถึงความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม
ในกรณีที่โชคไม่ดีที่ผู้คืนถิ่นเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดก็ตามในขณะเข้าถึงการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ผู้จัดการเคสมีบทบาท 
สำาคัญที่จะต้องดำาเนินการ

ผู้จัดการเคสควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกในครอบครัวของผู้คืนถิ่นทราบ (หากยังไม่ทราบ) ในที่ที่ปลอดภัย
และเหมาะสม โดยเคารพศักดิ์ศรีของผู้คืนถิ่นที่เสียชีวิต หน่วยงานที่ให้บริการอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้คืนถิ่นควรได้รับการแจ้งด้วย

หากมีการสืบสวนหลังจากการเสียชีวิตของผู้คืนถ่ิน เช่น การสืบสวนด้านอาชญากรรมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้จัดการ 
เคสอาจต้องให้ข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผู้คืนถิ่นที่เสียชีวิต และการสนับสนุนที่ผู้คืนถิ่นได้รับ ทั้งนี้ควรทำาตามบันทึกความเข้าใจ 
(MoU) ที่ตกลงกันไว้ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานบริหาร
จัดการเคส

ไฟล์และข้อมูลท้ังหมดเก่ียวกับการจัดหาความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมให้แก่ผู้คืนถิ่นที่เสียชีวิตควรทำาสำาเนาถาวร
อย่างเหมาะสม

การเสียชีวิตของผู้คืนถ่ินมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือ ผู้จัดการเคสและผู้ให้บริการคนอ่ืน ๆ 
ควรได้รับการสนับสนุน เช่น การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและนายจ้าง เพื่อการดูแลตนเอง
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คู่มือการกลับคืนสู่สังคม  

ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืน
สู่สังคมในระดับชุมชน

ประเด็นสำาคัญ

3
• คำาจำากัดความคำาว่าชุมชนเป็นไปตามบริบทและขึ้นอยู่กับสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
 รวมทั้งแนวโน้มการโยกย้ายถิ่น

• ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูระดับชุมชนใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเจ้าของในพื้นที่ของกระบวนการกลับคืน
 สู่สังคมเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้คืนถิ่นและชุมชน

• โครงการคืนสู่สังคมที่จัดโดยชุมชนสามารถทำาได้หลายวิธี อาทิ โครงการที่ผู้คืนถิ่นจัดทำาร่วมกัน โครงการที่ตั้งขึ้นใหม่โดย
 ชุมชน หรือการร่วมผู้คืนถิ่นเข้าในโครงการชุมชนที่มีอยู่

•  การเพิ่มความสามารถผู้คืนถิ่นให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชนในภูมิลำาเนาและสร้างเครือข่ายทางสังคม
 สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นและปรับปรุงความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

•  การทำางานร่วมกับชุมชนเพื่อต่อสู้กับการตีตราและเพื่อปรับปรุงบริการเป็นสิ่งสำาคัญต่อความยั่งยืน

• ข้อมูลที่ครบถ้วนของชุมชนที่มีการคืนทิ้งสูงสามารถช่วยระบุความต้องการ และพลวัตรในท้องถิ่น
 รวมถึงการต่อยอดจากโครงการริเริ่มที่มีอยู่

ผู้จัดการ /
ผู้พัฒนาโครงการ

ผู้จัดการเคส /
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

ภาคีผู้ร่วม
ดำาเนินการ

ผู้ให้บริการหน่วยงานรัฐ
ในท้องถิ่น

ผู้กำาหนด
นโยบาย

บทที่
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การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมทางจิตสังคม
(กิจกรรมกลุ่ม)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(กิจกรรมสร้างรายได้)

กิจกรรมทางสังคม
(เข้าถึงบริการ)

การรวบรวมข้อมูล
ลักษณะและ

การแระเมินชุมชน

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมระดับชุมชน

• ผู้กำาหนดนโยบาย • ผู้จัดการ/ผู้พัฒนาโครงการ • ผู้จัดการเคส/เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

• หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น (ประเทศต้นทาง) • ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ • ผู้ให้บริการ

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและเงื่อนไขใน
การกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืน การดำาเนินการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวข้องกับผู้คืนถ่ินและชุมชนของผู้คืนถ่ิน
เพื่อจัดการกับความต้องการและข้อวิตกกังวลในวงกว้างยิ่งขึ้น โครงการริเริ่มที่จัดโดยชุมชนสามารถยกระดับการ
สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมในกลุ่มผู้ปฏิบัติระดับท้องถ่ินได้ โครงการริเร่ิมประเภทน้ีมีประโยชน์อย่างย่ิงเม่ือมีผู้คืนถ่ิน
จำานวนมากเดินทางกลับไปยังชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากการกลับคืนสู่สังคมที่จัดโดยชุมชนสามารถ
จัดการกับความตึงเครียดระหว่างผู้คืนถิ่นและชุมชนท้องถิ่น หรือทำาหน้าที่เป็นขีดความสามารถเพิ่มเติมของชุมชนที่
ต้องขยายออกเพื่อรองรับความต้องการของผู้คืนถิ่น

คำานำา

สถานการณ์ในชุมชนท่ีมีการคืนถ่ินส่งผลอย่างย่ิงต่อกระบวนการกลับคืนสู่สังคม ชุมชนท่ีมีเครือข่ายสังคมท่ีเข้มแข็งและเข้าถึง 
ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถให้การสนับสนุนและคุ้มครองผู้คืนถ่ิน อีกท้ังชุมชนเองก็จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการกลับคืน
สู่สังคม แต่หากชุมชนไม่สามารถจัดหาเครือข่ายและทรัพยากรเหล่านี้ ประสบการณ์การคืนถิ่นอาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ชุมชนและผู้คืนถิ่นได้ 

นอกจากนี้ผู้คืนถิ่นอาจไม่เป็นที่ยอมรับกลับเข้าสู่ชุมชนเสมอไป แม้ว่าจะเป็นชุมชนต้นทางของผู้คืนถิ่นเองก็ตาม การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจเพื่อหางานตามที่คนรับรู้หรือที่เกิดขึ้นจริงสร้างความตึงเครียดให้กับบริการและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มี
การคืนถิ่นสูง และการตีตราผู้คืนถิ่นเป็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำาเร็จ อุปสรรคเหล่านี้
ยังกีดกันไม่ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากทักษะใหม่หรือประสบการณ์ที่ผู้คืนถิ่นสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนได้ ความกดดัน
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และตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีแนวโน้มที่จะเกิดมากขึ้น เมื่อมีผู้โยกย้ายถิ่นจำานวนมากเดินทางกลับภูมิลำาเนาไปยังชุมชน
แห่งใดแห่งหนึ่งในระยะเวลาอันสั้น

เน่ืองจากขอบเขตของโครงการกลับคืนสู่สังคมมักไม่ครอบคลุมการทำางานในทุกชุมชนท่ีมีการกลับคืนถ่ินได้ ดังน้ันจึงควรกำาหนด 
เป้าหมายในการช่วยเหลือไปที่ชุมชนซึ่งมีผู้คืนถิ่นอยู่หนาแน่น และระบุปัญหาเฉพาะด้านที่โครงการสามารถแก้ไขได้ ปัญหา
เหล่านี้อาจได้แก่การตีตรา การไม่มีงานทำา หรือความกดดันที่เกิดขึ้นกับบริการต่าง ๆ นอกจากนี้แนวทางแก้ไขปัญหาระดับ
ชุมชนควรดำาเนินการในพื้นที่ที่หน่วยงานท้องถิ่นมีแรงจูงใจในการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม และมีโครงสร้างพื้นฐานและ
ความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน 

การทำางานกับชุมชนที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ให้สามารถยอมรับ สนับสนุน และเปิดใจรับผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่ชุมชนได้
มากขึ้น เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ข้อเสนอแนะสำาคัญเพื่อการดำาเนินการที่ประสบความสำาเร็จคือ
แนวทางแก้ไขปัญหาระดับชุมชนควรครอบคลุมประโยชน์ต่อทั้งผู้คืนถิ่นและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ แม้ว่าแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
อาจดูแตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน การทำางานตามผลการประเมินความต้องการและการทำางานร่วมกับเครือข่ายที่
จัดตั้งขึ้นอาจเป็นวิธีท่ีดีในการระบุโครงการริเริ่มและการดำาเนินการที่มีโอกาสที่จะสร้างความเช่ือมโยงต่อโครงการและทำาให้
เกิดผลกระทบสูง

แนวทางแก้ไขปัญหาการกลับคืนสู่สังคมระดับชุมชนควรใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยออกแบบและตัดสินใจเก่ียวกับวิธีแก้ปัญหา 
ร่วมกับสมาชิกของชุมชนท้ังกลุ่มผู้คืนถ่ินเองและผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี วิธีน้ีช่วยให้สามารถกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีตรงกับจุดแข็ง
ทรัพยากร ความต้องการ และข้อวิตกกังวลของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของการกลับ
คืนสู่สังคม วิธีการแบบมีส่วนร่วมยังสามารถช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจริง หรือที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้คืนถิ่นกับสมาชิก
ของชุมชน เนื่องจากเป็นวิธีที่อาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและข้อวิตกกังวลในวงกว้างขึ้นกว่าผู้คืนถิ่นรายบุคคล 
และช่วยในการจัดการกับความต้องการและข้อวิตกกังวลเหล่านั้น

นอกจากนี้โครงการริเริ่มระดับชุมชนควร:

• มุ่งเน้นการทำางานในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อจัดการกับอุปสรรคของชุมชนในการกลับคืนสู่สังคม 
• ส่งเสริมการสนทนา ความสามัคคี และการเพิ่มขีดความสามารถทางสังคม
• สนับสนุนการฟื้นตัวของผู้คืนถิ่นและชุมชน 
• สนับสนุนความยั่งยืนระยะยาวของผลที่เกิดขึ้นจากแนวทางแก้ไขปัญหา 

เน้ือหาในบทน้ี ครอบคลุมการทำาความเข้าใจกับความเส่ียงระดับชุมชนและปัจจัยในการป้องกันและช่วยเหลือชุมชนเพ่ือให้การ
กลับคืนสู่สังคมสามารถให้การสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้คืนถ่ินมากท่ีสุด นอกจากน้ียังกล่าวถึงวิธีประเมินความต้องการ 
ของชุมชนแบบรอบด้าน วิธีพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจชุมชมที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม วิธีจัดตั้งบริการที่เข้าถึงได้และปรับ
ให้เหมาะกับความต้องการของผู้คืนถิ่นและชุมชน และวิธีเสริมความสามารถของผู้คืนถิ่น ในการแบ่งปันประสบการณ์และ
สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชน 
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3.1 การกำาหนดและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการออกแบบโครงการระดับชุมชนที่มีบริบทเฉพาะเจาะจง การกำาหนดว่า “ชุมชน” ประกอบด้วยใครบ้างเป็นเรื่องสำาคัญ
ยิ่งยวดและอาจไม่ตรงกับสิ่งที่มองเห็นเสมอไป สำาหรับวัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้ คำาจำากัดความของชุมชนคือ “บุคคล
จำานวนมากท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นประจำาภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยึดถือค่านิยม 
ความเช่ือ และทัศนคติแบบเดียวกัน”9 คำาจำากัดความของชุมชนเป็นบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงและข้ึนอยู่กับสภาพทางวัฒนธรรม
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวโน้มการโยกย้ายถิ่นในพื้นที่ 

หน่ึงในแนวทางท่ีใช้กำาหนดชุมชนคือการใช้ วิธีการทางระบบนิเวศ10 แนวทางน้ีรับรู้ว่าผู้คืนถ่ินแต่ละคนมีตัวตนอยู่ในระบบของ 
หน่วยงานที่มีการสื่อสารระหว่างกันและอาจสนับสนุนหรือขัดขวางการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น 

การระบุชุมชนผู้คืนถิ่นสามารถทำาได้โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเพื่อทำาความ
เข้าใจว่าสถาบัน องค์กร หรือบุคคลใดที่ถือว่าเป็นสมาชิกที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อระบุหน่วย
งานเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำาเนินโครงการสามารถเชิญผู้ให้ข้อมูลหลัก (เช่น ผู้นำาทางศาสนา หน่วยงานในท้องถิ่น หัวหน้าองค์กร
ที่ดำาเนินการโดยชุมชน ผู้สูงอายุที่มีชื่อเสียงหรือคนอื่น ๆ) มาร่วมการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบของการกลับ
ภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่สังคมในชุมชน และความช่วยเหลือระดับชุมชนที่เป็นไปได้ตามความคิดของพวกเขา

รูปที่ 3.1: ทำาความเข้าใจระบบนิเวศของผู้คืนถิ่น

28 IOM Handbook on Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse (จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้)
29 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทางระบบนิเวศในด้านการกลับคืนสู่สังคมได้ใน Setting Standards for an Integrated Approach to Reintegration, (Samuel Hall/
IOM, 2017) มอบหมายงานโดยไอโอเอ็ม และสนับสนุนเงินทุนจาก DFID

เนื้อหาส่วนน้ีนำาเสนอคำาจำากัดความของชุมชนและให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมสำาหรับ
โครงการที่จัดทำาโดยชุมชน

คำาจำากัดความของชุมชน
แนวทางแบบการมีส่วนร่วม

ระดับมหภาค: ทัศนคติและ
วัฒนธรรมของสังคม

ระดับภายนอก: ภาคเอกชน,
ภาครัฐ, ผู้ให้บริการ

ระดับภายใน: ภาคประชาสังคม,
องค์กรชุมชน, เพื่อนบ้าน

ระดับจุลภาค: บ้าน, เพื่อนฝูง,
ครอบครัว, คนรู้จัก

ผู้คืนถิ่น

28

29
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การประเมินและการมีส่วนร่วมของชุมชนควรใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเสมอ ซึ่งหมายความว่าต้องมีการปรึกษาหารือกับ
ผู้คืนถิ่น ครอบครัว หรือชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับ การมีส่วนร่วม (การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตัวเองในการประเมินและ
การตัดสินใจเก่ียวกับการกลับคืนสู่สังคม) สามารถเพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับการเพ่ิมขีดความสามารถ การพ่ึงพาตนเองและ 
ความเป็นเจ้าของงานในโครงการต่าง ๆ วิธีการนี้รับทราบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการคืนสู่สังคมรู้ถึงความต้องการด้านการ
พัฒนาและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี และมีความเข้าใจเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับวิธีทำาให้การกลับคืนสู่สังคมมีความย่ังยืนมากข้ึน

การสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มใหญ่เม่ือทำาการประเมินชุมชนและเม่ือตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการคืนสู่
สังคมทำาให้เกิดกระบวนการทำางานร่วมกัน ระหว่างการพูดคุยในการสัมภาษณ์จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและ
จุดมุ่งหมายของโครงการคืนสู่สังคมอย่างชัดเจน และตอบคำาถามใด ๆ ที่มีเพื่อจัดการกับความคาดหวังต่าง ๆ 

การทำาให้วิธีการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมคนทุกกลุ่ม

 ¼ ต้ังคำาถาม: ใครบ้างท่ีควรรวมอยู่ในกระบวนการ ใครบ้างท่ีจะมีส่วนสร้างผลเชิงบวกต่อกระบวนการ ใครบ้างท่ีจะทำาให้
  เกิดความท้าทายต่าง ๆ 
 ¼ ระบุ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคน
  เหล่านั้น 
 ¼ สัมภาษณ์: ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรงโดยการไปพบพวกเขา
 ¼ ตระหนัก: ถึงความไม่สมดุลของอำานาจในการออกความเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใครบ้างที่อาจมีอำานาจในการ
  ออกความเห็นน้อยกว่า ผู้หญิง เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้ที่มีการศึกษาน้อย กระบวนการควรสร้างโอกาสในการมี
  ส่วนร่วมให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
 ¼ จัด: การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการประชุมแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและสถานที่ที่สะดวกเป็นพิเศษสำาหรับผู้เข้า
  ร่วมที่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นน้อยที่สุด หรือเสนอที่จะจัดประชุมแยกต่างหากหรือประชุมแบบส่วนตัวหาก
  เหมาะสม
 ¼ สร้าง: โอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความเห็นหรือมุมมองแบบไม่ออกนาม หรือในพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดความไว้
  วางใจและการเปิดใจยอมรับ

การครอบคลุมคนทุกกลุ่มและความอ่อนไหวต่อความขัดแย้งในการเข้าร่วมแบบมีส่วนร่วม

ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน จุดสำาคัญคือต้องตระหนักถึงปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในชุมชนและ
การกีดกันทางสังคมต่อคนบางกลุ่มโดยเฉพาะ มิฉะน้ันกระบวนการอาจทำาให้ปัญหาเหล่าน้ีรุนแรง
ขึ้นโดยการตัดคนบางกลุ่มที่ถูกกีดกันทางสังคมอยู่แล้วออกไป หรือเป็นการเสริมพลวัตรของ
พลังงานเชิงลบ ด้วยเหตุนี้ การพยายามรวบรวมมุมมองที่แตกต่างกันไว้ในกระบวนการประเมิน
และการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
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ก่อนดำาเนินการเพ่ือให้ความช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชน ต้องทำาการประเมินชุมชนแบบรอบด้านหรือ
ท่ีเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลลักษณะของชุมชน ข้อมูลลักษณะของชุมชนคือส่ิงท่ีระบุความต้องการและทรัพยากรของ
ชุมชน รวมไปถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นกลับต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ข้อมูลของชุมชนยังช่วยระบุปัจจัย
ขับเคลื่อนการโยกย้ายถิ่น อุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน และแหล่งที่มาของความสามารถในการฟื้นตัว
ของชุมชน  การรวบรวมข้อมูลลักษณะของชุมชนขึ้นอยู่กับคำาจำากัดความของชุมชนในบริบทเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การประเมินชุมชนเป็นแนวทางในการทำาความเข้าใจว่าความช่วยเหลือที่จะมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดคือความช่วยเหลือในด้านใด รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถนำามาใช้เพ่ือดำาเนินโครงการ การประเมินและ
กระบวนการพัฒนาโครงการควรใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมและครอบคลุมท้ังผู้คืนถ่ินและผู้ท่ีไม่ใช่ผู้โยกย้ายถ่ินในชุมชน

3.2 การประเมินชุมชนและโครงการ

การศึกษาที่ดำาเนินการในปี พ.ศ. 2559 โดย Altai Consulting ให้แก่ไอโอเอ็ม โมร็อกโกเสนอแนะว่าหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ช่วย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชน

• ผู้โยกย้ายถิ่นจำานวนมากประมาณหนึ่งที่เดินทางกลับภูมิลำาเนาในชุมชนเดียวกันภายในระยะเวลาอันสั้น 
• ผู้โยกย้ายถิ่นมีคุณสมบัติเพียงพอ (หมายถึงทักษะของผู้คืนถิ่นตรงกับโครงการคืนสู่สังคม) 
• ความสนใจของชุมชนท้องถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วม
• ความพร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค
• ความพร้อมใช้ของบริการต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ
• เสถียรภาพ ความมั่นคง และโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับ 
• กิจกรรมภาคประชาสังคม

ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีจะต้องประเมินบริบทของชุมชนอย่างรอบคอบเพ่ือพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่าน้ีหรือไม่

3.2.1 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ลักษณะของชุมชน

โดยทั่วไปแล้วความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลลักษณะของชุมชนที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในชุมชนที่มีผู้คืนถิ่นอยู่หนาแน่นหรือชุมชนเกิดความกดดันจากการโยกย้ายถิ่นออกจากภูมิลำาเนาสูง
ข้อมูลลักษณะของชุมชนช่วยให้องค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมด้านการกลับคืนสู่สังคมสามารถช่วยทั้ง 
ผู้คืนถิ่นและชุมชนผู้รับได้อย่างไร และกระบวนการกลับคืนสู่สังคมส่งผลอย่างไรต่อชุมชม 

ตัวบ่งชี้ระดับชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลักษณะชุมชน สามารถให้ข้อมูลเพื่อใช้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะ
สมสำาหรับพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง นอกจากนี้ข้อมูลลักษณะชุมชนยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายหรือความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นกับแนวทางแก้ไขปัญหาระดับชุมชน การวิเคราะห์ตัวชี้วัดร่วมกับข้อมูลลักษณะชุมชนที่รวบรวมมาจะช่วยระบุ

เนื้อหาในบทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดของขั้นตอนแรกในการพัฒนาโครงการที่จัดทำาโดยชุมชน

3.2.1 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ลักษณะของชุมชน 
3.2.2 การพัฒนาความช่วยเหลือระดับชุมชน
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ปัญหาเฉพาะด้าน เช่น การขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งอาจทำาให้เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างสมาชิกของชุมชนที่เป็นผู้คืนถิ่น
และที่ไม่ใช่ผู้คืนถิ่น การประเมินชุมชนควรคำานึงถึงความอ่อนไหวต่อความขัดแย้งเสมอ โดยให้ความสำาคัญกับความรู้สึกไม่
พอใจหรือความเป็นศัตรูต่อผู้คืนถ่ินท่ีอาจเกิดขึ้นหากผู้คืนถิ่นแต่ละคนถูกมองว่าได้รับประโยชน์หรือรางวัลที่ไม่สมส่วนกับ
ประชากรที่ไม่ใช่ผู้คืนถิ่น

ตัวชี้วัดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลลักษณะชุมชนรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง

การประเมินควรพิจารณาว่าทรัพยากรสำาหรับสมาชิกของชุมชนมีความพร้อมใช้แค่ไหน และการเข้าถึงทรัพยากรมีความแตกต่าง 
กันไปตามอายุ เพศ ขนาดครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา ความ(ไม่)พิการ หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ หรือไม่ การวิเคราะห์
น้ีสามารถทำาได้โดยการเปรียบเทียบทรัพยากรกับลักษณะทางสังคมและประชากรเพื่อทำาความเข้าใจวิธีการกระจาย
ทรัพยากร ทั่วทั้งชุมชน

เมื่อการรวบรวมข้อมูลลักษณะชุมชนขั้นพื้นฐานแล้วเสร็จ องค์กรหลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมควรดำาเนินการวิจัย
และวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม สิ่งสำาคัญคือต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการประเมินและการวิเคราะห์ที่องค์กรหลักหรือผู้อื่นเคย
ทำาไว้แล้วหรือไม่และใช้ข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่ทำาได้ ในแง่นี้ผู้ที่ทำางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือระดับชุมชนจึงควรสื่อสารกับผู้
จัดการเคสที่ให้ความช่วยเหลือระดับบุคคลแก่ผู้คืนถิ่นในชุมชนเป้าหมายบ่อย ๆ เนื่องจากประสบการณ์ของผู้คืนถิ่นสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
 
ตารางด้านล่างแสดงคำาถามที่สามารถนำาไปใช้หรือปรับใช้เมื่อทำาการประเมินชุมชนและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่แนะนำา

ลักษณะทางสังคมและประชากร ทรัพยากรตามลักษณะของชุมชน

การแจกแจงอายุประชากร

การแจกแจงเพศของประชากร

กิจกรรมเพื่อสังคม

เครือข่ายสนับสนุน

ความครอบคลุมทางสังคม (การเลือกปฏิบัติ
ความรุนแรง การล่วงละเมิดตามเพศสภาพ
เพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ อายุ สถานการณ์เป็น
ผู้โยกย้ายถิ่น ศาสนา ความสามารถ/ความพิการ
รสนิยมทางเพศ 

การแจกแจงชาติพันธุ์ของประชากร

ความสำาเร็จด้านการศึกษา

อัตราการโยกย้ายถิ่น

การรับรู้เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่น

ระดับความปลอดภัย รวมถึงความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และ
เสถียรภาพ (ความไม่มีเสถียรภาพ) ทางการเมือง

รายได้และการจ้างงาน

การเข้าถึงบริการ (ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และโรงเรียน)

ความครอบคลุมความต้องการที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ (ได้แก่ ความมั่นคง
ด้านอาหาร สุขภาพ การศึกษาและการฝึกอบรม การจัดการน้ำาดื่ม การกำาจัด
สิ่งปฏิกูล และการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ที่พักพิง) 

การเชื่อมโยงกับผู้พลัดถิ่นหรือโครงการสำาหรับผู้พลัดถิ่น

ความมั่นคงด้านที่ดินทำากินและการครอบครองที่ดิน

ภาษาที่พูด

การเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและความยุติธรรม

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการคืนสู่สังคมที่มีอยู่หรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมและกิจกรรรมทางสังคม เช่น โรงละครแบบทางการ และไม่เป็น
ทางการ ทัศนศิลป์ ดนตรี การเต้นรำา กีฬา และการรวมตัวหรือความสนใจ
แบบกลุ่มอื่น ๆ
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ระยะ คำาถามวิจัย วิธีเก็บข้อมูล

ลักษณะของ
ชุมชน

ปัจจัยขับเคลื่อนการโยกย้ายถิ่นในชุมชน
1. บทบาทของการเคลื่อนย้ายในชุมชนคืออะไร (อดีต/ ปัจจุบัน)
2. ตัวขับเคลื่อนหลักที่มีอิทธิพลต่อการโยกย้ายถิ่นคืออะไร (ดูจากมิติทาง
 เศรษฐกิจ การกำากับดูแล สังคมการเมือง สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง ความมั่นคง)
3. แรงจูงใจส่วนบุคคลของผู้โยกย้ายถิ่นและผู้คืนถิ่นในการพิจารณา/ตัดสินใจ
 ที่จะย้ายถิ่นและกลับภูมิลำาเนาคืออะไร
4. บทบาทของการตัดสินใจร่วมกันในการโยกย้ายถิ่นเป็นอย่างไร ใครคือผู้มี
 บทบาทสำาคัญในการกำาหนดกรอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่น
5. ปัจจัยส่งเสริมท่ีเอ้ือให้เกิดการย้ายถ่ินแบบไม่ปกติคืออะไร (ปัจจัยทางการเงิน
 คน ตรรกวิทยาและอื่น ๆ )

การพัฒนาโครงการคืนสู่สังคม
6. อะไรคือปัจจัยที่ขัดขวางหรือส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมในระดับเศรษฐกิจ 
 สังคม และจิตสังคม
7. การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมประเภทใด (ในระดับเศรษฐกิจ สังคม และ
 จิตสังคม) ที่จำาเป็นต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
8. หน่วยงานใดเหมาะสมที่จะดำาเนินการกิจกรรมเหล่านี้

การรับรู้ของชุมชน
9. แหล่งที่มาของความตึงเครียดและแหล่งที่มาของต้นทุนทางสังคมในระบบ
 นิเวศคืออะไร สมาชิกของชุมชนมีการรับรู้ซึ่งกันและกันอย่างไร 
10. หตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ีและในอดีตที่หล่อหลอมข้ึนเป็น
 ชุมชนนี้คืออะไร
11. การรับรู้และทัศนคติต่อผู้โยกย้ายถิ่นและผู้คืนถิ่นอยู่ที่ระดับใด 
12. การรับรู้ของชุมชนที่มีต่อผู้โยกย้ายถิ่นและผู้คืนถิ่นในฐานะผู้มีบทบาทใน
 ระบบนิเวศเป็นอย่างไร
13. สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมกับผู้คืนถิ่นอย่างไร และผู้คืนถิ่นมีส่วนร่วมกับ
 สมาชิกชุมชนอย่างไร

การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
14. ทำาผังระบบการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการผลิต รวมถึงการส่งมอบ
 บริการ
15. จัดกลุ่มประเภทของภาคธุรกิจที่เป็นทางการและไม่ทางการ
16. วิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคธุรกิจท่ีระบุในแง่ของ
 (ก) การสร้างและพัฒนาธุรกิจ (ข) การสร้างงานในพื้นที่ที่โครงการกำาหนด  
 (ค) ระบุลำาดับความสำาคัญและแผนของรัฐบาลในแง่ของการพัฒนาตลาด
17. ระบุโอกาสท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถทำาได้ทันทีสำาหรับการจ้างงานการ
 สร้างรายได้ และการจ้างงานด้วยตนเอง
18. ระบุโอกาสท่ีเป็นรูปธรรมและทำาได้ทันทีสำาหรับเสริมความแข็งแกร่งของ
 การเข้าถึงบริการและความคุ้มครอง

• การค้นคว้าจากเอกสารงาน
 วิจัยต่าง ๆ
• การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
• การอภิปราย
• การสำารวจความเห็นรายบุคคล

• การค้นคว้าจากเอกสารงาน
 วิจัยต่าง ๆ
• การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
• การอภิปราย
• การสำารวจความเห็นรายบุคคล

• การค้นคว้าจากเอกสารงาน
 วิจัยต่าง ๆ
• การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
• การอภิปราย
• การสำารวจความเห็นรายบุคคล
• การหารือในชุมชน
• การทำาผังข้อมูลประวัติศาสตร์
 ของชุมชน

• การค้นคว้าจากเอกสารงาน
 วิจัยต่าง ๆ
• การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
• การอภิปราย
• การสำารวจความเห็นรายบุคคล
• การประเมินตลาดแรงงาน
 (ดูหมวดที่ 1.4.2)

ตารางที่ 3.1: คำาถามวิจัยสำาหรับการวิเคราะห์ชุมชนเชิงลึก
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การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
19. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง/ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาความช่วย
 เหลือด้านการกลับคืนสู่สังคมที่ระดับชาติและระดับท้องถิ่นคือใคร
20. พวกเขาโต้ตอบและประสานงานกันอย่างไร
21. มีโครงการที่จัดทำาโดยชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สังคมอยู่หรือไม่ 
22. กลไกการส่งต่อในระดับต่าง ๆ (ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค
 ระดับประเทศ) ที่สามารถรองรับกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมมีอะไรบ้าง
23. บริการท่ีมีพร้อมใช้สำาหรับผู้ย้ายถ่ินกลับซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมการ
 กลับคืนสู่สังคมได้มีอะไรบ้าง 
24. แนวทางเสริมมีอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ดำาเนินการ
25. มีโอกาสที่จะสร้างหน่วยงานภาคีใหม่หรือเสริมความเข้มแข็งของความ
 ร่วมมือที่มีอยู่เพื่อรองรับกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมหรือไม่

การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ
26. ทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่มีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาท่ี
 สามระดับ (เศรษฐกิจ สังคม จิตสังคม) และสามมิติ (ระดับบุคคล ระดับ
 ชุมชน ระดับโครงสร้าง) ของการกลับคืนสู่สังคมคืออะไร
27. กิจกรรมการสร้างขีดความสามารถที่จำาเป็นต่อการสนับสนุนอย่าง
28. มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานภาคีสามารถให้ความช่วยเหลือการกลับคืนสู่
 สังคมมีอะไรบ้าง

• การค้นคว้าจากเอกสารงาน
 วิจัยต่าง ๆ (โดยเฉพาะ
 การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียและบริการที่มีอยู่
 ดูหมวดที่ 1.4.2)
• การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

• การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
 หลัก (การวิเคราะห์ด้วย
 เครื่องมือประเมินความ
 สามารถขององค์กร)

การจัดทำาผัง
ข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
และการบริการ

การประเมินขีด
ความสามารถ

การรวบรวมข้อมูลลักษณะชุมชนและการประเมินควรได้รับการตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำาเช่นเดียวกับการประเมิน
ในทุกระดับ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือโอกาส
ใหม่สำาหรับการดำาเนินโครงการ
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3.2.2 การพัฒนาความช่วยเหลือระดับชุมชน

การพิจารณาโครงการคืนสู่สังคมที่จัดโดยชุมชนในเบื้องต้นสามารถใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อประเมินประโยชน์และข้อเสียใน
บริบทเฉพาะ:

ตารางที่ 3.2: ประโยชน์และข้อเสียของโครงการคืนสู่สังคมที่จัดโดยชุมชน

นอกเหนือจากความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนแล้ว โครงการที่มุ่งเน้นการทำางานกับชุมชนยังสามารถสร้าง
อิทธิพลเชิงบวกต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายในชุมชนเจ้าบ้านด้วยการช่วยลดอุปสรรคระหว่างสมาชิกในชุมชน ปรับปรุง
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และแก้ไขปัญหาในทุกส่วนของชุมชน เช่น ความขาดแคลนทรัพยากร เป็นต้น

แนวทางการดำาเนินโครงการ
ไม่มีแนวทางใดที่เหมาะสำาหรับทุกโครงการที่จัดทำาโดยชุมชนเพราะแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับบริบทในท้องถิ่น ความต้องการ
ของชุมชน และลักษณะของผู้โยกย้ายถิ่น คู่มือฉบับนี้จึงเสนอหลากหลายแนวทางในการดำาเนินโครงการและสรุปข้อดี
และข้อเสียของแต่ละแนวทาง แนวทางเหล่านี้แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งเน้นของโครงการ อาทิ โครงการที่จัดทำาโดยชุมชน
บางโครงการมุ่งเน้นที่ความต้องการของกลุ่มผู้คืนถิ่นและหาวิธีที่จะทำาให้ผู้คืนถิ่นมีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชน ในขณะที่
โครงการอื่น ๆ มุ่งเน้นที่ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและพยายามให้ผู้คืนถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคนเข้ามามีส่วนร่วม

30 สำาหรับข้อมูลเครื่องมือคัดกรองอย่างง่าย โปรดดูเนื้อหาใน World Food Programme หมวด Environmental and Social Screening Tool (2018)

เกณฑ์เชิงบวก เกณฑ์เชิงลบ

• โครงการท่ีรวบรวมผู้คืนถิ่นและสมาชิกชุมชนจำานวนมากมา
 รวมกัน 
• โครงการที่เสนอโดยสมาชิกของชุมชนและตอบสนองความ
 ต้องการของชุมชนที่ระบุไว้โดยตรง
• โครงการที่ช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้คืนถิ่นที่มีความ
 เปราะบางสูง
• โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะด้านของชุมชน
 เหนือสิ่งอื่นใด โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการเข้า
 ถึงบริการในระดับชุมชน
• โครงการที่เอื้อให้เกิดความสามัคคีในสังคม (นั่นคือการมีส่วน
 ร่วมในการปรับปรุงทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการย้ายถิ่นกลับ
 และผู้คืนถิ่น และในทางกลับกัน)
• โครงการท่ีคาดว่าจะมีส่วนในการปรับปรุงสถานการณ์ทาง
 เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั้งการสร้างการจ้างงาน
 และโอกาสในการดำารงชีวิตในชุมชน
• โครงการที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแผนการพัฒนาท้องถิ่น
• โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ “พิมพ์
 เขียวส่ิงแวดล้อม (Environmental Footprint)” ของโครงการ
 หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจ (เช่น
 การรีไซเคิล) และอาจเกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดการกับภัย
 คุกคามด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การสัมผัส
 กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม30

• โครงการท่ีคำานึงถึงมุมมองทางบทบาทหญิงชายไว้อย่างสมบูรณ์
 โดยสร้างความมั่นใจว่าทุกกลุ่มเพศ จะได้รับประโยชน์และมี
 ส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

• โครงการที่อาจส่งผลเสียต่อชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นกลับ (เช่น การแข่ง
 ขันกับโครงการริเร่ิมในท้องถ่ินท่ีมีอยู่ หรือส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
 ทางธรรมชาติ)
• โครงการที่ประเมินว่าไม่สามารถปฏิบัติได้
• โครงการท่ีไม่คำานึงถึงความต้องการและลำาดับความสำาคัญของชุมชน
• โครงการท่ีไม่คำานึงถึงข้อควรพิจารณาใด ๆ ในเร่ืองบทบาทหญิงชาย
 แบบกลุ่มอื่น ๆ
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นอกจากนี้วิธีการที่ใช้ยังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าโครงการที่จัดทำาโดยชุมชนเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่โดยองค์กรหลัก
ในโครงการคืนสู่สังคม หรือเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมผู้คืนถิ่นและ
อาจตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะด้านของพวกเขา

สามวิธีการหลักที่เป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชน ได้แก่

1. โครงการที่ผู้คืนถิ่นจัดทำาร่วมกัน 
2. โครงการที่จัดทำาโดยชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ 
3. โครงการที่มีอยู่แล้วซึ่งขยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมผู้คืนถิ่น 

ตารางด้านล่างเป็นการสรุปข้อมูลรวมถึงข้อดีและข้อเสียของแนวทางเหล่านี้

ตารางที่ 3.3: แนวทางในการดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชน

ประเภท คำาอธิบาย ข้อดี ข้อเสีย

การสนับสนุน
กลุ่มผู้คืนถิ่น
โดยรวม

การตั้งโครงการที่
จัดทำาโดยชุมชน
ขึ้นใหม่

การรวมผู้คืนถิ่น
เข้ากับโครงการ
ที่มีอยู่

โครงการที่ใช้ความต้องการของผู้คืนถิ่นเป็นจุดตั้งต้น

โครงการสำาหรับผู้คืนถิ่นรายบุคคลหรือกลุ่มผู้คืนถิ่นโดย
รวมที่ผู้คืนถิ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

โครงการที่ใช้ความต้องการของผู้คืนถิ่นเป็นจุดตั้งต้น

โครงการที่ใช้แนวคิดหลักในการออกแบบร่วมกับ/สำาหรับ
ชุมชนที่ผู้คืนถิ่นอยู่ เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
โครงการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จัดทำาโดยชุมชน

โครงการที่ใช้โครงการที่มีอยู่เป็นจุดตั้งต้น รวมผู้คืนถิ่นเข้า
ในโครงการที่ประสบความสำาเร็จที่ดำาเนินการโดยองค์กร
หลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมหรือโดยหน่วยงาน
อื่น ๆ

การค้นคว้าจากมีผล
กระ ทบอย่างมากต่อผู้
คืนถิ่น

ตอบสนองความต้องการ
ของผู้คืนถ่ินในบริบทเฉพาะ
ของชุมชนท้องถิ่น

มีผลกระทบมากต่อชุมชน
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการกลับคืนสู่สั งคม  
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น

เพิ่มโอกาสที่โครงการจะ
ยังคงประสบความสำาเร็จ
ต่อไป 

วิธีแก้ปัญหาการมีเงินทุน
จำากัดและการขาดแคลน
ความเชี่ยวชาญในภาค
ส่วนที่กำาหนดโดยหน่วย
งานท่ีทำางานด้านการกลับ 
คืนสู่สังคมโอกาสในการ
ฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้คืนถิ่นที่
ไม่มีทักษะเฉพาะด้าน

ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้น้อยลง

มีผลกระทบน้อยในแง่ของ
การลดความเส่ียงของความ
ตึงเครียดระหว่างผู้คืนถิ่น
และชุมชนของผู้คืนถ่ิน
เนื่องจากชุมชนมีส่วนร่วม
แบบจำากัด

ความเสี่ ยงที่อาจสร้าง
ผลกระทบได้น้อยต่อผู้คืน
ถิ่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในโครงการแบบจำากัด

จำาเป็นต้องเชื่อมต่อผู้คืน
ถิ่นเข้ากับโครงการ ต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้คืนถ่ินและกลุ่มที่ตั้งไว้
ก่อนแล้ว

หน่วยงานด้านการส่ ง
ต่ออาจไม่่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการท่ี
มีอยู่ทั้งหมด 
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ความแตกต่างระหว่างวิธีดำาเนินการเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองวิธีแรกคือแนวคิด ในความเป็นจริงแล้วโครงการคืนสู่
สังคมที่มุ่งเน้นการทำางานกับชุมชนเป็นหลักอาจมีลักษณะหลายประการที่คล้ายคลึงกับโครงการริเริ่มที่มุ่งเน้นการทำางานกับ
ผู้คืนถิ่นโดยรวมเป็นหลักและในทางกลับกัน  อีกทั้งยังสามารถใช้หลายแนวทางร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมขนาด
ใหญ่ อย่างไรก็ตามการแยกแยะแนวทางการดำาเนินงานต่าง ๆ ตามหลักแนวคิดเป็นอย่างน้อยที่สุดจะช่วยเน้นให้เห็นถึง
ประโยชน์และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีดำาเนินการที่อาจนำามาใช้ได้

3.3 ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีจัดทำาโดยชุมชนสามารถมีประสิทธิภาพสูงมากในการอำานวยความสะดวกต่อการกลับคืนสู่สังคมของ
บุคคลภายในโครงสร้างชุมชนที่มีอยู่ โดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดของแต่ละโครงการ และส่งเสริมความยั่งยืน
ของโครงการ  อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำาเนินการประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้องคำานึงถึงข้อพิจารณาด้านบริบท บุคคล และ
การดำาเนินงานด้วยเช่นกัน 

 ¼ บริบททางเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่นที่กว้างขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อความอยู่รอดของโครงการ บริบทนี้
  รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก่อนที่จะดำาเนินโครงการและการพัฒนาของเศรษฐกิจ เมื่อเวลาผ่านไป
  ประสบการณ์ความสำาเร็จของโครงการคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจท่ีจัดโดยชุมชนท่ีผ่านมาสัมพันธ์อย่างมากกับการพัฒนา
  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม หากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตและเจริญรุ่งเรือง โครงการเศรษฐกิจชุมชนมี
  แนวโน้มที่จะประสบความสำาเร็จมากขึ้นและในทางกลับกัน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทั่วไปคือผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจตามบริบทยังขึ้นอยู่กับธรรมชาติ (การจ้างงานหรือเป็น
เจ้าของธุรกิจ), ภาคเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม บริการ เกษตรกรรม และอ่ืน ๆ) และห่วงโซ่มูลค่าของโครงการน้ัน ๆ โดยเฉพาะ 
การระบุพลวัตรทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อให้โครงการสามารถปรับให้เข้ากับโอกาสและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ 
และโครงสร้างระดับชาติและระดับท้องถิ่น การปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบันจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำาเร็จของ
โครงการ 

 ¼ โครงการคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจท่ีจัดทำาโดยชุมชนจะประสบความสำาเร็จมากท่ีสุดเม่ือผู้อพยพย้ายถ่ินกลับไปยังชุมชน
  ใดชุมชนหนึ่งมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของทักษะ ประสบการณ์การ
  ทำางาน ความสนใจ และแผนชีวิต ปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญคือความเกี่ยวโยงและระดับทักษะของผู้คืนถิ่นในส่วนที่
  เกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนโดยเฉพาะ ในการทำางานร่วมกันในโครงการ สิ่งสำาคัญคือต้องมีผู้คืนถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน
  ที่มีทักษะขั้นสูงในด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และสามารถรับหน้าที่เป็นผู้เชียวชาญหรือที่ปรึกษาได้ อย่างไรก็ตาม
  หากผู้คืนถิ่นทุกคนมีทักษะขั้นพื้นฐานหรือประสบการณ์เบื้องต้นในด้านที่เกี่ยวข้องจะเป็นการดีที่สุด จากนั้นผู้คืนถิ่น
  จึงสามารถส่งต่อทักษะใหม่และองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในระหว่างท่ีทำางานร่วมกัน
  อย่างไรก็ตามการที่ผู้ย้ายถิ่นกลับทุกคนจะมีชุดทักษะแบบเดียวกันและมีประสบการณ์ทำางานในระดับเดียวกันเป็น

ความช่วยเหลือเพ่ือการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำาได้หลายรูปแบบสอดรับกับแนวทางการดำาเนิน
โครงการที่แตกต่างกันตามที่กล่าวถึงในหมวดที่ 3.1.1 บทบาทของแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งตรงข้ามกับการ
สนับสนุน การกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจรายบุคคล คือการใช้การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) ส่ง
เสริมสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่เอื้อต่อการกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น  และการเป็นหน่วยงาน
ภาคีและต่อยอดจากโครงการพัฒนาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชน
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเม่ือมีผู้คืนถ่ินจำานวนมากท่ีมีทักษะและแรงจูงใจคล้ายคลึงกันเดินทางกลับภูมิลำาเนาไปยังชุมชน 
เดียวกันภายในระยะเวลาอันสั้น และเมื่อเศรษฐกิจในวงกว้างเป็นไปได้ดีและหรือมีโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาท้อง
ถิ่นอยู่ในพื้นที่แล้ว 
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  เร่ืองท่ีพบเห็นได้ยาก ดังน้ันหากในชุมชนไม่มีผู้คืนถ่ินท่ีทักษะหรือประสบการณ์ทำางานท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินโครงการ
  ที่จัดทำาโดยชุมชนก็จำาเป็นต้องหาวิธีอื่นในการถ่ายทอดทักษะ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่ไม่ใช่ผู้
  โยกย้ายถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง (หากโครงการสามารถทำาได้และหากมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
  ดังกล่าว) การสร้างหน่วยงานภาคีกับกลุ่มคนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาดังกล่าว (เช่น กลุ่มท่ีเคยมีส่วนร่วมในโครงการ
  ที่เกี่ยวข้องในอดีต) หรือจัดให้มีการฝึกอบรมทางเทคนิคเฉพาะโครงการด้วยงบประมาณของโครงการอย่างน้อยที่สุด
  สำาหรับสมาชิกบางคนในกลุ่มซึ่งสามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นในภายหลังได้ นอกจากนี้เนื่องจากการทำางาน
  เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพคือสิ่งจำาเป็นสำาหรับโครงการที่จัดทำาชุมชนทุกโครงการ ความสนใจที่จะทำางานร่วมกัน
  ของผู้คืนถ่ินจึงเป็นข้อกำาหนดท่ีสำาคัญสำาหรับการดำาเนินโครงการท่ีจัดทำาโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ความคล้ายคลึง
  กันของผู้คืนถิ่นในแง่ของอายุ ชุมชนต้นทางและช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศเป็นปัจจัยเสริมที่เอื้อต่อความสำาเร็จ 

การอำานวยความสะดวกด้านการออกแบบ การดำาเนินการ และความสำาเร็จของแนวทางแก้ไขปัญหาที่จัดทำาโดยชุมชน
สามารถทำาโดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยและบูรณาการซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น โครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับ 
บริบท ฐานข้อมูลน้ีควรประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติของผู้คืนถ่ินอย่างครบถ้วนในแง่ของความต้องการ ขีดความสามารถและ 
ความสนใจเพ่ืออำานวยความสะดวกต่อการจัดกลุ่มผู้คืนถ่ิน  ในการใช้ประโยชน์จากการผนึกกำาลังและหลีกเล่ียงการทำางานซ้ำาซ้อน
ฐานข้อมูลควรรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคืนสู่สังคมที่มีอยู่ และโครงการอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบด้านการกลับคืน
สู่สังคม (ดูหมวดที่ 3.2.2) ซึ่งดำาเนินการโดยองค์กรหลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมหรือองค์กรที่สามในประเทศต้นทาง
แต่ละแห่ง นอกจากนี้ยังควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการดำารงชีวิต ภาคส่วนที่สร้างการเติบโต กฎระเบียบและสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่ระดับท้องถิ่น (ดูหมวดที่ 1.4.2) เข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน การทำาเช่นนี้ทำาให้ผู้จัดการโครงการมีแหล่ง
ข้อมูลที่รวมกันอยู่ในที่เดียวเพื่อใช้ตัดสินใจแบบมีหลักฐานรองรับเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมซึ่งคำานึงถึงลักษณะ ความ
ต้องการและความสนใจของผู้คืนถิ่นรายบุคคล การกระจายทางภูมิศาสตร์เมื่อกลับสู่ภูมิลำาเนา การมีอยู่ของโครงการคืนสู่
สังคม และสภาพเศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างโดยรวมในชุมชนที่มีผู้คืนถิ่น

3.3.1 กิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม

กิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวมสามารถทำาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับบริบทและระบบตลาดในท้องถิ่น โดยสามารถเป็นได้ตั้งแต่
การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขนาดย่อมและกลุ่มสหกรณ์ช่างฝีมือเพื่อแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โครงการจ้างงานเยาวชน 
และเครือข่ายร้านค้าเคล่ือนท่ีขนาดย่อม  เม่ือเทียบกับโครงการส่วนบุคคล โครงการส่วนรวมมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงโดยเฉพาะ 
สำาหรับกิจกรรมท่ีต้องมีการลงทุนระยะแรกเป็นจำานวนมากและเงินทุนหมุนเวียนก้อนใหญ่เนื่องจากผู้คืนถ่ินสามารถรวม
ทรัพยากรของตนเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น สำาหรับโครงการประมง ความช่วยเหลือรายบุคคลอาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม
การซื้อเรือสำาหรับทำาประมงข้ามคืนซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าเรือแบบดั้งเดิม หากกิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม
ได้รับการออกแบบและดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส่วนบุคคลที่ได้อาจมากกว่าผลตอบแทน
จากโครงการคืนสู่สังคมของแต่ละคนอย่างมาก แม้ว่าท้ังสองกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมต่อหัวในระดับ 
เดียวกันก็ตาม

นอกจากนี้กิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวมยังสามารถช่วยผู้คืนถิ่นที่ไม่มีทักษะที่จำาเป็นต่อการประสบความสำาเร็จในแต่ละ
โครงการให้สามารถใช้ประโยชน์จากทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้คืนถิ่นคนอื่นหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนได้ หาก

บทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมด้านเศรษฐกิจที่จัดทำา
โดยชุมชน

3.3.1 กิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม
3.3.2 กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นอยู่ที่จัดทำาโดยชุมชน
3.3.3 กิจกรรมสนับสนุนทางการเงินของชุมชน



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

107

โครงการริเริ่มได้รับการพัฒนาตามลักษณะของทักษะและมุ่งเน้นตลาดเป็นหลัก โครงการเหล่านี้สามารถขยายความเป็นไป
ได้ของกิจกรรมสร้างรายได้สำาหรับผู้คืนถิ่นแต่ละคนให้กว้างขึ้นกว่าขีดจำากัดของพวกเขาได้ ท้ายที่สุดกิจกรรมสร้างรายได้
ส่วนรวมยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสังคมและเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นกลับ โดยเป็นการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม
อย่างย่ังยืนในระยะยาว (ดูตัวอย่างวิธีท่ีไอโอเอ็ม บังคลาเทศใช้ทํางานร่วมกับผู้คืนถ่ินและชุมชนท้องถ่ินเพ่ือช่วยพวกเขาจัดต้ัง 
ธุรกิจที่สร้างรายได้ส่วนรวมในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดในกรณีศึกษาที่ 8 ด้านล่าง) 

ในการควบคุมศักยภาพของกิจกรรมสร้างรายได้และหลีกเลี่ยงความล้มเหลว สิ่งสำาคัญคือผู้จัดการโครงการคืนสู่สังคมและ
ภาคีจะต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการพัฒนา การคัดเลือก การดำาเนินการ การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมเหล่าน้ี 
การสรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของขั้นตอนและการดำาเนินการที่ต้องทำาต่อเนื่องกันซึ่งดำาเนินการโดยผู้จัดการและ/หรือภาคี
ผู้ร่วมดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมมีดังนี้

กรณีศึกษาที่ 8: กิจการเพื่อสังคมที่จัดทำาโดยชุมชนในประเทศบังคลาเทศ

ไอโอเอ็มบังคลาเทศ พบว่าผู้ย้ายถ่ินกลับจำานวนมากไม่มีประสบการณ์และความสามารถท่ีจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีคำาร้องขอจำานวนมากจากผู้คืนถิ่นที่เป็นผู้หญิงซึ่งต้องการจัดการธุรกิจร่วมกับ
สมาชิกครอบครัวของพวกเธอ 

ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไอโอเอ็ม บังคลาเทศจึงได้พัฒนากลไกที่ทำาให้ผู้คืนถิ่นมีตัวเลือกในการลงทุนใน
กิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้คืนถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนอกภาครัฐในท้องถิ่น ทำาให้ผู้คืน
ถิ่นเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการเพื่อสังคมที่จัดทำาโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำาผังข้อมูล ช่วยระบุภาคธุรกิจท้องถิ่นที่มีความสำาคัญและหน่วยงานภาคีองค์กรนอกภาครัฐที่เชี่ยวชาญในสาขา
นี้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้คืนถิ่น องค์กรนอกภาครัฐเหล่านี้ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การบริหาร และกำากับดูแลกิจการเพื่อสังคมโดยแต่งตั้งผู้แทนสองคนให้เป็นคณะกรรมการกำากับดูแล
และลงทุนในกิจการเป็นเงินจำานวนเล็กน้อย 

กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ ดำาเนินงานเหมือนธุรกิจปกติและบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารในฐานะผู้กำากับดูแล
กิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสองคนจากแต่ละกลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้คืนถิ่นและสมาชิกชุมชนท้องถิ่น และองค์กรนอก
ภาครัฐในพื้นที่ ธุรกิจเหล่านี้จดทะเบียนในลักษณะของบริษัทร่วมทุนซึ่งผู้คืนถิ่นและครอบครัวมักถือหุ้นราวร้อยละ 
80 - 85 ของส่วนแบ่งที่ลงทุนด้วยเงินทุนที่ไอโอเอ็มจัดหาให้ ในขณะที่องค์กรนอกภาครัฐที่เป็นหน่วยงานภาคีใน
พื้นที่ถือหุ้นร้อยละ 15 - 20  กำาไรจะแจกจ่ายตามจำานวนเงินลงุทนและส่วนแบ่งหุ้นของบริษัท 

บริษัทที่จัดตั้งผ่านโครงการนี้มีตั้งแต่ฟาร์มปูและผักไฮโดรโปนิก โคขุนและซุ้มอาหารเคลื่อนที่่ บริษัทเหล่านี้จ้าง
พนักงานจากชุมชนในพื้นที่ รวมถึงผู้จัดการมืออาชีพเพื่อดูแลการดำาเนินงานในแต่ละวัน กิจการเพื่อสังคมสามารถ
ว่าจ้างผู้คืนถิ่นให้ทำางานในบริษัทที่พวกเขาลงทุนได้หากต้องการ พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้กำาหนดกลยุทธ์โดยรวมและให้คำาแนะนำา บริษัทเหล่านี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้ผู้คืนถิ่นโดยการสร้าง
การจ้างงานในท้องถิ่น และจัดหาสินค้าและบริการให้กับพื้นที่ซึ่งบางครั้งอาจอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องจาก
ทั้งผู้คืนถิ่นและสมาชิกชุมชนท้องถิ่นต่างได้รับประโยชน์โดยตรงจากธุรกิจเหล่านี้ กิจการเพื่อสังคมจึงช่วยเสริมสร้าง
ความสามัคคีในสังคม

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• ชี้แจงกับผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนว่าควรพิจารณาว่านี่คือการลงทุนระยะยาว เนื่องจากผลกำาไรที่จับต้องได้
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ตารางที่ 3.4: การพัฒนา การคัดเลือก การดำาเนินการ การติดตามและประเมินผลกิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม

ขั้นตอน สิ่งที่ต้องทำา

การประเมินเงื่อนไขเบื้องต้น
สำาหรับกิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม 
การประเมินเงื่อนไขเบื้องต้นสำาหรับ
กิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวม

การจัดตั้งกลุ่มและการสร้างแรง
จูงใจให้มีการดำาเนินการร่วมกัน 

การฝึกอบรมระยะสั้นและ
การจัดทำาแผนโครงการ 

การคัดเลือกกิจกรรมสร้างรายได้
ส่วนรวมที่สามารถใช้ปฏิบัติได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ของ
การดำาเนินโครงการ

• ประเมินความเป็นไปได้ทั่วไปของเงื่อนไขเบื้องต้นตามบริบทและการดำาเนินการกิจกรรมสร้าง
 รายได้ส่วนรวม (ดูหมวดที่ 3.2)
• ประเมินสภาพแวดล้อมตามบริบทเฉพาะสำาหรับกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การประเมินระบบ
 ตลาดและตลาดแรงงาน ลักษณะของชุมชน ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงและ
 โอกาส) และการทำาผังข้อมูลโครงการอื่น ๆ (ดูหมวดที่ 1.4.2, 3.2.1)
• ใช้ฐานข้อมูลผู้คืนถิ่นเพื่อประเมินว่าคุณสมบัติ ความต้องการ และความสนใจของผู้คืนถิ่น
 สามารถเติมเต็มพื้นที่เฉพาะที่มีการย้ายถิ่นกลับให้สมบูรณ์ขึ้นได้แค่ไหน

• นัดกลุ่มผู้คืนถิ่นมารวมตัวกันเพื่อ อภิปรายและเสนอโครงการส่วนรวม และจัดให้มีเวทีสำาหรับ
 การแลกเปลี่ยนและการระดมความคิด
• ระบุโอกาสในการทำางานร่วมกัน การมีส่วนร่วม และการเช่ือมโยงกับกิจกรรมท่ีมีอยู่และโครงการ 
 คืนสู่สังคมอื่น ๆ ที่จัดทำาโดยชุมชน (หากมีอยู่ในบริบทท้องถิ่นและเอื้อต่อการทำางานร่วมกัน) 
• สร้างแรงจูงใจในการทำากิจกรรมสร้างรายได้ที่สามารถทำาได้จริงในกรณีที่โครงการคืนสู่สังคมที่
 เกี่ยวข้องมีกลไกที่จัดตั้งไว้แล้ว

• ฝึกอบรมผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับวิธีจัดทำาแผนโครงการซึ่งระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของความ
 ช่วยเหลือที่ร้องขอ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
• ฝึกอบรมผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในระบบตลาดท้องถิ่น (รวมถึงมุมมองด้าน
 สิ่งแวดล้อม) และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับโครงการโดยเฉพาะ
• การฝึกอบรมระยะสั้นอาจเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ในการระบุความสนใจและแรงจูงใจที่
 แท้จริงของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและความสามารถในการทำางานร่วมกัน

• การคัดเลือกล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ตรงกับโครงการคืนสู่สังคม
• การคัดเลือกเบื้องต้นใช้หลักเกณฑ์เชิงบริบท (ความเป็นไปได้ของแผนโครงการตามผลการ
 วิเคราะห์ตลาดแรงงานและผลกระทบในการประเมินระดับชุมชน) 
• การคัดเลือกขั้นสุดท้ายใช้เกณฑ์คัดเลือกของโครงการคืนสู่สังคม (เช่น การมีส่วนร่วมอย่างสูง
 ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น การตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เกณฑ์ด้านสิ่ง
 แวดล้อม และอื่น ๆ)

• สนับสนุนการขึ้นทะเบียนโครงการในฐานะนิติบุคคลกับหน่วยงานที่เหมาะสมและดำาเนินการ
 ให้ทุกด้านของโครงการถูกต้องตามกฎหมาย (การขึ้นทะเบียนที่ดิน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ 
 การจดทะเบียนธุรกิจ และอื่น ๆ)

• การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ ทักษะผู้ประกอบการ หากเป็นไปได้ให้บูรณาการ
 เข้ากับการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสำารวจความเป็นไปได้ในการผนึกกำาลังและลด
 ต้นทุน
• กระตุ้นการรับรู้ต่อพลวัตของกลุ่ม ได้แก่ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  สร้างความตระหนักถึง
 การขาดรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น กลยุทธ์ในการจัดการกับความขัดแย้งภายในกลุ่ม
 กลไกการร้องเรียน และอื่นๆ
• การสอนงานและการให้คำาปรึกษาพิเศษโดยอดีตผู้รับผลประโยชน์ที่ประสบความสำาเร็จใน
 ภูมิภาคเดียวกันและในภาคส่วนที่คล้ายกัน
• สนับสนุนการกำาหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำาหรับสมาชิกแต่ละคน
• สร้างกลไกการตัดสินใจและการประสานงานที่สมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกันและเป็นทางการ
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การสนับสนุนระหว่างการดำาเนิน
โครงการและการให้คำาปรึกษา
ระยะยาว

การติดตามและประเมินผล (M&E)

• การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องระหว่างการดำาเนินโครงการและอำานวยความสะดวกในการปรับ
 เปลี่ยนเมื่อจำาเป็น
• สนับสนุนการขยายการดำาเนินงานและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

• สอดแทรกกระบวนการติดตามและประเมินผลลงในตรรกะการดำาเนินงานของกิจกรรมสร้าง
 รายได้แต่ละกิจกรรม ท้ังสำาหรับการติดตามและประเมินผลภายใน (สมาชิกกลุ่ม) และภายนอก
 (องค์กรหลักและภาคีที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคม)
• อภิปรายถึงรายงานการประเมินผลกับสมาชิกกลุ่มและให้คำาแนะนำาท่ีเหมาะสมและด้วยการ
 สนับสนุนด้านเทคนิค
• กำาหนดเป้าหมายในการถอนตัวจากจากการสนับสนุนภายนอกเมื่อโครงการดำาเนินงานได้
 อย่างยั่งยืนโดยอิงจากผลการประเมิน

ตารางด้านบนและข้อความด้านล่างแสดงข้ันตอนในการจัดต้ังโครงการสร้างรายได้ส่วนรวม ดูข้อมูล 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจทั่วไป รวมถึงโครงการส่วนรวมที่
ภาคผนวก 2

การประเมินเงื่อนไขเบื้องต้นและการจัดตั้งกลุ่ม 
กระบวนการประเมินเง่ือนไขเบ้ืองต้นและการจัดต้ังกลุ่มควรเร่ิมทำาในประเทศเจ้าบ้านช่วงก่อนการย้ายถ่ินกลับ อย่างไรก็ตาม 
การดำาเนินการนี้ต้องมีผู้รับผลประโยชน์ซึ่งมีเป้าหมายที่จะกลับไปยังชุมชนเดียวกันจำานวนมากพอ นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูล
เพียงพอเกี่ยวกับโอกาสและโครงการที่มีอยู่ในประเทศต้นทาง

การส่งเสริมให้ผู้คืนถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดทำาโดยชุมชนสามารถทำาได้หลายวิธีมากกว่าโครงการเดี่ยว  ซึ่งรวมถึงการให้
รางวัลจูงใจเป็นเงินทุน โดยมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยสำาหรับผู้คืนถิ่นแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในโครงการกลุ่ม ทั้งนี้
สามารถจัดสรรเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้แก่ผู้มีงานทำาซ่ึงไม่ใช่ผู้โยกย้ายถ่ินแต่ละคน ข้ึนอยู่กับบริบทในท้องถ่ินและการออกแบบ
โครงการ

การฝึกอบรมระยะสั้น
เช่นเดียวกับการฝึกอบรมระยะส้ันด้านการวางแผนธุรกิจในการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจแบบบูรณาการ (ดูภาคผนวก 2
ขั้นตอนที่ 3) ผู้ย้ายถิ่นกลับที่ไม่มีประสบการณ์ในการเริ่มทำาโครงการหรือผู้ที่อยู่นอกประเทศมาเป็นเวลานานอาจไม่สามารถ
สร้างแผนธุรกิจที่สามารถทำาได้จริงและพร้อมสำาหรับทำาการตลาดได้  ผู้คืนถิ่นเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ
การจัดทำาแผนโครงการที่มุ่งเน้นตลาดและชุมชน โดยผู้คืนถิ่นจำาเป็นต้องทำาความคุ้นเคยกับข้อกำาหนดเบื้องต้นทางเทคนิคที่
พวกเขาต้องปฏิบัติตามในกระบวนการคัดเลือกที่ตามมา การฝึกอบรมนี้สามารถดำาเนินการโดยภาคีภาคเอกชน ภาคีภาค
ประชาสังคมหรือภาครัฐ หรือโดยพนักงานขององค์กรหลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคม การฝึกอบรมระยะสั้นควรสร้าง
ความคุ้นเคยเรื่องโอกาสและอุปสรรคในระบบตลาดท้องถิ่นให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ สำาหรับการฝึกอบรมด้านนี้ ผู้ฝึกสอนควรมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความชำานาญทาง

ความล้มเหลวของโครงการสร้างรายได้ส่วนรวม

ผู้จัดการโครงการต้องตระหนักว่าหากโครงการล้มเหลวก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อกลุ่มผู้คืนถิ่นและชุมชนในวงกว้าง ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่โครงการสร้างรายได้ส่วน
รวมทุกโครงการต้องมีกำาหนดการโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น ซึ่งกำาหนดการนี้ควรระบุ
กิจกรรมของโครงการ ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และการจัดสรรเงินทุนที่คาดหวังในหมู่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ
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เทคนิคเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจท่ีเลือกในแต่ละโครงการ แทนการจัดโครงการการฝึกอบรมท่ัวไปท่ีมีเน้ือหาเหมือนกัน 
สำาหรับผู้คืนถิ่นทุกคน สิ่งที่ดีที่สุดคือผู้ฝึกสอนเหล่านี้ควรเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นซึ่งช่ำาชองเกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่
และเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การคัดเลือกโครงการ
หลังจากสรุปแผนโครงการ องค์กรหลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมจะต้องคัดเลือกกิจกรรมสร้างรายได้ที่มีแนวโน้มที่จะ
ประสบความมากที่สุด แม้ว่าที่หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสร้างรายได้ควรปรับตามโครงการระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และบริบทของโครงการมากที่สุด แต่โดยทั่วไปแล้วควรเอนเอียงไปทางโครงการที่ต้องการ
การลงทุนเริ่มแรกหรือเงินทุนหมุนเวียนก้อนใหญ่เป็นหลัก หากเป็นไปได้หน่วยงานที่มีบทบาทในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการคัดเลือกโครงการนอกเหนือไปจากบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่จัดทำาโดยชุมชน การทำางานทั้ง
สองแบบสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งสามารถกำาหนดแนวทางในการออกแบบ
โครงการที่จัดทำาโดยชุมชนและดำาเนินการคัดเลือกผู้รับผลประโยชน์

หลังจากได้รับอนุมัติ
เมื่อกิจกรรมสร้างรายได้ผ่านการอนุมัติแล้ว สมาชิกในกลุ่มอาจต้องการการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ของการดำาเนินโครงการ 
เช่น การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจร่วมกัน (การทำางานเป็นทีม การแบ่งงาน การ
จัดการและการบริหาร) หากเป็นไปได้ กิจกรรมเหล่านี้ควรรวมเข้ากับกิจกรรมสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจส่วนบุคคลอื่น 
ๆ เพื่อสำารวจโอกาสในการทำางานร่วมกันและลดต้นทุนการฝึกอบรม

นอกจากนี้ ในกรณีของโครงการสำาหรับผู้คืนถิ่นโดยเฉพาะหรือโครงการแบบผสม ผู้เข้าร่วมจะต้องรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ
พลวัตทั่วไปของกลุ่มที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการสร้างรายได้ส่วนรวม การฝึกอบรมอาจรวมถึงการสร้างความไว้วางใจ กลยุทธ์ใน
การจัดการกับความขัดแย้งภายในกลุ่มที่อาจเกิดขึ้น การฝึกอบรมควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเฉพาะ
โครงการและกลไกการร้องเรียน (ดูหมวดที่ 3.5 สําหรับตัวอย่างกิจกรรมและแนวทางการสร้างความไว้วางใจ) นอกจากนี้
ผู้รับผลประโยชน์ควรได้รับทราบข้อมูลอีกว่าโครงการดังกล่าวอาจไม่มีผลตอบแทนในทันทีเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วหลาย
โครงการจะสร้างรายได้ต่ำาในระยะสั้น

ขั้นตอนแรกของการดำาเนินโครงการเป็นขั้นตอนที่สำาคัญอย่างยิ่ง องค์กรหลัก ชุมชนหรือหน่วยงานภาคีของชุมชนควรให้ 
การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาน้ีเพื่ออำานวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนที่จำาเป็นและไกล่เกลี่ยในกรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการสร้างรายได้ ผู้จัดการโครงการสามารถกำาหนด
ได้ว่าในขั้นต้นโครงการจะครอบคลุมเฉพาะผู้คืนถิ่นเท่านั้นแล้วจึงขยายขอบเขตไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชนในระยะต่อ
มาเมื่อโครงการสามารถทำากำาไรได้

กิจกรรมการสร้างรายได้ส่วนรวมจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการให้คำาปรึกษาเป็นช่วงเวลานานไม่ต่างจากธุรกิจ
แต่ละราย องค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคมหรือภาคีผู้ร่วมดำาเนินการควรสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงปีแรก
ของการดำาเนินงาน รวมถึงอาจให้เงินทุนตั้งต้นหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม โครงการที่ทำากำาไรได้อาจต้องการการสนับสนุน
เพื่อขยายธุรกิจและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ซึ่งองค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคมหรือภาคีผู้ร่วมดำาเนินการอื่น ๆ สามารถช่วย
เหลือโดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะและนักลงทุน ให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และแนวทางการตลาด และ
อำานวยความสะดวกในการเช่ือมต่อกับธุรกิจหลัก ในกรณีท่ีสามารถทำาได้ภายใต้งบประมาณและตัวแปรในการดำาเนินโครงการ 
การให้การสนับสนุนโดยตรงแก่โครงการท่ีประสบความสำาเร็จมากที่สุดหลังจากระยะเวลาที่กำาหนดอาจเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถทำาได้
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3.3.2 กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นอยู่ที่จัดทำาโดยชุมมชน

เนื้อหาในหมวดนี้กล่าวถึงภาพรวมของโครงการที่จัดทำาโดยชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในขณะที่สนับสนุน
ความเป็นอยู่ของทั้งสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นและผู้คืนถิ่นที่ย้ายกลับมา แนวทางการกลับคืนสู่สังคมที่จัดทำาโดยชุมชนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมแต่เพื่อปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมโดยรวมในด้านการจ้างงาน ความสามัคคีในสังคม และการคุ้มครองส่วนบุคคล  โครงการคืนสู่สังคมผ่านการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการหาเลี้ยงชีพที่ยั่งยืนให้แก่สมาชิกของชุมชน (ทั้งผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นและ
ผู้คืนถิ่น) และปรับปรุงการกำากับดูแล เสถียรภาพ โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและการส่งมอบบริการ เมื่อใดก็ตามที่สามารถทำาได้ โครงการดังกล่าวควรส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและมี
ส่วนโดยตรงต่อการจัดการอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำา ป่าไม้ ระบบ
นิเวศ)  (ดูกรณีศึกษาที่ 9 ด้านล่างสำาหรับตัวอย่างโครงการสร้างเสถียรภาพของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คืนถิ่นและสมาชิก
ของชุมชน ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อปัจจัย “ผลักดัน” ที่สำาคัญในการโยกย้ายถิ่น ที่ดินทำาการเกษตรเสื่อมโทรม) เมื่อ
เทียบกับกิจกรรมสร้างรายได้ส่วนรวมแล้ว โครงการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
ออกแบบ การนำาไปปฏิบัติ และการติดตามผลมากกว่า 

แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีใหญ่ข้ึนของแนวทางท่ีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางจะเพิ่มความซับซ้อนในการจัดทำา
โครงการคืนสู่สังคมแต่ก็ทำาให้มีโอกาสมากขึ้นในการร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในท้องถิ่น โครงการคืนสู่สังคม
จำาเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ทำางานอยู่ในชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับ และ
ระบุโครงการพัฒนาที่ประสบความสำาเร็จก่อนที่จะพิจารณาการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้คืนถิ่น ตามหลักการแล้ว การทำาเช่น
นี้สามารถนำาไปสู่การทำาบันทึกความเข้าใจหรือกรอบข้อตกลงที่กำาหนดทั้งองค์ประกอบในการเฉล่ียค่าใช้จ่ายและการรวม
วัตถุประสงค์ในการกลับคืนสู่สังคมเชิงกลยุทธ์ไว้ในการออกแบบโครงการเบื้องต้น การมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือโครงการขนาดใหญ่รวบรวมผู้คืนถิ่นจำานวน
มากเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดจำานวนภาคีผู้ร่วมดำาเนินการซึ่งจำาเป็นต้องจัดตั้งขึ้น

ในบริบทที่ไม่มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือโครงการที่มีอยู่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการคืนสู่สังคม องค์กร
หลักสามารถดำาเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นใหม่ได้ ในกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องสำาคัญมากที่องค์กรจะต้องระบุ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้แนวทางแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบ
โครงการไปจนถึงการดำาเนินการโครงการ (ดูกรณีศึกษาที่ 9 ด้านล่างสําหรับตัวอย่าง)

กรณีศึกษาที่ 9: โครงการริเริ่มเพื่อสร้างเสถียรภาพของชุมชนในไนเจอร์

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายคือปัจจัยผลักดันในการโยกย้ายถ่ินและสามารถ
เพ่ิมความตึงเครียดในหมู่ประชากรในท้องถ่ินเน่ืองจากทรัพยากรลดน้อยลง การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมสร้างผลกระทบ
เป็นวงกว้างโดยการจัดการกับความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 

ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนในเขตอะกาเดซของประเทศไนเจอร์ท่ีซ่ึงโครงการริเร่ิมเพ่ือสร้างเสถียรภาพของชุมชนได้สร้าง
โอกาสในการจ้างงานให้แก่คนในท้องถ่ินและผู้คืนถ่ิน และช่วยบรรเทาความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการจัดหาท่ีดินทำา
กินและแหล่งน้ำาท่ีใช้ร่วมกันให้แก่ชุมชนต่าง ๆ 

โดยหน่วยงานในท้องถ่ินจะใช้ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูท่ีดินและการเข้าถึงแหล่ง
น้ำาเพ่ือระบุท่ีดินแปลงท่ีเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีขนาดสองร้อยเฮกตาร์ (1,250 ไร่) ได้รับการฟ้ืนฟูผ่านกิจกรรมเงินแลกงาน 
(Cash-for-work activities) ท่ีดำาเนินการโดยคนมากกว่า 150 คนในช่วงฤดูฝนและได้ปลูกต้นไม้กว่า 60,000 ต้น



บทที่ 3: ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชน

112

พื้นที่กักเก็บน้ำามากกว่า 100,000 แห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กักเก็บและสงวนน้ำาฝนและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสำาหรับพืชผล 

ในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ินและผู้นำาชุมชน ผู้รับผลประโยชน์รุ่นหนุ่มสาว (ผู้คืนถ่ิน เยาวชนท่ีมีความเส่ียง 
และอดีตผู้ลักลอบขนคนเข้าเมือง) ที่อาศัยอยู่ในเขตอะกาเดซที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับที่ดินหนึ่งเฮกตาร์ต่อคน

ผู้รับผลประโยชน์เหล่าน้ีต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อ
การเกษตร และได้รับชุดเมล็ดพันธุ์และวัสดุเพื่อเริ่มทำากิจกรรมของตน ตลอดระยะเวลาดำาเนินโครงการ มีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนรายเดือนจำานวน 60,000 FCFA เพื่อรับมือกับความผันผวนของรายได้อันเนื่องมาจากสภาพ
อากาศที่ไม่แน่นอน

เพ่ือขยายขอบเขตของแนวทางแก้ไขปัญหาน้ี พ้ืนท่ีเกษตรกรรมจึงถูกใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมสำาหรับผู้โยกย้ายถ่ินชาว
แอฟริกาตะวันตก 500 คนที่เดินทางผ่านศูนย์ไอโอเอ็มประจำาอะกาเดซอีกด้วย ผู้คืนถิ่นจึงได้รับทักษะที่สามารถถ่าย
โอนได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตน

ไอโอเอ็มไนเจอร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางเทคนิคในท้องถิ่นขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ทาง
เทคนิคในระดับชุมชนและภูมิภาคเพื่อติดตามผลและดูแลให้กิจกรรมภาคสนามสามารถดำาเนินต่อไปอย่างยั่งยืนโดย
การให้ข้อเสนอแนะระหว่างการลงพื้นที่ และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่จัดทำาโดยชุมชนที่มีอยู่มักอยู่ในรูปแบบของโครงการพัฒนาท้องถิ่นสำาหรับชุมชน  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อลดการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในท้องถิ่น การดำารงชีวิตและการให้บริการ แม้ว่าบาง
ครั้งผู้คืนถิ่นจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาท้องถิ่นแต่พวกเขามักจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบ 
และโครงการมักจะไม่คำานึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้คืนถิ่น 

โครงการริเริ่มประเภทนี้รับประกันการตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้คืนถิ่นได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงการริเริ่มที่จัดทำาโดยผู้คืนถิ่นเอง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ด้านการกลับคืนสู่สังคมที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
ความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับโครงการเฉพาะและภาคธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของโครงการเพื่อจับคู่ผู้คืนถิ่นกับโครงการที่เหมาะ
สมซึ่งตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ในทางหนึ่งการจัดเตรียมโครงการลักษณะนี้กับผู้คืนถิ่น
ในช่วงก่อนการย้ายถิ่นกลับจะมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ เนื่องจากการจับคู่ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ
ทักษะ ความต้องการ และความสนใจของผู้คืนถิ่น รวมถึงการมีข้อมูลโดยรวมที่แม่นยำาเกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในทางกลับกัน โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำาหรับการกลับคืนสู่สังคม
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่นกลับซึ่งเดินทางกลับภูมิลำาเนาโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม สิ่ง
สำาคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมคือเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประเมินว่าผู้รับผลประโยชน์รายใดที่ตรงกับโครงการ ดูหลักเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องได้ใน
ตารางที่ 3.5 ด้านล่าง
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ตารางที่ 3.5 กระบวนการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้คืนถิ่นในโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่

ประเภท คำาอธิบาย ข้อดี

การประเมินความเหมาะสมของ
โครงการเพื่อสนับสนุนการกลับ
คืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

ขีดความสามารถ

สถานที่

ระยะเวลา

ความเพียงพอของ
รายได้

ภาคส่วนและกิจกรรม

ข้อกำาหนดด้านทักษะ
ของกิจกรรมที่
คาดการณ์ไว้

โครงการพัฒนาท้องถ่ินอาจประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้คืนถิ่นแต่อาจมีขีดความสามารถไม่เพียง
พอที่จะรองรับผู้คืนถิ่นจำานวนมากได้  ในกรณีที่โครงการสามารถรองรับผู้
คืนถ่ินได้เพียงเล็กน้อย ให้ประเมินสัดส่วนระหว่างการรับผู้รับผลประโยชน์ 
แต่ละรายเข้าในโครงการเทียบกับการติดตามและประเมินผลการกลับคืน
สู่สังคมของผู้รับผลประโยชน์ที่อาจต้องใช้เงินทุนสูง 

หากโครงการไม่ได้ดำาเนินการในชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับโดยตรง ทีมที่
ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมต้องพิจารณาความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของผู้คืนถิ่นในแง่ของค่าใช้จ่าย เวลา และระยะทาง

โครงการพัฒนาท้องถ่ินอาจประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานและ
เหมาะกับคุณสมบัติของผู้คืนถิ่นแต่อาจไม่ได้ดำาเนินการเป็นเวลานานเท่า
ที่จำาเป็นต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิดกับ
โครงการแบบพอเพียงหรือโครงการที่สร้างผลกำาไร แต่เป็นโครงการที่ใช้
เงินทุนสูงซึ่งต้องอาศัยเงินสนับสนุนจากผู้ให้ทุนภายนอก อย่างไรก็ตาม
บางโครงการมีเป้าหมายที่จำากัด (เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ท้องถิ่น) ซึ่งจะลดขนาดของกิจกรรมต่าง ๆ ลงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์
หลักเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่ทำางาน
ด้านการกลับคืนสู่สังคมจะต้องประเมินท้ังระยะเวลาการดำาเนินการที่
คาดการณ์ไว้ของโครงการ (รวมถึงวัตถุประสงค์) และรูปแบบการระดม
ทุนและรอบการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือประเมินความเพียงพอของผู้คืนถิ่น
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

องค์กรหลักท่ีทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมจำาเป็นต้องประเมินความ
เพียงพอของรายได้ที่คาดว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้รับจากการมีส่วนร่วม
ในโครงการ ในบางกรณี “ผู้มาใหม่” อาจได้รับค่าตอบแทนแตกต่างจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการชุดแรก และรายได้ที่คาดการณ์ไว้อาจไม่เพียงพอ บาง
โครงการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างรายได้เสริมแก่ชาวบ้านเท่าน้ัน จึงไม่เหมาะ 
ที่จะเป็นแหล่งรายได้พิเศษ

องค์กรหลักจำาเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับภาคส่วนที่
เป็นเป้าหมายของโครงการและขอบเขตของกิจกรรมท่ีดำาเนินการเพื่อให้
สามารถจับคู่ผู้คืนถ่ินกับกิจกรรมในด้านท่ีสอดคล้องกับทักษะ ความต้องการ
และความสนใจของผู้คืนถ่ิน ซ่ึงความเข้าใจน้ีจะเช่ือมโยงกับการประเมินขีด
ความสามารถของโครงการ เนื่องจากโครงการอาจมีความสามารถในการ
รองรับผู้เข้าร่วมโดยรวมสูงแต่ขาดขีดความสามารถในการบูรณาการผู้คืน
ถ่ินเข้าสู่บทบาทเฉพาะหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของพวกเขา

องค์กรหลักจำาเป็นต้องทำาการประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของทักษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานโครงการควรลงพื้น
ที่เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมที่คาดการณ์ไว้มากขึ้น รวมถึงความสามารถของ
กิจกรรมในการเติมเต็มทักษะ ความต้องการ และความสนใจของผู้คืนถิ่น
รายบุคคล และการฝึกอบรมใด ๆ ที่อาจจำาเป็น
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ความเสมอภาคทางเพศ

เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
ของโครงการ

ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ

องค์กรหลักควรกำาหนดให้ผู้หญิงและผู้ชายได้รับค่าจ้างและได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันสำาหรับการทำางานที่มีมูลค่าเท่ากันในโครงการที่
มีบริษัทรับเหมาช่วงจ้างงานผู้คืนถิ่น เมื่อบูรณาการองค์ประกอบการกลับ
คืนสู่สังคมไว้ในโครงการ พันธกิจของการกลับคืนสู่สังคมอาจกำาหนดให้ผู้
หญิงและผู้ชายได้รับค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกันและใช้โอกาสน้ีในการส่งเสริมการ
รับรู้ของบริษัทเกี่ยวกับประโยชน์ของการจ้างงานแบบผสมและการจ่าย
เงินที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและ
การละเมิด

องค์กรหลักต้องประเมินเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของโครงการที่มีอยู่ ซึ่งส่ง
ผลต่อคุณสมบัติของผู้คืนถิ่นในการเข้าร่วมในโครงการ

องค์กรหลักที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมจำาเป็นต้องประเมินว่ากลุ่ม
โครงการที่จัดตั้งไว้ก่อนหน้าน้ีสนใจหรือเต็มใจที่จะรับผู้ย้ายถ่ินกลับไว้ใน
โครงการ หรือต้องการรับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนมากกว่าผู้คืนถิ่น ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม องค์กรหลักจำาเป็นต้องกระตุ้นการรับรู้ของสมาชิกโครงการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการรับผู้คืนถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน 

องค์กรหลักสามารถพิจารณาจัดสรรส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือในการ 
กลับคืนสู่สังคมส่วนบุคคลให้กับโครงการส่วนรวมเพื่อแลกกับการเข้าสู่
กลุ่มในฐานะสมาชิกเต็มตัว ทั้งนี้ จำาเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้คืนถิ่นเข้ามามีส่วน
เก่ียวข้องในโครงการ โดยคำานึงถึงแผนการเบิกจ่ายเฉพาะของโครงการด้วย

การประเมินผลกระทบจากการมี
ส่วนร่วมของผู้คืนถิ่นในโครงการ 
/ชุมชนในท้องถิ่น

หลังการประเมิน
เนื่องจากองค์กรหลักไม่ได้เป็นผู้บริหารโครงการภายนอกจึงทำาให้ไม่มีอำานาจควบคุมโดยตรงต่อการออกแบบและการ
ดำาเนินโครงการ (เช่น วิธีการและวัตถุประสงค์) ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงหลักในการใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
การกลับคืนสู่สังคมคือผลกระทบท่ีโครงการดังกล่าวมีต่อผู้คืนถิ่นและการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้
คืนถิ่นอาจมีจำากัด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงการและสภาพ
แวดล้อมโดยรวมของโครงการ รวมถึงทักษะ ความต้องการ และความสนใจของผู้คืนถิ่นแต่ละคน 

3.3.3 กิจกรรมสนับสนุนทางการเงินของชุมชน
หากเป็นไปได้ควรจับคู่ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
ส่วนบุคคล (ดูหมวดที่ 2.4.4, 2.4.5) กับการสนับสนุนเสริมทางการเงิน เช่น การฝึกอบรมความรู้ทางการเงินและการให้คำา
ปรึกษาโครงการออมเงินระดับชุมชน (microsavings) แผนการลงทุนรวม และแผนเงินกู้แบบกลุ่ม

การสร้างกลุ่มสนับสนุนทางการเงินสามารถอำานวยความสะดวกในการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น โดยทำาหน้าที่เสมือน
ตาข่ายนิรภัยเพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้คืนถิ่น และส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม การสร้างกลุ่ม
สนับสนุนทางการเงินควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการใช้ขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินและผู้คืนถ่ินในการออมเงิน 
การเข้าถึงสินเช่ือ และการใช้เงินท่ีได้รับโอนอย่างมีประสิทธิผล กลุ่มสนับสนุนทางการเงินระดับท้องถ่ินสามารถให้การสนับสนุน 
ทางการเงินแก่สมาชิกของกลุ่มได้หลายวิธี ดังนี้

• แผนการลงทุนร่วมกัน สำาหรับผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชนที่มีเงินทุนสำารอง กลุ่มสนับสนุนทางการเงินสามารถจัดหา
 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมเงินทุนเพื่อการลงทุนร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มสนับสนุนทางการเงินควรได้รับการฝึก
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 อบรมเก่ียวกับการให้คำาแนะนำาและข้อมูลแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ เก่ียวกับโอกาสในการลงทุน รวมถึงโครงการท่ีมีประสิทธิผล
 ซึ่งดำาเนินการในระดับภูมิภาคโดยผู้คืนถิ่นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น ในบางโครงการการลงทุนยังสามารถเสริมด้วยเงิน
 สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ผู้ให้ทุนจากต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  องค์กรหลักหรือภาคีที่ร่วมดำาเนิน
 การในโครงการคืนสู่สังคมควรดูแล พัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเงินและสังคม และติดตาม
 ความยั่งยืนของการลงทุนเพื่อปรับรูปแบบการลงทุนตามสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• แผนสินเชื่อรายย่อยแบบกลุ่ม การเข้าถึงบริการทางธนาคารและทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติและการกู้ยืม 
 (ดูหมวดที่ 3.2 สําหรับรายละเอียด) และความท้าทายเฉพาะที่เกิดจากการโยกย้ายถิ่นของผู้คืนถิ่น กลุ่มสนับสนุนทาง 
 การเงินสามารถอำานวยความสะดวกในการสร้างกลุ่มผู้กู้ยืม ซึ่งกลุ่มผู้คืนถิ่นหรือ¬ผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นร่วมกันยื่นหลัก
 ประกัน การให้กู้ยืมแบบกลุ่มยึดความรับผิดร่วมกันเป็นหลัก ดังนั้นจึงจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มใช้ความสัมพันธ์ทางสังคม
 เพื่อกลั่นกรอง ติดตาม และบังคับใช้การชำาระคืนเงินกู้กับเพื่อนในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการคืนถิ่น แผนแบบ
 กลุ่มเช่นน้ีควรดำาเนินการอย่างเข้มงวดและทำาเม่ือองค์กรหลักหรือภาคีขององค์กรหลักมีขีดความสามารถในการติดตาม
 การใช้เงินกู้และการชำาระคืนเงินกู้เท่านั้น  นอกจากนี้ องค์กรหลักและภาคียังต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิด
 การสูญเสียของความไว้วางใจภายในกลุ่ม และช่วยเหลือกลุ่มในกรณีที่เกิดปัญหาการชำาระคืนหรือการผิดนัดชำาระหนี้

• แผนการออมกลุ่มและโปรแกรมออมเงินรายย่อย กลุ่มสนับสนุนทางการเงินสามารถจัดโปรแกรมออมเงินรายย่อย สำาหรับ 
 กลุ่มบุคคลแบบผสม (ผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชน) ซึ่งมารวมตัวกันในช่วงเวลาที่กำาหนดเพื่อออมเงินและยืมเงินแบบ
 กลุ่ม องค์กรหลักควรให้การสนับสนุนการระบุแผนการออมที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงิน
 ทุนเพื่อการออม

• กลุ่มช่วยเหลือตนเอง: กลุ่มสนับสนุนทางการเงินสามารถใช้รูปแบบของกลุ่มช่วยเหลือตนเองซึ่งได้แก่กลุ่มขนาดเล็กของ
 ผู้คืนถิ่นหรือสมาชิกของชุมชนที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น ร่วมกันออมเงินและให้ยืมเงินออมของกลุ่มเป็นการภายในแก่สมาชิก
 แต่ละคนในช่วงเวลาที่ต้องการ องค์กรหลักควรสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการทางการเงินและ
 การฝึกอบรมทักษะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม

นอกจากการสนับสนุนทางการเงิน กลุ่มดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมและช่วยให้ผู้คืนถ่ินก่อตั้ง
วงสังคมข้ึนใหม่ ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่าน้ีจะช่วยอำานวยความสะดวกในการดำาเนินการร่วมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม โดยช่วยให้คนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจด้านการลงทุน การออมและการชำาระคืน และให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แผนแบบกลุ่มนี้ควรดำาเนินการอย่างเข้มงวดและเฉพาะเมื่อองค์กรหลักมีขีดความสามารถเพียงพอที่
จะจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิดการสูญเสียความไว้วางใจภายในกลุ่ม การผิดนัดชำาระหน้ีและการก่อหน้ีกลุ่มท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้

ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนทางการเงิน องค์กรหลักควรสำารวจทางเลือกในจัดหาการให้คำาปรึกษาทางการเงิน การ
วางแผนงบประมาณ และการฝึกอบรมเรื่องการระดมเงินออมให้แก่กลุ่มในท้องถิ่นเหล่านี้โดยตรง (ดูหมวดที่ 2.4.5) 
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เน้ือหาในบทท่ี 2 บอกภาพรวมของบริการท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืนในระดับบุคคล ซ่ึงได้แก่ท่ีอยู่อาศัย 
การศึกษาและการฝึกอบรม ความยุติธรรม สุขภาพและความเป็นอยู่ และบริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอื่น ๆ เช่น น้ำา
ประปาและถนน นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเข้าถึงบริการเหล่านี้สำาหรับผู้คืนถิ่นเป็นรายบุคคล องค์กรหลักยัง
สามารถดำาเนินการเพ่ือให้บริการเหล่าน้ีพร้อมใช้มากข้ึนและสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีการย้ายถ่ินกลับสูง โปรด
ทราบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการให้บริการ เครือข่ายการส่งต่อ และความสามารถในการเข้าถึงมากกว่าหนึ่งชุมชน
จะกล่าวถึงในบทที่ 4

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมระดับชุมชนไม่เพียงช่วยให้ผู้คืนถิ่นเข้าถึงบริการที่จำาเป็นเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนที่มีความต้องการหรือความเปราะบางที่คล้ายคลึงกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ เกิดข้ึนจากการมีผู้คืนถ่ินจำานวนมาก การสนับสนุนการให้บริการสำาหรับชุมชนท่ีมีการย้ายถ่ินกลับสูงยังสามารถ 
ช่วยผ่อนปรนความตึงเครียดและแรงขับเคล่ือนความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือผู้คืนถ่ินกลุ่มใหญ่เดินทางกลับสู่ชุมชนแห่งเดียว

การจัดทำาข้อมูลลักษณะของชุมชนและการประเมินเฉพาะด้านสามารถระบุปัญหาของการให้บริการทางสังคมในชุมชนเป้า
หมายหรือความตึงเครียดท่ีเกิดจากการเข้าถึงท่ีจำากัด โครงการท่ีจัดทำาโดยชุมชนเพ่ือการกลับคืนสู่สังคมจะประสบความสำาเร็จ 
มากที่สุดเมื่อโครงการถูกตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และเมื่อผู้นำาในท้องถิ่นยินดีที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สิ่งที่ตามมาคือข้อควรพิจารณาในการเสริมสร้างการเข้าถึงและการให้บริการทางสังคมในระดับชุมชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุดกับการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 ¼ ที่อยู่อาศัยและที่พัก การที่ผู้คืนถิ่นจำานวนมากเดินทางกลับไปยังชุมชนแห่งเดียวสามารถทำาให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัย
  ไม่เพียงพอสำาหรับสมาชิกทุกคนของชุมชน ทำาให้เจ้าของบ้านสามารถฉวยโอกาสกับผู้คืนถิ่นและทำาข้อตกลงที่เอารัด
  เอาเปรียบ ในกรณีเหล่านี้ องค์กรหลักสามารถใช้วิธีการเชิงรุกเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  อื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น หน่วยงานในท้องถิ่น) เกี่ยวกับอุปสรรคที่ผู้คืนถิ่นกำาลังเผชิญเมื่อมองหาที่อยู่อาศัยและวิธีทำาให้
  ผู้คืนถิ่นสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 2.5.1 องค์กรหลักสามารถช่วยผู้คืนถิ่นหาที่
  อยู่อาศัยโดยการออกหนังสือรับรอง ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในระดับกลุ่ม หากกลุ่มของผู้คืนถิ่นหาที่อยู่อาศัยที่อยู่
  ร่วมกัน 

เมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในชุมชนโดยรวม องค์กรหลักสามารถพิจารณาเพิ่มจำานวนที่อยู่อาศัยให้เพียง
พอสำาหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมถึงผู้คืนถิ่น โดยองค์กรหลักควรทำางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกแบบวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดสรรที่ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน
ที่ต้องการที่อยู่อาศัย

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมในระดับชุมชนมุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงและความพร้อม
ใชข้องบริการทางสังคมในชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับ  ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชน
ความช่วยเหลือลักษณะนี้เหมาะสมที่สุดเมื่อมีอุปสรรคทางกายภาพ ภาษาหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ขัดขวางผู้คืนถิ่นจาก
การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับสูง หรือบริการในชุมชนเหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองความต้อง 
การและความเปราะบางเฉพาะด้านของผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชนได้
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 ¼ การศึกษาและการฝึกอบรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมควรมีความมั่นคงและปลอดภัย 
  และให้การคุ้มครองจากภัยคุกคามหรืออันตรายสำาหรับทุกคน โรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ จึงมีบทบาทสำาคัญใน
  การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน การฝึกอบรมครูและนักการศึกษาให้ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาทางวินัยและ
  ความขัดแย้งในเชิงบวกซ่ึงส่งเสริมความอดทนและความเข้าใจผู้อื่นสามารถปรับปรุงทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  ในสังคมและการทำางานของชุมชน นอกเหนือจากทัศนคติที่มีต่อผู้คืนถิ่นและการยอมรับผู้คืนถิ่น

ครูและนักการศึกษาต้องตระหนักถึงปัญหาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่อาจเป็นความท้าทายสำาหรับผู้คืนถิ่น (ตัวอย่างเช่น
ความท้าทายในการเรียนรู้เนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีต และผลกระทบต่อความสามารถในการทำาสมาธิ ความ
สามารถในการรับข้อมูลใหม่ และการมีส่วนร่วมทางสังคมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) ซึ่งอาจหมายถึงการช่วยให้นักการ
ศึกษาเรียนรู้ที่จะคำานึงถึงปัญหาเหล่านี้สำาหรับทุกคน รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและสถาน
ศึกษาหรือฝึกอบรมอื่น ๆ ควรตระหนักถึงอุปสรรคต่อการศึกษาที่สามารถรวมถึง

 • ผู้เรียนไม่สามารถพูดหรือมีความรู้น้อยเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
 • ค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคขัดขวาง
 • ระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่ตรงกับระดับการเรียนของนักเรียน
 • ผู้คืนถิ่นเดินทางมาถึงช่วงกลางปีการศึกษาหรือหลังโปรแกรมการฝึกอบรมเริ่มต้นขึ้น 
 • การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนและการศึกษาที่แตกต่างกัน (เช่น เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือ
  วิธีการสอน)

 ¼ สุขภาพและสุขภาวะ การเข้าถึงและการให้บริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพมักเป็นข้อกังวลหลักท้ังสำาหรับผู้คืนถ่ินและ
  ชุมชน  โครงการสามารถให้การสนับสนุนโดยตรงสำาหรับความต้องการด้านสุขภาพที่เจาะจงโดยจัดให้มีการฝึกอบรม
  ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสำาหรับบริการด้านสุขภาพหรือโครงการพื้นฐานด้านการ
  ฟื้นฟูสุขภาพสำาหรับการดูแลสุขภาพในชุมชนที่เจาะจง  การลงทุนในบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพจะทำาให้ผลลัพธ์
  ด้านสุขภาพดีขึ้นสำาหรับสมาชิกทุกคนของชุมชน ไม่เพียงแต่สำาหรับตัวผู้คืนถิ่นเท่านั้น นอกจากนี้ ความช่วยเหลือ
  ที่จัดทำาโดยชุมชนสามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลด้านสุขภาพตลอดจนบริการและอุปกรณ์สำาหรับการให้บริการ
  ด้านสุขภาพ เอกสารเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ควรมีข้อมูลและข้อความที่สะท้อนถึงข้อกังวลที่พบบ่อยและ
  ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วไป นอกเหนือจากความต้องการเฉพาะของผู้คืนถิ่น ซึ่ง
  ข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเม่ือมีผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเช้ืออยู่ภายใน
  ชุมชนหรือกลุ่มย่อยของประชากร เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้ควรมีให้เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายในรูป
  แบบและภาษาที่ผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชนสามารถเข้าใจได้ โดยคำานึงถึงระดับการรู้หนังสือที่อาจอยู่ในระดับต่ำา
  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชากรบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

 ¼ โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยสาธารณะ การเข้าถึงบริการมักขึ้นอยู่กับการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและความ
  สามารถทางกายภาพในการเข้าถึงสถานท่ีให้บริการ ดังน้ันเส้นทางและวิธีการขนส่งท่ีจำาเป็นสำาหรับการไปโรงเรียนพบ
  แพทย์ ดำาเนินการเอกสาร และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท้ังหมดของความม่ันคงทางสังคมจะต้องมีราคาไม่แพงและสามารถ
  เข้าถึงได้ ถนนหนทางจะต้องปลอดภัยและไม่ทำาให้เกิดความเสี่ยงจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการ
  ล่วงละเมิด

แนวทางแก้ไขปัญหาระดับชุมชนเพื่อช่วยลดความเส่ียงในการเดินทางประจำาวันอาจรวมถึงการก่อสร้างถนนหรือติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง และมีทางเดินเท้าเลียบไปกับถนน ส่งเสริมการติดแถบสะท้อนแสงบนเสื้อผ้าหรือกระเป๋า จัดให้มีโคมไฟส่อง
สว่างหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และการใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องแบบที่สามารถระบุตัวได้  ความพยายามของชุมชนสามารถ
ครอบคลุมการขนส่งแบบจัดตั้ง เช่น รถประจำาทาง การเดินเป็นกลุ่ม หรือ “วิธีการให้คำาปรึกษา” หรือการให้ผู้ใหญ๋เดินพา
เด็ก ๆ ไปส่งที่โรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถอำานวยความสะดวกโดยองค์กรชุมชนที่ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับเสถียรภาพของชุมชน การประสบกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมทำาให้ชุมชนอาจต้องประสบกับภัยคุกคาม
ที่หลากหลายตั้งแต่ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางกายภาพ ไปจนถึงด้านสุขภาพและการขาดทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ 
เช่น น้ำาด่ืม แนวทางแก้ไขปัญหาระดับชุมชนสามารถจัดการกับภัยคุกคามเหล่าน้ี โดยสร้างความม่ันใจว่าชุมชนมีความปลอดภัย 
เตรียมพร้อม และสามารถฟื้นคืนสภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ การจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมยังสามารถทำาได้โดยการ
สร้าง “งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อีกด้วย

 ¼ ความยุติธรรมและสิทธ ิผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชนอาจเข้าถึงระบบยุติธรรมหรือใช้สิทธิของตนได้ยาก โดยเฉพาะ
  อย่างยิ่งเมื่อพวกเขาไม่มีเอกสารที่จำาเป็นสำาหรับการทำาสิ่งต่าง ๆ เช่น การลงคะแนนเสียงหรือการยื่นคำาร้อง หรือ
  หากพวกเขากลัวผลสะท้อนกลับจากการตีตราหรือการกีดกันทางสังคมในชุมชน  องค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคม
  สามารถจัดการกับปัญหาเหล่าน้ีโดยการปรับการรับรู้ของรัฐบาลท้องถ่ิน ศาลยุติธรรม สมาคมนักกฎหมาย หน่วยงาน
  ผู้บังคับใช้กฎหมาย และอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปสรรคที่ผู้คืนถิ่นและสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชนต้องเผชิญ  ดังนั้น องค์กร
  หลักจึงสามารถดำาเนินการเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ การจัดหาเวทีให้สมาชิกของชุมชนรวมถึงผู้คืน
  ถ่ินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันโดยตรงเก่ียวกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดำาเนินงานส่วนของตนอาจเป็นประโยชน์
  ต่อการสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจได้

การรณรงค์ในระดับชุมชนเพื่อการเข้าถึงบริการทางสังคม 
การสนับสนุนให้มีการรณรงค์ระดับท้องถิ่นสามารถช่วยแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติซ่ึงเป็นการเพิ่มอุปสรรค
ในการกลับคืนสู่สังคมให้แก่ผู้คืนถิ่นในระดับชุมชน โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การรณรงค์ในระดับชุมชนควรกำาหนดเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวปฏิบัติ และการตัดสินใจใด ๆ ที่เป็นการเสริมสร้างอุปสรรคในการกลับคืนสู่สังคม กิจกรรม
เหล่านี้ควรพัฒนาร่วมกับภาคีของชุมชน เช่น องค์กรภาคประชาสังคมหรือรัฐบาลท้องถิ่น และตามหลักการแล้วภาคีเหล่านี้
ควรเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมโดยมีองค์กรหลักคอยให้การสนับสนุน ความพยายามในการรณรงค์ระดับท้องถ่ินจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อทำาร่วมกับการขับเคลื่อนโดยชุมชนและกลยุทธ์การรณรงค์เชิงรุกตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 3.4

กลยุทธ์การรณรงค์ระดับชุมชนสามารถกำาหนดเป้าหมายไปที่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานปกครองท้องถิ่น หรือ
สมาชิกหลักของชุมชนที่มีอำานานใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการให้บริการ ดังนั้นจึงควรระบุผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านี้ไว้ในกระบวนการประเมินชุมชน (ดูหมวดที่ 3.2.1) ข้อความในการรณรงค์ควรเรียกร้องให้มีการจัดหาบริการที่
สำาคัญต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสัญชาติ ชาติพันธุ์ อายุ เพศ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรือ
ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

กรณีศึกษาที่ 10: การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในเอลซัลวาดอร์์

เอลซัลวาดอร์ประสบปัญหามีผู้ย้ายถิ่นกลับจำานวนมากตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา สาเหตุหลักในการเดินทางออกจาก
ประเทศตามที่มีการรายงาน ได้แก่ การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ความรุนแรงโดยรวม และความแตกแยก
ในสังคม ด้วยเหตุนี้ ไอโอเอ็มเอลซัลวาดอร์ จึงเลือกใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมซึ่งได้แก่ การ
จัดตั้งศูนย์รับผู้โยกย้ายถิ่นขึ้นใหม่อีกครั้ง และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
แบบองค์รวมที่เข้าถึงได้และใช้งานง่าย

ในการประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่น ไอโอเอ็มได้ปรับปรุงศูนย์รับผู้โยกย้ายถิ่นที่มีอยู่แล้วให้สามารถส่งต่อและช่วย
เหลือผู้คืนถ่ินได้ดีย่ิงข้ึน ภายหลังการประเมินความต้องการ ไอโอเอ็มได้พัฒนาแผนการฝึกอบรมระยะหกเดือนข้ึน โดย
กำาหนดเป้าหมายทั้งระดับเทศบาลและชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์การกลับคืนสู่สังคมและแผนงาน ทั้งนี้ 
เพ่ือปรับปรุงบริการสาธารณะให้เช่ือมโยงกับความต้องการของผู้คืนถ่ินได้ดีย่ิงข้ึน ไอโอเอ็มได้จัดให้มีการประชุมหารือ 
แบบสองทางกับพนักงานที่ทำางานที่ศูนย์ฯ โดยครอบคลุมหัวข้อสำาคัญ เช่น การกลับภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่
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สังคม การโยกย้ายถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่น และด้านสุขภาพ เป็นต้น การดำาเนินการนี้นำาไปสู่การเพิ่มขีดความ
สามารถของศูนย์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือทางตรง (ได้แก่ การให้คำาปรึกษาและที่พักพิง) และใช้การคัดกรองราย
บุคคลเพื่อส่งต่อผู้รับผลประโยชน์ไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ีไอโอเอ็มยังทำางานแบบคู่ขนานในการช่วยฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อขอคืนพื้นที่สาธารณะ 
และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและความสามัคคี การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน เคหะชุมชน สนามกีฬา 
และสวนสาธารณะช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างก่อนหน้านี้ การติดตั้ง
ระบบไฟส่องสว่างและทางเดินที่สว่างช่วยปรับปรุงความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการที่จำาเป็น เช่น โรงเรียน

โครงการริเร่ิมเหล่านี้พัฒนาและดำาเนินการโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
เทศบาล  เมื่อการฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไอโอเอ็มได้จัดตั้ง
คณะกรรมการท่ีประกอบด้วยสมาชิกของชุมชนท้องถ่ินและตัวแทนจากหน่วยงานในท้องถ่ินเพ่ือรวมความเป็นเจ้าของ
เข้าด้วยกัน คณะทำางานน้ีเป็นแพลตฟอร์มการประสานงานสำาหรับการจัดทำาโปรแกรมและการดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ซึ่งทุกกลุ่มสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

3.5 ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมทางจิตสังคมในระดับชุมชน

นอกจากความช่วยเหลือทางจิตสังคมรายบุคคลแล้ว เครือข่ายสังคมและโครงสร้างของชุมชนก็มีส่วนสำาคัญในกระบวนการ
กลับคืนสู่สังคมทางจิตสังคมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้คืนถิ่นจะมีเครือข่ายสังคมอยู่ในประเทศต้นทาง บางครั้งพลวัต
ของชุมชนอาจไม่เอื้อต่อการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นหรือแม้กระทั่งทำาให้เกิดการตีตราผู้คืนถิ่นได้ นอกจากนี้ ในความคิด
ของแต่ละบุคคล การโยกย้ายถ่ินอาจทำาให้เกิดช่องว่างท่ีต้องเติมเต็มด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และทำาความรู้จักใหม่กับชุมชนและ
ภายในชุมชน ความช่วยเหลือทางจิตสังคมในระดับชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมผู้คืนถ่ินเข้าสู่ระบบสนับสนุนทางสังคมภายใน 
ชุมชน โดยการส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน และจำากัดการตีตราผู้ย้ายถิ่นกลับ โครงการริเริ่มเหล่านี้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้คืนถิ่นโดยการสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขา อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยชุมชนให้ได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น 

ผู้โยกย้ายถิ่นที่กลับภูมิลำาเนาพร้อมปัญหาสุขภาพจิตจะถูกตีตราเป็นสองเท่า ในด้านหนึ่งพวกเขาต้องต่อสู้กับอาการและ
ความทุพพลภาพที่เกิดจากสภาพของตนเอง ในทางกลับกันพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายจากอคติของประชากรทั่วไป 
รวมถึงจากครอบครัวและชุมชนของตนไม่ต่างกัน การสนับสนุนทางจิตสังคมที่องค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคม จัดหาให้
ตามการร้องขอจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเป็นสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและชุมชน แม้จะเป็นช่วงก่อนที่ผู้คืนถิ่น
เดินทางกลับจริงก็ตาม กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังหมดท่ีอธิบายไว้ในหมวดน้ีสามารถช่วยจัดการกับความอัปยศ
ที่เชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยทางจิตได้ ซึ่งรวมถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการส่งเสริมให้มีการติดต่อกับผู้คืนถิ่น
ที่ได้รับผลกระทบ ดูคำาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการให้การสนับสนุนทางจิตสังคมในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชม ได้ที่ ภาคผนวก 1

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมทางจิตสังคมในระดับชุมชน ได้แก่ งานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคม
ภายในชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คืนถิ่นที่อยู่ภายในเครือข่ายเหล่านั้น และส่งเสริมการยอมรับผู้ย้ายถิ่น
กลับเป็นวงกว้างขึ้นภายในชุมชน กิจกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อผู้คืนถิ่นไม่มีความเชื่อมโยงทางสังคม
อย่างแน่นหนากับชุมชนที่ย้ายกลับมา หรือเมื่อพลวัตของชุมชนไม่เอื้อต่อการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น
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บทน้ีนำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดของวิธีการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมทางจิตสังคมท่ีจัดทำาโดยชุมชน

3.5.1 กิจกรรมขับเคลื่อนโดยชุมชน
3.5.2 กลไกสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์แบบเดียวกัน
3.5.3 เครือข่ายชุมชน

3.5.1 กิจกรรมขับเคลื่อนโดยชุมชน

กิจกรรมทั้งหมดภายใต้วิธีการทางจิตสังคมท่ีจัดทำาโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมให้เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชนในวงกว้างขึ้น 

การขับเคลื่อนโดยชุมชนมีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้คืนถิ่นโดยรับมือกับการตีตราที่อาจเกิดขึ้น ในกิจกรรมปรับการรับรู้ สมาชิกของชุมชน กลุ่มหรือองค์กรจะวางแผนและ
ดำาเนินกิจกรรรมแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเองหรือได้รับแรงกระตุ้นจากผู้อื่นก็ตาม  
โดยงานดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างการรับรู้และการกำาหนดข้อตกลงร่วมกัน การให้โอกาส
สมาชิกของชุมชนทบทวนความเชื่อ ทัศนคติและหลักปฏิบัติของตนในปัจจุบัน กำาหนดลำาดับความสำาคัญและวางแผนวิธีที่
ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความท้าทาย ดำาเนินการตามแผนและติดตามความคืบหน้า และประเมินผลลัพธ์ การใช้กระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมจะทำาให้ชุมชนสามารถจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและสายสัมพันธ์ที่จำาเป็นขึ้นมาได้ ผู้คืนถิ่นจะพัฒนาเครือข่าย
สนับสนุนทางสังคมของตนขึ้นเอง ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยความตึงเครียดของพวกเขาลงและช่วยปรับปรุงด้านอื่น ๆ ของชีวิต
ด้วยเช่นกัน 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโดยชุมชนในบริบทของความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมด้านจิตสังคมซ่ึงสามารถ
แบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับชุมชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

• การอำานวยความสะดวกให้เกิดกลไกและระบบสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์แบบเดียวกัน
• การแนะนำาให้ผู้คืนถิ่นรู้จักกับระบบทางวัฒนธรรม นันทนาการ และศิลปะตามที่ระบุ และการสนับสนุนระบบเหล่านั้น 
• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น

เทคนิคหน่ึงท่ีใช้ได้ผลดีในการสร้างความไว้วางใจภายในกลุ่มและลดความขัดแย้งภายในคือการใช้
กิจกรรม “เรื่องราวของฉัน” ในกิจกรรม “เรื่องราวของฉัน” สมาชิกกลุ่มจะเขียนเรื่องราวสั้น ๆ
เก่ียวกับตนเองเพ่ือตอบชุดคำาถามเร่ืองของตนเอง (เช่น คุณเป็นคนเจ้าระเบียบหรือไม่มีระเบียบ?
คุณชอบทำากิจกรรมทางกายประเภทใด งานอดิเรกของคุณคืออะไร) แล้วนำาเสนอเรื่องราวของ
ตนให้คู่หูหรือกลุ่มฟัง  กิจกรรมลักษณะน้ีจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยในสภาพ
แวดล้อมที่ปลูกฝังความเปิดกว้างและการแบ่งปันข้อมูล 

Turner, J. and Y. Kim.
 2005 Learning about building literacy communities in multicultural and
  multilingual classrooms. Literacy Teaching and Learning, 10(1):21—41

ดูเพิ่มเติมที่:
Huddy, S.
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  the student's learning experience. International Journal of Education 
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3.5.2 กลไกสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์แบบเดียวกัน

กลไกสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์แบบเดียวกันใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถท่ีมีภายในชุมชนท้องถ่ิน (รวมถึงผู้คืนถ่ิน) 
ในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อรับมือกับการกลับคืนสู่สังคมหรือความท้าทายอื่น ๆ เนื่องจากกลไกนี้พึ่งพาทรัพยากรที่
มีอยู่แล้ว ดังนั้นการสนับสนุนจากกลไกจึงไม่เพียงเหมาะสมกับท้องถิ่นแต่ยังมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ได้ยาวนานเกินระยะเวลา
ดำาเนินการของโครงการอีกด้วย 

แนวทางการให้คำาปรึกษา
แนวทางนี้อาศัยความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนระหว่างคนสองคนซึ่งมีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ผู้คืนถิ่นที่เพิ่งเดิน
ทางกลับมากับอดีตผู้คืนถิ่นซึ่งมาจากสถานที่เดียวกัน แนวทางนี้เป็นการสนับสนุนทางจิตสังคมในรูปแบบของการเสริมขีด
ความสามารถด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดขึ้น 

ผู้คืนถ่ินท่ีประสบความสำาเร็จเป็นพิเศษในการกลับคืนสู่สังคม ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน หรือผู้ท่ีมีภูมิหลัง
เฉพาะด้าน (เช่น นักสังคมสงเคราะห์หรือครู เป็นต้น) สามารถทำาหน้าที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษาได้  ผู้ให้คำาปรึกษาแก่ผู้คืนถิ่นเหล่า
นี้ทำาหน้าที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้คืนถิ่นที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึง ที่ปรึกษาสามารถช่วยแนะนำาผู้คืน
ถิ่นเกี่ยวกับความยากลำาบากในการกลับสู่ภูมิลำาเนาหรืออาจทำาหน้าที่เป็นเพียงผู้ติดต่อก็ได้

ทั้งนี้ ชุมชนสามารถจัดตั้งเครือข่ายที่ปรึกษา แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และให้การสนับสนุนโดยการจัดประชุมประจำาปีและ
การฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมแนวทางการให้คำาปรึกษาตามที่อธิบายด้านล่าง  ในระหว่างการให้คำาปรึกษารายบุคคล หาก
ในชุมชนมีเครือข่ายที่ปรึกษา ควรส่งต่อผู้คืนไปยังเครือข่ายที่ปรึกษาโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

 ¼ ที่ปรึกษาคือใคร 

 ที่ปรึกษามักจะเป็นอาสาสมัครที่พร้อมที่จะสนับสนุนผู้คืนถิ่นในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการกลับภูมิลำาเนาซ่ึงจะ
 ช่วยลดการแยกตัวจากสังคมของผู้คืนถิ่นได้ คนเหล่านี้คือผู้ที่เข้าใจประสบการณ์การกลับภูมิลำาเนาของผู้คืนถิ่นเนื่องจาก
 พวกเขาเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน  ที่ปรึกษาจะได้รับการฝึกอบรมบางด้านเพื่อทำาหน้าที่ในบทบาทนี้  นอกจากนี้
 ที่ปรึกษาสามารถเป็นสมาชิกของชุมชนที่อาจไม่เคยโยกย้ายถิ่นแต่เข้าใจความต้องการและโอกาสของผู้คืนถิ่นก็ได้

 ¼ ที่ปรึกษาไม่ใช่ใคร 

 ท่ีปรึกษาไม่ใช่ผู้จัดการเคสเพราะท่ีปรึกษาทำาหน้าท่ีอย่างไม่เป็นทางการมากกว่า ท่ีปรึกษาไม่ใช่ผู้ควบคุมดูแลเพราะท่ีปรึกษา
 จะไม่กำากับหรือคอยติดตามการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

 ¼ หน้าที่ของที่ปรึกษา

 ที่ปรึกษาจะให้การสนับสนุนผู้คืนถิ่นที่เพิ่งเดินทางมาถึงโดยการช่วยแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
 บริการ ขั้นตอนหรือพิธีการที่เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศอาจเปลี่ยนไปจากอดีต และผู้คืนถิ่นต้องการความช่วย
 เหลือเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ที่ปรึกษาจะใช้ประสบการณ์ของตนเองในการกลับคืนสู่สังคมเพื่อส่งเสริมผู้คืนถิ่นในเชิงรุก
 และยังช่วยลดอุปสรรคทางสังคมในการกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย 
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 ¼ การฝึกอบรมสำาหรับที่ปรึกษา

 นอกเหนือจากทัศนคติบางอย่าง เช่น มีความละเอียดอ่อน เอาใจใส่ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ที่ปรึกษาควรได้รับการ 
 ฝึกอบรมที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น

 • ประเภทของกิจกรรมที่ที่ปรึกษาและผู้คืนถิ่นสามารถทำาร่วมกันได้
 • วิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (ดูภาคผนวก I.A)
 • วิธีการจัดการและปรับความคาดหวัง
 • วิธีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกัน
 • วิธีส่งต่อผู้คืนถิ่นไปยังบริการช่วยเหลือหรือหน่วยงานอื่น ๆ
 • วิธีการปฐมพยาบาลทางจิตวิทยา (ดูภาคผนวก I.C)
 • วิธียุติความสัมพันธ์ที่ปรึกษา

 ¼ วิธีกำาหนดแนวทางการให้คำาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 องค์กรหลักในโครงการคืนสู่สังคมสามารถกำาหนดแนวทางการให้คำาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความช่วยเหลือ
 จากองค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นด้วยวิธีการต่อไปนี้
 
 • ไปพบกับผู้นำาชุมชนหรือชุมชนท้องถ่ินในงานรวมตัวหากสามารถทำาได้ เพ่ืออธิบายถึงบทบาทของท่ีปรึกษาและประโยชน์
  ของการมีที่ปรึกษา
 • ขออาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่อดีตผู้คืนถ่ินซ่ึงเคยได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนขององค์กรหรือหน่วยงาน
  ที่เข้ามาช่วยเหลือ  หากสามารถทำาได้ ควรเลือกอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิง 
 • จัดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเก่ียวกับแนวทางการให้คำาปรึกษาตามหัวช้อท่ีอธิบายไว้ข้างต้น ซ่ึงการฝึกอบรมมักจะ
  ใช้เวลาอย่างน้อยสองวันสำาหรับการฝึกอบรมครั้งแรก และจัดการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ทุกปี
 • จัดประชุมติดตามงานกับที่ปรึกษาอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถแบ่งปันมุมมองของพวกเขา พูดคุยเกี่ยวกับ
  ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด และสอบถามวิธีแก้ไขปัญหา
 • ให้การสนับสนุนผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับความต้องการทางอารมณ์ความรู้สึก
 • ประเมินแนวทางในการให้คำาปรึกษาเป็นประจำา โดยจัดประชุมกับผู้คืนถิ่นในช่วงท้ายของรอบการให้คำาปรึกษา

 ¼ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคือกลุ่มสนับสนุนแบบรวม ซึ่งบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายคลึงกันจะมาพูดคุยกันและสร้าง
 สายสัมพันธ์เพ่ือช่วยเหลือกัน  ในบริบทของการกลับคืนสู่สังคม ความคล้ายคลึงกันเกิดจากการท่ีผู้เข้าร่วมในกลุ่มเพ่ือนช่วย
 เพื่อนเคยผ่านประสบการณ์อพยพย้ายถิ่นที่คล้ายกันมาก่อน  ในแง่นี้ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจึงช่วยสร้างเครือข่ายสนับสนุน
 ทางสังคม อารมณ์และกายภาพท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถช่วยให้ผู้คืนถ่ินรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เอาชนะความรู้สึก
 อยากแยกตัวจากสังคม และสร้างสายสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน ท้ังน้ี ควรพิจารณาว่าจะต้ังกลุ่มสนับสนุนแบบไม่กำาหนด
 เพศหรือแบบกำาหนดเพศ ขึ้นอยู่กับบริบท ความเหมาะสม และความสะดวก
 
 กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่ก็สามารถกำาหนดวิธีการดำาเนินโปรแกรมและโครงสร้างของกลุ่มได้  
 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีโครงสร้างเป็นระบบประกอบด้วย 

 • ช่วงเริ่มต้นควรจัดประชุม 1 - 6 ครั้งโดยใช้เวลาครั้งละหนึ่งชั่วโมง ซึ่งกลุ่มฯ สามารถขยายเวลาต่อไปถึงหนึ่งปีได้ 
 • ตามหลักการควรมีผู้เข้าร่วมประชุม 8 ถึง 20 คน  แม้ว่าจะไม่ควรให้ผู้มาใหม่เข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว และควรตั้ง
  กลุ่มใหม่ข้ึนแทน แต่การตัดสินใจน้ีสามารถยืดหยุ่นได้ข้ึนอยู่กับความห่างไกลทางภูมิศาสตร์และข้อควรพิจารณาเก่ียวกับ
  สัมพันธภาพที่มีอยู่ 
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 • ผู้ดำาเนินการประชุมที่มีประสบการณ์: สามารถกำาหนดให้คนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรับหน้าที่นี้ หรืออาจให้ผู้คืนถิ่นที่เคย
  ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดำาเนินการประชุมในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นผู้รับหน้าที่นี้ก็ได้
 • ควรสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้ผู้คืนถิ่นทราบระหว่างช่วงการให้คำาปรึกษา 
 • ผู้นำาชุมชนและผู้มีประสบการณ์แบบเดียวกันควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับกลุ่มและมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของกลุ่มให้
  มากที่สุด  ซึ่งการทำากิจกรรมของกลุ่มจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้นำาชุมชนก่อน
 • ควรจัดประชุมเพื่อติดตามผลตามความสนใจและความพร้อมของกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ของการประชุมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือการแบ่งปันประสบการณ์ พูดคุยเก่ียวกับการย้ายถ่ินกลับ และเร่ืองอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการให้และขอการสนับสนุน9 

31 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกลุ่มเหล่านี้โดยอ้างอิงแนวทางตาม www.mind.org.uk/media/17944275/ peer-support-toolkit-final.pdf

กรณีศึกษาที่ 11: กลุ่มผู้คืนถิ่นในศรีลังกา

ในศรีลังกาผู้คืนถิ่นจำานวนมากจากประเทศไปเป็นเวลานานทำาให้รู้จักซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการอื่น ๆ และภาค
ธุรกิจในชุมชนของตนเพียงไม่กี่ราย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของธุรกิจของผู้คืนถิ่น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ไอโอเอ็มศรีลังกาได้ร่วมมือกับ CEFE NET ศรีลังกาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
เพื่อจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางธุรกิจ (BDT) ให้แก่ผู้ย้ายถิ่นกลับจากต่างประเทศและให้ความช่วยเหลือผ่าน
โครงการต่าง ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม BDT ใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบและปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการ ภูมิหลังและทักษะของ
ผู้คืนถิ่น ผู้คืนถิ่นจะได้รับการช่วยเหลือตลอดขั้นตอนต่าง ๆ ของการตั้งธุรกิจไปจนถึงการขยายธุรกิจ โดยใช้การผสม
ผสานระหว่างหลักสูตรพัฒนาทักษะและการสนับสนุนในทางปฏิบัติ หลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มผู้คืนถ่ินประมาณ 20 
ถึง 30 คน 

หลักสูตรน้ีเพิ่งได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่นที่ทำาธุรกิจคล้ายกันมารวมตัวกันเป็น 
กลุ่มก้อน  กลุ่มเหล่านี้ช่วยให้ผู้คืนถิ่นพัฒนาทุนทางสังคมและสร้างเครือข่ายผู้ที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันผ่านการ
ประชุมท่ีทำาเป็นประจำาและกลไกลการทำางานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มเพ่ือการเกษตรและการขนส่งในจัฟฟ์นา (Jaffna)
ท่ีทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการขนส่งและขายสินค้าทางการเกษตร การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจโดยตรง เช่น การประหยัดต่อขนาดเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการร่วมกัน การมีอำานาจต่อรองกับองค์กรผู้
ผลิตหรือสถาบันสินเชื่อมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโดยรวมและการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดกลุ่มต่าง ๆ ยังทำาหน้าที่เป็นกลไกติดตามผลเพื่อบรรเทาความเสี่ยงของการแยกตัวจากสังคมเมื่อความช่วย
เหลือสิ้นสุดลง ด้วยวิธีนี้ ผู้คืนถิ่นจึงสามารถส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจได้สำาเร็จ

ผู้นำาและรองผู้นำาของกลุ่มซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิกกลุ่มและอยู่ในตำาแหน่งเป็นเวลา 12 เดือน จะได้รับการฝึกอบรม
เฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำาและความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีทางธุรกิจ
และซัพพลายเออร์ รักษาจิตวิญญาณของทีมที่ดีในหมู่สมาชิกกลุ่ม และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความท้าทายเฉพาะด้าน 
ไอโอเอ็มจะติดตามผลกับสมาชิกกลุ่มเป็นประจำาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันส่งข้อความ 

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• พื้นที่เป้าหมายที่ผู้โยกย้ายถิ่นจำานวนมากเดินทางกลับมาและมีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

31
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3.5.3 เครือข่ายชุมชน

การแสดงออกทางวัฒนธรรม ศิลปะ และทางกายภาพสามารถมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนผู้คืนถิ่นและชุมชนเพื่อสร้าง
หรือปรับปรุงการเชื่อมโยงทางสังคมและต่อสู้กับการตีตราทางสังคมในระหว่างกระบวนการกลับคืนสู่สังคม แนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ตระหนักดีว่าวัฒนธรรม ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะของผู้คืนถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมา
จากประสบการณ์การโยกย้ายถ่ินและการแบ่งปันประสบการณ์น้ีสามารถช่วยในการสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเก้ือกูลกันมากข้ึน 
การเล่าเรื่อง ละครเวที ทัศนศิลป์ ดนตรี การเต้นรำา และกีฬาสามารถเป็นสื่อที่ทรงพลังสำาหรับการแบ่งปันประสบการณ์ได้
เช่นกัน เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการกลับคืนสู่สังคม ความสามัคคีทางสังคม และความเป็น
อยู่ที่ดีของบุคคล

ในระดับบุคคล กิจกรรมเหล่านี้ช่วยปลดปล่อยความเครียดและความวิตกกังวล และส่งเสริมความตระหนักในตนเองและ
ความมั่นใจ ภายในกลุ่มเหล่านี้ ผู้คืนถิ่นสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทำาลายกำาแพงโดยการพูดคุยถึงปัญหาที่
ยากลำาบากผ่านคำาอุปมาอุปมัยและในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในระดับชุมชน ศิลปะการแสดงออกสามารถสร้างภาพเชิง
บวกและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คืนถิ่นได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้จัดการเคสที่จะต้อง

• ระบุและจัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับโรงละครทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัศนศิลป์ ดนตรี การเต้นรำา กีฬาและสิ่ง
 อื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมและกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนผู้ย้ายถิ่นกลับ
• สร้างการรับรู้เก่ียวกับกับกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีโดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการและทรัพยากรเชิงสร้างสรรค์
 ที่ผู้คืนถิ่นอาจนำามา
• ระบุผู้คืนถิ่นที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ที่เป็นไปได้ในระหว่างการให้คำาปรึกษา
• ส่งต่อผู้คืนถิ่นไปยังกลุ่มเหล่านี้ตามความสนใจของพวกเขา
• ระบุการสนับสนุนท่ีจะสนับสนุนผ่านการให้เงินทุนสำาหรับโครงการริเร่ิมสร้างสรรค์ซ่ึงครอบคลุมผู้คืนถ่ิน การประชาสัมพันธ์
 และอื่น ๆ

ความช่วยเหลือหลักในการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งอาจต่อยอดจากความเป็นหน่วยงานภาคีที่จัดตั้งขึ้นผ่านเครือข่ายการส่งต่อ
หรืออาจดำาเนินการเองอย่างเป็นอิสระ อาจอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม (เช่น การจัดนิทรรศการ การ
อ่านหนังสือ การเล่าเรื่อง การแสดง การแข่งขันกีฬา) ที่แสดงความคิดสร้างสรรค์และทักษะของผู้คืนถิ่นร่วมกับสมาชิกของ
ชุมชน ตัวอย่างเช่น การแข่งขันกีฬาที่ทั้งผู้คืนถิ่นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นสามารถมีส่วนร่วมได้ และไม่ได้มีเพียงผู้เล่นเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคนในชุมชนที่เข้ามาชมการแข่งขันอีกด้วย  ความเข้าใจเรื่องความนิยมของท้องถิ่นในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ศิลปะ และกายภาพสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสมจะสนับสนุน

 ¼ กิจกรรมการเล่าเรื่อง

 การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนชุมชนและส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมเกี่ยวกับการกลับ
 คืนสู่สังคมของผู้ย้ายถิ่นกลับ วิธีการนี้เป็นรูปแบบของการแบ่งปันเรื่องราวที่เก่าแก่และง่ายที่สุดที่มนุษย์รู้จัก และสร้างผล
 กระทบทางอารมณ์ต่อทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์สามารถสร้างความเข้าใจและมีพลังในการ
 ทำาให้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันขณะฟังเรื่องเล่า การเล่าเรื่องส่งผลต่ออารมณ์อย่างลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
 กิจกรรมทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ฟังเท่านั้นที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ แต่ผู้เล่าเองก็จะตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์
 หรือภูมิหลังของตนที่แตกต่างจากผู้อื่น

 การเล่าเร่ืองสามารถจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเป็นงานท่ีจัดข้ึนพิเศษสำาหรับผู้คืนถ่ินและครอบครัว และชุมชนก็ได้ นอกจาก
 การพูดถึงอุปสรรคต่าง ๆ ผู้คืนถิ่นที่เต็มใจบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองยังสามารถพูดเกี่ยวกับความกล้าหาญ ทักษะ และ
 บทเรียนที่ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับชุมชมได้
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 การเล่าเรื่องอาจใช้คำาพูด หรือใช้รูปแบบของวิดีทัศน์หรือการอ่านก็ได้ ผู้ดำาเนินกิจกรรมสามารถช่วยผู้คืนถิ่นเรียบเรียง
 เรื่องราวของพวกเขาเป็นการเล่าเรื่องหลายรูปแบบเพื่อเล่าในที่สาธารณะ สื่อดิจิทัลมีบทบาทที่มีอิทธิพลมากขึ้นในการ
 สร้างการรับรู้และผลลัพธ์ของกระบวนการโยกย้ายถิ่น และสามารถส่งต่อให้กันอย่างกว้างขวางและง่ายดายระหว่างผู้ชม 
 เร่ืองราวรูปแบบดิจิทัลไม่จำาเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิคอย่างลึกซ้ึงในการตัดต่อภาพ เสียง ดนตรี และเสียงพูด ดังน้ัน
 ทั้งผู้คืนถิ่นและชุมชนของผู้คืนถิ่นจึงสามารถใช้สื่อนี้ได้โดยง่ายสำาหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ การทดลองเล่าเรื่องแบบ
 ดิจิทัลสามารถดึงสมาชิกของชุมชนและผู้คืนถิ่นให้มาอยู่รวมกัน และเพิ่มการทำางานร่วมกันทางสังคม ผู้คืนถิ่นแต่ละคน
 สามารถมีส่วนร่วมในการจดจำา การสร้างใหม่ และการแสดงเรื่องราวของพวกเขาด้วยการผสมผสานศิลปะการเล่าเรื่อง
 และการฝึกสำารวจความหมายผ่านการสร้างภาพ

 ¼ จำาลองประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นกลับ
 การจำาลองประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นกลับในรูปแบบของละครที่แต่งและแสดงโดยผู้คืนถิ่นเองเป็นการสนับสนุนทางจิต
 สังคมรูปแบบหนึ่งและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชน โดยเป็นการทำาให้ผู้คืนถิ่นเป็นตัวเอกในเรื่องราวของตนเอง
 การทำาเช่นนี้ช่วยเพิ่มความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้และลดความรู้สึกอับจนหนทาง นอกจากนี้การแสดง
 ละครยังมีผลต่อผู้ชมด้วยเช่นกัน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผู้ชมมีต่อการย้ายถิ่นกลับ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ด้านการเขียนบทและการแสดงภายใต้การแนะนำาของนักเขียนบทและผู้กำากับ มีพลังในการส่งเสริมความสามัคคีทางสังคม
 และอำานวยความสะดวกต่อการกลับคืนสู่สังคม

 ¼ ละครแทรกสด
 อีกตัวอย่างหนึ่งสำาหรับการจำาลองประสบการณ์ของผู้คืนถิ่นคือการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากละครแทรกสด  เมื่อใช้
 เทคนิคนี้ ปัญหาที่ทำาให้คนคนหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงจะถูกนำาเสนอแบบไม่มีการแก้ไขในรูปแบบของฉากละคร จากนั้นผู้ชม
 จะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแสดง ฉากดังกล่าวจะแสดงซ้ำาสองครั้ง และในระหว่างการแสดงครั้งที่สองซึ่งแสดงโดย
 ผู้นำาเสนอหรือนักแสดงตลก (ที่เชี่ยวชาญด้านการกลั่นกรองปฏิกิริยาโต้ตอบ) ผู้ชมแต่ละคนสามารถหยุดการแสดงในช่วง
 ใดก็ได้แล้วออกมารับบทเป็นตัวละครที่ถูกกดขี่ข่มเหง แล้วแสดงวิธีที่พวกเขาจะใช้แก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
 แตกต่างไปจากเดิม การทำาลายกำาแพงระหว่างนักแสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตบนเวทีนั้นทรงพลังและ
 สามารถสร้างผลกระทบเชิงเปล่ียนแปลงกับทุกคนท่ีอยู่ในโรงละคร นอกจากน้ียังทำาให้สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีสามารถ
 ใช้ร่วมกันและใช้ได้จริงสำาหรับปัญหาทั่วไปได้อีกด้วย 

 โดยปกติแล้วฉากการแสดงน้ีเป็นผลงานท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ก่ีวันกับกลุ่มคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์
 คล้ายคลึงกัน เช่น ผู้โยกย้ายถิ่นที่ย้ายกลับภูมิลำาเนา การใช้เทคนิคละครแทรกสดเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้คืนถิ่นต้องเผชิญ
 สามารถทำาให้ชุมชมรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ และช่วยให้ผู้คืนถิ่นและชุมชนเกิดความผูกพันและร่วมกันหาทางออกอย่าง
 สร้างสรรค์

เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการมีประโยชน์ยิ่งขึ้น อาจเชิญผู้คืนถิ่นและสมาชิกของชุมชนมาบอก
เล่าเรื่องราวของท้ังผู้ท่ีอพยพย้ายไปจากภูมิลำาเนาแล้วกลับมาและผู้ที่ไม่ได้โยกย้ายถิ่นเพื่อให้ผู้
เข้าร่วมเห็นภาพข้อควรรู้
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กรณีศึกษาที่ 12: การพูดคุยในครอบครัวและชุมชนในประเทศกานา

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ไอโอเอ็มกานา ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของสมาชิกชุมชน
และญาติของผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับความยากลำาบากที่ผู้คืนถิ่นต้องเผชิญเมื่อย้ายกลับภูมิลำาเนาของตน เพื่อให้ชุมชนและ
ญาติเข้ามามีบทบาทเชิงบวกในการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น และหลีกเลี่ยงไม่ให้ชุมชนและญาติมีส่วนร่วมในการ
ตีตรา การกีดกันทางสังคม และการโดดเดี่ยวผู้คืนถิ่น

กลุ่มย่อยเหล่าน้ีมักประกอบด้วยคนกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 20 คน ซ่ึงรวมถึงผู้นำาทางความคิดเห็น ผู้คืนถ่ิน ครอบครัว 
และสมาชิกของชุมชน โดยทั่วไปแล้ว การสัมภาษณ์จะเริ่มต้นด้วยเจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มให้ข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับ
เหตุผลในการสัมภาษณ์และสิ่งที่คาดหวังจากการสัมภาษณ์  มองหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ปัญหาทั่วไปที่ผู้คืนถิ่นต้องเผชิญ เช่น ประสบการณ์อันยากลำาบากในการโยกย้ายถิ่น การกลับภูมิลำาเนาแบบมือเปล่า 
หรือความรู้สึกเหมือนพวกเขาทำาให้ครอบครัวและชุมชนผิดหวัง ตั้งคำาถามในกลุ่มเพื่อกระตุ้นและนำาการสนทนาไป
ยังหัวข้อที่สนใจ ผู้คืนถิ่นสามารถบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองหากพวกเขาเต็มใจ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดสามารถทำาให้เกิดความเข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับความท้าทายในการกลับคืน
สู่สังคมที่ผู้คืนถิ่นต้องเผชิญ การสัมภาษณ์กลุ่มย่อยจะทำาให้ครอบครัวและสมาชิกของชุมชนทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยว
กับการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถมอบให้ญาติและเพื่อนของตนได้  การพูดคุยกันยังเป็นโอกาสที่จะสะท้อนให้เห็น
ถึงอคติแบบไม่รู้ตัวที่อาจบ่อนทำาลายการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นอีกด้วย เนื่องจากผู้คืนถิ่นได้รับการเชื้อเชิญให้
แสดงความรู้สึกของตนอย่างอิสระและเล่าประสบการณ์ของพวกเขาให้ครอบครัวและสมาชิกชุมชนทราบ ดังนั้นการ
สัมภาษณ์กลุ่มย่อยลักษณะน้ีจึงทำาหน้าท่ีเป็นช่องทางในการระบายความรู้สึกและสามารถช่วยให้ผู้คืนถ่ินกลับมา
รู้สึกเชื่อมโยงกับแวดวงสังคมของพวกเขาอีกครั้ง

สามารถใช้รายการวิทยุช่วยเผยแพร่การสัมภาษณ์กลุ่มย่อยได้อีกทางหน่ึง การดึงผู้นำาทางความคิดเห็นและหน่วยงาน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมยังเป็นการตอกย้ำาความรับผิดชอบของท้องถิ่นในกิจกรรมเหล่านี้

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• หาสถานที่สำาหรับจัดการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยในพื้นที่ที่เดินทางสะดวก หรือสถานที่ที่มองเห็นได้ง่ายและเข้าถึงได้



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

127

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
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  Geneva. มีข้อมูลกรณีศึกษาสั้น ๆ จำานวนมากและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ ดำาเนินการ และ
  ติดตามผลโครงการคืนสู่สังคมที่จัดโดยชุมชนในบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 
 2019 Community Based Psychosocial Support in Emergencies Manual. IOM, Geneva. www.iom.int/
  mhpsed. คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางจิตสังคมสำาหรับชุมชนในสภาวะ
  ฉุกเฉินและหลังจากนั้น

  IOM Handbook on Protection and Assistance to Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation
  and Abuse. IOM, Geneva (จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้) แนะนำาแนวทางของไอโอเอ็มในการดำาเนินโครงการเพื่อ
  คุ้มครองและช่วยเหลือผู้โยกย้ายถ่ินท่ีมีความเปราะบางต่อความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการละเมิด  
  เนื้อหาในคู่มือกล่าวถึงการดำาเนินงานของแบบจำาลองและการนำาไปใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการโยกย้ายถิ่น
  และในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง

Samuel Hall/IOM
 2017 Setting Standards for an Integrated Approach to Reintegration. IOM, Geneva, funded by DFID.

Schinina, G., J. Voltaire, A. Ataya and M-A. Salem
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  experience in Haiti, after January 2010's earthquake. Research in Drama Education: The 
  journal of Applied Theatre and Performance, 16(1):47—54. ให้ข้อมูลกรณีศึกษาเชิงลึกของการใช้
  ละครแทรกสดทางสังคมในเฮติ
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ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืน
สู่สังคมในระดับโครงสร้าง

ประเด็นสำาคัญ

4
• การผลักดันข้อพิจารณาด้านการกลับคืนสู่สังคมให้เป็นเรื่องหลักในการพัฒนาและการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของภาค
 ส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นจะช่วยให้ได้รับความสนับสนุนที่กว้างขวางจากระดับสถาบันในกระบวนการกลับ
 คืนสู่สังคมและกำาหนดการผนึกกำาลังร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

• การพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างระบบในระดับโครงสร้างจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ก่อให้เกิดความยั่งยืนและ
 มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมทั้งในระดับบุคคลและชุมชน     

• การประสานงานและการมีส่วนร่วมของผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องนั้นจำาเป็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการริเริ่มการกลับคืน
 สู่สังคม การประสานงานเชิงกลยุทธ์ร่วมกับผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง

•  การจัดตั้งระบบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีชัดเจนและสอดคล้องจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานเข้าใจบทบาทของตนเองและ
 เอื้อต่อการกำาหนดมาตรฐานกระบวนการและขั้นตอนเพื่อประโยชน์ของผู้คืนถิ่น ชุมชน และประเทศต้นทาง 

ผู้จัดการ /
นักพัฒนา
โครงการ

ผู้จัดการเคส /
พนักงานทั่วไป

ผู้ให้บริการ รัฐบาล ภาคีผู้ร่วม
ดำาเนินการ

ผู้ให้ทุนหน่วยงานรัฐ
ท้องถิ่น

ผู้กำาหนด
นโยบาย

บทที่

คู่มือการกลับคืนสู่สังคม  
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• ผู้จัดการ / นักพัฒนาโครงการ • รัฐบาล (ประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง)
• องค์กรรัฐท้องถิ่น (ประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง) • ผู้ให้บริการ (ระดับประเทศ)
• ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการท้องถิ่น • ผู้ให้ทุน

กรอบนโยบาย

การประสานงาน
(ระหว่างประเทศ,

ระดับชาติ, ท้องถิ่น)

การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่าม

ความช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคมในระดับโครงสร้างเป็นการทำางานเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมือง 
สถาบัน เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมสำาหรับการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในระดับโครงสร้างจำาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เสริม
ความเข้มแข็งหรือสร้างกลไกการประสานงาน การพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสม และ
การพิจารณารวมการกลับคืนสู่สังคมเป็นประเด็นหลักในนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมระดับโครงสร้างควรเริ่มต้นเมื่อเริ่มโครงการความช่วยเหลือเพื่อกลับ
คืนสู่สังคมเพื่อสร้างสภาพโดยรวมสำาหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ให้ความสำาคัญกับมุมมองด้านโครงสร้าง
การกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมเพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้มีสำาคัญอย่างยิ่งในประเทศที่มีจำานวนผู้คืนถิ่นสูงปัจจัยโครงสร้างที่มีผลต่อ
การกลับคืนสู่สังคมประกอบด้วยสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 
สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิธีการกำาหนดกลยุทธ์การคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน และการระดมความร่วมมือในแต่ละแบบเพื่อ
สนับสนุนผู้คืนถิ่นแต่ละคนและชุมชนของพวกเขา เงื่อนไข เช่น กลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย
และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้คืนถิ่น ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง
และประเทศเจ้าบ้าน ทั้งหมดคือปัจจัยความสำาเร็จของการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

คำานำา
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จำานวนและขนาดของการดำาเนินงานด้านโครงสร้างในโครงการกลับคืนสู่สังคมน้ันข้ึนอยู่กับขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในประเทศ
ต้นทางและความต้องการของผู้คืนถิ่นและชุมชน หากความต้องการของผู้กลับคืนถิ่นมีน้อย หรือบริการทางสังคมที่จัดตั้งขึ้น
มีความพร้อม การดำาเนินงานระดับโครงสร้างอาจมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการผู้คืนถิ่นให้เข้าสู่โครงสร้างที่มีอยู่

อย่างไรก็ตามในประเทศต้นทางท่ียังมีขีดความสามารถและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอท่ีจะให้บริการผู้คืนถ่ินและประชากร
ในท้องถิ่น หรือยังไม่สามารถส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน  อาจจำาเป็นได้รับความสนับสนุนด้านนโยบาย ด้าน
เทคนิค หรือสิ่งของ (ให้กับสถาบันของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) เพื่อให้สามารถระบุขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างที่มีอยู่และความต้องการของผู้คืนถิ่นและชุมชนในช่วงเริ่มต้น การประเมินรายบุคคลและชุมชน (ดูหมวดที่ 1.4.2, 
2.2 และ 3.2)

บทนี้จะให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบความร่วมมือการปกครอง การประสานงาน และการให้
บริการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล ที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนาความมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ ขีดความสามารถ และความเป็นเจ้าของตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังประกอบไป
ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างกรอบการประสานงาน การสร้างหรือกำาหนดรูปแบบร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างกรอบนโยบายและกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

4.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาขีดความสามารถ และความเป็นเจ้าของ

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โครงการริเริ่มเชิง
โครงสร้างควรสะท้อนถึงความต้องการและลำาดับความสำาคัญที่กำาหนดโดยรัฐบาลและภาคประชาสังคมในประเทศต้นทาง 
ประเภทการดำาเนินการดังกล่าวอาจรวมถึง:

• การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศเพื่อจัดทำาบริการที่เกี่ยวข้องกับการ 
 กลับคืนสู่สังคมพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและจากสถาบันต่าง ๆ 
• การส่งเสริมให้ประชากรผู้คืนถิ่นและที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นได้รับสิทธิพึงได้อย่างทัดเทียมกัน ผ่านบริการที่มีคุณภาพในด้าน
 ท่ีจำาเป็น เช่น การศึกษาและการฝึกอบรม สุขภาพและความเป็นอยู่ การสนับสนุนทางจิตสังคม การจ้างงาน และท่ีอยู่อาศัย
• เพ่ิมความย่ังยืนของการดำาเนินงานด้านการคืนสู่สังคม โดยส่งเสริมความเป็นเจ้าของในหน่วยงานท้องถ่ินและระดับประเทศ 
 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในประเทศต้นทางและ
• การเสริมสร้างกรอบนโยบายเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่ดี (ดูหมวดที่ 4.3)

สะท้อนให้เห็นถึงลำาดับความสำาคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีกำาหนด และแนวทางการมีส่วนร่วมท่ีปรับให้เหมาะ
กับเป้าหมาย ต่างมีส่วนสำาคัญในการพัฒนากลยุทธ์ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้าง

การทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้มีบทบาทและองค์กรสำาคัญในทุกระดับจะส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการกลับคืน
สู่สังคม และจะช่วยตอกย้ำาถึงความเป็นเจ้าของทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อโครงการกลับคืนสู่สังคม 
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาท่ีจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมตลอดจนส่งเสริมความต่อเน่ืองของการดำาเนินงานในด้านการกลับคืนสู่สังคมที่นอกเหนือจากการ
ดำาเนินงานตามโครงการปรกติ กลไกการประสานงานที่แข็งแกร่งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นนั้น
มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของโครงการ ท้ังน้ีการดำาเนินงานระดับโครงสร้างควรนำามาพิจารณาในโครงการ
กลับคืนสู่สังคมท้ังหมดต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้น ต้ังแต่ข้ันตอนของการวางแผนและการดำาเนินงานต่อเน่ืองไปตลอดระยะเวลา
ของโครงการ 
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บทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดของงานด้านการกลับคืนสู่สังคมที่สำาคัญที่ต้องทำาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.1.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ
4.1.3 การสร้างกลไกการประสานงาน

4.1.1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลังจากการทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ (ดูหมวดที่ 1.4.2) ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของโครงการกลับคืนสู่สังคมและการเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมควรต้อง 
กำาหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการสื่อสารสำาหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนผังที่เตรียมไว้ กลยุทธ์การมีส่วนร่วม
เป็นคำาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดต่อและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำาหนดเมื่อเวลาผ่านไป ควรปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบทบาทท่ีคาดหวังในโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินในระยะแรก ควรพิจารณาถึงความรู้เชิงลึกเก่ียวกับบริการในท้องถ่ินและความเช่ือมโยงโดยตรงกับ
ผู้คืนถิ่นและชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ของการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทตามระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการกลับคืน
สู่สังคม และระดับความมีอิทธิพลของพวกเขาต่อกระบวนการกลับคืนสู่สังคม ดังนี้

รูปที่ 4.1: รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบไล่ระดับสี9 

• การแจ้งให้ทราบ (ลำาดับความสำาคัญต่ำา): สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลน้อยและมีความสนใจในการดำาเนินโครงการ
 กลับคืนสู่สังคมน้อย รวมถึงผู้ท่ีอาจแค่ต้องการได้รับข้อมูลส่ิงท่ีเกิดข้ึน องค์กรหลักโครงการกลับคืนสู่สังคมนำาควรให้ข้อมูล
 ช้ีแจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมอยู่เป็นระยะ ๆ  เช่น การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ การจัดทำาส่ิงพิมพ์หรือเอกสารรายงาน
• การสื่อสาร (ลำาดับความสำาคัญปานกลาง): สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลหรือมีความสนใจในการจัดทำาโครงการคืนสู่
 สังคมในระดับที่สูงขึ้น องค์กรหลักของโครงการกลับคืนสู่สังคมนำาควรสื่อสารแบบสองทางเพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นความ
 สำาคัญของการมีส่วนร่วม ควรหารือเรื่องเป้าหมายความส่วนร่วมในกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคม การสื่อสารอาจเป็นการ
 ประสานงาน (กับหน่วยงานภาคีที่ให้บริการเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคม) หรือการส่งคำาเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผน (เช่น 
 กิจกรรมชุมชน) หรือการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกลับคืนสู่สังคม

32 ดัดแปลงจาก: G. De la Mata Do You Know Your Stakeholders? Tool to Undertake a Stakeholder Analysis (2014).
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• การบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด (ลำาดับความสำาคัญสูง): สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการกลับ
 คืนสู่สังคมและเป็นผู้ที่สนใจร่วมงานกับองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม ดังนั้นจึงควรพัฒนาและปรับแนวทาง
 การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ประกอบด้วยโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลท้องถิ่น ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
 และภาคเอกชนกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นหรือการจัดประชุม
 เป็นระยะเพื่อปรับกระบวนการให้สอดคล้องและหาส่วนที่สามารถผนึกกำาลังในการทำางานร่วมกัน

เมื่อพัฒนาแผนการทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรคำานึงถึงมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการกลับคืนสู่สังคม
ภาพรวมของประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความแตกต่างในลักษณะการดำาเนินงานแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง:

ตารางที่ 4.1: ประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้อง และลักษณะการดำาเนินงาน10 

33 ท่ีมา: Joint Migration Development Initiative (JDMI), Module 1: Managing the Link Between Migration and Local Development,Module 2: Establishing 
Partnerships, Cooperation and Dialogue on M&D, in My JMDI e-Toolbox on Migration and Local Development, Geneva, 2015; Samuel Hall/IOM, 2017.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้อง ลักษณะการดำาเนินงาน

¼ หน่วยงานระดับประเทศ
¼ หน่วยงานกระทรวง
¼ หน่วยงานราชการ
¼ องค์กรส่วนภูมิภาคและ 
 ท้องถิ่น
¼ เทศบาลที่มีส่วนได้
 ส่วนเสีย
¼ สมาคมเทศบาล

หน่วยงานระดับประเทศนั้นเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักเน่ืองจากพวกเขาพัฒนานโยบาย
ระดับชาติและโครง การริเร่ิมท่ีกำาหนดกรอบ
การดำาเนินงานสำาหรับโครงการระดับท้องถ่ิน 
พวกเขาเป็นเครื่องมือในการวางรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ
เจ้าภาพ รัฐบาลหน่วยงานภาคี และองค์กร
ระหว่างประเทศ หน่วยงานท้องถิ่นมีความ
สำาคัญเนื่องจากการดำาเนินงานเป็นส่วน
ประสานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นที่แตก
ต่างกันระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ และยังสามารถให้ข้อมูลเชิง
ลึกเก่ียวกับการลำาดับความสำาคัญในท้อง
ถิ่นที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานสนับสนุนการก
ลับคืนสู่สังคมกับแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ผู้ให้บริการรวมถึงทรัพยากรในท้องถิ่น ที่
ในบางกรณีหน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทใน
ความร่วมมือทวิภาคี และได้ผ่านการจัดตั้ง
กรอบความร่วมมือแบบกระจายศูนย์

• ปรับกรอบกฎหมายแห่งชาติ 
• วางแผนและดำาเนินนโยบายและโครงการระดับชาติ
• จัดต้ังจัดการ และประสานงานสถาบันระดับประเทศ และ
 บริการเพ่ือผู้คืนถ่ินและการบริหารจัดการการกลับคืนสู่สังคม
• อนุมัติโครงการริเริ่ม
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศ
 และท้องถิ่น
• จัดการกองทุนสาธารณะระดับประเทศและจัดหาเงินทุน
 และคำาแนะนำาที่จำาเป็นให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
• เป็นแพลตฟอร์มประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หลายราย
• มอบหมายการให้บริการ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ
• กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับองค์กรระหว่าง
 ประเทศและรัฐบาลต่างประเทศ
• ปรับกรอบการทำางานในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค
 เพื่อการกลับคืนสู่สังคม
• นำากลไกด้านสถาบันมาแปลงเป็นการจัดทำาโครงการคืนสู่
 สังคมที่จะกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ท้องถิ่น
• ให้บริการแก่ผู้คืนถิ่น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานย่อยภายในประเทศระดับ
 ประเทศ และระดับนานาชาติ
• เป็นแพลตฟอร์มประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย
• มอบหมายการให้บริการ
• พัฒนาและดำาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดสรร
• บริหารกองทุนสาธารณะในท้องถิ่นและระดมเงินทุนจาก
 ภาครัฐและเอกชน
• ให้อำานาจแก่ผู้คืนถ่ิน ยกระดับขีดความสามารถและสนับสนุน 
 ในสิทธิที่พึงได้
• สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมในด้านจิตสังคมและทาง
 เศรษฐกิจและสังคม
• ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
• มีศักยภาพเป็นหน่วยงานภาคีสำาหรับการดำาเนินการด้าน
 สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมผู้คืนถิ่นให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
• รับรองโครงการริเริ่มในระดับท้องถิ่น

33
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้อง ลักษณะการดำาเนินงาน

¼ ภาคเอกชน

¼ องค์กรนอกภาครัฐ

¼ องค์กรพลัดถิ่น

¼ สมาคมผู้โยกย้านถิ่นฐาน

หน่วยงานภาคเอกชนมีความสำาคัญโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจของการ 
กลับคืนสู่สังคมเพราะเป็นนายจ้างที่มีความ
เข้าใจในตลาดแรงงานท้องถิ่น พวกเขามัก
จะเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย มักจะไม่
ได้นำาสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรด้านการเงินและ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (ดูหมวดถัดไป)

องค์กรนอกภาครัฐเป็นตัวแสดงที่สำาคัญทั้ง
ในระดับประเทศและท้องถิ่น เพราะพวก
เขามีความรู้และมีเครือข่ายในท้องถิ่นที่ดี
พร้อมนำาชุมชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม

องค์กรพลัดถ่ินอาจมีความสำาคัญเพราะพวก
เขา เข้าใจประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน
และสามารถเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนความ
รู้ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศเจ้าภาพและ
ประเทศต้นทาง โดยมีเครือข่ายสังคมท่ีมีอยู่
ในประเทศเจ้าภาพและประเทศต้นทางใน
การระดมการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม 
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหมวดนี)้

ผู้โยกย้ายถ่ินฐานและสมาคมอ่ืน ๆ  ท่ีเข้าใจใน  
ประสบการณ์เฉพาะนั้นมีความสำาคัญ และ
อาจส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมอยู่แล้วทาง
อ้อมผ่านโครงการของตนเอง

• ว่าจ้างผู้คืนถิ่นเข้าทำางาน
• ทำาให้ตลาดแรงงานเอื้อต่อผู้คืนถิ่นที่กลับคืนสู่สังคม
• มีบทบาทในการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมภายใต้
 ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
• เป็นหน่วยงานภาคีในโครงการนวัตกรรมของชุมชน
• โครงการฝึกงานที่บ้าน
• มีรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน
• พี่เลี้ยงที่เป็นผู้คืนถิ่น
• มีบทบาทเป็นหน่วยงานภาคีในการทำารณรงค์สร้างความ
 ตระหนักรู้หรือให้ข้อมูล

• เป็นหน่วยงานภาคีที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
 ผู้คืนถ่ินที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงโครงการกลับคืนสู่
 สังคม
• องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอาจไม่เป็นที่
 รู้จัก ดังนั้นองค์กรนอกภาครัฐที่มีขีดความสามารถอาจให้  
• การสนับสนุนทางเศรษฐกิจสังคมและจิตสังคมโดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีจำานวนผู้กลับภูมิลำาเนาสูงใช้ประโยชน์
 จากเครือข่ายชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
• ให้บริการเฉพาะด้าน เช่น เศรษฐกิจและสังคม และด้าน 
 จิตสังคม กับผู้คืนถิ่นที่กลับคืนสู่สังคม
• มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การปรับตัวต่อการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีในการรณรงค์สนับสนุน การสร้าง
 ความตระหนักรู้และการให้ข้อมูล

• ให้ข้อมูลบริบทการคืนถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้
 คืนถ่ินในโครงการชุมชนท่ีได้เคยรับทุนจากองค์กรพลัดถ่ิน
• ลดอาการ “ช็อก” ที่ผู้คืนถิ่นต้องเผชิญด้วยการแนะนำา
 เครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้คืนถ่ินทั้งก่อน
 และหลังการคืนสู่ภูมิลำาเนา
• ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนผู้คืนถิ่นในประเทศต้น
 ทาง เช่น ผ่านการลงทุนในกิจกรรมที่สร้างรายได้ร่วมกัน

• พัฒนาโครงการและแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้คืนถ่ิน
• ช่วยเหลือผู้คืนถ่ินโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
 สนับสนุนในท้องถิ่น
• ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีในการรณรงค์สนับสนุนการสร้าง
 ความตระหนักรู้และการให้ข้อมูล
• ให้คำาแนะนำาด้านจิตสังคมกับผู้คืนถิ่นตามประสบการณ์
 ส่วนตัวของสมาชิก
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¼ องค์กรระหว่างประเทศ

¼ รัฐบาลต่างประเทศ

¼ หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

¼ สถาบันการศึกษา

องค์กรระหว่างประเทศ ผู้ให้ทุน และรัฐบาล
ต่างประเทศ เป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญ
เพราะ พวกเขามีส่วนสนับสนุนและให้คำา
แนะนำาวางกรอบเพื่อการดำาเนินงานระดับ
ประเทศ ที่จะดำาเนินการประเมินและจัดทำา
โครงการ  และสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานภาคีที่มี
ประโยชน์เพราะสถาบันการศึกษาได้ทำางาน 
วิจัยหรือสามารถทำาการวิจัยและวิเคราะห์
ข้อมูลในบริบทท้องถ่ิน และมีความเช่ียวชาญ
ด้านเทคนิค ตลอดจนส่ิงอำานวยความสะดวก
ต่าง ๆ

• เช่ือมโยงการการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมร่วมกับโครงการ
 พัฒนาอื่น ๆ ในเขตท้องถิ่น
• ควบรวมโครงการคืนสู่สังคมเข้ากับกลไกและกรอบการ
 ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (เช่น กรอบ
 ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)
• เสริมสร้างการวิเคราะห์สถานการณ์โดยการแบ่งปันข้อมูล
 เกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิ่น (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 กระบวนการพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม และอื่น ๆ)
• รวมโปรแกรมเข้ากับระบบการส่งต่อไปยังบริการด้าน
 เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม ในการกลับคืนสู่สังคมของ
 ผู้คืนถิ่น
• ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีในการรณรงค์สนับสนุนการสร้าง
 ความตระหนักรู้และการให้ข้อมูล

• สนับสนุนงานวิจัยและการวิเคราะห์ที่สนับสนุนการจัดทำา
 โครงการคืนสู่สังคมเช่น การประเมินตลาดแรงงาน
• อำานวยความสะดวกการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นที่
 เป็นผู้เยาว์ให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• จัดหลักสูตรภาษา

การติดตามผลลัพธ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและกำาหนดวิธีปรับแนวทาง การติดตามผล
ควรพัฒนาจากข้อสรุป ความกังวล ความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผลสรุปการอภิปรายและ
รายการสิ่งที่ต้องการโดยทั่วไป (เช่น การตัดสินใจ กิจกรรม ข้อเสนอ และคำาแนะนำา) ที่ได้ตกลงกันระหว่างการหารือเพื่อ
ค้นหาความต้องการในครั้งแรก หรือไม่กี่เดือนหลังจากร่วมงานครั้งแรก และหลังจากการเปลี่ยนแปลงสำาคัญใด ๆ  ให้ประเมิน
ความคืบหน้าของผลงานท่ีมีร่วมกัน แล้วปรับแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกคร้ังหากผลงานไม่มีความคืบหน้า

ควรพิจารณารูปแบบข้อตกลงเป็นหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความสัมพันธ์ที่กำาหนด เช่น ประเภทของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยทั่วไปองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมจะมีรูปแบบข้อตกลงระยะยาว (long-term agreement 
หรือ LTA) กับหน่วยงานผู้ให้บริการในระดับประเทศ และทำาบันทึกความเข้าใจ (MOUs) กับผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น

ในบางครั้งบทบาทและศักยภาพของภาคเอกชนและองค์กรพลัดถิ่นอาจถูกมองข้ามไประหว่างการพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลับคืนสู่สังคม  อย่างไรก็ตามตัวแสดงเหล่านี้อาจมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนให้เกิด
ผลลัพธ์การกลับคืนสู่สังคมทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีลำาดับความสำาคัญของตนเองหรือมีทรัพยากรท่ีจำากัด ส่งผลให้ไม่อาจร่วม
งานกับองค์กรหลักท่ีดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมได้ตามท่ีคาดหวัง แต่ข้อจำากัดน้ีอาจเปล่ียนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำาคัญถึงแม้ว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอาจไม่สามารถสนับสนุนการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมได้ในตอนต้น เพราะความ
สนใจที่จะให้ความร่วมมืออาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
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การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐจะสร้างโอกาสในการทำามาหากินให้กับผู้คืนถิ่นและสมาชิกในชุมชน พร้อมทั้ง
สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคม โครงการริเริ่มของภาคเอกชนและภาครัฐอาจประกอบด้วย การสร้างความรับรู้เรื่อง
ประสบการณ์ของผู้คืนถิ่นตำาแหน่งงาน การฝึกอบรมและการฝึกงาน

โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์จากการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น เช่น การใช้ประโยชน์จากแรงงาน
หรือทักษะของผู้คืนถิ่นหรือได้รับประโยชน์จากสิ่งจูงใจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือการฝึกอบรมผู้คืนถิ่น หรือ
สร้างความรับรู้ว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทที่ดำาเนินงานในประเทศต้นทางอาจแสวงหาคนที่มีคุณสมบัติหรือทักษะเฉพาะที่ไม่มีในกลุ่มประชากรท้องถิ่น บริษัท
เหล่านี้อาจสนใจที่จะส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่ต้องการคืนถิ่นที่มายังประเทศต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้คืนถิ่นที่มีทักษะ
เหมาะสมที่ได้มาจากประเทศเจ้าบ้าน ไม่ว่าแรงจูงใจในการจ้างผู้คืนถิ่นจะเป็นอะไร สิ่งที่สำาคัญคือผู้คืนถิ่นมีทักษะ มีความ
ต้องการ และมีความสนใจตรงกันกับทักษะและคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ (ดูหมวดที่ 2.4 เรื่องการพัฒนาแผนการกลับคืน
สู่สังคมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย)

นอกเหนือจากศักยภาพในบทบาทเป็นนายจ้างของผู้คืนถิ่นแล้ว ภาคเอกชนอาจร่วมสนับสนุนโครงการกลับคืนสู่สังคมใน
ด้านบวก เช่น ภาคเอกชนมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะที่กำาลังอยู่ในความต้องการ หรือการรับรอง
ทักษะที่ผู้คืนถิ่นได้รับมาจากต่างประเทศ ดูตารางที่ 4.3 สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและโอกาสการทำากิจกรรมร่วมกับภาค
เอกชน หน่วยงานท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลภาคเอกชนท้องถิ่นที่มีบทบาทในกิจกรรมโครงการคืนสู่สังคมได้ในภาพรวม

เมื่อร่วมเป็นหน่วยงานภาคีกับหน่วยงานภาคเอกชนควรตรวจสอบว่าหน่วยงานมีความสนใจในการมีส่วนร่วมกับผู้คืนถิ่น
อย่างแท้จริง และเป็นหน่วยงานภาคีที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในแนวทางดำาเนิน
งานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการกลับคืนสู่สังคม ควรมีการสื่อสารเรื่องวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และมาตรฐานกับผู้ที่มีอาจจะร่วมเป็นหน่วยงานภาคีไว้อย่างชัดเจน 

ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในแต่ละขั้นตอน
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ตารางที่ 4.2: การพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน9 

ประเทศต้นทางบางแห่งอาจมีระบบการจับคู่งานในระดับท้องถ่ินหรือระดับประเทศอยู่แล้วแต่ไม่สมบูรณ์ แต่หากยังไม่มีกลไก
การจับคู่งานระดับประเทศหรือระดับท้องถ่ิน ควรพิจารณาพัฒนาฐานข้อมูลผู้หางานหากโครงการกลับคืนสู่สังคมท่ีมีทรัพยากร
เพียงพอ ควรส่งเสริมให้การจัดหาเงินทุนในการพัฒนาร่วมกับองค์กรหรือสถาบันหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เนื่องจากการดำาเนิน
งานในลักษณะดังกล่าวต้องการใช้ทรัพยากรมาก

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลนี้ (ด้านล่าง) แสดงถึงภาพรวมความร่วมมือกับภาคเอกชนแต่ละประเภทและความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาความท้าทายในการคืนถิ่น

34 ดัดแปลงจาก: Samuel Hall/IOM, 2017 and IOM, Reintegration - Effective Approaches (Geneva, 2015)

ขั้นตอน คำาอธิบาย

¼ กำาหนดทักษะความท้าทายและ
 ความต้องการของผู้คืนถิ่น

¼ กำาหนดและประเมินกลยุทธ์
 การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน  
 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

¼ กำาหนดกลไกการจับคู่ที่มีอยู่
    ในปัจจุบัน

¼ พัฒนาและดำาเนินงานตามแผนการ
 มีส่วนร่วมกับภาคเอกชน

¼ กำาหนดชื่อบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง

¼ การติดตามผลและการประเมินผล

โดยพัฒนาจากผลการประเมินทักษะและความต้องการและแรงบันดาลใจของผู้คืนถ่ิน และพิจารณา
ว่าการมุ่งเน้นในการหาตำาแหน่งงาน การฝึกอบรมวิชาชีพ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือการให้
คำาปรึกษา

จัดทำาผังข้อมูลกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนที่มีอยู่ภายในองค์กร และของหน่วยงานภาคี
แล้วประเมินว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำาเนินการทางเศรษฐกิจที่กำาหนดไว้หรือไม่
หากมีกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมอยู่แล้วควรปรับการกลับคืนสู่สังคมให้เข้ากับกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
แทนท่ีจะสร้างกลยุทธ์แยกจากกัน

กำาหนดระบบการส่งต่อที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างระดับสากล ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 
ตลอดจนกลไกการจับคู่ระหว่างผู้หางานและหน่วยงานภาคเอกชน (บริการด้านการจัดหางาน
ของภาครัฐหรือเอกชน สถาบันการประเมินทักษะ วิถีส่วนบุคคลเพื่อขอการรับรอง การเรียนรู้
ก่อนการคืนถิ่น)

พัฒนาแผนงานการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนที่สะท้อนถึงลำาดับความสำาคัญของโครงการ การมี
ส่วนร่วมอาจเริ่มตั้งแต่กระตุ้นความรับรู้ของหน่วยงานเอกชน ถึงความจำาเป็นในการให้ความ
สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นในด้านเศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึงการให้เงินอุดหนุน
หรือสิ่งจูงใจในการดำาเนินงานที่ครอบคลุมผู้คืนถิ่น (เช่น การร่วมจ่ายค่าจ้างระยะสั้น หรือร่วม
จ่ายค่าฝึกงานและอื่น ๆ ) (ดูหมวดที่ 2.4)

กำาหนดช่ือบริษัทท่ีสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถ่ิน โดยกรอกข้อมูลความต้องการท่ีกำาหนด
ไว้ (เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม การฝึกงาน)

ประเมินผลกระทบของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการกลับคืนสู่สังคมในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของผู้รับผลประโยชน์ตามตัวชี้วัดที่ใช้เป็นบรรทัดฐาน

34
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ความท้าทาย
หน่วยงานภาค

เอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประเภทโครงการริเริ่ม /

ความร่วมมือ ข้อคิดเห็น / ตัวอย่าง

ผู้คืนถิ่นเข้าถึงข้อมูลตลาด
งานของภาคเอกชนได้
อย่างจำากัด

ขาดทักษะที่ต้องมีใบ
รับรอง

ความไม่พอใจของชุมชน
ทีม่ีการย้ายถิ่นกลับ

¼ นายจ้าง

¼ นายจ้างในภาค
 ส่วนที่เกี่ยวข้อง
¼ ศูนย์ฝึกอบรม
 ทักษะ

¼ ภาคส่วน
 การสื่อสาร

• การให้รางวัลในกระบวน
 การกลับคืนสู่สังคมของผู้
 คืนถิ่น
• สิ่งจูงใจทางการเงิน
• โครงการเ งินสดเพ่ือการ
 ทำางาน
• โครงการพี่เลี้ยงต่าง ๆ
• การพัฒนาและการปรับใช้
 แนวทางปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม

• แผนการฝึกงาน
• แผนการเรียนรู้ระหว่างการ
 ปฏิบัติงาน

• ข้อมูลร่วมการรณรงค์

• การให้เงินอุดหนุน / สิ่งจูงใจสำาหรับการดำาเนิน
 งานที่ครอบคลุมถึงผู้คืนถิ่น (การร่วมจ่ายค่าจ้าง
 ระยะส้ัน เงินสดเพ่ือการทำางานร่วมจ่ายค่าฝึกงาน)
• หน่วยงานท้องถ่ินอาจมอบรางวัลหรือกำาหนด
 แนวทางปฏิบัติ ท่ีมีจ ริยธรรมท่ีช่วยต่อการ
 ประชาสัมพันธ์ หรือการสร้างมาตรฐานสำาหรับ
 นายจ้างท่ีทำาให้ประสบความสำาเร็จในการบูรณาการ  
 คืนถิ่น

• การพัฒนาทักษะและ สามารถรับใบรับรองผ่าน
 การฝึกงานที่ได้รับเงินอุดหนุน และแผนการ
 เรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
 มาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติในประเทศ
 ต้นทาง

• ความสำาเร็จในการกลับคืนสู่สังคม สร้างคุณค่า
 ในการรณรงค์ด้วยเร่ืองราวความสำาเร็จที่เป็น
 ประโยชน์ต่อชุมชน

ตารางที่ 4.3: ปัญหาความท้าทายของการกลับคืนสู่สังคมที่แก้ไขผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน10 

ความร่วมมือกับผู้พลัดถิ่น
ผู้พลัดถ่ินในประเทศเจ้าบ้านเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญสำาหรับการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคม และสามารถนำาไปสู่ความสำาเร็จของ 
ความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับท้องถิ่น ชุมชนผู้พลัดถิ่นสามารถเชื่อมโยงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศเจ้าภาพเพราะ
พวกเขามีความเข้าใจทั้งในภาษาและวัฒนธรรมในทั้งสองประเทศ ในขณะเดียวกันความรู้และการเชื่อมโยงด้านความรู้สึก
กับประเทศต้นทางจะทำาให้พวกเขาอยู่ในจุดที่เหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศนั้น ๆ องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่
สังคมสามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศต้นทางติดต่อกับผู้พลัดถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของผู้พลัดถิ่น
ในต่างประเทศในการการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคม (และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในวงที่กว้างขวางมากขึ้น) ใน
ประเทศต้นทางต่อไปในอนาคต องค์กรหลักท่ีดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมสามารถปรับโครงการริเร่ิมของผู้พลัดถ่ินให้สอดคล้อง
กับลำาดับความสำาคัญของการพัฒนาการกลับคืนสู่สังคมในท้องถิ่น (ดูตารางที่ 4.4 ที่แสดงอยู่ด้านล่าง) 

35 ดัดแปลงจาก: JMDI, 2015b; IOM, Reintegration - Effective Approaches (Geneva, 2015) 
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สิ่งที่ต้องทำา กิจกรรมขององค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม

การทำาผังข้อมูลผู้พลัดถิ่น

ระบุผู้พลัดถิ่นที่สำาคัญ

ดำาเนินงานตามกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
ของผู้พลัดถิ่น

การติดตามและประเมินผล การมีส่วน
ร่วมของผู้พลัดถิ่น

พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
ผู้พลัดถิ่น 

¼ ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศต้นทางในการจัดทำาผังข้อมูลผู้พลัดถ่ินที่ครอบคลุม 
 แบบจำาลองควรประกอบไปด้วยข้อมูลกลุ่มประชากรพลัดถิ่นและคุณสมบัติทางเศรษฐกิจรวม 
 ถึงสังคม ความแข็งแกร่ง ตลอดจนลักษณะของความสัมพันธ์กับประเทศต้นทาง การมีส่วนร่วม
 ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน จะรวมถึงข้อมูลลักษณะของความสัมพันธ์กับ
 ประเทศต้นทางและประเทศที่ผลัดถิ่นอาศัยอยู่

¼ สนับสนุนการจัดลำาดับความสำาคัญของชุมชนผลัดถิ่นในประเทศที่ได้รับเลือก โดยพิจารณา
 จากจำานวนประชากร การมีส่วนร่วมในอดีตและปัจจุบัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
 สังคมในประเทศต้นทาง รวมถึงลักษณะและความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ในสองประเทศ
 ทั้งประเทศของผู้พลัดถิ่นและประเทศต้นทาง

¼ ช่วยประเทศต้นทางดำาเนินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่น โดยการอำานวยความสะดวกใน
 การเจรจาและการแลกเปลี่ยนผ่านสำานักงานด้านการกลับคืนสู่สังคมในประเทศเจ้าบ้าน

¼ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับผู้พลัดถ่ินอย่างต่อเน่ืองใน
 โครงการคืนสู่สังคมและทำาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม

¼ สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์สำาหรับประเทศต้นทางเพื่อความร่วมมือที่ประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้
 พลัดถิ่นสำาคัญ:
 - พิจารณาให้ผู้พลัดถ่ินที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการกำากับดูแลการโยกย้ายถ่ินฐานและ
  การจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมรวมถึงการเข้าร่วมในหน่วยงานเพื่อกำากับดูแล หรือระหว่าง
  หน่วยงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต้นทาง
 - เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือออกแบบมาตรการทางการเงินและกฎระเบียบที่เหมาะสำาหรับการ
  ส่งเสริมการลงทุนของ   
 - ผู้คืนถิ่นในโครงการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศต้นทาง
 - ส่งเสริมความร่วมมือในให้บริการในประเทศต้นทาง
 - ทำางานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูต

ตารางที่ 4.4: หน่วยงานสนับสนุนในประเทศต้นทาง

ประเทศต้นทางอาจไม่มีแผนการหรือการกำาหนดสิ่งจูงใจที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมการลงทุนของผู้พลัดถิ่น  เนื่องจาก
การลงทุนของนักธุรกิจและผู้ประกอบการพลัดถิ่น อาจเป็นแหล่งการลงทุนที่สำาคัญจากต่างประเทศ องค์กรหลักที่ดูแลเรื่อง
การกลับคืนสู่สังคม อาจจูงใจให้หน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถ่ินมีการพัฒนารูปแบบการลงทุนสำาหรับผู้พลัดถ่ิน โดย
ใช้ประโยชน์จากเงินออมของผู้โยกย้ายถิ่นฐานสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในประเทศต้นทางและเพื่อสนับสนุน
การกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืนของผู้คืนถิ่น แนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปได้ ประกอบไปด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย การ
เงิน และกฎระเบียบที่เอื้อต่อความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจพลัดถิ่น ผู้คืนถิ่น และนักธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศต้นทางภายใต้
กรอบการกำากับดูแลที่ชัดเจน สิ่งนี้อาจลดความไม่สมดุลด้านข้อมูล ความไม่แน่นอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทำาธุรกรรม
และเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน

นอกจากนี้ หน่วยงานในประเทศต้นทางอาจพิจารณาพัฒนากลไกที่เสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิกผู้พลัดถิ่นหรือผู้คืนถิ่น
เพื่อจัดทำากองทุนให้กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานรัฐทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับความเต็มใจของนักลงทุนพลัดถิ่นในการลงทุนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
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ในการจัดการกับอุปสรรคด้านการลงทุน รัฐบาลอาจพิจารณาค้ำาประกันการลงทุนบางประเภท (เช่น ภาคีในการจัดหา
บริการในพื้นที่ที่มีจำานวนผู้คืนถิ่นสูง และสร้างโอกาสการจ้างงานสำาหรับผู้คืนถิ่นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นในท้องถิ่น) เพื่อ
จูงใจให้เกิดการลงทุนในกลุ่มผู้พลัดถิ่น

4.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ 

การพัฒนาขีดความสามารถสำาหรับโครงการกลับคืนสู่สังคมประกอบด้วยการเสริมสร้างทักษะ โครงสร้าง กระบวนการ หรือ
ทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำาคัญ เพื่อให้โครงการช่วยผู้คืนถิ่นให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ (ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงระดับท้องถิ่น) ที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม จะใช้ได้ดีที่สุดเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ทว่ายังขาด
ความสามารถบางอย่าง

การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปน้ี ซ่ึงมักดำาเนินการโดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร 
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น:

• จัดทำาและเสริมสร้างโครงสร้าง กระบวนการ กลไกการประสานงาน และกลไกการส่งต่อเพ่ือการกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืน
• ช่วยให้สถาบันของประเทศวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับชาติเพื่อติดตามการกลับคืนสู่สังคม และผนวกตัวชี้วัดเข้ากับกรอบใหญ่
 สำาหรับติดตามการย้ายถิ่นและการพัฒนา 
• ฝึกอบรมและสอนงานให้หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นและประเทศ ผู้ให้บริการ และภาคี เพื่อให้บริการแก่ผู้รับผล
 ประโยชน์แบบตรงเป้าหมาย เข้าถึงได้ และเท่าเทียมกันตามอำานาจของตน
• ให้เงินทุนหรือการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการให้
 บริการหรือการประสานงาน
• ปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ในประเทศ และท้องถิ่นเพื่อจัดการเรื่องการกลับคืนสู่สังคม
• ช่วยพัฒนาหรือเสริมสร้างความสามารถของรัฐบาลท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม
 ภายในบริบทการย้ายถิ่นและการพัฒนาในภาพกว้าง รวมทั้งช่วยระบุและเสนอสิ่งที่มีความสำาคัญเป็นอันดับต้น 
• สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นให้ร่วมมือกับภาคประชาสังคม

ควรนำาการพัฒนาและการเสริมสร้างขีดความสามารถมารวมไว้ในทุกขั้นตอนของโครงการกลับคืนสู่สังคม และไม่ควรถือว่า
เป็นกิจกรรมที่ทำาครั้งเดียวจบ หน่วยงานระดับประเทศและท้องถิ่นในประเทศต้นทางควรร่วมมือกับองค์กรหลักที่ดูแลเรื่อง
การกลับคืนสู่สังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่าได้พิจารณาใช้แผนการพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างการประสานงานที่มีอยู่ในระดับต่าง ๆ ของรัฐบาล (ดูกรณีศึกษาที่ 13 ด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีการที่
ไอโอเอ็มทํางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในจอร์เจีย เพ่ือปรับปรุงการให้คําปรึกษาเร่ืองการหางานแก่ผู้คืนถ่ินและผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย) 
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กรณีศึกษาที่ 13: การจัดหางานและการให้คำาปรึกษาในจอร์เจีย

การขาดความรู้เรื่องโอกาสการจ้างงาน และภาคส่วนที่มีศักยภาพในประเทศต้นทางเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการ
ให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นเหตุให้ผู้หางานไม่มีโอกาสได้รับว่าจ้างด้วย

ไอโอเอ็มจอร์เจีย จึงประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกแบบและขยายเครือข่ายให้บริการจัดหางาน โดยเปิด
ศูนย์จัดหางานและให้คำาปรึกษา (JPC) แห่งใหม่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์หกแห่งที่ผู้พลัดถิ่น และผู้คืนถิ่นภายในประเทศ
จำานวนมากอาศัยอยู่

ขั้นตอนแรกของงานนี้ ได้แก่ การประเมินตลาดแรงงาน การสร้างศูนย์จัดหางานและให้คำาปรึกษา และการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เป็นที่ปรึกษาด้านการหางาน เมื่อจัดตั้งศูนย์จัดหางานเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มให้ข้อมูลในเชิงรุกและ
จัดทำาแผนพัฒนาอาชีพสำาหรับแต่ละคน 

กิจกรรมในเชิงรุก ได้แก่ ตลาดนัดแรงงาน (จัดหลายท่ีเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม) งานน้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
ของตลาดและการสนับสนุนท่ีมีอยู่เพ่ือการสร้างธุรกิจ การเร่ิมต้นธุรกิจ การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาชีพ
อิสระ และการหางาน ผู้หางานสามารถลงทะเบียนในฐานข้อมูลเพ่ือจับคู่ข้อมูลส่วนตัวเข้ากับความต้องการของนายจ้าง 
ฐานข้อมูลนี้ยังช่วยติดตามผลด้วย นอกจากนี้ ผู้รับผลประโยชน์อาจเข้ารับการประเมินความต้องการรายบุคคล เพื่อ
ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหรือเข้าทำางานในตำาแหน่งที่ว่างอยู่

นอกจากศูนย์จัดหางานแล้ว ไอโอเอ็มจอร์เจีย ยังสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานระดับประเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะของผู้หางานให้ได้รับการว่าจ้าง โดยออกแบบโปรแกรมใหม่สำาหรับฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเข้าทำางานในภาคธุรกิจ
ท่ีมีความต้องการสูง รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ให้สถานที่ฝึกอบรมต่าง ๆ

แต่เดิม ไอโอเอ็มเป็นผู้บริหารศูนย์จัดหางาน แต่ปัจจุบัน ดำาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงกิจการสังคม

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• จัดตั้งศูนย์จัดหางานในภาคการจ้างงานอย่างเป็นทางการที่กำาลังเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลง
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์จัดหางานให้ติดต่อกับผู้หางาน และให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของตลาดใน
 ท้องถิ่น โอกาสในการฝึกอบรม และภาคที่มีศักยภาพ
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ตารางท่ี 4.5 ด้านล่างแสดงภาพรวมของวิธีนำาการพัฒนาขีดความสามารถมารวมไว้ในข้ันตอนต่าง ๆ  ของวงจรการจัดทำาโครงการ 

ตารางที่ 4.5: นำาการพัฒนาขีดความสามารถมารวมไว้ในการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม11 

ต่อยอดจากการวิเคราะห์สถานการณ์และผลลัพธ์ของโครงการกลับคืนสู่สังคม องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องนี้ควรสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาขีดความสามารถโดยคำานึงถึงคำาถามต่อไปนี้: 

• บริบททางสังคมและการเมือง: ปัจจัยทางสังคมและการเมืองใดขัดขวางการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคม (เช่น ความสามารถ
 ในการฟื้นตัวของชุมชน สถานการณ์ทางการเมือง และอื่น ๆ ) ปัญหาสำาคัญของการกลับคืนสู่สังคมและการโยกย้ายถิ่น
 คืออะไร
• บริบทของสถาบัน: กรอบนโยบายและกรอบการบริหารภาครัฐใดที่กำาหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจของผู้
 มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำาคัญมีผลต่อนโยบายและโครงการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมอย่างไร
• บริบทด้านขีดความสามารถ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร และยังขาดขีดความสามารถด้านใด ใครมีความรู้มากที่สุด
 เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะสนับสนุน
 โครงการกลับคืนสู่สังคมในระยะยาว
• การประสานงานและความรับผิดชอบ: การพัฒนาขีดความสามารถจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้และได้ประโยชน์สูงสุด
 จากระบบสารสนเทศและระบบประสานงานที่มีอยู่ได้อย่างไร
• ทรัพยากร: มีทรัพยากรใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายให้พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อการกลับคืนสู่
 สังคมอย่างยั่งยืน
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ระยะการดำาเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

การวิิเคราะห์สถานการณ์

เป้าหมายและสิ่งที่มีความสำาคัญ
เชิงกลยุทธ์

การติดตามและประเมินผล

การดำาเนินการตามแผนพัฒนา
ขีดความสามารถ

กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ

¼ ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ (ดูหมวดที่ 1.4.2) เพื่อประเมินขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสีย และระบุว่าส่วนใดที่ยังต้องความสามารถเพิ่มเติม
¼ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในท้องถิ่น และในประเทศที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาขีด
 ความสามารถ
¼ จัดทำาผังกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่เดิม เพื่อนำาวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ
 กลับคืนสู่สังคมไปผนวกกับโครงการริเริ่มที่มีอยู่แล้วแทนที่จะสร้างโครงการพัฒนาขีดความ
 สามารถขึ้นมาต่างหาก

¼ จัดลำาดับความสำาคัญเรื่องขีดความสามารถที่ต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลับสู่สังคม
¼ จัดทำาโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาขีดความสามารถตามสิ่งที่ยังต้องปรับปรุง
¼ เมื่อเป็นไปได้ จัดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีความสำาคัญระดับประเทศและท้องถิ่นที่มีอยู่

¼ พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการ  
 กลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม
¼ รวมเข้ากับตัวชี้วัดกรอบการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดความคืบหน้าของการพัฒนาขีด
 ความสามารถในบริเวณที่มีการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม

¼ ติดตามแผนพัฒนาขีดความสามารถ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า
¼ ดำาเนินแผนการพัฒนาขีดความสามารถ

¼ จัดทำาแผนการพัฒนาขีดความสามารถที่สรุปผลการประเมินเรื่องนี้ และแจกแจงสิ่งที่มีความ
 สำาคัญทั้งหมดที่ระบุไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

36
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กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถระบุและจัดลำาดับความสำาคัญของกิจกรรมตามหลักฐานและวัตถุประสงค์ มีส่วนช่วย
ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการกลับคืนสู่
สังคม

กลยุทธ์นี้ช่วยสร้างแผนปฏิบัติการ และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจว่ากิจกรรมใดจะมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม
ของโครงการกลับคืนสู่สังคมและวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

การพัฒนาขีดความสามารถอาจมุ่งเสริมสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (สินทรัพย์ ความสามารถทางเทคนิค และกรอบองค์กร) หรือ
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (ทักษะทางสังคม ประสบการณ์ วัฒนธรรมของสถาบัน) ของสถาบันหรือผู้มีส่วนได้เสียดังแสดงในตารางที่ 
4.6 ด้านล่าง:

ตารางที่ 4.6: ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในระดับภายในประเทศและท้องถิ่น (เช่น เทศบาล หรือชุมชน) ใช้การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างผลกระทบต่อเรื่อง
นี้ให้มากขึ้น และเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้วยวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรท้องถิ่นที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น เมื่อทำางานเกี่ยว
กับการพัฒนาขีดความสามารถในท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ให้ใช้แนวทางซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ได้แก่ 
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการแต่ละขั้นตอน 
การพัฒนาขีดความสามารถในแง่นี้ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมใน
พื้นที่ของตนโดย i) สนับสนุนการให้บริการในท้องถิ่นที่มีผู้กลับภูมิลำาเนาจำานวนมาก ii) ส่งเสริมความร่วมมือแบบกระจาย 
อำานาจ iii) สมัครกองทุนระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง และ iv) เสริมสร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นและระหว่างภาคีระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ (ดูกรณีศึกษาที่ 14 ด้านล่างเป็นตัวอย่างการพัฒนาขีดความ
สามารถในท้องถิ่นของสาธารณรัฐเซอร์เบีย)

สิ่งที่จับต้องได้ สิ่งที่จับต้องไม่ได้

¼ ส่งเสริมการจัดทำากลยุทธ์ และโครงการระดับท้องถ่ินและประเทศ
 ซึ่งรวมเรื่องการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมเอาไว้ด้วย
¼ จัดหลักสูตรฝึกอบรมของแต่ละสถาบันหรือจัดหลักสูตรร่วมกัน 
 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้ของข้าราชการ
 เจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการ
¼ ในกรณีที่มีผู้คืนถิ่นจำานวนมาก สนับสนุนให้พัฒนากลไกการ
 ประสานงานระหว่างสถาบัน (ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ข้อ
 ตกลงความร่วมมือ คณะกรรมการขับเคล่ือน) สำาหรับหน่วยงาน
 ระดับชาติและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกลับภูมิลำาเนาและคืน
 สู่สังคม
¼ จัดหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมาย และสินทรัพย์
 หรืออุปกรณ์ที่จำาเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแนะนำาผู้คืนถิ่นให้ใช้
 บริการของผู้ให้บริการที่มีอยู่และภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ
¼ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน
 และกฎระเบียบ

¼ สนับสนุนการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการ องค์กร
 ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
 ข้อง เพื่อหาวิธีปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
 ทางการระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
¼ ออกแบบและดำาเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ทำางานกับ
 ผู้คืนถิ่นให้มีทักษะทางสังคม และเพื่อเสริมสร้างให้สังคมเกิดความ
 สามัคคี
¼ ฝึกอบรมและจัดหาส่ิงต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมองค์กรวัฒนธรรม
 ของสถาบันและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นสำาคัญของ
 การกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม
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กรณีศึกษาที่ 14: การจัดการเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถและ
กลับคืนสู่ประเทศในสาธารณรัฐเซอร์เบีย

สิบปีหลังเกิดสงครามในอดีตประเทศยูโกสลาเวีย สาธารณรัฐเซอร์เบียสนับสนุนพลเมืองของตนที่อยู่ต่างประเทศให้
กลับภูมิลำาเนา ในด้านน้ี ไอโอเอ็มสนับสนุนหน่วยงานระดับประเทศให้ปรับแผนปฏิบัติการท้องถ่ินท่ีมีอยู่สำาหรับผู้ล้ีภัย
จากอดีตประเทศยูโกสลาเวียและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ เพื่อผนวกความต้องการของผู้คืนถิ่นในเซอร์เบียระหว่าง
ปี 2544 กับ 2545 เข้าไว้ด้วย 

ไอโอเอ็ม เซอร์เบียประสานงานกับกองพลาธิการเซอร์เบียร์สำาหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่น (Serbian Commissariat 
for Refugees and Migrants) เพราะต้องการให้แผนปฏิบัติการที่มีอยู่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  สภา
การย้ายถิ่นในท้องถิ่น ซึ่งได้รับแนวทางจากหน่วยงานระดับประเทศ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อเจรจา
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

ดังนั้น ไอโอเอ็มเซอร์เบีย จึงให้คำาปรึกษาและสอนงานเทศบาลท้องถิ่นให้ประเมินความต้องการของตนเอง พร้อม
กับทำาผังข้อมูลบริการเรื่องที่อยู่อาศัยและการดำารงชีวิต ไอโอเอ็มให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยให้คำาปรึกษา
แก่เทศบาลท้องถิ่นเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและขยายแผนปฏิบัติการในท้องถิ่นเพื่อรองรับผู้คืนถิ่นที่ลงทะเบียน เพื่อ
ให้มาตรการท้องถิ่นที่เทศบาลต่าง ๆ ใช้นั้นสอดคล้องกัน เทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงกันจึงรวมแผนปฏิบัติการในท้องถิ่น
เข้าด้วยกัน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั่วประเทศ

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• ส่งเสริมให้การเมืองเต็มใจดำาเนินการเรื่องนี้ และให้เรื่องนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นเพราะชุมชนเหล่านี้
 ช่วยให้กิจกรรมดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  

4.1.3 การสร้างกลไกการประสานงาน

จำาเป็นต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานงานด้านกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการ เช่นบริการจัดหางานภาค
รัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ สถาบัน
การศึกษา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) การประสานงานที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการ
จัดทำาโครงการคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลไกการประสานงานอาจอยู่ในระดับสากล ระดับประเทศ หรือ
ระดับท้องถิ่นขึ้นอยู่กับบริบทและขอบเขตของโครงการกลับคืนสู่สังคม

ในบริบทส่วนใหญ่ หน่วยงานรัฐน่าจะมีการประสานงานกันอยู่บ้างแล้ว  ทว่าอาจกระจายตัวอยู่ตามหน่วยงานและสำานักงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ ในบางกรณี ประเทศต้นทางอาจมีกลไกการประสานงานโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายถิ่น รวมถึง
ปัญหาที่เกี่ยวกับการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม ในกรณีนี้ ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและรวบรวมการประสานงาน
ที่กระจัดกระจายในปัจจุบันให้อยู่ภายใต้กลไกการประสานงานเพียงหนึ่งเดียว (ซึ่งอาจจะมีอยู่แล้ว)

อย่างไรก็ตาม บางแห่งแทบไม่มีกลไกการประสานงาน หรือไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการกลับคืน 
สู่สังคม ในกรณีนี้ อาจจำาเป็นต้องจัดทำาโครงสร้างการประสานงาน ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ด้านล่างระบุขั้นตอนสำาคัญในการ
ออกแบบ ใช้และรักษากลไกการประสานงานที่จัดทำาขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
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รูปที่ 4.2: กระบวนการทีละขั้นตอนสำาหรับจัดตั้งกลไกการประสานงานที่คำานึงถึงบริบท

1. มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึกความเป็นเจ้าของกระบวนการระดับชาติและท้องถิ่น รัฐบาลของประเทศต้นทางควร
 เป็นผู้นำาการประสานงานโดยรวมเร่ืองกิจกรรมการกลับคืนสู่สังคม เพ่ือให้รัฐบาลมีสำานึกความเป็นเจ้าของเร่ืองน้ีให้มากข้ึน
 และทำาให้กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและผู้ให้บริการอื่น ๆ เป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย

 นอกเหนือจากหน่วยงานราชการระดับประเทศแล้ว หน่วยงานท้องถิ่นและภูมิภาคยังมีความสำาคัญต่อการกลับภูมิลำาเนา
 และคืนสู่สังคม การประสานงานจึงเป็นส่ิงจำาเป็น ท้ังระหว่างหน่วยงานระดับประเทศต่าง ๆ (แนวนอน) ในประเทศต้นทาง
 และระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น (แนวตั้ง) ในบางประเทศ อาจมีกลไกการประสานงาน
 ของรัฐในแนวตั้งสำาหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดหางาน บริการดูแลสุขภาพ การฝึกอบรมและการให้บริการขั้น
 พื้นฐาน ซึ่งสามารถใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลไกการประสานงานเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในภาพรวม 

2. จัดทำาผังหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ให้บริการในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ควรปรับปรุงการประเมินกรอบการ
 ทำางาน กฎระเบียบ และนโยบายสำาหรับให้บริการและจัดทำาผังข้อมูลบริการ (ดำาเนินการเมื่อ ออกแบบโครงการกลับคืน
 สู่สังคม ดูหมวดที่ 1.4.2) โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกและลำาดับชั้นของการประสานงานที่มีอยู่และความสัมพันธ์ระหว่าง
 หน่วยงานต่าง ๆ กับผู้ให้บริการ ควรวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าควรวางกลไกการประสานงานของสถาบันไว้ที่ใด ควรอยู่
 ภายในกรอบเดิมหรือต้องมีกลไกใหม่

3. พัฒนากลไกการประสานงานให้เพียงพอ ต่อยอดจากการจัดทำาผังข้อมูลผู้ให้บริการ ควรมีกลไกซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียระดับประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมได้ประสานงานกันโดยสะดวก กลไก
 การประสานงานอาจเป็นคณะทำางานท่ีประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ หรือคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยกระทรวงต่าง ๆ 
 กลไกการประสานงานควร i) ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลของประเทศต้นทาง ii) มีหน่วยงานท้องถิ่นที่
 เกี่ยวข้องหรือกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมเป็นประธาน iii) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับ
 สูงจากแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง12 และ iv) ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนขององค์กร
 ระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม

4. จัดเตรียมขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) สำาหรับภาคีผู้ร่วมดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สนับสนุนการจัดทำา
 ข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐาน คำาแนะนำาร่วมกัน หรือระเบียบพิธีท่ีใช้ร่วมกันสำาหรับสถาบันและผู้ให้บริการท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วม
 ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สังคม ตั้งแต่การจดทะเบียนและประเมินผู้รับผลประโยชน์ไปจนถึงการติดตาม
 และประเมินผล

ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานควรประกอบด้วย:

• ประเภทของข้อมูลและวิธีการถ่ายโอนข้อมูล ต้องแลกเปลี่ยนเฉพาะข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจำาเป็นต่อการ
 ดูแลและให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ การรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด ควรถ่ายโอนข้อมูล 
 เฉพาะรายละเอียดที่จำาเป็นให้แก่องค์กรสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อช่วยดูแลผู้คืนถิ่นรายนั้นได้อย่างเพียงพอ 

37 กระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจให้กระทรวงมหาดไทยดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงการกลับคืนสู่สังคมและกิจกรรม
ที่วางแผนไว้ กระทรวงแรงงานดูแลการให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุขดูแลบริการด้านสุขภาพ กระทรวง
ศึกษาธิการดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมเพื่อการศึกษาและอื่น ๆ

วางเป้าหมายปลูกสำานึก
ความเป็นเจ้าของในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น

1 2 3 4
จัดทำาผังหน้าที่
ของหน่วยงาน
และผู้ให้บริการ

จัดทำากลไก
การประสานงาน

เตรียม SOP และ
เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

37
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• ข้อมูลเก่ียวกับวิธีให้บริการและขอความยินยอมจากผู้รับผลประโยชน์ ผู้คืนถ่ินควรยินยอมให้เปิดเผยความคิดเห็นระหว่าง
 ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ เพื่ออำานวยความสะดวกในการติดตามและประสานงาน13 
• วิธีการติดต่อครั้งแรก รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อแห่งแรกสำาหรับองค์กรที่ส่งต่อแต่ละแห่ง รวมถึงผู้ติดต่อหลัก 
 เวลาที่มีผู้โทรกลับ ถ้าจำาเป็น และข้อมูลของเคสที่จำาเป็นสำาหรับการติดต่อครั้งแรก 
• การติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง ภาคีควรตกลงกันเร่ืองความช่วยเหลือเพ่ิมเติมท่ีแต่ละองค์กรน่าจะต้องการ 
 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังการนัดหมาย ส่วนในบริบทของสุขภาพ ได้แก่ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งยาและวิธีรักษา
 สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ  รวมถึงสุขภาพจิตและความเสี่ยง
• โครงสร้างการจัดทำาเอกสารที่ด ีควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการและบันทึกข้อมูลไว้เสมออย่าง
 ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสม โดยเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ เอกสารควรประกอบด้วยรายละเอียดสำาหรับติดต่อทุกหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน แผนให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามแผน ผลลัพธ์ของการสื่อสารกับ
 ผู้คืนถิ่นและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแผนให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะจากผู้คืนถิ่น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
• การจัดการค่าใช้จ่าย เรื่องนี้ควรรวมอยู่ในขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน และหากเกี่ยวข้อง ข้อตกลงในการฝึกอบรมร่วมใด ๆ 
 ควรระบุเรื่องแบ่งปันอุปกรณ์และอื่น ๆ ด้วย

38 ในบางสถานการณ์ ยอมให้สมาชิกครอบครัวหรือองค์กรทำาเรื่องส่งต่อได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้โยกย้ายถิ่น เมื่อชีวิตของคนเหล่านี้ตกอยู่ในอันตราย เช่น อาจมี

โอกาส สูงที่จะฆ่าตัวตายหรือเมื่อผู้โยกย้ายถิ่นมีปัญหาทางจิตและไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเท่านั้นที่จะกำาหนดทางเลือกสุดท้ายเหล่านี้ได้

กลไกการส่งต่อ

การมีกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่นได้ครบถ้วน

องค์กรหลักท่ีดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คืนถ่ินได้ทุกประการ ดังน้ัน องค์กร 
และบริการของรัฐจึงต้องติดต่อกันเพื่อให้ช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นได้อย่างครอบคลุม กำาหนดกลไกการส่งต่อผู้คืนถิ่น
ให้เป็นกระบวนการท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นกลับ

กลไกการส่งต่อมักรวมถึงการจัดทำาผังข้อมูลบริการที่มีให้แก่ผู้คืนถิ่น เรื่องนี้จะก่อให้เกิดการจัดทำาบันทึกความเข้าใจ 
ซึ่งกำาหนดสิ่งที่หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ดำาเนินการ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานที่อธิบายวิธีติดต่อกันหรือส่งต่อ
ผู้คืนถิ่น รวมถึงวิธีเก็บ จัดการ และคุ้มครองข้อมูล องค์กร (หรือหน่วยงาน ผู้ให้บริการ และอื่น ๆ ) ทำางานร่วมกัน 
ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ซึ่งทำาหน้าที่เป็น 'ผู้ส่งมอบ' บริการ อย่างไร
ก็ตาม ต้องทราบว่ากลไกการส่งต่อไม่ใช่การออกเอกสารครั้งเดียวจบ แต่เป็นกระบวนการทำางานร่วมกันผ่านขั้นตอน
ต่าง ๆ ของกระบวนการให้ความช่วยเหลือ

กลไกการส่งต่ออาจดำาเนินการในระดับท้องถิ่น เช่น ผู้ดูแลเคสในท้องถิ่นส่งต่อลูกค้าไปตรวจสุขภาพที่คลินิก หรือ
ไปสหกรณ์เคหสถานในท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้หางานที่ดำาเนินการอยู่ในพื้นที่ อาจดำาเนินการในระดับชาติก็ได้ เช่น ช่วย
ให้ผู้คืนถ่ินติดต่อกับองค์กรระดับประเทศหรือนานาชาติที่สามารถให้การสนับสนุนหรือคุ้มครองผ่านเครือข่ายระดับ
ชาติองค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้ อาจเป็นระดับต่างประเทศ ระหว่างประเทศ หรือพหุภาคี โดยร่วมมือกับประเทศที่
ส่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นอย่างเป็นทางการให้ไปรับบริการของประเทศอื่น หรือเพื่อประเมิน หรือส่งข้อมูลไปยังประเทศนั้น

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำาและใช้กลไกการส่งต่อ (รวมถึงแบบฟอร์มตัวอย่าง) โปรดดูที่คำาแนะนำาของ
ไอโอเอ็มเกี่ยวกับกลไกการส่งต่อเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือของผู้โยกย้ายถิ่นที่เสี่ยงต่อความถูกกระทำารุนแรง การ
แสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิด และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (Referral Mechanisms for the Protection 
and Assistance of Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse and Victims of 
Trafficking) (กำาลังจัดเตรียม)

35

38
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บทที่ 2 ให้คำาแนะนำาแก่ผู้จัดการเคสเรื่องการเลือกบริการที่เหมาะสมสำาหรับผู้คืนถิ่นแต่ละราย 
และส่งต่อคนเหล่านี้ภายในกลไกการประสานงาน

กรณีศึกษาที่ 15: ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของประเทศเรื่องการกลับคืนสู่สังคมใน
โกตดิวัวร์ (Cote d’Ivoire)

ตั้งแต่ปี 2559 ประชาชนของโกตดิวัวร์เดินทางกลับภูมิลำาเนาจำานวนมากโดยเฉพาะจากลิเบียและไนเจอร์ จึงเป็น
เหตุให้โครงสร้างและขีดความสามารถของประเทศมีไม่เพียงพอ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไม่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือช่วยเหลือผู้คืนถ่ิน 
เหล่านี้ ดังนั้น รัฐบาลโกตดิวัวร์จึงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับไอโอเอ็ม เพื่อจัดทำาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานและกลไกการ
ประสานงานขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ช่วยเหลือผู้คืนถิ่นได้จำานวนมาก

หลังจากทำาผังข้อมูลของภาคีระดับท้องถิ่นและประเทศ โดยมีกระทรวงการบูรณาการแอฟริกาและชาวโกตดิวัวร์ใน
ต่างแดน (MIAIE) เป็นผู้นำาแล้ว ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเคส (“Comite de Gestion des Cas”) ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงสำาคัญ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม รัฐบาลของโกตดิวัวร์ทำางานผ่านคณะกรรมการ
นี้ โดยนำา “กรอบขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดยสมัครใจ” 
ของไอโอเอ็ม มาปรับใช้ในบริบทของประเทศ โดยร่างแผนแห่งชาติว่าด้วยการกลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคม

ขณะนี้ กำาลังตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานเหล่านี้ในระดับกระทรวง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีนำาไปใช้ แผนเล็งเห็น
ถึงแนวทางแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ ซึ่งภาคีแต่ละรายช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นกลับตามงบประมาณ ความสามารถและ
หน้าที่ของตน 

คณะกรรมการยังจัดการเคสและเลือกภาคีสำาหรับดำาเนินการเรื่องการกลับคืนสู่สังคมด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยเติม
เต็มสิ่งที่ขาดหายไปบางประการที่ระบุไว้ในการจัดทำาข้อมูลด้วย เช่น กำาลังปรับปรุงศูนย์ต้อนรับ ซึ่งผู้คืนถิ่นจะได้
รับความช่วยเหลือโดยตรง รวมถึงได้รับคำาปรึกษา ที่อยู่อาศัยฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์เพื่อการดำารงชีพ และเงินสดย่อย 
นอกจากนี้ ยังฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์เรื่องการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้โยกย้ายถิ่น เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ตอบ
สนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ที่กลับภูมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก

มีการจัดตั้งกลไกที่คล้ายคลึงกันใน 26 ประเทศในทวีปแอฟริกา ทั้งซาเฮล (Sahel) และทะเลสาบชาด (Chad) 
จะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) และแอฟริกาเหนือ โดยผ่านการดำาเนินการภายนอกของสหภาพยุโรปและไอโอ
เอ็ม เพื่อสนับสนุนโครงการคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นและการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่ง และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภาคีแต่ละรายเพื่อเสริมสร้าง
 ระบบให้แข็งแกร่ง
• ดำาเนินการให้แน่ใจว่ากลไกการประสานงานที่จัดตั้งขึ้นมานั้นมีทรัพยากรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
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4.2 ความร่วมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ

โครงการคืนสู่สังคมทุกโครงการ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์ประสบความสำาเร็จในการ
ย้ายถิ่นกลับภูมิลำาเนาจากประเทศเจ้าบ้านและการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตและระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสามารถแตกต่างกันอย่างมาก

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการคืนสู่สังคมสามารถครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

• การเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง
• การให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเดินทางกลับ
• การปรับมาตรการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมให้ตรงกับความต้องการและขีดความสามารของประเทศต้นทาง
• กลไกในการปรับมาตรการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมตามความต้องการของผู้รับผลประโยชน์แต่ละราย 
• ระบบติดตามและประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้าและความสำาเร็จของการกลับภูมิลำาเนาและมาตรการส่งเสริม
 กลับคืนสู่สังคม 

4.2.1 การจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

การจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางใช้กระบวนการ
และวิธีการเดียวกันกับการสร้างกลไกการประสานงานในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและความหลากหลายของผู้มีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องทำาให้การจัดตั้งกรอบการทำางานลักษณะนี้ซับซ้อน
มากขึ้น

รูปแบบความร่วมมือขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการคืนสู่สังคม ในขณะที่องค์กรภายนอกสามารถเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ
โครงการคืนสู่สังคม แต่หน่วยงานของรัฐท้ังในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศต้นทางก็สามารถดำาเนินการเองโดยตรงได้เช่นกัน
แม้ว่ารัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านจะไม่ค่อยดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมด้วยตนเอง แต่โดยท่ัวไปแล้วรัฐบาลก็จะมีบทบาทสำาคัญ 
ในโครงการในรูปแบบของการให้เงินทุน และแบ่งปันข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการโยกย้ายถิ่น

การดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมท่ีประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้องมีกรอบการทำางานระหว่างประเทศที่ส่งเสริมความ
ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกลับคืนสู่สังคม อันดับแรกและสำาคัญที่สุดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเหล่านี้คือรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และยังรวม
ถึงองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่มีบทบาท และสมาคมผู้พลัดถิ่นในประเทศเจ้าบ้าน 
ประเทศต้นทาง และประเทศที่สาม การพัฒนาข้อตกลงและกรอบความร่วมมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการ
จัดตั้งและบำารุงรักษาระบบระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

บทนี้นำาเสนอภาพรวมและข้อควรพิจารณาเพื่อจัดตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

4.2.1 การจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2.2 รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2.3 การอำานวยความสะดวกสำาหรับช่องทางการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม
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 ¼ ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องซับซ้อนเนื่องจากผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องมีหลากหลาย โครงการด้านการกลับ
  ภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่สังคมจำานวนมากออกแบบมาให้เป็นโครงการระหว่างประเทศในระดับโลก ภาคีในประเทศ
  เจ้าบ้านต้องการข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วนและทันสมัยเกี่ยวกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงบริการที่พร้อมใช้ 
  ตลาดแรงงาน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศต้นทาง (ดูหมวดที่ 1.4.2) เพื่อใช้วางแผนการกลับคืนสู่สังคมและ
  การให้คำาปรึกษาที่เพียงพอสำาหรับผู้คืนถิ่นก่อนที่จะออกเดินทาง ในขณะเดียวกันภาคีในประเทศต้นทางก็ต้องการ
  ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถและความต้องการของผู้คืนถิ่น (ดูหมวดที่ 2.2) ก่อนที่ผู้คืนถิ่นจะออกเดินทาง
  จากประเทศเจ้าบ้าน

รูปที่ 4.3: ผังกระบวนการเพื่อการประสานงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสำาหรับโครงการคืนสู่สังคม

การจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมควรคำานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

 ¼ คำานึงถึงความหลากหลายของโครงการคืนสู่สังคมและประเภทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  ท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนขึ้นโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาและจัดการกรอบความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ คณะกรรมการขับเคล่ือนจะย่ิงมีบทบาทสำาคัญสำาหรับโครงการท่ีดำาเนินการในหลายประเทศซึ่งจัดการ
  การย้ายถิ่นกลับจากประเทศเจ้าบ้านแห่งหนึ่งไปยังประเทศต้นทางที่หลากหลาย หรือจากหลายประเทศเจ้าบ้าน
  ไปยังประเทศต้นทางแห่งเดียว  คณะกรรมการขับเคลื่อนควรประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้ (เป็นอย่างน้อย)

การรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
• การกำาหนดขอบเขตการดำาเนินการในประเทศต้นทาง 
• การประเมินสถานการณ์ผู้ถือสัญชาติประเทศต้นทางในประเทศเจ้าบ้าน
• การประเมินความเคลื่อนไหวในการโยกย้ายถิ่นและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
• การจัดทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศ

การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
• การจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก
 ผู้ให้ทุน และภาคีผู้ร่วมดำาเนินการหลัก
• การกำาหนดผู้ทำาหน้าที่ประธานของคณะกรรมการขับ
 เคลื่อนเพื่อดำาเนินการออกแบบ ติดตามและประเมินผล
 โครงการ

รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ
• ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รวมถึงความร่วมมือแบบ
 รัฐต่อรัฐและกระบวนการความร่วมมือระดับภูมิภาค)
• ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น (รวมถึงความ
 ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินและเอกชนใน
 ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่น และความร่วมมือ
 ระหว่างเมืองต่อเมือง)
• กรอบการทำางานในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ

การอำานวยความสะดวกสำาหรับช่องทางการเคลื่อนย้าย
ที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม
• การสร้างความตระหนักกับรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านใน
 ระดับภูมิภาคและทวิภาคี
• การพัฒนาและขยายช่องทางการโยกย้ายถิ่นแบบปกติ

การพัฒนากรอบความร่วมมือตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง
จนถึงหลังกลับสู่ภูมิลำาเนา
• หาข้อตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และบทบาท
• ออกแบบและใช้กลไกการประสานงานและการแบ่งปัน
 ข้อมูล (รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน)
• ลงนามในบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

การออกแบบโครงการคืนสู่สังคม
• ออกแบบและดำาเนินโครงการคืนสู่สังคม (การดำาเนินการ การดำาเนินงาน
 การจัดทำางบประมาณ) ตามกรอบกฎหมายและนโยบายของทั้งสองประเทศ
• การมีส่วนร่วมของภาคีผู้ร่วมดำาเนินการ
• การลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
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  • องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคม
  • รัฐบาลประเทศเจ้าบ้านและหรือผู้ให้ทุน (โดยท่ัวไปจะเป็นหน่วยงานรัฐของประเทศเจ้าบ้าน เช่น กระทรวงมหาดไทย 
   สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานพัฒนาแห่งชาติ)
  • ภาคีผู้ร่วมดำาเนินการหลัก (มักได้แก่รัฐบาลของประเทศต้นทาง ภาคีองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และ
   องค์กรระหว่างประเทศในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง) 

คณะกรรมการขับเคลื่อนควรอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเดียวซึ่งเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบเต็มที่ใน การออกแบบ 
การดำาเนินการ และการติดตามระบบความร่วมมือในการกลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตามในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
ระบบความร่วมมือ องค์กรหลักควรปรึกษาสมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของ
ประเทศต้นทางและประเทศเจ้าบ้านและภาคีผู้ร่วมดำาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อคำานึงถึงความสะดวกและความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในหลายกรณีองค์กรหลักอาจมีระบบความร่วมมือที่สอดคล้องกันอยู่แล้ว ซึ่งระบบดังกล่าว
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตามระบบเหล่านี้ค่อนข้างเหมือนกันทั่วโลกซึ่งช่วยให้
สามารถผนึกกำาลังในการดำาเนินงานระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และอำานวยความสะดวกในการระบุและแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 ¼ คณะกรรมการขับเคลื่อนควรระบุและตกลงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของกรอบการประสานงาน วัตถุประสงค์ที่
  เป็นไปได้ของกลไกการประสานงานอาจรวมถึง
  • อำานวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการกลับคืนสู่สังคม ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางถึงหลัง
   การเดินทางกลับ
  • อำานวยความสะดวกในการรวบรวม จัดเก็บ และแลกเปลี่ยน/เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
   เกี่ยวกับ
   - บริการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมที่มีอยู่ในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง
   - ผู้คืนถิ่นแต่ละคน (คุณสมบัติ ความต้องการ ความตั้งใจ มาตรการการกลับคืนสู่สังคมในอดีตและปัจจุบัน)
   - สถานการณ์ในประเทศต้นทาง: การเผยแพร่และการกระจายรายงานและการประเมินล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
    แสดงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้นทาง รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมิน
    ความปลอดภัย การประเมินตลาดแรงงาน และการวิเคราะห์ตลาด
  • อำานวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางผ่านการแลกเปล่ียน
   ข้อมูล ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร
  • สนับสนุนการติดตามผลแบบกระจายศูนย์และสามารถปรับตามขนาดของโครงการได้เพื่อติดตามความคืบหน้าใน
   การย้ายถิ่นกลับของแต่ละบุคคล รวมถึงโครงการที่ผู้คืนถิ่นทำาร่วมกันผ่านภาคีระดับท้องถิ่นในประเทศต้นทาง
 
 ¼ คณะกรรมการขับเคลื่อนสามารถสร้างระบบจัดการและแบ่งปันข้อมูลแบบบูรณาการข้ึนเพื่อให้การดำาเนินการบรรลุ
  วัตถุประสงค์ตามท่ีตกลงกัน ส่ิงสำาคัญท่ีต้องพิจารณาคือใครเป็นเจ้าของและผู้จัดการระบบการจัดการข้อมูล การกำาหนด
  ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิคและตัวชี้วัดที่จะรวบรวม การจัดทำาข้อตกลงการใช้งานและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน รวมถึง
  การจัดทำาบันทึกความเข้าใจสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีข้อมูลเฉพาะ เช่น ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ป้อนและดูข้อมูล
  เฉพาะ ซึ่งการดำาเนินการเหล่านี้ควรมาพร้อมกับกลยุทธ์การสร้างขีดความสามารถเช่นเดียวกับกลไกการติดตามและ
  ประเมินผลโดยละเอียด 
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การจัดการข้อมูลและกลไกการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกันในโครงการต่าง ๆ เป็นเรื่องสำาคัญ
อย่างย่ิงโดยเฉพาะเม่ือองค์กรหลักในประเทศต้นทางเพียงองค์กรเดียวมีส่วนร่วมในโครงการคืนสู่ 
สังคมที่แตกต่างกันในหลายประเทศ การมีกลไกการประสานงานที่แยกต่างหากจากระบบการ
แบ่งปันข้อมูลที่แตกต่างกันและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการจะก่อ
ให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่สมเหตุสมผลและภาระด้านการบริหารงานในองค์กรหลักของโครงการคืนสู่
สังคม และดึงทรัพยากรมนุษย์และการเงินออกไปจากภารกิจหลักในการอำานวยความสะดวกใน
การกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนของผู้คืนถิ่น

4.2.2 รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมสำาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับขอบเขตของ
โครงการคืนสู่สังคม และขีดความสามารถและจำานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศยิ่งกว้างและสมบูรณ์มากเท่าไหร่ การดำาเนินการโครงการคืนสู่สังคมก็จะยิ่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวมเข้าด้วยกัน อีกทั้งผู้มีบทบาทที่แตกต่างกันในเครือ
ข่ายจะนำามาซึ่งความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งสำาคัญคือต้องทราบว่าเครือข่ายความ
ร่วมมือยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึนตามสัดส่วนเพื่ออำานวยความสะดวกในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพใน
หมู่ผู้มีบทบาททุกฝ่าย นอกจากนี้การตรวจสอบว่าเครือข่ายภาคีด้านการกลับคืนสู่สังคมที่พัฒนาไปในระดับต่าง ๆ (ระหว่าง
ประเทศ ระดับชาติ ระดับภายในประเทศ และระดับท้องถิ่น) ไม่ได้ฝืนขีดความสามารถของกรอบการทำางานความร่วมมือ
มากจนเกินไปก็เป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง

รูปที่ 4.4 แสดงภาพรวมรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถสนับสนุนโครงการคืนสู่สังคมในระดับ
ต่าง ๆ

รูปที่ 4.4: รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนโครงการคืนสู่สังคม14 

รูปแบบความร่วมมือท่ีแสดงข้างต้นไม่ใช่รูปแบบท้ังหมด แต่เป็นการแสดงภาพรวมของความร่วมมือระหว่างประเทศประเภท
ที่สำาคัญที่สุดในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสนับสนุนโครงการกลับภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่สังคม

39 ดัดแปลงจาก JMDI, 2015b.

หน่วยงานผู้มีบทบาทระดับสากล

รัฐบาล / หน่วยงานภาครัฐ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาคีระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่น ความร่วมมือภายในประเทศ

รัฐบาล / หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานที่มีบทบาท
ในท้องถิ่น 

หน่วยงานที่มีบทบาท
ในท้องถิ่น 

หน่วยงานที่มีบทบาท
ในท้องถิ่น 

หน่วยงานที่มีบทบาท
ในท้องถิ่น 
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 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึง ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โครงการคืนสู่สังคมท่ีจัดทำาร่วมกันและ
  กระบวนการระดับภูมิภาค
 • ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น รวมถึง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น (PPP) รูปแบบ
  ความร่วมมือระหว่างเมืองกับเมือง และการมีส่วนร่วมของผู้พลัดถิ่น  

เนื้อหาในหมวดต่อไปนี้กล่าวถึงภาพรวมของบทบาทที่ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ สามารถมีส่วนในการย้ายถิ่นกลับและ
การกลับคืนสู่สังคม และวิธีการที่องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมสามารถสนับสนุนความร่วมมือเหล่านี้

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมอาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อตกลงทวิภาคีของรัฐบาลกับรัฐบาล โครงการคืนสู่สังคมที่ทำาร่วมกัน และกระบวนการความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค

 ¼ ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G2G)
 ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G2G) ระหว่างประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางสามารถให้การสนับสนุนท่ีมีคุณค่า
 ในโครงการคืนสู่สังคม การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมระดับทวิภาคีโดยประเทศเจ้าบ้านสามารถดำาเนินการในรูปแบบ
 ต่าง ๆ  และอาจรวมถึงโครงการพัฒนาทักษะก่อนออกเดินทาง การฝึกอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจ และบริการจับคู่งาน
 ในขณะที่ข้อตกลง G2G อยู่ภายใต้ขอบเขตอำานาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงของรัฐบาล องค์กรหลักที่ดูแลด้านการ
 กลับคืนสู่สังคมสามารถสนับสนุนการจัดตั้ง MOU ระหว่างรัฐบาลเพื่อรองรับโครงการคืนสู่สังคมโดยการ

 • สร้างความตระหนักในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางเกี่ยวกับประโยชน์ของการ 
  ทำาข้อตกลง G2G ซึ่งสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ในบางกรณี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานรัฐจากประเทศ
  ต้นทาง อาจต้องไวต่อสิทธิประโยชน์จากกาารทำา MoU ระดับทวิภาคีแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลท่ีจะกระตุ้นและจัดต้ังการ
  สนับสนุนด้านการกลับภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู๋สังคมขึ้นอย่างเป็นทางการ  การเจรจาระดับทวิภาคีดังกล่าว ยัง
  สามารถนำาไปใช้เพื่อสำารวจทางเลือกในการทำาข้อตกลงแรงงานระดับทวิภาคีที่จะช่วยรับรองทักษะที่ผู้โยกย้ายถิ่นได้
  รับในขณะท่ีทำางานในประเทศเจ้าบ้านเพ่ือเพ่ิมโอกาสใการหางานของผู้คืนถ่ินเม่ือกลับไปยังประเทศต้นทาง ในทำานอง
  เดียวกัน การเจรจาระดับทวิภาคีสามารถตอบโจทย์ด้านการเคลื่อนย้ายสิทธิประโยชน์ทางสังคมของผู้คืนถิ่นระหว่าง
  ประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง
 • จัดหาความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดทำาข้อตกลง G2G ซึ่งมีองค์ประกอบที่สนับสนุน การย้าย
  ถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและโอกาสของผู้โยกย้ายถิ่นในเขตพื้นที่ระเบียง
  การโยกย้ายถิ่นที่กำาหนด
 • อำานวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง และส่งเสริม
  ให้ทั้งสองประเทศสนับสนุนการจัดตั้งความช่วยเหลือในรูปแบบทวิภาคีขึ้นอย่างเป็นทางการต่อไป

 ¼ โครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาร่วมกัน
 เช่นเดียวกับข้อตกลง G2G โครงการคืนสู่สังคมท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยงานรัฐหรือองค์กรระหว่าง
 ประเทศที่แตกต่างกันอาจทำาได้ในหลายรูปแบบ ดังนี้
 
 • โครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรหลัก ประเทศต้นทาง และประเทศเจ้าบ้านหลายประเทศ  
  การรวมทรัพยากรจากประเทศเจ้าบ้านหลายประเทศเข้าด้วยกันทำาให้เกิดการผนึกกำาลังและการประหยัดต่อขนาด
  ในการออกแบบและการดำาเนินการโครงการคืนสู่สังคม  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืน
  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน
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 • ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการคืนสู่สังคมที่จัดทำาร่วมกันคือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำาหน้าที่เป็นองค์กรหลัก
  ประเทศต้นทางหน่ึงประเทศ และหน่วยงานและกระทรวงหลายแห่งจากประเทศเจ้าบ้านประเทศเดียว ในบางบริบท 
  หลายหน่วยงานจะทำางานที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมไปพร้อมกันแบบคู่ขนาน และไม่มีองค์กร
  ใดองค์กรหนึ่งในประเทศต้นทางที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกระบวนการย้ายถิ่นกลับ และการกลับคืนสู่สังคมโดยรวมแต่
  เพียงผู้เดียว  สำาหรับการทำางานลักษณะน้ี การประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพ่ือจัดการโครงการคืน
  สู่สังคมคือสิ่งจำาเป็นยิ่งยวดในทุกขั้นตอนเพื่อแปลงโครงการริเริ่มด้านการกลับคืนสู่สังคมที่จัดทำาแบบคู่ขนานให้กลาย
  เป็นโครงการคืนสู่สังคมท่ีจัดทำาร่วมกันอย่างแท้จริง  การกำาหนดกรอบการทำางานในการประสานงานและการแบ่งปัน
  ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสิ่งสำาคัญ เนื่องจากกรอบการทำางานนี้สามารถปูทางไปสู่วิธีการทำางานร่วมกันอย่าง
  พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยงานรัฐ ผู้คืนถิ่น และผู้ให้บริการเพื่อ
  หลีกเลี่ยงการทำางานซ้ำาซ้อน

 ¼ กระบวนการความร่วมมือระดับภูมิภาค
  นอกเหนือจากข้อตกลง G2G แล้ว กระบวนการความร่วมมือในระดับภูมิภาคสามารถมีบทบาทสำาคัญในการจัดหา
  ทรัพยากรและประสานกระบวนการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมในระดับสากลและระดับชาติ (ดูกรณีศึกษา
  ที่ 16 ด้านล่างสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปวยบลา (Puebla) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือด้านการโยกย้ายถิ่น
  ในภูมิภาคอเมริกาใต้และแคริบเบียน) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคสามารถสนับสนุนการดำาเนินโครงการเกี่ยวกับ
  การกลับภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่สังคมได้หลายรูปแบบ การสนับสนุนมีตั้งแต่การจัดทานนโยบายและขั้นตอน
  ปฏิบัติมาตรฐาน ความร่วมมือข้ามประเทศในการให้คำาปรึกษาก่อนผู้คืนถิ่นออกเดินทาง ไปจนถึงการประสานงาน
  ในระดับภูมิภาคและการจัดสรรเงินทุนตามเกณฑ์การเบิกจ่ายที่กำาหนด

กรณีศึกษาที่ 16: กระบวนการปวยบลา (Puebla) เพื่อการกลับภูมิลำาเนา
และการกลับคืนสู่สังคม

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการโยกย้ายถ่ิน (Regional Conference Migration - RCM) ประจำาภาคพ้ืนอเมริกา
กลาง อเมริกาเหนือ และสาธารณรัฐโดมินิกัน หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการปวยบลา (Puebla Process) เป็นกลไกพหุภาคี
ท่ีไม่มีผลผูกพันของประเทศสมาชิก 11 ประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2539 กระบวนการปวยบลามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเก่ียวกับนโยบายและการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการโยกย้ายถ่ิน

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา กระบวนการปวยบลาเป็นเวทีในการหารือเก่ียวกับการกลับภูมิลำาเนาและการกลับคืนสู่สังคม 
ของผู้โยกย้ายถิ่นและแสวงหาแนวทางที่สอดคล้องและสอดประสานกันในการดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

จากข้อควรพิจารณาเชิงกลยุทธ์ท่ีมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้คำาปรึกษาที่
ดำาเนินการโดยสมาชิกในปี พ.ศ. 2557 สมาชิกจึงได้ร่างเอกสารแนวทางนโยบาย หลักการช้ีแนะเพ่ือการพัฒนานโยบาย
การโยกย้ายถ่ินในด้านการบูรณาการ การกลับภูมิลำาเนา และการกลับคืนสู่สังคมของการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วย
การโยกย้ายถ่ินข้ึน แถลงการณ์ฉบับน้ีกำาหนดพ้ืนฐานความเข้าใจร่วมกันสำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย และแต่ละประเทศ
สมาชิกเห็นพ้องที่จะปรับหลักการดังกล่าวให้เข้ากับกฎหมายและนโยบายของประเทศตน

ในการดำาเนินงานตามนโยบายเหล่านี้ ไอโอเอ็มได้พัฒนาคู่มือการร่างนโยบายว่าด้วยการกลับคืนสู่สังคมแห่งชาติ 
(Manual for the Drafting of National Reintegration Policies) ข้ึนในปี พ.ศ. 2558 สำาหรับท้ังตัวแทนฝ่ังรัฐบาล 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการกลับคืนสู่สังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติที่สะท้อนถึงมิติทาง
เศรษฐกิจสังคมและจิตสังคมในการกลับคืนสู่สังคม ตั้งแต่นั้นมา เอลซัลวาดอร์ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ระเบียบปฏิบัติแห่งชาติ กลไกการประสานงานและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับ
ประเทศที่มีการย้ายถิ่นกลับ
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ความร่วมมือระดับภูมิภาคเก่ียวกับนโยบายการโยกย้ายถิ่นและการจัดการที่นอกเหนือไปจากแนวทางนโยบาย
ระดับชาติ นอกจากนี้ RCM ยังได้ตั้งกองทุนสำารองสำาหรับช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นในภูมิภาคที่ตกอยู่ในสถานการณ์
ที่เปราะบาง ซึ่งกองทุนนี้บริหารโดยไอโอเอ็ม กลไกระดับภูมิภาคนี้ให้การสนับสนุนทางการเงินและการดำาเนินงาน
สำาหรับการกลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจของผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความเปราะบาง รวมถึงผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำาพังและ
แยกจากผู้ปกครอง และสำาหรับผู้โยกย้ายถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าความช่วยเหลือที่มีให้ภายใต้โครงการ
ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของกระบวนการปวยบลา

 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ:

• จัดตั้งสำานักเลขาธิการด้านเทคนิคที่เข้มแข็งเพื่อช่วยงานขององค์กรและติดตามผลกิจกรรมและโครงการริเริ่มที่
 เกิดจากมติที่ประชุม

ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ สามารถจัดตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นขึ้น
เพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับความร่วมมือแบบกระจายศูนย์ ความร่วมมือแบบกระจายศูนย์ได้กลายเป็นมิติที่สำาคัญของระบบ
การพัฒนาระหว่างประเทศและสามารถครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม 
เนื่องจากหน่วยงานที่มีบทบาทในระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภาคได้รับผลกระทบโดยตรงจากการย้ายถิ่นกลับเข้ามาใน
อาณาเขตของตน ดังนั้นหน่วยงานเหล่านี้จึงมักจะมีเจตจำานงทางการเมืองและความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นในการสนับสนุนเชิง
รุกสำาหรับการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม ประโยชน์หลักของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแบบกระจายศูนย์คือ

• หน่วยงานที่มีบทบาทในท้องถิ่นและภูมิภาคมีความใกล้ชิดกับประชาชนและอาณาเขตพื้นที่ของตน
• ความเป็นไปได้ในการเสริมกรอบการทำางานและแผนการกลับคืนสู่สังคม และยุทธศาสตร์ด้านการโยกย้ายถิ่นและการ
 พัฒนาระหว่างประเทศ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• การสร้างหน่วยงานภาคีกับหน่วยงานลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นเจ้าของในท้องถิ่นและลดความสัมพันธ์ที่
 ไม่สมมาตรระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับวิธีการทำางานแบบการสั่งงานจากเบื้องบนไปสู่ผู้ปฏิบัติ
 และจากผู้ให้ทุนไปสู่หน่วยงานผู้รับเงินสนับสนุน

ความร่วมมือข้ามประเทศระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่น (L2L) ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความสมบูรณ์และการสนับสนุนกรอบการ
ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะน้ันมีอยู่หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของผู้พลัดถ่ิน (ดูหมวดท่ี 4.1.1) 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่น และรูปแบบความร่วมมือระหว่างเมืองกับเมืองล้วนสามารถ
สนับสนุนความร่วมมือแบบกระจายศูนย์ได้ทั้งสิ้น องค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการกลับคืนสู่สังคมสามารถให้การสนับสนุนความ
ร่วมมือระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นวิธีเฉพาะเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่องค์กรในการดำาเนินโครงการกลับ
ภูมิลำาเนาและกลับคืนสู่สังคม 

 ¼ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในท้องถ่ินของประเทศ
  เจ้าบ้าน (บริษัท ผู้ประกอบการ) และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในท้องถิ่นของประเทศต้นทาง (หน่วยงานท้องถิ่น
  ในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับภูมิลำาเนา) แม้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
  และเอกชนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้พลัดถิ่นซึ่งอยู่ในประเทศเจ้าบ้านแต่นั่นก็ไม่เสมอไป ในการริเริ่ม
  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเหล่านี้ องค์กรหลักควร
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  • สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับในการติดต่อกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
   ประเทศเจ้าบ้าน และมีสำานักงานย่อยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเหล่านั้นให้โอกาส
   การจ้างงานแก่ผู้คืนถิ่น (ตัวอย่างเช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำาเครื่องมือทาง
   ออนไลน์สำาหรับจับคู่งานท่ีอำานวยความสะดวกแก่บริษัทเอกชนจากประเทศเจ้าบ้านที่ดำาเนินงานในประเทศ
   ต้นทางในการจ้างงานผู้คืนถิ่นที่กลับมาจากประเทศเจ้าบ้าน) นอกจากนี้ องค์กรหลักยังสามารถช่วยประสานงาน
   ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหอการค้าของประเทศเจ้าบ้านในประเทศต้นทางเพื่ออำานวยความสะดวกในการ
   ระบุนายจ้างที่เหมาะสม
  • ช่วยหน่วยงานท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีการย้ายถ่ินกลับในการจัดงานสานสันพันธ์เครือข่าย แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเช่ือมโยง 
   ผู้พลัดถิ่นกับโครงการคืนสู่สังคมในท้องถิ่นในประเทศต้นทาง (ดูหมวดที่ 4.1.1 เรื่องความร่วมมือกับผู้พลัดถิ่น)

 ¼ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ตั้งขึ้นระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศเจ้าบ้านและภาคเอกชนที่มี
  บทบาทในประเทศต้นทาง ความร่วมมือเหล่าน้ีเหมาะอย่างย่ิงสำาหรับการสร้างผลกระทบและใช้ประโยชน์จากปัญหา
  การโยกย้ายถิ่นและการพัฒนาหลายประการ รวมถึงการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม เนื่องจากความร่วมมือ
  เหล่าน้ีสามารถช่วยให้ธุรกิจในประเทศเจ้าบ้านขยายไปยังประเทศต้นทาง อำานวยความสะดวกในการลงทุนในประเทศ
  ต้นทาง และส่งเสริมการจ้างงานในประเทศต้นทาง ในระดับยุทธศาสตร์ องค์กรหลักยังสามารถให้คำาแนะนำาแก่
  หน่วยงานท้องถ่ินของท้ังประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางเก่ียวกับวิธีการปรับมาตรการสนับสนุนธุรกิจให้สอดคล้อง
  กับยุทธศาสตร์และกิจกรรมด้านการโยกย้ายถิ่นและการพัฒนาที่มีอยู่ได้ดีที่สุด

 ¼ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐระดับท้องถ่ินในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง (เมืองกับเมือง) ประโยชน์
  ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินน้ันอยู่ท่ีความเช่ียวชาญในพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาคีและการลงทุน
  ทางการเมืองในปัญหาด้านการโยกย้ายถ่ินและการพัฒนา ไม่ต่างจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับ
  ท้องถิ่นต่อท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น รูปแบบความร่วมมือระหว่างเมืองกับเมืองสามารถนำาไปสู่การกำากับดูแลด้านการ
  โยกย้ายถิ่นที่ดีขึ้นใในระดับท้องถิ่นระดับในเมืองที่ตั้งอยู่ในประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทาง องค์กรหลักใน
  โครงการคืนสู่สังคมสามารถใช้ความร่วมมือรูปแบบน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินโครงการกลับภูมิลำาเนาและ
  กลับคืนสู่สังคม  เมื่อทำางานร่วมกับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางและเมืองที่มีการย้ายถิ่นกลับ องค์กรหลักควรระบุ
  ว่าเม่ือเทียบระหว่างประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทาง ประเทศใดสามารถให้บริการประเภทใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มากกว่ากัน เมื่อใช้การวิเคราะห์ในลักษณะนี้ องค์กรหลักสามารถช่วยหน่วยงานระดับเทศบาลในประเทศเจ้าบ้าน
  ปรับยุทธศาสตร์ในการสร้างขีดความสามารถและการให้บริการให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของบริการด้านการกลับ
  คืนสู่สังคมก่อนผู้คืนถิ่นออกเดินทางได้ ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือระดับท้องถิ่นต่อท้องถิ่นยังเป็นเวทีสำาหรับการ
  สนทนาซึ่งส่งเสริมเครือข่ายแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างภาครัฐและเอกชน และอำานวยความสะดวกในการ
  บรรจุการโยกย้ายถิ่นและการกลับคืนสู่สังคมเป็นหัวข้อหลักในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การอำานวยความสะดวกสำาหรับช่องทางการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม

แม้ว่าจะอยู่นอกขอบเขตโดยตรงของคู่มือเล่มนี้ แต่แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในระดับสากลควรมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเจรจาภายในและระหว่างภูมิภาคเกี่ยวกับการสร้างช่องทางการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การ
ควบคุม ตามคำาจำากัดความของการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งระบุว่า ผู้คืนถิ่นควรสามารถเลือกที่จะโยกย้ายถิ่นอีกครั้งได้
อย่างเสรี อย่างไรก็ดี ควรริเริ่มและยกระดับการเจรจาระดับสถาบันระหว่างประเทศเจ้าบ้านและประเทศต้นทางเพื่ออำานวย
ความสะดวกในการจัดตั้งช่องทางการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความอิ่มตัวของตลาดแรงงานในประเทศต้นทางบางแห่งทำาให้ไม่สามารถรองรับผู้คืนถิ่นได้ (ไม่
ว่าผู้คืนถิ่นจะมีทักษะระดับใดก็ตาม)  ในสถานการณ์นี้ การระบุภาคธุรกิจที่มีความสนใจร่วมกันระหว่างประเทศเจ้าบ้าน
และประเทศต้นทางจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย แล้วจึงตามมาด้วยการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะสำาหรับผู้คืนถิ่นในภาค
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ธุรกิจเหล่านี้  หากตลาดแรงงานท้องถิ่นไม่สามารถรองรับผู้คืนถิ่นได้ก็ควรเปิดโอกาสสำาหรับการย้ายถิ่นแรงงานแบบปกติ
ในกรณีที่ตลาดต่างประเทศสามารถรองรับแรงงานเหล่านี้ได้ ในการนี้สามารถใช้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม (โดย
เฉพาะในระดับชุมชน) เพื่อลงทุนในการฝึกอบรมวิชาชีพในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและนอก
ประเทศ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการกลับคืนสู่สังคมเข้ากับการเคลื่อนย้ายแรงงานและมนุษย์ 

4.3 การเสริมสร้างกรอบนโยบายแห่งชาติ

การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต้องใช้แนวทางการทำางานร่วมกันของทุกหน่วยงานรัฐ และควรสะท้อนอยู่ใน
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตามหลักการแล้ว การกลับคืนสู่สังคมเป็นส่วนประกอบของ
กระบวนการหลักด้านการโยกย้ายถิ่นของชาติ (ดูกล่องข้อความด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีกระบวนการหลักด้าน
การโยกย้ายถิ่นก็ยังสามารถบูรณาการการกลับคืนสู่สังคมไว้ในกรอบการทำางาน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง (ดูตารางที่ 4.8) ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้

การใส่ประเด็นการกลับคืนสู่สังคมไว้ในกระบวนการนโยบายที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• ใช้วิธีการที่ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้นในการวางแผนการโยกย้ายถิ่นเนื่องจากการย้ายถิ่นกลับ การกลับคืนสู่สังคม และ
 การพัฒนาส่งผลกระทบต่อกันและกัน
• ใช้ประโยชน์จากการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้
 ย้ายถิ่นกลับเป็นจำานวนมาก
• จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามลำาดับความสำาคัญที่กำาหนดไว้ในระดับประเทศ รวมถึง
 การกลับคืนสู่สังคม
• อำานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้าน
 การย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม
• นำานโยบายและการดำาเนินการที่สอดประสานกันไปใช้ 

โครงการควรพัฒนากลยุทธ์การผลักดันประเด็นการโยกย้ายถิ่นเป็นกระแสหลักร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเมื่อสามารถ
ทำาได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระจ่างสำาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ผ่านข้อตกลงในการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นไปได้ ในทำานองเดียวกัน สิ่งสำาคัญคือรัฐบาลของประเทศต้นทางและองค์กรด้าน

ในระดับโครงสร้าง ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจว่าการกลับคืนสู่สังคมจะถูกใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการโยก
ย้ายถิ่นและการพัฒนาระดับชาติ และนโยบายของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง ซึ่งสามารถทำาได้ผ่านการ
แก้ไขและยกระดับกรอบนโยบาย หรือผ่านการพัฒนานโยบายที่เป็นมิตรต่อการกลับคืนสู่สังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกี่ยวข้องกับประเทศต้นทางที่มีผู้ย้ายถิ่นกลับเป็นจำานวนมาก

การวิเคราะห์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพจำานวนมากไม่
ยั่งยืน กล่าวคือ ธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำาเนินการในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ในเคสของ
ความล้มเหลวทางธุรกิจส่วนใหญ่ ธุรกิจจะปิดทันทีหลังจากได้รับแพ็กเกจการสนับสนุนงวดแรก
(คือ ปิดก่อนท่ีจะเปิดคร้ังแรก โดยใช้ความช่วยเหลือท่ีเป็นตัวเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือขายสินทรัพย์
ท่ีให้ในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตัวเงิน) หรือปิดหลังจากได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจงวดท่ีสองในโปรแกรม
ให้ความช่วยเหลือที่แบ่งออกเป็นหลายงวด วิธีการเพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจแสดงใน ภาคผนวก 2

สิ่งที่ต้องเน้น
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การกลับคืนสู่สังคมจะต้องผนวกรวมโครงการคืนสู่สังคมไว้ในกรอบการพัฒนาและยุทธศาสตร์ ตัวอย่างการดำาเนินการเหล่าน้ี
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือกรอบความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กรอบการทำางาน นโยบาย
และยุทธศาสตร์การจ้างงานของประเทศ ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และนโยบายการโยกย้ายถิ่นที่ครอบคลุมทุกด้าน 
องค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบรรจุการโยกย้ายถิ่นเข้าสู่กรอบการทำางานระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติมักจะถูกวางตัวไว้อย่างดีเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในกระบวนการนี้ ความพยายามนี้จำาเป็นต้องอาศัยความ
เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประเด็นที่กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องให้ความสำาคัญ อีกทั้งยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายของภาคส่วน และนโยบายเหล่านั้นมีผลกับการจัดการด้านการกลับคืนสู่สังคมและการโยกย้ายถิ่นอย่างไร

การบรรจุการย้ายถ่ินกลับและการกลับคืนสู่สังคมในยุทธศาสตร์ด้านการโยกย้ายถ่ินและการพัฒนาระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขเบื้องต้นบางอย่างในประเทศต้นทาง (ดูตาราง
ที่ 4.7 ด้านล่าง)

ตารางที่ 4.7: เงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อความสำาเร็จในการบรรจุประเด็นการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมในกรอบ
นโยบาย

ในบริบทส่วนใหญ่เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นมักไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บางโครงการสามารถก้าวหน้าไปได้ด้วย
การสนับสนุน ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการสร้างขีดความสามารถที่จัดโดยองค์กรหลักที่ดูแลเรื่องการการกลับคืนสู่
สังคมและภาคี

ความพยายามในการผลักดันในระดับชาติและระดับท้องถิ่นควรดำาเนินการตามแนวทางที่เป็นระบบเสมอ รูปที่ 4.11 ด้าน
ล่างแสดงลำาดับกระบวนการในการออกแบบ การดำาเนินการ และการติดตามแผนงานหลัก การดำาเนินการนี้สามารถใช้ใน
บริบทที่การย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมได้ถูกบูรณาการเข้าสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว หรืออยู่ในบริบทที่
รัฐบาลกำาลังวางแผน (หรืออาจทำาในอนาคต) ที่จะพัฒนายุทธศาสตร์หรือนโยบาย 

การสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากผู้มีบทบาททางการเมืองระดับสูง

ความเป็นเจ้าของในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ร่วมกัน

กำาหนดและติดตามผล
ตามกรอบเวลาที่เป็นไปได้

การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ตามบทบาทที่ชัดเจน

ผู้มีบทบาททางการเมืองระดับสูงควรได้รับการกระตุ้นให้บรรจุการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืน
สู่สังคมให้เป็นประเด็นสำาคัญในวาระของประเทศ ซึ่งจะช่วยรับรองการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
จากหน่วยงานผู้มีบทบาทระดับประเทศและระดับท้อนถิ่นที่เกี่ยวข้องและรักษากระบวนการให้
มีความยั่งยืน

รัฐบาลในประเทศต้นทางจะต้องเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในกระบวนการผลักดันเพื่อให้
ประเทศคำานึงถึงความสำาคัญของการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มีความยั่งยืนในระยะยาว หน่วยงานรัฐบาลทุกระดับควรมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อทำาได้

การพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ช่วยหลีกเลี่ยงการทำางานในประเด็นปัญหาที่
แตกต่างกัน การกำาหนดและรักษาวาระที่สอดคล้องกันจะช่วยส่งเสริมความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 
ความโปร่งใส และการหารือเป็นประจำาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำาหนดและติดตามผลตามกรอบเวลาที่เป็นไปได้ การให้เวลาเพียงพอสำาหรับการสะท้อนการ
รวบรวมหลักฐาน และการสร้างฉันทามติ จะหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่สมจริงและทำาให้เกิด
ความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น กลุ่มผู้คืนถ่ิน กลุ่มชุมชนผู้โยกย้ายถ่ิน กลุ่มผู้พลัดถ่ิน ภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ สมาคมนายจ้าง และภาคีด้านการพัฒนาจำาเป็นต้องร่วมมือกันในกระบวนการผลักดัน 
เพื่อนำามาซึ่งมุมมองที่แตกต่างกัน ข่าวสารใหม่และข้อมูล การสนับสนุนทางการเมืองและสังคม
และจัดหาเงินทุน การมีส่วนร่วมในวงกว้างสนับสนุนกระบวนการที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยสถาบัน
ของรัฐแห่งเดียวหรือบุคคลไม่กี่คน การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทำาให้จำาเป็นต้องระบุบทบาทและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน
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รูปที่ 4.5: ขั้นตอนในกระบวนการบรรจุการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมไว้ในยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการ
โยกย้ายถิ่นและการพัฒนา

โอกาสที่เป็นไปได้ในการผลักดันการกลับคืนสู่สังคมเป็นกระแสหลัก
การผลักดันประเด็นการกลับคืนสู่สังคมและการย้ายถิ่นกลับไม่ควร จำากัดเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านการโยกย้ายถิ่นและการ
พัฒนาเท่าน้ัน แต่สามารถนำาไปประยุกต์กับนโยบายและกลยุทธ์ของภาคส่วนท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกำากับดูแลด้านการย้ายถ่ิน 
กลับและการกลับคืนสู่สังคมของประเทศอีกด้วย  นโยบายภาคส่วนที่สำาคัญและความเกี่ยวข้องที่อาจส่งผลต่อความพยายาม
ในการผลักดันแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางที่ 4.8: โอกาสการผลักดันที่เป็นไปได้ในนโยบายและกลยุทธ์ภาคส่วนต่าง ๆ 

นโยบาย / กลยุทธ์ภาคส่วน โอกาสหลักที่เป็นไปได้

แรงงาน • รวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถ่ินไว้ในนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
• ใช้ทักษะและคุณสมบัติของผู้คืนถิ่นเพื่อประโยชน์ของตลาดแรงงาน แผนการถ่ายโอนทักษะ และ
 เศรษฐกิจโดยรวม
• จัดทำาหรือเสริมสร้างแผนการทำางานเพ่ืออำานวยความสะดวกในการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถ่ินใน
 ตลาดแรงงาน (เช่น ผ่านโครงการงานสาธารณะ การพัฒนาทักษะ)
• ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับ
 คืนสู่สังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
• ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสถาบันตลาดแรงงานและสถาบันและหน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวข้อง
 กับการโยกย้ายถิ่น
• สร้างขีดความสามารถของบริการจัดหางานของภาครัฐ สถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 
 (TVET) และศูนย์พัฒนาธุรกิจ และรวมผู้คืนถิ่นไว้ในกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับบริการ 

1. การปรับการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมาประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก 
เพื่อช่วยในการจัดทำาเอกสารคำาขอจัดตั้งกระบวนการ

เพื่อระบุองค์ประกอบด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคมที่มีอยู่ในนโยบายของภาคส่วนและกรอบ
การวางแผนพัฒนาในปัจจุบัน เพื่อประเมินกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ความท้าทาย และ
ขั้นตอนต่อไปที่สามารถนำามาใช้วางโครงสร้างกระบวนการ

เพื่อระบุและจัดลำาดับสำาคัญของเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการกลับคืนสู่สังคมทั้งหมดควรมีส่วน
ร่วมในกระบวนการนี้และสะท้อน ความคิดเห็นและสิ่งที่ตนให้ความสำาคัญ หากสามารถทำาได้ควรบูรณาการ
ขั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนการพัฒนาระดับชาติที่กำาลังดำาเนินการอยู่

เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและพัฒนาโปรแกรมและโครงการเพื่อให้บรรลุประเด็นที่ให้ความสำาคัญ โดยการ
กำาหนดผู้รับผลประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย ระบุกิจกรรมหลักที่จะดำาเนินการ และระบุภาคีที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบควรจัดทำาแผนดำาเนินการและกลยุทธ์การระดมทรัพยากรตามแผนปฏิบัติ
ที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ อำานาจการตัดสินใจ บทบาทและหน้าที่ และ
การรายงาน

ควรทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และปรับแผนดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรผนวกนโยบายหรือการดำาเนิน
การใด ๆ ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับคืนสู่สังคม ที่ยังไม่อยู่ในแผนเริ่มต้นเข้าสู่แผนเพื่อให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมหลักทั้งหมดได้ในเอกสารชุดเดียว

2. การกำาหนดขอบเขต

3. การกำาหนดเป้าหมาย

4. การวางแผนปฏิบัติ

5. การดำาเนินการ

6. การติดตามผล
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การศึกษาและการฝึกอบรม

สังคม / สวัสดิการ

สุขภาพและคามเป็นอยู่ที่ดี

เพศและ
ผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTI)

• รวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถ่ินไว้ในนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
• สนับสนุนให้ผู้คืนถิ่นเข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการรับรองวุฒิ
 การศึกษา 
• แก้ไขข้อจำากัดของผู้คืนถ่ินในการเข้าถึงการศึกษาโดยการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนแบบ
 บูรณาการ จัดให้มีห้องเรียนด้านภาษาและการทบทวนความรู้ และการยอมรับ ประกาศนียบัตรที่มี
 วุฒิการศึกษาเทียบเท่ากันซึ่งผู้คืนถิ่นได้รับจากนอกประเทศต้นทาง 
• เร่งดำาเนินการตรวจรับรองการลงทะเบียนหรือสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสำาหรับ
 ผู้คืนถิ่นที่เป็นเด็กวัยเรียนในพื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นกลับสูง 
• ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับ 
 คืนสู่สังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
• ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันและหน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวข้อง
 กับการโยกย้ายถิ่น

• รวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถ่ินไว้ในนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสวัสดิการ
• สนับสนุนให้ผู้คืนถิ่นเข้าถึงระบบสวัสดิการ (เคหะชุมชน เงินบำานาญเบี้ยเลี้ยงทางสังคม) และแก้ไข
 ข้อจำากัดท่ีผู้คืนถ่ินอาจเผชิญในการขอเอกสารส่วนบุคคลท่ีจำาเป็นสำาหรับการเข้าถึงบริการสวัสดิการ 
 (ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประจำาตัวประชาชน)
• สนับสนุนการพัฒนาบริการท่ีปรับให้เหมาะกับผู้คืนถ่ินท่ีอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงผู้คืนถ่ิน
 ผ่านกลไกการส่งต่อระดับประเทศ
• ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสถาบันด้านสังคมและสวัสดิการและสถาบันและหน่วยงานที่มี
 บทบาทเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่น

• รวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถ่ินไว้ในนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
• สนับสนุนให้ผู้คืนถิ่นเข้าถึงระบบสาธารณสุขแห่งชาติได้อย่างเท่าเทียม
• เพิ่มขีดความสามารถของสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพเพ่ือรองรับการให้บริการในพ้ืนที่ที่มี
 การย้ายถิ่นกลับสูง
• สร้างสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพข้ึนใหม่หรือจัดคลินิกเคลื่อนที่หรือการออกตรวจเชิงรุกใน
 พื้นที่ที่ผู้คืนถิ่นและชุมชนท้องถิ่นมีปัญหาในการเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพที่มีอยู่
• ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับ
 คืนสู่สังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

• รวมข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการและขีดความสามารถของผู้คืนถิ่นทั้งเพศหญิงและชาย 
 รวมถึงผู้คืนถิ่นกลุ่ม LGBTI ไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเพศและ LGBTI
• สนับสนุนการแก้ไขประเด็นเร่ืองเพศด้วยการรวมสถานการณ์เฉพาะและความเปราะบางท่ีผู้คืนถ่ิน
 หญิงและ LGBTI ต้องเผชิญไว้ในนโยบายหรือยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการหรือตามภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ลดกำาแพงอุปสรรคของผู้คืนถิ่นทั้งชายและหญิงโดยการรวมข้อกังวลและลำาดับความสำาคัญของผู้คืน
 ถิ่นไว้ในกรอบการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และการดำาเนินการที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย
• ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นกลับและการกลับ
 คืนสู่สังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเพศ
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การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ธุรกิจและการเงิน

• ตรวจสอบว่าโปรแกรมและโครงการคืนสู่สังคมสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง
 กับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน¬การใช้ที่ดิน การปรับตัวต่อการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
• ในกรณีที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ผู้คืนถิ่นจำานวนมากเดินทางกลับภูมิลำาเนาไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
 โดยเฉพาะ) ให้บรรจุการกลับคืนสู่สังคมลงในนโยบายและแผนด้านส่ิงแวดล้อม (ตัวอย่างเช่น ในส่วน 
 ท่ีเก่ียวกับการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมเติม ความเส่ียงจากภัยพิบัติท่ีเพ่ิมข้ึน)
• สำารวจความเป็นไปในได้การผนึกกำาลังระหว่างงานด้านการกลับคืนสู่สังคม ยุทธศาสตร์ด้านการจ้าง
 งาน และวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันผ่านแนวคิด “งานสีเขียว (Green jobs)” รวมถึง
 งานที่เล็งผลด้านการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชมที่มีการย้ายถิ่นกลับโดยเฉพาะ 
• ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสถาบันท่ีมีบทบาทในด้านส่ิงแวดล้อมกับหน่วยงานท่ีมีบทบาทใน
 ด้านการโยกย้ายถิ่น

• ตรวจสอบเกณฑ์สำาหรับการจดทะเบียนธุรกิจ การเข้าถึงบริการด้านการเงินและสินเชื่อโดยคำานึงถึง
 สถานการณ์เฉพาะของผู้คืนถิ่น
• ดำาเนินการเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและการเงินของผู้คืนถิ่น รวมถึงระหว่างประเทศเจ้าบ้านและ
 ประเทศต้นทาง
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การติดตามและประเมินผลการให้
ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

ประเด็นสำาคัญ

5
• เริ่มวางแผนแต่เนิ่น ๆ ในช่วงออกแบบโครงการ เพื่อติดตามและประเมินผลโดยพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายว่า
 กิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ และช่วยตั้งค่าตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและสมมติฐาน

• การผนวกกระบวนการตรวจสอบเข้ากับกิจกรรมและกลไกของโครงการเป็นรากฐานสำาคัญของการรวบรวมข้อมูลโครงการ
 ได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม    

• ผลที่ได้จากกระบวนการติดตามและประเมินผลจะต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและให้ผู้ที่ต้องการได้นำาผลนี้ไปใช้เพื่อ
 ส่งเสริมการเรียนรู้และปรับปรุงผลกระทบของการจัดโครงการในอนาคต

ผู้จัดการ /
ผู้พัฒนาโครงการ

ผู้จัดการเคส /
พนักงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ผู้ให้ทุน

บทที่

คู่มือการกลับคืนสู่สังคม  
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การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำาหนด
วิสัยทัศน์

ติดตาม

กำาหนด ToC
กรอบผลสัมฤทธิ์

จัดการและใช้
การประเมินผล

ดำาเนินการและ
ใช้การติดตามผล

วางแผนติดตาม
และประเมินผล

   
 

 

 
 

   
ปร

ะเ
มิน

ผล

• ผู้จัดการ / ผู้พัฒนาโครงการ • ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ / ผู้ให้ทุน
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล (M&E) ใช้เพื่อประเมินว่าโครงการกลับคืนสู่สังคมดำาเนินการเป็นอย่างไรบ้าง และเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือไม่ การติดตามดำาเนินการในระยะสั้นและระยะกลาง และนำาไปใช้เปลี่ยนแปลง
โครงการได้ การประเมินทำาได้มากกว่านั้น โดยพิจารณาผลกระทบของโครงการว่าสุดท้ายแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามที่ต้องการหรือไม่

คำานำา

เพื่อทำาความเข้าใจ และติดตามว่าโครงการกลับคืนสู่สังคมได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ จะต้องถามว่า:

 • ความสำาเร็จในบริบทของโครงการกลับคืนสู่สังคมนี้มีลักษณะอย่างไร คณะดำาเนินงานควรตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุผล
  สัมฤทธิ์ใดเพื่อให้ประสบความสำาเร็จดังกล่าว
 • ควรติดตามและประเมินผลโครงการอย่างไรเพื่อทำาความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าคณะทำางานบรรลุผลสัมฤทธิ์ใดบ้าง เรื่องนี้ 
  จะปรับปรุงประสิทธิภาพในปัจจุบัน และในอนาคตได้อย่างไร
 • วิธีใดเหมาะที่สุดสำาหรับติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของโครงการ
 • ตัวชี้วัดใดที่จะใช้วัดความคืบหน้าว่าใกล้บรรลุผลที่กำาหนดไว้หรือยัง
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• จะพิจารณาความเสี่ยงอย่างไร
• จะประเมินประสิทธิภาพของคณะทำางาน และโครงการโดยรวมได้อย่างไร
• จะจัดทำาและใช้บทเรียนที่ได้มาอย่างไรในอนาคต

บทน้ีให้คำาแนะนำาเก่ียวกับวิธีตอบคำาถามเหล่าน้ี ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าอาจต้องใช้วิธีการติดตามและเก็บข้อมูลประเภท
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในการกลับคืนสู่สังคมระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้างบทนี้ ประกอบด้วย:

• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ และหลักการสำาหรับวางแผนติดตามและประเมินผล (M&E) ใน
 บริบทของการกลับคืนสู่สังคม
• ประเด็นสำาคัญที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบโครงการกลับคืนสู่สังคม เพื่อใช้การติดตามและประเมินผลในแต่ละขั้นตอน 
 และในช่วงดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหา
• ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผล
• ภาพรวมของการประเมินผลในบริบทของโครงการกลับคืนสู่สังคม และ
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้จากผลการติดตามและประเมินผล แล้วแจ้งผลเพื่อจัดทำาโครงการตามหลักฐานที่มี

มีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลที่โครงการกลับคืนสู่สังคมนำามาใช้และปรับได้ บทนี้
จะไม่ลงรายละเอียดทุกแง่ของการติดตามและประเมินผล แต่จะเน้นด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลับคืนสู่สังคม กรุณาอ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ท้ายบทนี้

อาจใช้คำาศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์เมื่อหารือเรื่องการติดตามและประเมินผล คู่มือฉบับนี้ใช้คำาว่าวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ 
ผลงาน และกิจกรรม

5.1 การทำาความเข้าใจการติดตามและประเมินผล

การตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของระบบจัดการตามผลลัพธ์ (RBM)9 การจัดการตามผลลัพธ์เป็นไปตามผลลัพธ์ท่ี 
กำาหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ และใช้กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้น 
การตรวจสอบและประเมินผลตามผลลัพธ์เปลี่ยนจากการเพ่งความสนใจไปที่ผลของงานไปสู่การมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลก
ระทบ ตามแนวทางนี้การตรวจสอบและประเมินผลจึงช่วยในการ:

• แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ทุน 
• วางกลไกที่เหมาะสมสำาหรับแนวทางการทำางานตามหลักการและหลักฐาน
• ระบุช่องว่างที่เป็นไปได้และปรับปรุงโครงการคืนสู่สังคมผ่านการเรียนรู้ตามหลักฐาน 
• แสดงหลักฐานเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมให้แก่รัฐบาลและภาคีร่วมดำาเนินการที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
 ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นทราบ
• รับประกันความพร้อมใช้ของข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และการวิจัย 
 

40  UNDG, Results-based Management Handbook (New York, 2011).

การตรวจสอบและประเมินผล (M&E) อันได้แก่ การรวบรวบ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ข้อมูล เป็นสิ่งสำาคัญที่
จะช่วยให้ผู้ดำาเนินการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่โครงการคืนสู่สังคมมีต่อผู้คืนถิ่น ชุมชน และ
ประเทศต้นทาง เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถช่วยปรับปรุงโครงการคืนสู่สังคมและผลลัพธ์ให้ดีขึ้น

40
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อาจมองว่าการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ - เครื่องมือการจัดการเพื่อช่วยให้ผู้มีอำานาจตัดสิน
ใจติดตามความคืบหน้า และแสดงผลกระทบของแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น ควรติดตามและประเมินผลตลอดวงจรการ
บริหารโครงการ
 
รูปที่ 5.1: วงจรการวางแผนติดตามและประเมินผล10

การติดตามคืออะไร11 การติดตามเป็นหน้าท่ีท่ีต้องทำาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวช้ีวัดอย่างเป็นระบบเพ่ือส่ง
ให้ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการพัฒนาที่กำาลังดำาเนินการอยู่ เป็นการแจ้งความคืบหน้าว่าการดำาเนินการใกล้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด

ทำาไมต้องติดตาม การติดตามจะให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ตัดสินใจได้ทันท่วงที วิธีน้ีจะช่วยให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจทำางานในเชิงรุกมากกว่า 
เชิงรับในสถานการณ์ที่ควบคุมความเสียหายไม่ทัน การติดตามจะช่วยกำาหนดว่า:

• กิจกรรมที่วางแผนไว้เกิดขึ้นได้จริง
• มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการดำาเนินการ
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริบทการทำางานของโครงการเปลี่ยนไป

41 UNDP, Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results (2009).
42 IOM, Monitoring Policy (Geneva, 2018).

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำาหนด
วิสัยทัศน์

ติดตาม

กำาหนด ToC
กรอบผลสัมฤทธิ์

จัดการและใช้
การประเมินผล

ดำาเนินการและ
ใช้การติดตามผล

วางแผนติดตาม
และประเมินผล

   
 

 

 
 

   
ปร

ะเ
มิน

ผล

• ผู้จัดการ / ผู้พัฒนาโครงการ • ผู้จัดการเคส / เจ้าหน้าที่อื่น ๆ / ผู้ให้ทุน
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผล 

41

42
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การประเมินผลคืออะไร การประเมินผลเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินวัตถุประสงค์การออกแบบ 
การดำาเนินการ และผลลัพธ์ของโครงการหรือนโยบายที่กำาลังดำาเนินอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งต่างจากการติดตามเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม12

 
ทำาไมต้องประเมินผล การติดตามถามว่า “ทำาอะไรไปแล้วบ้าง ทำาอย่างไร ทำาเมื่อไหร่” ส่วนการประเมินผลนอกจากจะตอบ
คำาถามเหล่านี้ ยังช่วยตอบคำาถามว่า “ทำาไปทำาไม และทำาได้ดีแค่ไหน” อีกด้วย การประเมินผลช่วยให้ตรวจสอบแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่สำาคัญได้ การประเมินผลบางประเภทยังช่วยตอบว่าเหตุใดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งจึงได้ผลดีกว่าอีก
อย่างหนึ่ง

การประเมินผลเป็นวิธีสำาคัญในการหารือเกี่ยวกับสาเหตุ การติดตามแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ไม่
ได้อธิบายรายละเอียดว่าเหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้น การประเมินช่วยเสริมการติดตาม โดยสอบสวนว่าเหตุใดจึง
เกิดหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และสรุปสาเหตุที่เกิด(หรือไม่เกิด)การเปลี่ยนแปลงนั้น การประเมินผลไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบ แต่ยังให้เราได้ไตร่ตรอง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนผลที่ค้นพบ การประเมินผลเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์โดยตรง คู่ค้า และผู้ให้ทุนได้ดียิ่งขึ้น

 ¼ การติดตามเทียบกับการประเมินผล
 แม้ว่าการติดตามและการประเมินผลมักจะถูกรวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ทว่าเป็นหน้าที่สองอย่างที่ต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน 
 ความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างสองอย่างนี้คือการเน้นการประเมินและเวลาในแง่ของวงจรบริหารโครงการ การติดตามจะ
 ช่วยระบุรูปแบบและแนวโน้มที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการการติดตามจะเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
 ขึ้นทันทีและระยะกลางมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ระยะยาว เช่น ความคืบหน้าในการบรรลุผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ใน
 ระยะยาวต้องใช้กรอบเวลาที่ยาวนานกว่า และการประเมินที่เน้นเฉพาะจุดมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้การประเมินผลการ
 ติดตามและประเมินผลทำาหน้าที่เสริมกัน - รวมถึงมีประโยชน์ร่วมกัน 

รูปที่ 5.2: คำาถามสำาคัญในการติดตามและประเมินผล

43 OECD/DAC, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (Paris, 2002).

การวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ ต้องใช้
ระยะเวลานานกว่า จึงต้องใช้การประเมินผล 
มิใช่การติดตาม

อะไรเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือผลลัพธ์
ที่ไม่คาดคิด

มีอะไรที่ควรบังคับให้ฝ่ายบริหารแก้ไขแผน
การดำาเนินโครงการริเริ่มหรือไม่ 

Objectives

คำาถามที่ใช้ในการติดตาม

Outcomes

Outputs

Activities

ผลงานช่วยให้บรรลุผลลัพธ์หรือไม่ 
ผู้รับผลประโยชน์รู้สึกอย่างไรกับความช่วยเหลือที่ได้รับ

กิจกรรมช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดไว้หรือไม่

มีการนำากิจกรรมไปดำาเนินการตามกำาหนดเวลา
ในงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่

43
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ผลกระทบ
• โครงการนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
• มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

ประสิทธิผล
• บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำาเนินงานหรือไม่
• ผลงานทำาให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้หรือไม่

ประสิทธิภาพ
• ให้บริการตรงเวลาในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสม
 หรือไม่
• นำากิจกรรมไปปฏิบัติตามกำาหนดเวลาในงบประมาณ
 ที่ตั้งไว้หรือไม่
• ส่งมอบผลงานได้คุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

Objectives

คำาถามสำาหรับการประเมิน

Outcomes

Outputs

Activities

ความยั่งยืน
ผลประโยชน์น่าจะยังอยู่ต่ออีกระยะหนึ่ง
หรือไม่หลังจากความช่วยเหลือสิ้นสุดลง

ความเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของโครงการริเริ่มสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับผลประโยชน์หรือไม่

การติดตาม การประเมิน

• การติดตามคือการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 และเป็นระบบตลอดการดำาเนินงาน เป็นกระบวนการเก็บ
 รวบรวมข้อมูลตลอดอายุของแนวทางแก้ไขปัญหา
• เชื่อมโยงกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมให้เข้ากับ
 วัตถุประสงค์ 
• แปลงวัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
• เก็บข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอเทียบกับตัวชี้วัด แล้วเปรียบเทียบผล
 สัมฤทธิ์ที่ได้กับเป้าหมาย
• เน้นกิจกรรมปกติหรือประจำาวันในช่วงดำาเนินการ
• โดยพิจารณาการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บังเกิดในระดับผลงานและ
 ผลลัพธ์ 
• เน้นองค์ประกอบของแนวทางแก้ไขปัญหาที่วางแผนไว้

• การประเมินผลเป็นการประเมินตามกำาหนดเป็นระยะ ๆ ณ เวลา
 ใดเวลาหนึ่ง (เมื่อเริ่ม ช่วงกลางหรือท้ายการดำาเนินแนวทางแก้ไข
 ปัญหา)
• เป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งประเมินประสิทธิภาพ
 และผลกระทบของแนวทางแก้ไขปัญหาก่อน ระหว่างหรือหลัง
 ระยะเวลาแก้ไขปัญหา
• ประเมินว่าแนวทางแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร รวม
 ทั้งลองค้นหาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ประเมินว่าเพราะ
 เหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดขึ้นได้ดีเพียงใด แล้วนำาไป
 ใช้กับแนวทางแก้ไขปัญหา
• ประเมินองค์ประกอบที่วางแผนไว้ มองหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้
 วางแผนไว้ ค้นหาสาเหตุ ความท้าทาย สมมติฐาน และความยั่งยืน
 อธิบายว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือไม่ และเป็นเพราะเหตุใด
 แล้วนำาไปใช้กับแนวทางแก้ไขปัญหา

5.1.1 ข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมสำาหรับการติดตามและประเมินผล

เม่ือดำาเนินกิจกรรมด้านการติดตามและประเมินผล ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐาน โดยเฉพาะสำาหรับการประเมิน
ผล ควรปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐานการประเมินของ UNEG13 นอกจากนี้ ไอโอเอ็มยังได้พัฒนานโยบายการติดตาม 
และนโยบายการประเมินผลในปี 256114 และเป็นส่วนหนึ่งของหลักการตรวจสอบนี้ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การใช้งาน 
จริยธรรม ความเป็นกลาง ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมิน
ผล ควร ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทั้งหมดด้วยความรอบคอบ ด้านล่างนี้เป็นรายการของข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมตาม
นโยบายการติดตามของไอโอเอ็ม 
 

44 UNEG Norms and Standards for Evaluation (New York, 2016).
45 IOM Monitoring Policy (Geneva, 2018).

44
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ตารางที่ 5.1 ข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมสำาหรับ การติดตามและประเมินผล

ข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรม

ความซื่อสัตย์ในเรื่องส่วนตัว
และการประกอบอาชีพ

ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือของภาคส่วน

เคารพสิทธิของสถาบัน และ
ผู้รับผลประโยชน์

ดำาเนินการให้แน่ใจว่ารักษา
ความเป็นส่วนตัว คุ้มครอง
ข้อมูล และรักษาความลับ

• คำานึงถึงความเชื่อ มารยาท และแนวปฏิบัติของสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
 สถานที่ที่ผู้โยกย้ายถิ่นทำางานอยู่
• แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำาทางเพศ

• เลี่ยงการบิดเบือนความจริง และจัดทำาผลที่ค้นพบให้ออกมาดีเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รับ
 ผลตอบแทนหรือกลัวถูกลงโทษ
• อย่าให้ความเห็นที่ไม่มีมูลความจริงส่งผลต่อกิจกรรมการติดตาม และ/หรือการประเมินผลเนื่องจาก
 การติดตามหรือประเมินผลที่เลินเล่อ ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เป็นมืออาชีพ

• ต้องอธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจสาเหตุ และวิธีรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแลกเปล่ียนข้อมูล รับรองกับคนเหล่าน้ี
 ว่าพวกเขามีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัวได้ทุกเมื่อโดยไม่ได้รับผลเสียใด ๆ ดังนั้น การถอนตัวจึงไม่ควร
 ส่งผลกระทบต่อบริการหรือการส่งมอบสินค้าที่ต้องให้แก่ผู้เข้าร่วม
• นำาแบบฟอร์มให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลมาใส่ไว้ในเครื่องมือเก็บข้อมูลทั้งหมด
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
• อย่าแกล้งให้สัญญากับผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เข้าร่วมเพื่อจูงใจให้คนเหล่านี้ร่วมมือด้วย
• ทำาความเข้าใจว่าประโยชน์หรือความคาดหวังเรื่องผลประโยชน์อาจจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อคำาตอบ 
 และการมีส่วนร่วมของผู้ตอบอย่างไร
• รักษาคำาพูด 
• ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลให้มีโอกาสตรวจสอบคำาแถลงที่เขียนไว้ 
• ใช้ข้อตกลงว่าด้วยการแชร์ข้อมูลกับภาคีทั้งหมดหากมีการแชร์ข้อมูล ให้แจ้งผู้รับผลประโยชน์เมื่อขอ
 ความยินยอม

• ประเมินความเสี่ยงเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ และประเด็นอ่อนไหวก่อนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 ใด ๆ และก่อนการประมวลผลอื่น ๆ
• รับรองกับผู้ตอบว่าจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาโดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบ และไม่โยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล
 ของแต่ละคน
• แยกข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล) ออกจากคำาตอบ เพื่อรักษาความลับ ให้ใช้หมายเลข
 ประจำาตัวแทนชื่อผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด แล้วแนบหมายเลขนั้นกับฐานข้อมูล และไฟล์เก็บข้อมูล 
 เพื่อวิเคราะห์ และแชร์ข้อมูล
• สร้างระบบท่ีปลอดภัยสำาหรับจัดเก็บเอกสาร และจัดทำาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเข้ารหัส (ต้องใช้รหัสผ่าน)
 เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นความลับ
• จะให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้คืนถิ่นก็ต่อเมื่อผู้คืนถิ่นได้รับแจ้งก่อน และให้ความยินยอมโดยสมัครใจ
 เท่านั้น
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5.2 การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล

การออกแบบโครงการท่ีน่าเช่ือถือเป็นพ้ืนฐานให้ติดตามและประเมินผลได้สำาเร็จ การพัฒนาทฤษฎีโครงการ โดยเฉพาะทฤษฎี 
การเปล่ียนแปลง และกรอบผลสัมฤทธ์ิ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการกลับคืนสู่สังคมเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งถึงวัตถุประสงค์ผลลัพธ์
ที่ตั้งใจไว้ การคิดเชิงตรรกะ และสมมติฐาน เรื่องนี้ช่วยให้การติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาเป็นไปโดยสะดวก ควร
พัฒนาทฤษฎีโครงการโดยเร็วที่สุดในขั้นตอนการออกแบบโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำาเนินโครงการ

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการวางรากฐานให้การติดตามและประเมินผลโดย:

• แจ้งว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องการบรรลุผลสัมฤทธิ์ใดไว้อย่างชัดเจน
• สรุปวิธีที่จะบรรลุเป้าหมาย
• กำาหนดวิธีวัดความคืบหน้า

เมื่อวางแผนจัดทำาแนวทางใหม่สำาหรับแก้ไขปัญหาการกลับคืนสู่สังคม ต้องคิดให้รอบคอบ และอธิบายว่าแนวทางนั้นคาดว่า
จะมีส่วนช่วยในห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์อย่างไร สิ่งนี้เรียกว่าทฤษฎีโครงการ และเป็นเครื่องมือสำาคัญในการออกแบบแนวทางแก้ไข
ปัญหา ทฤษฎีโครงการแสดงถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 

ทฤษฎีโครงการให้กรอบแนวคิดสำาหรับการติดตามและประเมินผลได้ มีทฤษฎีโครงการหลายประเภท ได้แก่ โมเดลตรรกะ 
ตรรกะของแนวทางแก้ไขปัญหา โมเดลเชิงสาเหตุห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์ และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คู่มือฉบับนี้จะอธิบาย 2 วิธี
ที่ช่วยเสริมกัน ซึ่งบอกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาการกลับคืนสู่สังคมจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร ทั้งสองวิธี ได้แก่ “ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง” และ “กรอบตรรกะ”

5.2.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นการฝึกคิดเชิงตรรกะประเภทหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มจัดทำาแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยัง
เป็นประโยชน์ระหว่างดำาเนินการด้วย

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงอธิบายถึงวิธีและสาเหตุท่ีคาดว่าผลสัมฤทธ์ิหรือการเปล่ียนแปลงท่ีต้องการจะเกิดข้ึน ในบริบทใดบริบท
หน่ึงโดยเฉพาะ โดยเน้นทำาผังข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการหรือโครงการริเริ่มเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (กิจกรรม
ของโครงการ) และวิธีที่กิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ผลงาน ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์) ด้วยวิธีนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
อธิบายสมมติฐานว่าเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนได้อย่างไร โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางแก้ไขปัญหากับผลของแนวทาง 
โดยทำาให้เห็นตรรกะและเหตุผลของแนวทางแก้ไขปัญหา และอธิบายสมมติฐานของแนวทางนั้น15

46 คำาจำากัดความทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของไอโอเอ็ม ท่ีดัดแปลงมาจาก ศูนย์กลางทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Center of Theory of Change) What is Theory of Change?  (2017).

บทนี้นำาเสนอภาพรวม และข้อควรพิจารณาเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

5.2.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
5.2.2 กรอบผลสัมฤทธิ์
5.2.3 ประเภทของการติดตาม
5.2.4 กรอบการติดตามผลลัพธ์

46
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือชุมชนหรือเกี่ยวข้องกับ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ ยังใช้วัดความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงแบบปกติและแบบปฏิรูป เนื่องจาก
ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันที่จริง แนวทาง
แก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม (ในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้าง) มีความซับซ้อนและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ครอบคลุมหลายมิติในระดับเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกำา
หนดเหตุผลที่ต้องดำาเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม

ขอแนะนำาให้จัดทำาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สังคมได้มีส่วนร่วม ทฤษฎีนี้เป็นกระ
บวนการทำางานร่วมกันที่กระตุ้นให้คนหารือกันเกี่ยวกับคำาถาม เช่น:

1. ทำาไมเราคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้น
2. มีหลักฐานอะไรสนับสนุนเรื่องนี้
3. เรื่องนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
4. เรากำาลังตั้งสมมติฐานอะไร

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการติดตามและประเมินผลกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เห็นสมมติฐานที่ต้อง 'ทดสอบ' ด้วยการลงมือทำา สมมติฐานจึงมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำา
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป อธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้สูตร “ถ้า ก. แล้ว ต้องเป็น ข. เนื่องจาก ค.” นั่น
คือ “หากการกระทำา ก. เกิดขึ้นผลลัพธ์ ข. ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากสมมติฐาน ค.” กระบวนการที่แสดงให้เห็นสมมติฐานพื้น
ฐานช่วยระบุว่า ตรงไหนที่ใช้ตรรกะไม่สอดคล้องกัน และระบุขั้นตอนสำาคัญที่ขาดหายไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

การทำาความเข้าใจทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ติดตามและประเมินผลของแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ความท้าทาย
ทั่วไปเมื่อออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา คือ การใช้เหตุผลหรือตรรกะไม่สอดคล้องกัน  การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพมักไม่ค่อยสัมพันธ์กับกิจกรรมที่จัดทำาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา เราจะเห็นได้จากกระบวนการของเหตุและผลที่
วัตถุประสงค์ผลลัพธ์ ผลงาน และกิจกรรมไม่สัมพันธ์กัน  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงช่วยเชื่อมโยงการวิเคราะห์เข้ากับการจัดทำา
โครงการโดยใช้สมมติฐานสำาคัญที่ปรากฏขึ้น

มีหลายกระบวนการที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด แม้อาจมีอีกหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ใช่ว่าจะใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเพียงวิธีเดียวจัดการกับส่ิงเหล่าน้ีได้ท้ังหมด ทฤษฎี 
การเปลี่ยนแปลงระบุหลายกระบวนการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกระบวนการที่ทำาได้จริงและเห็นผลมากที่สุด

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาเต็มรูปแบบจะเรียงลำาดับอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ใดน่าจะเกิดข้ึน และผลงานในช่วงต้นและกลาง 
เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์อย่างไร บางครั้ง ผลลัพธ์ต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่ก็เกิดขึ้นได้เองอย่างอิสระ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะแสดงออกมาเป็นภาพ เช่น แผนภาพ หรือตาราง (ดูตารางที่ 5.2)  

เมื่อกำาหนดผลสัมฤทธิ์ให้อยู่ในกรอบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ก็ระบุตัวชี้วัดสำาหรับผลแต่ละอย่างได้ ตามที่อธิบายไว้ การ
ติดตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเน้นที่การประเมินว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้น เมื่อจัดทำาตัวชี้วัดสำาหรับติดตามผล 
ต้องคำานึงถึงสมมติฐานของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัด และวิธีกําหนดตัวชี้วัดในหมวดว่า
ด้วย “กรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์”) 

แผนภาพของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมักปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ซึ่งอาจเป็นแบบง่าย ๆ หรือซับซ้อนก็ได้ จะเป็นแนวตั้ง แนว
แนวนอน หรือวงกลมก็ได้ แผนภูมิด้านล่างเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แผนภูมินี้แสดงให้เห็น
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ตัวอย่างองค์ประกอบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสำาหรับใช้กับแนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม ทั้งยังแสดงให้
เห็นภาพองค์รวมของผลที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นจากแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการกลับคืนสู่สังคมแต่ละครั้ง พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไข
ที่ควรมีเพื่อให้เกิดผลกระทบเช่นนี้

ตารางที่ 5.2: ภาพประกอบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง: แนวทางแบบบูรณาการในการกลับคืนสู่สังคม

ปัจจัยนำาเข้า กิจกรรม ผลงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ

• การติดตามคือการมี
 อยู่สำาหรับสนับสนุน
 การกลับคืนสู่สังคม 
 กิจกรรมของชุมชน และ
 แนวทางแก้ไขปัญหาเชิง
 โครงสร้าง

• ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
 และโครงสร้างอัตรา  
 กำาลังที่เพียงพอในการ
 ดำาเนินโครงการกลับคืน
 สู่สังคม

• ความสามัคคี และความ
 ร่วมมือที่มีอยู่ในระดับ
 ชุมชนที่ผู้โยกย้ายถิ่น
 กลับมา

• ความสามารถที่เกี่ยว
 ข้องเพื่อให้องค์กรที่
 ดำาเนินการ และภาคีของ
 ตนสนับสนุนการกลับ  
 คืนสู่สังคม รวมทั้ง 
 ดำาเนินกิจกรรมของ
 ชุมชน และแนวทาง
 แก้ไขปัญหาระดับ  
 โครงสร้าง

• การผนึกกำาลังที่มีอยู่
 ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
 เสียที่เกี่ยวข้องในระดับ
 ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
 ระดับภูมิภาคเพ่ือดำาเนิน
 แนวทางแบบบูรณาการ
 ในการกลับคืนสู่สังคม
 ได้อย่างราบรื่น

ต้องทำาอะไรเพื่อสร้างผลงาน

การประเมินสถานการณ์ของ
ผู้คืนถิ่นเมื่อกลับภูมิลำาเนา
โดยใช้กระบวนการกลับคืน
สู่สังคม 

ประเมินชุมชนหลักที่
ผู้โยกย้ายถิ่นกลับไปอยู่

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับ
ประเทศคำานึงถึงประเด็น
ละเอียดอ่อนของการกลับคืน
สู่สังคมในด้านต่าง ๆ

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ผู้คืน
ถิ่นโดยปรับเนื้อหาให้เหมาะ
กับคนเหล่านี้

จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาระดับ
ชุมชนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ และ
สังคม และให้ผู้คืนถิ่นติดต่อ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การเงินรายสำาคัญ

จัดทำากระบวนการให้คำา
ปรึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP)

ส่งต่อผู้คืนถ่ินให้ใช้บริการต่างๆ
(เช่น บริการทางสุขภาพ ความ
ช่วยเหลือทางจิตสังคม การ
พัฒนาแผนธุรกิจ และอื่น ๆ 
ตามต้องการ)

หารือ และจัดกิจกรรมภายใน
ชุมชนระหว่าง
ผู้คืนถิ่นกับชุมชนของตน

ทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศสำาหรับการจัด
ทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม

มีองค์ประกอบหรือบริการใด
ท่ีต้องให้แก่ผู้คืนถ่ิน และชุมชน
หรือในระดับโครงสร้างบ้าง

ผู้คืนถิ่นจะได้รับความช่วย
เหลือให้กลับคืนสู่สังคม โดย
ปรับวิธีให้เหมาะกับแต่ละคน

กิจกรรมเพื่อการกลับคืน
สู่สังคมที่ชุมชนจัดขึ้น 
ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และ
สิ่งที่ชุมชนเห็นว่าสำาคัญ

เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ท้องถิ่น และประเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใน
การกลับคืนสู่สังคม

ผู้คืนถิ่นมีทักษะและความรู้
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การหางาน และดำารงชีวิต

ผู้คืนถิ่น และชุมชนของตน
เข้ารับบริการสนับสนุนได้
เพื่อให้การกลับคืนสู่สังคม
เป็นไปโดยสะดวกในแง่ของ
เศรษฐกิจ และสังคม

จัดทำา SOP ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการโยกย้ายถิ่น และ
นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้คืนถิ่นเข้าถึงบริการที่
จำาเป็นเพื่อให้การกลับคืน
สู่สังคมเป็นไปโดยสะดวก

ชุมชนยอมรับผู้คืนถิ่น

กลไกการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนผู้คืนถิ่น และ
ชุมชนตามความต้องการกลับ
คืนสู่สังคมของคนเหล่านี้

เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร
บ้างจากการกลับคืนสู่สังคม 

ผู้คืนถิ่นทำามาหาเลี้ยงชีพ มี
ความมั่นคงทางสังคม และสุข
ภาวะทางจิตสังคมเพียงพอใน
ชุมชนที่ตนกลับไป

ชุมชนมีส่วนร่วมออกแบบ 
และดำาเนินการเรื่องการ
กลับคืนสู่สังคม

มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ท้องถิ่น และประเทศ
(ภาครัฐ และนอกภาครัฐ)
ได้เพิ่มขีดความสามารถเพื่อ
ให้บริการที่จำาเป็นเกี่ยวกับ
การกลับคืนสู่สังคม

เราใช้แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อการกลับคืนสู่สังคมเพื่อ
พยายามทำาอะไรให้สำาเร็จ

คืนถิ่นเอาชนะความท้าทาย
ที่ตนเผชิญ ซึ่งส่งผลต่อการ 
กลับคืนสู่สังคม

ชุมชนสามารถสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับ
คืนสู่สังคม

มีนโยบาย และบริการของรัฐ
เพียงพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะด้านของ
ผู้คืนถิ่น และชุมชน
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สมมติฐาน

ผลสัมฤทธิ์

สมมติฐาน

ตัวชี้วัด บรรทัดฐาน เป้าหมาย สมมติฐาน

สมมติฐาน

แสดงข้อมูล
และวิธีการเก็บข้อมูล

• ผู้คืนถิ่นเต็มใจเข้าร่วมในโครงการกลับคืนสู่สังคม

• ชุมชนท้องถิ่นเต็มใจให้ความร่วมมือ

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเปิดใจ และเต็มใจที่จะร่วม
 มือกัน
• กฎหมาย และนโยบายของประเทศอนุญาตให้ดำาเนิน
 โครงการกลับคืนสู่สังคม

• บริการพื้นฐานที่มีสำาหรับกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

• ปัจจัยภายนอก (สังคม การเมือง  ความมั่นคง เศรษฐกิจ  
 สิ่งแวดล้อม) ไม่ขัดขวางกระบวนการกลับคืนสู่สังคม

• เงินทุนที่มีอยู่

• การออกแบบโครงการที่
 ครอบคลุม

• ความมุ่งมั่นในหมู่ผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์

ผลงาน

ผลลัพธ์

กิจกรรม

• หน่วยงานระดับชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริม
 สร้างกระบวนการกลับคืนสู่สังคมให้ยั่งยืน

• ปัจจัยภายนอกยังคงเอื้อต่อการกลับคืนสู่
 สังคมอย่างยั่งยืน

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (รวมถึงผู้คืนถิ่น 
 และชุมชน) มีส่วนร่วมเต็มที่ตลอดกระบวน
 การการกลับคืนสู่สังคม

• ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายโดยการ
 พัฒนาความสามารถของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• ทรัพยากรที่จัดสรรให้ช่วยสร้างข้อมูลตาม 
 หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบของแนวทาง
 แก้ไขปัญหาเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

5.2.2 กรอบผลสัมฤทธิ์

กรอบผลสัมฤทธิ์หรือกรอบตรรกะ (“logframe”) กำาหนดผลที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน ร่างเป้าหมาย และระบุวิธีการวางแผน
เพื่อให้ประสบความสำาเร็จและบรรลุผล 

กรอบตรรกะช่วยกำาหนดการออกแบบการปฏิบัติงาน และเป็นพื้นฐานของการติดตามและประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหา
นั้น นอกจากนี้ ยังสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตั้งใจไว้เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการวิเคราะห์
ปัญหาที่ทำาในขั้นตอนกำาหนดแนวคิด สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตั้งใจจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ โดยเรียงลำาดับตาม
เหตุผล และระบุปัจจัยนำาเข้าและกิจกรรมท่ีจำาเป็นเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิเหล่าน้ี นอกจากน้ี ยังมีตัวช้ีวัด และแหล่งข้อมูลเพ่ือวัด 
ว่าใกล้บรรลุผลเพียงใด

กรอบตรรกะส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบของตาราง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผู้คนมัก
มองกรอบตรรกะว่าเป็นเครื่องมือการจัดการเพื่อวางแผนติดตามและประเมินผล

ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มตารางผลสัมฤทธิ์ มีคำาอธิบายแถวต่าง ๆ เพิ่มเติมใน หมวดที่ 5.2.4

ตารางที่ 5.3: ตารางแบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์
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5.2.3 ประเภทการติดตาม

อาจพิจารณาวิธีติดตามและประเมินผลท่ีต่างกันได้สำาหรับประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละระดับ (บุคคลชุมชน โครงสร้าง) 
วิธีติดตามที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโครงการโดยรวม ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ตัวชี้วัดในกรอบผลสัมฤทธิ์ 
และระยะเวลาของโครงการ (ระยะสั้นหรือระยะยาว)

แม้ว่ามีการตรวจสอบนั้นอีกหลายประเภท แต่คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงประเภทที่เกี่ยวข้องมากที่สุดดังต่อไปนี้:

• การติดตามโครงการเป็นการติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพตลอดการดำาเนินโครงการการกลับคืนสู่สังคม (ประกอบ 
 ด้วยกิจกรรมของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ และค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง)
• การติดตามผู้รับผลประโยชน์เป็นการติดตามการรับรู้ของบุคคล ชุมชน รัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาที่กำาลังดำาเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว เป็นวิธีนำาผู้รับผลประโยชน์มารวมไว้ในการติดตามด้วย
 นอกจากนี้ ยังประเมินว่าผู้รับผลประโยชน์พึงพอใจหรือไม่ มีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมมากน้อย
 เพียงใด เข้าถึงทรัพยากรหรือไม่ ได้รับการปฏิบัติแบบใด และมีประสบการณ์โดยรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 ขอแนะนำาให้ใช้การติดตามผลประเภทนี้ (ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง) ในการทำาข้อมูลเชิงคุณภาพ (การเล่าเรื่องการกลับคืน
 สู่สังคม) ที่ได้จากผู้รับผลประโยชน์หรือแม้แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ การทำาเช่นนี้ให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
 สำาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการกลับคืนสู่สังคม ทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือให้เห็นภาพโครงการชัดเจนด้วย 
• การประเมินธรรมาภิบาลการกลับคืนสู่สังคมจะทำาการประเมินสภาพโดยรวมของการกลับคืนสู่สังคมในระดับประเทศ
 และภูมิภาค  ซ่ึงรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (ได้แก่ ผู้โยกย้ายถ่ิน กลุ่มผู้พลัดถ่ิน หน่วยงานท้องถ่ิน 
 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง) ว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งความเป็นไปได้ และกลไกในการดำารงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
 ยั่งยืน ในระดับนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันประเมินว่าแนวทางแก้ไขปัญหา การกลับคืนสู่สังคมที่
 ดำาเนินการไปนั้นส่งผลใด ๆ หรือไม่ ซึ่งควรทำาในระยะยาว อย่างน้อย 16 - 18 เดือนหลังดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาการ
 กลับคืนสู่สังคม

ต้องมีกระบวนการติดตามค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน รวมถึงติดตามความเสี่ยง เช่นเดียวกับการจัดทำาทุกโครงการ

เม่ือออกแบบโครงการริเร่ิมเพ่ือการกลับคืนสู่สังคม ควรจัดสรรทรัพยากรไว้สำาหรับการติดตามและประเมินผลโดยเฉพาะ ซ่ึง 
กลุ่มผู้ประเมินผลแนะนำาให้จัดสรรทรัพยากรร้อยละ 5 - 10 ของงบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งร้อยละ 2 - 4 ไว้สำาหรับการ
ประเมินผล และร้อยละ 3 - 6 สำาหรับการติดตาม อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวเลขที่แนะนำา ในทำานองเดียวกันควรแสดง
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลไว้ในแผนงานของโครงการริเริ่มเพื่อให้ดำาเนินการติดตามเป็นไปในทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดทำาแผนงานโดยละเอียด พร้อมแจ้งบทบาทและความรับผิดชอบของคณะทำางานอย่างชัดเจน 
(ใครมีหน้าที่ส่งมอบงานใด) รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบ ช่วยให้มีความชัดเจน และให้สมาชิก
ในคณะทำางานมีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของงานมากขึ้น คณะทำางานตกลงกันเรื่องขั้นตอนสำาคัญ 
และตรวจสอบระหว่างดำาเนินการว่าตนทำางานตรงตามเวลาที่กำาหนดหรือไม่ เรื่องนี้ดำาเนินการ
ได้ในระยะเริ่มต้นด้วยการจัดเวิร์คช็อปขนาดเล็ก ซึ่งเสนอบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกทุก
คนในคณะทำางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้ทุกฝ่ายตกลงกันเรื่องระยะเวลาส่งมอบงาน
ให้ชัดเจน

สิ่งที่ต้องเน้น
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5.2.4 กรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์

กรอบตรรกะใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับตั้งกรอบติดตามผลสัมฤทธิ์ได้ กรอบนี้ช่วยให้สมาชิกทุกคนของคณะทำางานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียติดตามความคืบหน้าว่าใกล้จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งใจไว้หรือยัง

กรอบติดตามผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ซึ่งใช้ได้ควบคู่กับแผนงานโดยละเอียด เครื่องมือสำาหรับรายงานค่า
ใช้จ่ายและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างวิธีติดตามแบบองค์รวมให้มากขึ้น

ลำาดับต่อมาคือตัวอย่างกรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามทฤษฎีการเปล่ียนแปลงหรือผลลัพธ์ของโครงสร้างแสดงผลสัมฤทธ์ิ 
กรอบน้ีแสดงคำาถามท่ีต้องตอบโดยใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกรอบการทำางาน จึงควรพัฒนากรอบสำาหรับทุกผลงาน ผลลัพธ์ 
และวัตถุประสงค์ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัด บรรทัดฐาน และเป้าหมาย วิธีพิสูจน์ วิธีเก็บข้อมูล และระยะ
เวลาอยู่ในหมวดถัดไป

ตารางที่ 5.4: กรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล และ

วิธีเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์

ข้อมูล
ความถี่ ผู้รับผิดชอบ

บรรทัดฐานและ
เป้าหมาย

ผลดีประการแรกหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตเห็นได้ทันที
หลังจากดำาเนินการ
แก้ไขปัญหา 

ผู้คืนถิ่นทำามาหาเลี้ยง
ชีพ มีความมั่นคงทาง
สังคม และสุขภาวะ
ทางจิตสังคมเพียงพอ
ในชุมชนที่ตนกลับไป

ชุมชนมีส่วนร่วม
ออกแบบ และดำาเนิน
การเรื่องการกลับคืน
สู่สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระดับท้องถิ่น และ
ประเทศ (ภาครัฐ 
และอื่น ๆ) ได้พัฒนา
ขีดความสามารถใน
การให้บริการที่จำาเป็น
เกี่ยวกับการกลับคืน
สู่สังคม

จะเก็บข้อมูลที่ไหน 
และอย่างไรเพื่อวัด
ตัวชี้วัด

เช่น แบบสอบถาม
สำาหรับผู้รับผล
ประโยชน์ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับคืนสู่สังคม

เช่น ติดตามการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(การสนทนากลุ่ม 
(focus group) การ
สัมภาษณ์ชุมชน) การ
สังเกตการณ์โดยตรง

ช่น แบบสอบถาม
ก่อน และหลังฝึก
อบรม การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
ระดับท้องถิ่น และ
ประเทศ

จะวิเคราะห์ข้อมูล 
อย่างไร

เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ

เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ

เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ

จะรวบรวมข้อมูล 
เพื่อวัดตัวชี้วัดใน
ขั้นตอนใด

4- 6 เดือนหลังให้
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับคืนสู่สังคม

4-6 เดือนหลังจากเริ่ม
กิจกรรมที่ชุมชนจัด

3- 6 เดือนหลังทำา
กิจกรรมพัฒนาความ
สามารถ และทำา
เป็นระยะ ๆระหว่าง
ประชุมกับภาคี

ใครมีหน้าที่จัด
ระเบียบการรวบรวม 
พิสูจน์ และจัดเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจ
เป็นเจ้าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจ
เป็นเจ้าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจ
เป็นเจ้าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผล

บรรทัดฐาน:ตัวชี้วัด
มีค่าเท่าไหร่เมื่อเริ่ม
ดำาเนินแนวทางแก้ไข
ปัญหา  เป้าหมาย: 
คาดว่าตัวชี้วัดจะมี
ค่าเท่าไหร่เมื่อแก้ไข
ปัญหาเสร็จแล้ว

ขึ้นอยู่จำานวนของเคส
ในประเทศนั้น ๆ

เช่น: บรรทัดฐาน: 
อาจเป็น 0 หากไม่
เคยจัดกิจกรรมมา
ก่อน เป้าหมาย:
ร้อยละ 50

เช่น: บรรทัดฐาน: 
ตามการทำาผังข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ช่วงเริ่มต้น เป้าหมาย: 
ร้อยบละ 70

• เราจะทราบได้
 อย่างไรว่าดำาเนิน
 การได้ตามแผน 
• เราจะทราบได้
 อย่างไรว่าผู้รับผล
 ประโยชน์ ชุมชน 
 และผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียในระดับ
 โครงสร้างพึงพอใจ
 หรือไม่
• เราจะทราบได้
 อย่างไรว่าบริการที่
 ให้นั้นตอบสนอง
 ความต้องการของ
 ผู้รับผลประโยชน์ 
 หรือไม่

เช่น จำานวนผู้คืนถิ่น
ที่ได้คะแนนการกลับ
คืนสู่สังคม (คะแนน
รวม) อย่างน้อย 0.5 
โดยแบ่งตามเพศ อายุ 
และความเปราะบาง

เช่น ร้อยละของ
สมาชิกในชุมชนที่
รายงานว่าพึงพอใจ
กับกิจกรรมการกลับ
คืนสู่สังคมของชุมชน

เช่น ร้อยละของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ประกาศว่าตนมีส่วน
ช่วยเหลือผู้คืนถิ่นให้
กลับคืนสู่สังคม (แบ่ง
ตามประเภทการ
สนับสนุน)
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเป็นข้อมูลที่วัดได้ และช่วยประเมินว่างานหรือกิจกรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างไร ตัวชี้วัดแสดงความคืบหน้าของงาน 
และแสดงว่าจะบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ระหว่างติดตามผล ใช้ตัวชี้วัดเพื่อวัดผลงาน และผลลัพธ์ ส่วนการประเมิน ใช้ใน
ระดับผลกระทบ

แหล่งข้อมูล และวิธีเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูลระบุสถานที่และวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดตัวชี้วัดที่เลือกมาโดยเฉพาะ วิธีเก็บข้อมูลระบุวิธีการที่จะใช้รวบรวม
ข้อมูล วิธีการที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ :

• การค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ
• การสังเกตการณ์
• แบบสำารวจ (สั้น ๆ และเป็นทางการ)
• บทสัมภาษณ์ (รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายสำาคัญ และการสัมภาษณ์ก่อนจะยุติการให้บริการ  ดูหมวดที่ 2.7)
• การสนทนากลุ่ม
• การทดสอบหรือมาตรการโดยตรง
• การทำาผังข้อมูล (เช่น ผังข้อมูลชุมชน)

แหล่งเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เช็คลิสต์ แนวคำาถาม16 หรือเอกสารการจัดการโครงการ เช่น ใบรับรองการส่งมอบงาน 
เอกสารไฟล์เกี่ยวกับเคส และอื่น ๆ 

เมื่อสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล อย่าลืม:

• มีช่องบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล รวมทั้งวันที่ และสถานที่เก็บข้อมูล ข้อมูลทางชีวภาพ และข้อมูลสำาหรับติดต่อผู้ตอบ
• มีข้อความแสดงความยินยอมโดยเต็มใจของผู้ตอบหลังจากได้รับการบอกกล่าว นอกจากนี้ ยังระบุข้อความเรื่องการรักษา 
 ความลับไว้ในเครื่องมือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหากเครื่องมือนั้นระบุชื่อผู้ตอบ (ดูหมวดที่ 5.1.1)
• จัดทำาข้อกำาหนดการจัดการข้อมูลสำาหรับเครื่องมือเก็บข้อมูลแต่ละประเภท ซึ่งอาจรวมถึงการจัดทำางบประมาณสำาหรับ
 ทรัพยากรหรือเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการพัฒนา และใช้เครื่องมือ รวมทั้งฐานข้อมูลหรือระบบที่อาจจำาเป็นต้องจัดตั้ง และ
 บำารุงรักษา

ภาษาในเครื่องมือเก็บข้อมูลควรเป็นกลางและไม่มีอคติ พิจารณาเลือกทักษะและเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ 
เครื่องมือต่างกันต้องใช้ทักษะต่างกัน นอกจากนี้ หากความสามารถไม่สอดคล้องกับเครื่องมือ ก็จะส่งผลให้ข้อมูลมีอคติและ
ผิดพลาด จึงควรทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลล่วงหน้าเมื่อพูดถึงการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางการติดตามผู้รับผลประโยชน์17

47 แนวคำาถามเป็นโครงร่างของประเด็นสำาคัญ และคำาถามที่ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพหรือการอภิปรายกลุ่ม
48 ผู้รับผลประโยชน์ ได้แก่ ผู้คืนถิ่น สมาชิกชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

เพื่อให้เวิร์คช็อปมีประโยชน์ยิ่งขึ้น อาจเชิญผู้คืนถิ่นและสมาชิกชุมชนมาเล่าเรื่องราวของผู้จาก
ภูมิลำาเนาไปแล้วกลับมาและผู้ที่ไม่ได้โยกย้ายถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพ

บทที่ 2 ให้คำาแนะนำาแก่ผู้จัดการเคสเกี่ยวกับการเลือกบริการที่เหมาะสมสำาหรับคืนถิ่นแต่ละราย 
รวมถึงการส่งต่อภายในกลไกการประสานงาน

ข้อควรรู้

47

48
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สามารถกำาหนดวิธีสุ่มตัวอย่างได้ในขั้นตอนการวางแผนติดตามหรือประเมินผล18  วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นไป
ไม่ได้ที่จะพบกับผู้รับผลประโยชน์ทุกรายหรือเยี่ยมชมทุกไซต์โครงการ การใช้ผู้รับผลประโยชน์กลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ของคนเหล่า
นี้ ทรัพยากรท่ีจัดสรร และบริบทเร่ืองความปลอดภัยเป็นประเด็นสำาคัญท่ีต้องพิจารณา ดังน้ัน การสุ่มตัวอย่างจึงมีประโยชน์ เพ่ือ:

1. ลดอคติของข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำาหรับการเก็บข้อมูล

การสุ่มตัวอย่างใช้หลายเทคนิค จะเลือกเทคนิคใดขึ้นอยู่กับบริบท ประเภทของประชากรข้อมูลที่มีอยู่ วิธีเก็บข้อมูล และ
ประเภทของข้อมูลที่โครงการรวบรวมได้ แต่ละเทคนิคให้คำาตอบต่างกันเกี่ยวเรื่อง:

• การเป็นตัวแทน: ตัวอย่างจำานวนมากพอที่จะ “เป็นตัวแทน” ของกลุ่มใหญ่ได้
• การเลือกตัวอย่าง: วิธีเลือกบุคคลหรือสถานที่
• ขนาดตัวอย่าง: คน บริการ และอื่น ๆ จำานวนเท่าใดที่จะอยู่ในตัวอย่าง

หากวางแผนจะทำาการสุ่มตัวอย่าง ควรสรรหาหรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีทักษะด้านนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีเก็บข้อมูล ต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตามประเภทของการวิเคราะห์ที่จำาเป็น วิธีเก็บข้อมูลบาง
อย่างใช้วิเคราะห์ได้ท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น หากตัวช้ีวัดคือ “การมีกฎหมายท่ีเป็นไปตามแนวปฏิบัติระหว่าง 
ประเทศที่เป็นเลิศ” แหล่งข้อมูลก็คือที่มาของข้อมูล (สำาเนาข้อกฎหมาย) ส่วนวิธีเก็บข้อมูลจะเป็นการค้นคว้าจากเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ (การอ่านข้อกฎหมาย) การวิเคราะห์ข้อมูลอาจเป็นเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากฎหมายระดับใด
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เป็นเลิศ

ความถี่
ควรกำาหนดระยะเวลาและความถี่ในการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มวางแผน มักดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคมในหลาย
สถานที่ทางภูมิศาสตร์และกับภาคีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลบ่อยเพียงใด เนื่องจาก 
เรื่องนี้ส่งผลต่องบประมาณ เช่น หากตัวชี้วัดที่จะวัดคือ “การส่งต่อผู้รับผลประโยชน์ให้ได้รับความช่วยเหลือทางจิตสังคม” 
ก็ควรหมั่นติดตามจำานวนผู้ได้รับการส่งต่อ เช่น ทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน

โดยปกติ กรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์มักจะแปลงไปเป็นแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งสรุปขั้นตอนและความถี่ของการติดตาม

ผู้รับผิดชอบ
ควรแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจนในการรวบรวม พิสูจน์ และจัดเก็บข้อมูล  (ดูหมวดที่ 5.3.2 และ 5.3.3) โดย
เฉพาะเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายทำางานร่วมกัน นอกจากนี้ ควรมีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำาเนินการให้แน่ใจว่า
ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูล

บรรทัดฐานและเป้าหมาย
บรรทัดฐานเป็นพ้ืนฐานในการวัดความเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป บรรทัดฐานคือการวัดตัวช้ีวัดเป็นคร้ังแรก ประเมินเง่ือนไข 
ก่อนดำาเนินการ และกำาหนดเง่ือนไขไว้สำาหรับวัดการเปล่ียนแปลงในอนาคต การศึกษาพ้ืนฐาน (baseline study) อาจมีปัญหา
ด้านงบประมาณ แต่อาจขึ้นอยู่กับการประเมินผลก่อนหน้านี้หรือการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เมื่อมีงบประมาณ 
จำากัด ข้อจำากัดด้านความปลอดภัยหรือปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้อให้ทำาการศึกษาพื้นฐาน การเยี่ยมเพื่อตรวจติดตามในที่ที่วัดตัวชี้วัด
เป็นครั้งแรก จะถือว่าเป็นบรรทัดฐาน

49 ตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากร ซึ่งใช้อธิบายคนทั้งกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างคือกระบวนการเลือกกลุ่มคนจากประชากรเพื่ออธิบายหรืออนุมานเกี่ยวกับประชากรกลุ่มนั้น 
เป็นการประเมินว่าประชากรกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรตามผลที่ได้จากตัวอย่าง

49
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เป้าหมายคือสิ่งที่แนวทางแก้ไขปัญหาต้องการทำาให้สำาเร็จ และมักจะกำาหนดให้สัมพันธ์กับบรรทัดฐาน

การสำารวจของไอโอเอ็มเรื่องการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ไอโอเอ็มทำาการสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมซึ่งเป็นมาตรฐาน เพื่อประเมินการกลับคืนสู่สังคมอย่าง
ยั่งยืนของผู้คืนถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม แบบสำารวจนี้ช่วยตอบคำาถามว่าผู้โยกย้ายถิ่นกลับคืนสู่
สังคมอย่างยั่งยืนมากน้อยเพียงใดในชุมชนที่ตนกลับมา

แบบสอบถามนี้ พร้อมด้วยระบบการให้คะแนน ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเคสสำาหรับติดตามผู้รับผลประโยชน์และ
ประเมินโครงการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คืนถิ่น 12 - 18 เดือนหลังกลับภูมิลำาเนา อย่างไรก็ตาม ตอบแบบสำารวจ
ได้หลายครั้งตลอดกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น เช่น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี อาจให้คะแนนแรกด้าน
การกลับคืนสู่สังคม (บรรทัดฐาน) ในช่วงที่ให้คำาปรึกษาเป็นครั้งแรก ซึ่งใช้ประเมินความต้องการ (เดือนที่ 0-1) และ
เปรียบเทียบกับคะแนนระดับกลาง 6 - 9 เดือนหลังจากการกลับภูมิลำาเนาเพื่อประเมินความคืบหน้า คะแนนสุดท้าย 
(เดือนที่ 12 - 18) จะวัดความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

การเก็บคะแนนเพื่อติดตามผลระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมช่วยปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือได้
ตามคะแนนการกลับคืนสู่สังคมในสามด้าน

การให้คะแนนหลังจากให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคมแล้วอาจเป็นประโยชน์ที่สุด - เพราะแสดงให้เห็น
สถานการณ์ที่ยั่งยืนของผู้คืนถิ่น อาจใส่คะแนนเหล่านี้เข้าไว้ในการประเมินโครงการขั้นสุดท้าย นำาคะแนนเหล่านี้
มาวิเคราะห์ได้เพื่อระบุประสิทธิภาพของความช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ในการกลับคืนสู่สังคมที่มีให้แก่ผู้คืนถิ่นต่าง
ประเภทกันในบริบทต่างกัน นอกจากน้ี ข้อมูลท่ีสร้างข้ึนจากระบบการให้คะแนนยังแสดงหลักฐานสำาคัญท่ีชุมชนและ 
ปัจจัยระดับโครงสร้างมีอิทธิพลต่อการที่คนกลับคืนสู่สังคม (เช่น มีการรายงานอย่างเป็นระบบในหลายพื้นที่เรื่อง     
ผู้คืนถิ่นเข้าไม่ถึงการดูแลสุขภาพ) จึงจัดทำาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตั้งเป้าหมายไว้ในระดับโครงสร้างและชุมชนได้ 

วิเคราะห์แนวโน้มของคะแนนการกลับคืนสู่สังคมได้ง่าย ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนตัวทั่วไป เปรียบเทียบคะแนน
การกลับคืนสู่สังคมได้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพศ เพศสภาพ และอายุ คะแนนนี้ใช้เปรียบเทียบรูปแบบสำาหรับผู้คืนถิ่น
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการกลับคืนภูมิลำาเนาโดยสมัครใจ และผู้ที่กลับมาด้วยวิธีอื่น ตัวแปรที่แนะนำาสำาหรับ
วิเคราะห์ความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมระบุไว้ด้านล่าง:

• เพศและเพศสภาพ • ระยะเวลาที่ออกจากประเทศต้นทาง
• วันที่กลับภูมิลำาเนา • วิธีกลับภูมิลำาเนา
• อายุในเวลาที่เดินทางกลับ • ชุมชนที่มีการย้ายถิ่นกลับเหมือนกับชุมชนต้นทางหรือไม่
• ประเทศเจ้าบ้านก่อนเดินทางกลับ • สถานการณ์ที่อาจสร้างความเสี่ยง (ตัวกำาหนด/สิ่งกระตุ้น)
• ประเทศต้นทาง • ประเภทของอาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมใน ภาคผนวกที่ 4
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5.3 ดำาเนินกรอบการติดตาม

เมื่อมีกรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์แล้ว ต้องดำาเนินการตามแผนในบริบทของการจัดทำาโครงการกลับคืนสู่สังคม ควรให้ความ
สนใจเรื่องข้อควรพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล:

1. ตรวจสอบกรอบการติดตามผลสัมฤทธิ์เป็นประจำา (เช่น ในการประชุมรายเดือน) โดยเทียบกับแผนงานโดยละเอียดและ
 ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน การทำาเช่นนี้จะช่วยประเมินงบประมาณ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ และความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ
 ดำาเนินงาน

2. สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและวิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งความคืบหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ มีประโยชน์สำาหรับ:
 • ปรับหรือปรับปรุงการจัดทำาโครงการตามผลสัมฤทธิ์ เช่น หากผู้รับผลประโยชน์แจ้งอยู่เสมอว่าตนไม่สามารถเข้าถึง
  บริการใดบริการหนึ่งได้ ต้องแก้ไขปัญหานี้
 • เพิ่มขวัญกำาลังใจของคณะทำางาน รวมถึงโน้มน้าวใจและระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ชี้แจงความคาดหวัง บทบาท และความรับผิดชอบ

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่จะช่วยให้กระบวนการกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการติดตามและ
 ประเมินผล เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเก็บข้อมูล ในขณะที่บางกลุ่มมี
 ส่วนร่วมกับกิจกรรมการติดตามผล ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้แนวทางแบบมีส่วนร่วม สิ่งสำาคัญคือต้องมีความโปร่งใส และ
 คำานึงถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ

4. สุดท้าย ต้องใส่ใจกับวิธีพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ระหว่างให้ความช่วย
 เหลือหรือการตรวจสอบตัวอย่างแบบฟอร์ม (เช่น ใบรับรองการส่งมอบ) กับผู้รับผลประโยชน์ (เช่นติดต่อบุคคลที่ระบุไว้
 ในใบรับรอง) และควบคุมคุณภาพฐานข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์

5.3.1 ความท้าทายทั่วไปเมื่อติดตามโครงการริเริ่มเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

เมื่อดำาเนินการติดตามและประเมินผลการกลับคืนสู่สังคม อาจประสบความท้าทายอยู่บ้าง ในการแก้ไขปัญหาทั้งสามระดับ 
(บุคคล ชุมชน และโครงสร้าง) ควรพิจารณาความท้าทายเหล่านี้พร้อมกับข้อควรพิจารณาทางจริยธรรมที่กล่าวถึงในข้อ 
5.1.1 ความท้าทายที่พบบ่อย ได้แก่ :

 ¼  ทรัพยากรมีจำากัด: บ่อยครั้งที่การดำาเนินโครงการกลับคืนสู่สังคมต้องทำางานร่วมกับสำานักงานประจำาประเทศต่าง ๆ
  (เช่น จากประเทศเจ้าบ้าน และประเทศต้นทาง) ในกระบวนการนี้ควรจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสม และจำาเป็น
  ต่อการดำาเนินการ และการติดตามและประเมินผล เพื่อเลี่ยงข้อจำากัดในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
  • คำาแนะนำา: ควรออกแบบและให้ทุนแก่โครงการตามความเป็นจริงเพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลด้วย (ทรัพยากร
   มนุษย์ การประสานงาน และการขนส่ง)

บทนี้นำาเสนอภาพรวมโดยละเอียดของข้อควรพิจารณา และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อดำาเนินการตามกรอบการติดตาม ซึ่ง
มีแนวทางเพิ่มเติมในภาคผนวก:

5.3.1 ความท้าทายทั่วไปเมื่อติดตามโครงการริเริ่มเพื่อการกลับคืนสู่สังคม
5.3.2 การเก็บ กรอก และล้างข้อมูล
5.3.3 การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล
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 ¼ การติดต่อกับผู้คืนถิ่น: การติดตามจะได้ผลเมื่อผู้คืนถิ่นเต็มใจมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป
  เพราะผู้คืนถิ่นมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม ผู้คืนถิ่นอาจไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ โดยเฉพาะหากพวกเขารู้สึกว่า
  กระบวนการกลับคืนสู่สังคมของตนเป็นเรื่องยุ่งยากหรือทำาไม่ได้ ผู้รับผลประโยชน์รายอื่น ๆ ของโครงการ (เช่น
  สมาชิกชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง) อาจไม่ค่อยทราบว่าติดตามและประเมินผลไปทำาไม และต้องทำาอย่างไร
  ดังนั้น ต้องหมั่นแจ้งให้ผู้คืนถิ่นและผู้รับผลประโยชน์รายอื่น ๆ ทราบว่าข้อเสนอแนะของพวกเขานั้นเป็นประโยชน์
  • คำาแนะนำา: อธิบายวัตถุประสงค์ของการขอรับข้อเสนอแนะในช่วงที่ผู้จัดการเคสให้คำาปรึกษา และสร้างความ
   สัมพันธ์ที่ดีกับผู้คืนถิ่น

 ¼ ดำาเนินการให้ม่ันใจว่าผู้รับผลประโยชน์จะมีส่วนร่วม:  ไม่ควรให้เงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้คืนถ่ิน สมาชิกในชุมชน 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง) เพื่อตอบแทนที่เข้าร่วมการติดตามและประเมินผล อย่างไรก็ตาม ผู้คืนถิ่นและ
  สมาชิกในชุมชนอาจได้รับเงินจำานวนเล็กน้อยเพื่อเป็นค่าเดินทางที่ตนมาร่วมประชุมหรือให้สัมภาษณ์กลุ่มย่อย รวม
  ถึงค่าเครื่องดื่มหรืออาหารว่างระหว่างให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงความขอบคุณท่ีคนเหล่านี้ให้ความร่วมมือและสละเวลา 
  การทำาเช่นนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมนี้
  • คำาแนะนำา: อธิบายวัตถุประสงค์ของการขอรับข้อเสนอแนะในช่วงการให้คำาปรึกษา ใช้แบบสำารวจเพื่อตรวจสอบ
   ว่าผู้รับผลประโยชน์ต้องการให้ข้อเสนอแนะกับใคร 
 
 ¼ ความโปร่งใสของกระบวนการติดตาม: เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามควรดำาเนินการให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจ
  วิธีนำาข้อมูลจากการติดตามนี้ไปใช้ และเรื่องนี้จะไม่ส่งผลดีหรือเสียต่อความช่วยเหลือที่ตนมีสิทธิ์ได้รับต่อไป หากคน
  เหล่านี้มีสิทธิ์หรือถ้าจะโยกย้ายถิ่นในอนาคต ควรแจ้งเรื่องนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรก และทุกครั้งที่สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม สิ่ง
  นี้จะช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการยอมตอบคำาถามอย่างตรงไปตรงมาหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้ว
  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำาหรับการออกแบบและดำาเนินโครงการในอนาคต
  • คำาแนะนำา: นำาผลการติดตามและประเมินผลมาให้ผู้รับผลประโยชน์ดู และย้ำากับคนเหล่านี้ว่าพวกเขาเป็นผู้มีส่วน
   ได้เสียรายสำาคัญ เน้นว่าจะปรับปรุงโครงการในอนาคตตามข้อเสนอแนะของพวกเขา และนำาข้อเสนอแนะที่มี
   ประโยชน์เหล่านี้มารวมไว้ด้วย เอกสารจากการติดตามควรอยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายและหารือกันได้ เพื่อส่งเสริม
   ความโปร่งใสและความชอบธรรม

 ¼ ความปลอดภัย: สำาหรับสถานที่ที่เข้าถึงลำาบาก เนื่องจากไม่ปลอดภัยหรือสถานที่ที่ผู้คืนถิ่นแสดงความก้าวร้าวต่อ
  เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเร่ืองการกลับคืนสู่สังคมระหว่างให้คำาปรึกษาเร่ืองน้ี (เช่น เน่ืองจากสาเหตุท่ีเกินขอบเขตของโครงการ)
  ควรติดตามทางโทรศัพท์แทน อีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยคือ เมื่ออยู่ในบางภูมิภาค ที่เป็น
  ภูมิลำาเนาของผู้คืนถิ่นความมั่นคง และความปลอดภัยลดลงเรื่อย ๆ ตลอดขั้นตอนการดำาเนินการ ในกรณีเช่นนี้ อาจ
  พิจารณาติดตามผลทางโทรศัพท์หรือประชุมทางวิดีโอแทนหากเทคโนโลยีเอื้ออำานวย หรืออาจขอให้ภาคีผู้ร่วม
  ดำาเนินการที่สามารถเข้าถึงสถานที่ที่เป็นข้อกังวลนั้นเป็นผู้ติดตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินอย่างละเอียด 
  • คำาแนะนำา: หากจำาเป็น ให้ติดตามด้วยวิธีอื่น เช่น การติดตามจากระยะไกลด้วยการประชุมทางวิดีโอ โทรศัพท์
   หรือผ่านภาคีผู้ร่วมดำาเนินการที่เชื่อถือได้ แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้ทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลง

5.3.2 การเก็บ กรอก และล้างข้อมูล

เพื่อประเมินความคืบหน้า ต้องมีข้อมูลคุณภาพดีที่เชื่อถือได้ คำาแนะนำาเรื่องการเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับดำาเนินการ
เรื่องนี้ อาจรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงสาเหตุที่ต้องเก็บข้อมูล รวมทั้งดำาเนินการให้
แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ ต้องมีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำา
เป็นสำาหรับการป้อน ล้าง และวิเคราะห์ข้อมูล
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5.3.3 การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล

การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นหลักฐานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. การจัดการข้อมูล: เรื่องนี้รวมถึงวิธีจัดระเบียบ ทำาความสะอาด พิสูจน์ และจัดเก็บข้อมูล
2. การจัดประเภทหรือคำานวณข้อมูล (การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเทียบกับเชิงปริมาณ)
3. การพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล: การดำาเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าความคืบหน้าที่รายงานนั้น
 ถูกต้องหรือไม่ เรื่องนี้ทำาได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ซึ่งเป็นกระบวนการเปรียบเทียบแหล่งข้อมูล
 และวิธีการต่าง ๆ เพื่อยืนยันผลการค้นพบ และชดเชยจุดอ่อนใด ๆ ของข้อมูลด้วยการใช้จุดแข็งของข้อมูลอื่น วิธีการ
 ตรวจสอบสามเส้าอาจและควรมีบทบาทสำาคัญในการติดตามและประเมินผล  เนื่องจากเพิ่มความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 ของการสังเกตการณ์ที่มีอยู่เกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ และเพื่อระบุด้านที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม เมื่อสิ่งที่ค้นพบมารวมเข้าด้วย
 กัน ก็จะทำาให้เกิดการค้นพบใหม่ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับปัญหา และมองปัญหาโดยใช้วิธีใหม่ได้
4. จัดทำารายงานจากผลการค้นพบ: ควรประกอบด้วยบทสรุปความสำาเร็จที่สำาคัญความคืบหน้าจนใกล้บรรลุผลลัพธ์และผล
 งาน ความคืบหน้าในการจัดทำาตัวชี้วัด ความท้าทายที่เผชิญ และสิ่งที่ดำาเนินการ และบทสรุป
5. เปิดเผยผลที่ค้นพบ: เพื่อปลูกฝังให้ใช้วิธีการที่เน้นหลักฐานเมื่อจัดทำาโครงการ ต้องจัดทำาแผนให้ชัดเจนถึงวิธีแจ้งผลการ
 ติดตามและประเมินผลให้คณะทำางานในโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรายอื่น ควรขอ
 ข้อเสนอแนะจากภาคีและผู้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับความคืบหน้าและการดำาเนินการที่เสนอ และแก้ไขปัญหาเมื่อเป็นไป
 ได้ อาจแจ้งข้อมูลของรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย

5.4 การจัดการการประเมิน

หน้าที่หลักของการประเมินผลคือ:

• ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบและเรียนรู้
• แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
• ให้ความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผล และสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
• ช่วยตัดสินใจโดยมีข้อมูล

เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรฐานที่ประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาได้:

• ความเกี่ยวข้อง: วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางแก้ไขปัญหาถูกต้องและตรงประเด็นมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะ
 เป็นตามแผนเดิมหรือที่แก้ไขภายหลัง
• ประสิทธิภาพ: ช่วยวิเคราะห์ว่า นำาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งทรัพยากรทางกายภาพและการเงิน มาใช้ดำาเนินกิจกรรมได้ดี
 เพียงใด และแปลงทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นเป็นผลงานได้ดีเพียงใด
• ประสิทธิผล: โครงการหรือโครงการบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้มากน้อยเพียงใด
• ผลกระทบ: เกณฑ์ที่ช่วยประเมินผลดี และผลเสียหลักหรือรองในระยะยาวที่เกิดจากแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
 โดยทางตรงหรือทางอ้อม และโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
• ความยั่งยืน: หมายถึงความยืนยาวของผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือความต่อเนื่องของผลประโยชน์ของโครงการเมื่อ
 ความช่วยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง

การประเมินผลเป็นการประเมินอย่างเป็นกลางและเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การดำาเนินการ และผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือนโยบายที่กำาลังดำาเนินอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งต่างจากการติดตามเนื่องจากเกี่ยว 
ข้องกับการตัดสินคุณค่าและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ควรประเมินผลโครงการกลับคืนสู่สังคมส่วนใหญ่โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับประเภท ขอบเขต ระยะเวลา และวิธีการขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการ
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การประเมินไม่จำาเป็นต้องตามเกณฑ์เหล่านี้ทุกตัวไป อาจประเมินเฉพาะบางตัวเท่านั้น ขึ้นอยู่กับขอบเขตการประเมินผล

ต้องบูรณาการกลไกการประเมินต้ังแต่เร่ิมแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานและงบประมาณของโครงการริเร่ิม

 ¼ ประเมินการใช้การประเมินผล
  เพื่อทำาความเข้าใจวิธีประเมินผล ต้องประเมินว่าท้ายที่สุดแล้วจะนำาผลการประเมินไปใช้อย่างไร ในการดำาเนินการ
  เช่นนี้ ควรถามคำาถามสามข้อ:

 1. ต้องการข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่าง:
  • ข้อมูลความเก่ียวข้องของผลงานหรือผลลัพธ์ท่ีต้องการ และความถูกต้องของกรอบผลสัมฤทธิและผังของผลสัมฤทธ์ิ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผลลัพธ์และปัจจัยที่มีส่งผลต่อผลลัพธ์นั้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการดำาเนินโครงการ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการริเริ่มเทียบกับผลประโยชน์ที่สังเกตเห็นได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้

 2. ใครจะใช้ข้อมูลนี้ มีผู้ใช้ผลการประเมินมากมาย แต่โดยทั่วไปอยู่ในประเภทต่อไปนี้: ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที ่
  และผู้จัดการโครงการหรือแผนงาน ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและดำาเนินการ:
  • รัฐบาลกลาง ผู้กำาหนดนโยบาย นักวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • ผู้ให้ทุนและผู้ให้ทุนอื่นๆ
  • ประชาชนและผู้รับผลประโยชน์
  • สถาบันการศึกษา

 3. จะใช้ข้อมูลอย่างไร ตัวอย่าง:
  • การออกแบบหรือตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์การกลับคืนสู่สังคม
  • เพื่อแก้ไขระหว่างดำาเนินการ
  • เพื่อปรับปรุงการออกแบบและดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหา 
  • เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
  • เพื่อตัดสินใจเรื่องการให้ทุน
  • เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์และความท้าทายของการดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ¼ ประเภทการประเมิน กำาหนดตามระยะเวลาการประเมินและวัตถุประสงค์การประเมิน ผู้ประเมิน และวิธีการที่ใช้
  ตามระยะเวลา และขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ สามารถทำาการประเมินได้ก่อนเริ่มโครงการ (ex-ante) ในระยะ
  แรกของแนวทางแก้ไขปัญหา (เรียลไทม์) ระหว่างการดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหา (ระยะกลาง) ในตอนท้ายของแนว
  ทางแก้ไขปัญหา (ระยะสุดท้าย) และหลังดำาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว (ex-post)
 
การประเมินผลทำาได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะประเมินผลรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ขึ้น
อยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่และวิธีการมีส่วนร่วมในการประเมินผล องค์กรที่ดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการกลับคืนสู่สังคม 
ต้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
 
 • ผู้จัดการโครงการทำาการประเมินภายใน จะเป็นการประเมินภายในที่เป็นอิสระหากผู้ประเมินไม่ได้มีส่วนร่วมวาง
  กรอบแนวคิดหรือดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรง จะเป็นการประเมินตนเองหากผู้ประเมินได้รับความไว้วางใจ
  ให้ส่งมอบโครงการหรือโครงการ
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 • การประเมินภายนอก ดำาเนินการโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงโดยปกติจะเป็นผู้ให้ทุนหรือองค์กรท่ีทำาการประเมินภายนอก
  ต้องจ้างที่ปรึกษา จึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการประเมินภายใน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการประเมินที่เป็นอิสระ

ข้อควรพิจารณาทั่วไปเมื่อวางแผน และดำาเนินการประเมิน มีดังนี้ คำาถามเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง จึงไม่ครอบคลุมแนวทาง
แก้ไขปัญหาแต่ละอย่างต้องกำาหนดคำาถามโดยเฉพาะ

ตารางที่ 5.5 ข้อควรพิจารณาสำาหรับการวางแผน และประเมินผล

คำาถาม แนวทาง

ต้องประเมินอย่างไร

การประเมินควรถามคำาถามใด

• จัดเตรียมทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการประเมินไว้ในโครงการและแผนการติดตามและประเมินผล
• ควรจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลการประเมินผล
• ขึ้นอยู่กับประเภท และขอบเขตของแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อจัดตั้งทีมประะเมินภายใน ภายนอก
 หรือผสม

ควรมีคำาถามสองสามข้อสำาหรับแต่ละเกณฑ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน: 

ความเกี่ยวข้อง:
• มาตรการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมตอบสนองความต้องการ และความชอบของผู้คืนถิ่นหรือไม่ 
• กิจกรรมเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมในโครงการริเริ่มนั้นออกแบบร่วมกับชุมชนในประเทศต้นทาง
 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คืนถิ่น และสิ่งที่คนเหล่านี้ถือว่าสำาคัญหรือไม่
• กิจกรรมเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมในโครงการริเริ่มสอดคล้องกับสิ่งจำาเป็น และสิ่งสำาคัญที่รัฐบาล
 ในประเทศต้นทางระบุหรือไม่

ประสิทธิภาพ:
• โครงการริเริ่มมีการประสานงานที่จำาเป็นเพื่อเลี่ยงการทำางานซ้ำาซ้อนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
 ต่าง ๆ และเพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สังคมเสริม และสอดคล้องกันหรือไม่

ประสิทธิผล
• ผู้คืนถ่ินได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรท่ีตนถูกส่งต่อหรือไม่  ผู้คืนถ่ินพึงพอใจกับกระบวนการส่งต่อ
 และความช่วยเหลือที่ได้รับจากการส่งต่อหรือไม่
• การให้คำาปรึกษาเรื่องการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นเมื่อคนเหล่านี้มาถึงประเทศต้นทาง ช่วยให้
 พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการกลับคืนสู่สังคมที่ตนต้องการมีส่วนร่วมหรือไม่

ผลกระทบ:
• กิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คืนถ่ินกับชุมชน (สังคมสมานฉันท์) หรือไม่
• กิจกรรมการกลับคืนสู่สังคมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่ผู้โยกย้ายถิ่นกลับมา 
 (การจ้างงาน ความเป็นอยู่ที่ดี) หรือไม่

ความยั่งยืน
• มีโครงสร้าง ทรัพยากร และกระบวนการเพื่อให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยังดำาเนินต่อไป
 เมื่อการสนับสนุนจากภายนอกสิ้นสุดลงหรือไม่
• โครงการนี้มีส่วนช่วยให้ผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนหรือไม่
• โครงการนี้พัฒนาความสามารถขององค์กรระดับชาติ และท้องถิ่น (รัฐบาล และเอกชน) เพื่อให้
 บริการผู้โยกย้ายถิ่นได้กลับคืนสู่สังคมหรือไม่
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จะนิยามแนวปฏิบัติที่ดีอย่างไร

จะตอบสนองและ
ใช้ผลการประเมินได้อย่างไร

เราจะเปิดเผยผลประเมิน
ให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างไร

การประเมินผลส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และการเรียนรู้ด้วยการทำากรณีศึกษาที่เน้นแนวปฏิบัติที่ดี
การพิสูจน์ความถูกต้อง และเวิร์คช็อปเพื่อการเรียนรู้ซึ่งควรจัดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการกลับคืน
สู่สังคม ควรให้ผู้คืนถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในช่วงเก็บข้อมูล และขั้นตอนการจัดเวิร์คช็อปเพื่อแลก
เปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี

ควรหารือ และตอบรับผลการประเมินด้วยการดำาเนินการต่อไปนี้: 
• ร่วมแสดงความเห็น และประชุมเพื่อวางแผน
• ผู้บริหารตอบรับผลการประเมินทั้งหมด 
• ผู้บริหารตอบรับผลการประเมิน และติดตามกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องว่าได้ดำาเนินการตามแผน
 หรือไม่

• การประเมินแต่ละครั้งควรมีกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจน ซึ่งจัดทำาขึ้นจากร่างขอบเขตงาน (TOR) 
 รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภาคีภายนอกที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
• ควรส่งผลประเมินไปยังผู้ให้ทุนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
• แนะนำาให้จัดสัมมนาออนไลน์หรือนำาเสนอผลที่ค้นพบหลัก ๆ และบทเรียนให้แก่คณะทำางานของ
 โครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
• หากเป็นไปได้ ตีพิมพ์ผลการประเมินให้ภายนอกรับทราบ

มีตัวอย่างร่างขอบเขตงานเพื่อการประเมินใน ภาคผนวกที่ 4.C 

การประเมินวิธีหนึ่งที่มีศักยภาพสำาหรับทำาความเข้าใจผลกระทบของโครงการกลับคืนสู่สังคม ซึ่ง
เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม คือวิธีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญที่สุด (MSC) MSC 
เก่ียวข้องกับการสร้างและวิเคราะห์บัญชีส่วนตัวของการเปล่ียนแปลง แล้วตัดสินใจว่าบัญชีใดสำาคัญ 
ที่สุด เพราะอะไร 

การใช้ MSC มีสามขั้นตอนพื้นฐาน:

1. ตัดสินใจว่าจะเก็บรวบรวมเรื่องราวประเภทใด (หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ “อะไร” เช่น เรื่อง
 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ด้านสุขภาพหรือการพัฒนาความสามารถ)
2. รวบรวมเรื่องราวและตัดสินว่าเรื่องใดสำาคัญที่สุด
3. เล่าเรื่องและหารือเรื่องคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่า
 สิ่งใดมีคุณค่า

MSC มิได้เพียงรวบรวมและรายงานเรื่องราว แต่ยังมีกระบวนการเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ - 
โดยเฉพาะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มและบุคคลต่างๆให้ความสำาคัญเหมือนหรือต่างกัน

สิ่งที่ต้องเน้น
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5.5 การเรียนรู้ และให้ความรู้จากการติดตามและประเมินผล

การใช้ความรู้โดยตรงวิธีหนึ่งที่ได้จากการติดตามและประเมินผล คือ การใช้เพื่อแจ้งการวางแผนและจัดทำาโครงการที่กำาลัง
ดำาเนินอยู่และในอนาคต ควรมีบทเรียนจากการประเมินโครงการ แผนงาน และโครงการริเริ่ม - และการตอบรับจากผู้
บริหาร - เมื่อกำาหนดผลลัพธ์ใหม่หรือระบุ ออกแบบ และประเมินโครงการหรือแผนงาน 

จัดทำากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานได้โดยนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้เข้ามาไว้ในเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีมีอยู่ ดังท่ีกล่าวไว้ใน
หมวดแรก การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังองค์กรให้เรียนรู้ตลอดการจัดทำาโครงการ ผลิตภัณฑ์ให้
ความรู้อาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการข้อมูล สำาหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มี
ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ให้ความรู้ควรมีคุณภาพสูง อีกทั้งมีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ให้ความรู้ที่ดี รวม
ถึงสิ่งตีพิมพ์ที่ดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

• เป็นไปตามความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์จะมีความสำาคัญเกี่ยวข้องกับคน
 เหล่านั้น มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์)
• ออกแบบมาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
• เกี่ยวข้องกับความจำาเป็นในการตัดสินใจ
• เขียนด้วยภาษาชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย พร้อมนำาเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน
• เป็นไปตามการประเมินข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งดำาเนินการอย่างเป็นกลาง

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น วิธีที่เหมาะสมและทำาได้จริงในการใช้ข้อมูลที่เก็บมาและผลที่ค้นพบสำาหรับจัดทำาโครงการตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ คือ การมีกลยุทธ์ในการแจ้งผลที่ค้นพบและแนวปฏิบัติที่ดี อาจเป็นการสัมมนาออนไลน์ เวิร์คช็อป ใบปลิว และ
เอกสารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ค้นพบ 

เพื่อสรุปบทนี้ กระบวนการ ติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นไปตามขั้นตอนสำาคัญ
เหล่านี้:
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ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
กลับคืนสู่สังคม กระบวนการติดตามและประเมินผล

การวางแผน

การเริ่มต้น

การดำาเนินการ

การสิ้นสุด และการทบทวนงาน

1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการริเริ่มครั้งก่อน รวมถึงข้อมูลจากกิจกรรมการติดตามและประเมิน
 ผลที่ผ่านมา หากมี
2. กำาหนดวัตถุประสงค์โดยรวมให้ชัดเจน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่แนวทางแก้ไขปัญหาต้องการจะบรรลุ 
 เช่น ทำาเรื่องนี้ได้ด้วยการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือกรอบตรรกะ
3. จัดทำาและกำาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เริ่มสร้างแผนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในขณะนี้
4. ระบุว่าจะประเมินหรือทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหานี้หรือไม่
5. ประเมินงบประมาณที่จำาเป็นและผู้จำาเป็นต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการติดตามและประเมินผล

6. รวบรวมข้อมูลการติดตามและทำาแผนวิเคราะห์ให้เสร็จ เริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่เลือกตัวชี้วัด 
 และออกแบบโครงการ
7. สร้างบรรทัดฐานภายในสองเดือนหลังจากเริ่มดำาเนินการ เวลาที่แน่นอนสำาหรับเก็บข้อมูลพื้นฐาน
 (baseline data) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวทางแก้ไขปัญหา

8. เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการต่างกันไป  ควรใช้ “วิธีแบบผสม” (mixed method)
 สำาหรับเก็บ และติดตามข้อมูล ซึ่งผนวกวิธีเชิงปริมาณเข้ากับเชิงคุณภาพ
9. วิเคราะห์ ตีความ และแสดงผลที่ค้นพบ ควรใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติที่ดีและ
 โครงการที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

10. ทบทวน และประเมินผล พิจารณาถึงความสำาเร็จ และบทเรียนที่ได้จากแนวทางแก้ไขปัญหา
 แล้วใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำาหนดแนวทางใหม่ในอนาคต

การประเมินผลกระทบ

“การประเมินผลกระทบเป็นประเภทการประเมินท่ีตอบคําถามเชิงเหตุ และผลโดยเฉพาะ ได้แก่ โครงการส่งผลกระทบ 
(หรือผลกระทบจากการดําเนินโครงการ) อย่างไรต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ คําถามธรรมดา ๆ ข้อนี้ประกอบด้วยสาเหตุ
ที่สําคัญ เน้นผลกระทบเท่านั้น นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดโดยตรงกับโครงการ วิธีดําเนินโครงการหรือนวัตกรรม
การออกแบบ”50

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.youtube.com/watch?v=HEJlT8t5ezU

50 Gertler, P., S. Martinez, P. Premand, L. Christel and M. Vermeersch, Impact Evaluation in Practice. World Bank Group (New York, 2011).
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แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การประเมินที่มีคุณภาพดีขึ้น
 n.d. www.betterevaluation.org. Melbourne, 2012. เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน
  ด้านการติดตามและประเมินผล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
 2018a IOM Evaluation Policy. IOM, Geneva. นำาเสนอคำาจำากัดความ และวัตถุประสงค์ของการประเมิน แสดง
  ให้เห็นวิธีที่นำาการประเมินมารวมไว้ในโครงสร้างของไอโอเอ็ม และสรุปหลักการ แบบแผน มาตรฐาน และ
  ขั้นตอนสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

 2018b IOM Monitoring Policy. IOM Geneva. ร่างกรอบการทำางานระดับสถาบันเพื่อใช้ติดตามผล เป็นเครื่องมือ
  การจัดการเพ่ือติดตาม วัด และรายงานความคืบหน้าและความสำาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการ 
  แผนงาน และแผนการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร รวมถึงการติดตามกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ งบ
  ประมาณ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงด้วย คำาแนะนำายังอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและความสำาคัญของ
  การติดตามในไอโอเอ็ม กำาหนดการติดตาม และระบุสิ่งที่ต้องติดตามและผู้ที่ต้องดำาเนินการ

 2018c  Guidance for Addressing Gender in Evaluations. IOM, Geneva. อธิบายวิธีการทีละขั้นตอน เพื่อ
  ช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และดำาเนินการประเมินผลให้จัดทำาขอบเขต ระเบียบวิธี และ
  ผลการประเมินโดยคำานึงถึงประเด็นเรื่องเพศสภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอการประเมินของไอโอเอ็ม
  แต่จะเป็นประโยชน์สำาหรับหน่วยงานภาคีที่ทำาการประเมิน ตรวจสอบในระยะกลาง เข้าเยี่ยมเพื่อติดตามผล 
  และทำางานประเมินอื่น ๆ
 n.d. IOM Genderand Evaluation Tip Sheet. IOM, Geneva. ให้คำาแนะนำาสั้น ๆ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่มี
  หน้าที่จัดการ และดำาเนินการประเมินเพื่อจัดทำาขอบเขต ระเบียบวิธี และผล การติดตามและประเมินผลที่
  คำานึงถึงเรื่องเพศสภาพ 
 
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
 n.d. Monitoring & Evaluation Reference Group (MERG): Standards for a Competency-based Approach 
  to Monitoring and Evaluation Curricula & Trainings. UNAIDS, Geneva. นำาเสนอมาตรฐานสำาหรับ
  พัฒนาขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผล จัดการประเด็นที่มีความสำาคัญต่อผู้บริหารเรื่องนี้ และ
  มาตรฐานการพัฒนา และใช้หลักสูตร และการฝึกอบรมด้านการติดตามและประเมินผล 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 2009  Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. UNDP, New York. 
  ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับ 'วิธีการ' และเคร่ืองมือท่ีใช้ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงวางแผน ติดตามและประเมินผลท่ีเน้น
  ผลลัพธ์ใน UNDP 

กลุ่มประเมินแห่งสหประชาชาติ (UNEG)
 2008a UNEG Ethical Guidelines for Evaluation. UNEG, New York. วางมาตรฐานวิชาชีพและหลักจริยธรรม 
  และศีลธรรม ซึ่งทุกคนที่มีส่วนร่วมออกแบบ ดำาเนินการ และจัดการกิจกรรมการประเมินผลควรปฏิบัติตาม 
 2008b UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System. UNEG, New York. สรุปหลักการสำาคัญ
  ที่เจ้าหน้าที่ประเมินผลและที่ปรึกษาทุกคนในระบบของสหประชาชาติควรปฏิบัติตามเมื่อทำาการประเมิน
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 2010a UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports. UNEG, 
  New York. เป็นแนวทางให้สมาชิก UNEG ในการออกแบบและดำาเนินการประเมิน รายการตรวจสอบนี ้  
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำาคัญสำาหรับข้อกำาหนดขอบเขตงานประเมิน และรายงานเบื้องต้นที่มีคุณภาพ 

 2010b UNEG Quality Checklist for Evaluation Reports. UNEG, New York. เป็นแนวทางให้สมาชิก UNEG 
  เตรียมและประเมินรายงานการประเมิน เช็คลิสต์นี้ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำาคัญสำาหรับรายงานการประเมิน
  ที่มีคุณภาพ

 2014 Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations. UNEG, New York. มีวัตถุประสงค์
  เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในกระบวนการ
  ประเมินผล

 2015 Impact Evaluation in UN Agency Evaluation Systems: Guidance on Selection, Planning and 
  Management. UNEG, New York. อธิบายและกำาหนดการประเมินผลกระทบให้องค์กรสมาชิกของ UNEG
  และอธิบายข้อควรพิจารณาที่สำาคัญทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเมื่อประเมินผลกระทบ

 2016 Norms and Standards for Evaluation. UNEG, New York. เป็นกรอบการทำางานสำาหรับความสามารถ
  ด้านการประเมินของ UNEG รวมทั้งการตรวจทานผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง (peer review) และ
  โครงริเริ่มเพื่อเปรียบเทียบงาน 
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ภาคผนวกที่ 1: การให้คำาปรึกษาของผู้จัดการเคส (Case Manager) 

ภาคผนวกเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของหมวดที่ 2.1 และ 2.6.1 ในบทที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อแนะนำาสำาหรับผู้จัดการเคสเรื่อง
เทคนิคการให้คำาปรึกษาโดยละเอียดรวมถึงสิ่งที่ควรทำาและที่ไม่ควรทำา ข้อมูลในภาคผนวกนี้สามารถนำามาปรับใช้ในระหว่าง
การจัดฝึกอบรมให้กับผู้จัดการเคสหรือใช้เป็นแนวทางการทำางานของผู้จัดการเคสแต่ละคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือผู้คืนถิ่น โดยหมวด A จะครอบคลุมถึงเทคนิคการสื่อสารขั้นพื้นฐานสำาหรับการให้คำาปรึกษา ส่วนหมวด B 
จะมุ่งเน้นการให้คำาปรึกษาด้านการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะและการให้คำาแนะนำาด้านเทคนิคทางจิตวิทยาที่เหมาะสมใน
การให้คำาปรึกษาแต่ละครั้ง และหมวด F จะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับการให้คำาปรึกษาด้านวิชาชีพ

A. เทคนิคการให้คำาปรึกษาขั้นพื้นฐาน

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการตั้งคำาถามที่เหมาะสม การตั้งใจฟัง การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ความเอาใจใส่ การ
สังเกตพฤติกรรม อุปสรรคของการให้คำาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ในการให้คำาปรึกษาอย่างที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการเคสควรได้รับการปลูกฝังเรื่องความเห็นอกเห็นใจ ความสอดคล้อง
กลมกลืน ความจริงใจ ความเป็นรูปธรรม และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ข้อมูลที่แสดงด้านล่างคือคำาอธิบายและวิธีการ
ปรับใช้แนวคิดเหล่านี้ในการทำางาน:

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
คือความสามารถในการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” โดยมองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นและสังเกตจากมุมมองของบุคคลอื่นโดยไม่
กลั่นกรองข้อมูลจากมุมมองส่วนตัว จะช่วยให้ไม่ตัดสินบุคคลอื่นตามทัศนคติของตนเองและช่วยให้เข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ความเข้าอกเข้าใจในที่นี้หมายถึงความสามารถในการรู้สึก “ในสิ่งที่คล้ายคลึง” กับความรู้สึกของบุคคลอื่นเป็นสำาคัญ ซึ่งไม่
ได้หมายความว่าจะต้องรู้ว่าเขาหรือเธอรู้สึกอย่างไรหรืออะไร นี่คือความแตกต่างที่สำาคัญ

ตัวอย่างของวิธีการใช้ความเข้าอกเข้าใจในการให้คำาปรึกษา:

1. มันคงยากมากก่อนที่คุณจะผ่านเหตุการณ์พวกนั้นมาได้
2. ฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้น
3. ฉันรู้สึกว่าคุณลําบากใจที่จะต้องพูดถึงประสบการณ์เหล่านั้น
4. [เพียงแค่นั่งอยู่อย่างเงียบ ๆ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังแสดงความรู้สึกหรือร้องไห้ออกมา]

รูป A. I: องค์ประกอบของความเข้าอกเข้าใจ

4 องค์ประกอบของ
ความเข้าอกเข้าใจ

มองโลกด้วยสายตา
ของผู้อื่น

เคารพใน
ความเป็นมนุษย์

แสดงความเข้าใจเข้าใจความรู้สึก
ของเขาหรือเธอ



ภาคผนวก

196

การรู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะการถ่ายทอดความรู้สึกน้ันออกไปเป็นส่ิงสำาคัญเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างของการแสดงความเข้าอกเข้าใจระหว่างการให้คำาปรึกษา:

1. ฉันพยายามจะเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงแต่คงได้แค่นึกภาพ…
2. ช่วยบอกหน่อยว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง
3. ฉันเข้าใจว่าคุณกําลังพิจารณาทางเลือกอยู่
4. ฉันสังเกตว่าคุณกําลังดิ้นรนหาทางออก

→ ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) นั้นแตกต่างจาก ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ในขณะที่ “Empathy” หมายถึง 
“ความเข้าใจ”  ถึงความรู้สึกของใครบางคน “Sympathy” นั้นหมายถึงการ “มีอารมณ์ร่วม” กับความรู้สึกของใครบางคน
และรู้สึกเข้าข้างเขาหรือเธอ การนำาความเข้าอกเข้าใจมาปรับใช้ในการให้คำาปรึกษานั้นคือวิธีที่ถูกต้อง ความแม่นยำาในการ
ตัดสินใจของผู้จัดการเคสอาจบกพร่องไปหากพวกเขารู้สึกร่วมกับเรื่องราวของผู้คืนถิ่นมากเกินไป ความเห็นอกเห็นใจอาจ
ทำาให้ผู้จัดการเคสเชื่อว่าพวกเขาควรรับผิดชอบต่อความยากลำาบากที่ผู้โยกย้ายถิ่นกลับมากำาลังพบเจอ และให้คำาสัญญาหรือ
สร้างความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

ตัวอย่างของวิธีการใช้ความเห็นอกเห็นใจในการให้คำาปรึกษา:

1. น่าเห็นใจ... ปัญหานี้มันแก้ไขยากจริง ๆ 
2. ฉันประหลาดใจมาก เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณมันแย่มาก
3. ขอให้แน่ใจว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ และฉันเข้าใจดีกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากแค่ไหน
4. ฉันเสียใจด้วยจริง ๆ

1/4 นอกจากนี้ผู้ให้คำาปรึกษานั้นไม่ควรแสดงออกแบบไม่ยินดียินร้าย ซึ่งหมายความตรงตัวว่า “ไร้อารมณ์” หรือไม่แยแส
 ไม่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย ไม่แสดงความมีส่วนร่วม ไร้แรงจูงใจ การแสดงออกแบบไม่ยินดียินร้ายจะทำาให้อีกฝ่ายหน่ึง
 รู้สึกว่าไม่มีใครรับฟัง ไม่มีคนเข้าใจ และถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว

ตัวอย่างของความไม่ยินดียินร้ายในการให้คำาปรึกษา:

1. มันไม่ใช่เรื่องของฉัน...
2. แล้วยังไงละ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะแก้ปัญหานี่ได้รึเปล่า 
3. คุณพูดให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม ฉันต้องไปเจออีกคนอื่นอีก
4. เริ่มได้เลย ฉันฟังคุณอยู่ แต่ฉันขอเขียนอีเมลไปด้วยนะ

บทสรุป:
ความเข้าอกเข้าใจน้ัน คือการยอมรับมุมมองของบุคคลอ่ืน และใส่ใจว่ามันอาจส่งผลกระทบอย่างไรต่อพฤติกรรมของพวกเขา 
ความเห็นอกเห็นใจนั้น คือความรู้สึกเสียใจต่อผู้อื่น ในขณะที่ความไม่ยินดียินร้ายหมายถึงการไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นที่อยู่
นอกเหนือจากงานที่ต้องทำา

ความสอดคล้องกลมกลืนและความจริงใจ (Congruency and genuineness)
ความจริงใจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความสุจริตใจของผู้ให้คำาปรึกษาว่าไม่ได้ทำาแต่เพียงหน้าที่ แต่พยายามแสดงออกด้วย
ความจริงใจกับผู้คืนถิ่นจากเนื้อแท้ของตนเอง ความสอดคล้องกลมกลืนจะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้ให้คำาปรึกษาถูกมองว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มองผู้ย้ายถิ่นกลับด้วยความดูแคลน ความสอดคล้องกลมกลืนเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของความสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือใด ๆ หากผู้ให้คำาปรึกษามีพฤติกรรมและความรู้สึกที่
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สอดคล้องกลมกลืนอย่างจริงใจจะช่วยให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกสบายใจ ส่งผลให้พวกเขาเปิดใจและจริงใจกับตัวเอง

ตัวอย่าง ทัศนคติที่สอดคล้องกลมกลืนในการให้คำาปรึกษา:
1. ฉันไม่มีวิธีแก้ปัญหาในตอนนี้แต่เรามาช่วยกันหาทางนะ
2. ฉันยอมรับว่าเรื่องของคุณเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
3. ฉันขอโทษนะ.... ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด ช่วยอธิบายด้วยคําอื่นได้ไหม
4. เราอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยกัน แต่เชื่อเถอะว่าฉันกําลังตั้งใจฟังคุณอยู่

ความเป็นรูปธรรม (Concreteness)
ความเป็นรูปธรรมคือความสามารถในการสื่อสารตัวเลข ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่ช่วยให้ผู้โยกย้ายถิ่นเข้าใจถึงสถานการณ์ได้
สมบูรณ์มากขึ้น ในบางครั้งผู้โยกย้ายถิ่นไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงและเลือกที่จะฟังข่าวลือ หรือการ
คาดคะเน ความเป็นรูปธรรมช่วยให้ผู้ให้คำาปรึกษาเห็นความผิดพลาดหรือช่องว่างของข้อมูล และช่วยให้ผู้โยกย้ายถิ่นมีมุม
มองสถานการณ์ที่ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ความเป็นรูปธรรมจะทำาให้ผู้คืนถิ่นให้ความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 
ลดความคลุมเครือ และทุ่มเทความพยายามไปยังเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างของความเป็นรูปธรรมในการให้คำาปรึกษาจากมุมของผู้ให้คำาปรึกษา:

1. คุณบอกว่าอยากเปิดร้านเบเกอรี่เพราะคุณชอบงานด้านนี้ แต่คุณเคยบอกว่าไม่เคยทํางานในธุรกิจนั้นมาก่อนใช่ไหม 
 คุณคิดว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อรับมือกับความท้าทาย
2. คุณบอกว่าคุณต้องการเงินช่วยเหลือจากองค์กร…ฉันเข้าใจดี... คุณวางแผนการใช้เงินนั้นไว้หรือไม่
3. โครงการของคุณยังไม่ชัดเจนพอที่จะได้รับเงินทุน เรามาคุยในรายละเอียดกันได้ไหม

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication)
การสื่อสารเป็นกระบวนการของการแบ่งปันข้อมูล ความคิด และความรู้สึกระหว่างบุคคลด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปเช่น 
การพูด การเขียน หรือการใช้ภาษากาย โดยถือว่าการสื่อสารมีประสิทธิภาพเมื่อเนื้อหาที่สื่อสารออกไปมีผู้รับสารที่เข้าใจตรง
ตามเจตนา เช่น คำาถาม คำาบอกเล่า คำาตอบ

ดังนั้นเป้าหมายของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยการสร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน

ตัวอย่างจากมุมของผู้ให้คำาปรึกษา:

1. คุณคิดว่าตอนนี้ฉันมีข้อมูลครบถ้วนพอที่จะช่วยคุณได้หรือไม่
2. คุณอยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
3. คุณคิดว่ามีคําถามอื่นที่ฉันควรจะถามคุณอีกหรือไม่

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มีเพียงคำาพูดแต่จะต้องมีการถ่ายทอดคำาพูด:

• ทำาไมคำาเหล่านั้นจึงถูกพูดออกมา - เจตนาที่ซ่อนอยู่ในคำาพูด
• วิธีการพูดคำาเหล่านั้น - น้ำาเสียง วิธีการใช้ภาษากายในขณะที่พูดคำาเหล่านั้น
• เมื่อคำาเหล่านั้นถูกพูดออกไป - ในบริบทและในช่วงเวลาใด

องค์ประกอบที่ทำาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพในระหว่างการให้คำาปรึกษาคือ:
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การตั้งคำาถามที่เหมาะสม (Proper questioning)
การได้มาซึ่งข้อมูลควรมาจากการเริ่มต้นที่ดี ด้วยบทสนทนาที่ต่อเนื่องและทำาให้ผู้ฟังสนใจตอบคำาถาม ใช้คำาถามเปิด เช่น 
“ช่วยบอกฉันเก่ียวกับ ... “ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้คืนถ่ินได้แสดงออกแล้วจึงค่อยนำาบทสนทนา ไม่เช่นน้ันจะทำาให้บทสนทนาคลุมเครือ 
และไร้ทิศทาง

สิ่งที่ต้องมั่นตรวจเช็คอยู่ตลอดการสนทนาคือ ข้อมูลสำาคัญนั้นถูกสื่อสารออกไปแล้วสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งทำาได้โดย
การพูดข้อความหลักซ้ำาอีกครั้งด้วยคำาพูดของผู้คืนถิ่น:

 ตัวอย่าง:
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวเจ็ดคน... มีพี่น้องผู้ชายสองคน และพี่น้องผู้หญิงสองคน...
 ผู้ให้คำาปรึกษา: คุณบอกว่ามีพี่น้องผู้ชายสองคนใช่ไหม
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ใช่... มีพี่น้องผู้ชายสองคน... คนหนึ่งอายุ 15 และอีกคนอายุ 17 ...
 ผู้ให้คำาปรึกษา: อ๋อ... คนหนึ่งอายุ 15 และอีกคนอายุ 17…
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันรู้สึกปวดหัวรุนแรงและฝันร้ายตอนที่อยู่ยุโรป
 ผู้ให้คำาปรึกษา: ปวดหัว… คุณปวดหัวมานานแค่ไหนแล้ว
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ถ้าฉันกลับไปประเทศของฉันจะถูกลงโทษ
 ผู้ให้คำาปรึกษา: ที่คุณพูดว่าจะถูกลงโทษคุณหมายความว่าอย่างไร
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันทิ้งน้องชายคนเล็กเอาไว้
 ผู้ให้คำาปรึกษา: น้องชายคนเล็กของคุณ… เขาอายุเท่าไหร่

การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening)
การฟังอย่างตั้งใจคือความสามารถในการเปิดใจรับฟังผู้พูดอย่างเอาใจใส่และอย่างตั้งใจในคำาพูดของหรือเธอ การฟังอย่าง
ตั้งใจหมายถึงการฟังที่ทำาให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกว่าผู้ฟังเข้าใจพวกเขา ไม่เพียงแต่ได้ยินหรือได้ฟัง ผู้ให้คำาปรึกษามีบทบาทสำาคัญใน
กระบวนการรับฟังและแสดงให้เห็นจาก:

• ใช้กริยาท่าทางและภาษากาย เช่น การพยักหน้าและการยิ้ม
• การยืนยันด้วยวาจา เช่น พูดว่า “ใช่”, “โอเค”, “อ๋อ”
• ตั้งคำาถามที่ตรงกับปัญหาที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้คืนถิ่นเพื่อทำาความเข้าใจอย่างชัดเจน
• การถอดความจากสิ่งที่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานพูดกับคุณ
• การสรุปประเด็นสำาคัญของบทสนทนา

การชี้แจง
หมายถึงการถามคำาถามเพื่อทำาความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและ
มั่นใจได้ว่าเข้าใจในสิ่งที่พูดได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์อีกด้านคือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูดว่าผู้ฟังแสดงความ
สนใจอย่างแท้จริงและพยายามทำาความเข้าใจในสิ่งที่พูด

ตัวอย่างการชี้แจง:
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันจะเอาของมาทําอาหารให้ลูกได้จากที่ไหน
ผู้ให้คำาปรึกษา: ของที่คุณกําลังพูดถึงคืออะไร

ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันอยากทํางาน... ฉันอยากเข้าคอร์สเรียน
ผู้ให้คำาปรึกษา: ตอนที่คุณพูดว่า “ฉันอยากเข้าคอร์สเรียน” คุณหมายความว่าคุณอยากจะเรียนในคอร์สพัฒนา
ทักษะการทํางานใช่หรือไม่
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การชี้แจงสามารถนำามามาใช้ในประโยคได้ดังนี้:
“ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด”
“ฉันไม่คิดว่าฉันเข้าใจประเด็นสำาคัญ”
“ตอนที่คุณพูดว่า [...] คุณหมายความว่าอย่างไร”
“ขอให้คุณพูดอีกครั้งได้ไหม...”

การถอดความ
หมายถึงการพูดสิ่งที่ได้ยินซ้ำาอีกครั้งโดยใช้ถ้อยคำาของตนเองในแบบสรุป
ตัวอย่างการถอดความ:
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันทําเอกสารหายที่สถานีรถไฟ ตอนที่ฉันแวะไปที่สํานักงานเพื่อนร่วมงานของคุณช่วยทําเอกสาร
ใหม่ให้แล้ว
ผู้ให้คำาปรึกษา: ก็ดีนะสิ เพื่อนร่วมงานของฉันช่วยทําเอกสารใหม่แทนเอกสารที่หาย… 

ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน: ฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่หรือย้ายไปหมู่บ้านอื่นดีกว่ากัน...
ผู้ให้คำาปรึกษา: คุณยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อไปหรือย้ายออก...ใช่ไหม

สามารถนำาการถอดความมาใช้ในประโยคดังนี้:
.. คุณกําลังบอกว่า...
คุณหมายความอย่างนั้นหรือ...
ฉันเข้าใจถูกไหมถ้าฉันบอกว่าคุณ…
หรืออีกนัยหนึ่ง...
อ๋อ เข้าใจแล้ว... คุณอยากพูดว่า…
เข้าใจแล้ว คุณหมายถึง...
ดูก่อนนะว่าฉันเข้าใจคุณถูกหรือไม่…
ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดคือ...
ถ้าฉันได้ยินไม่ผิด...

การสรุปความ
การสรุปความมีความคล้ายคลึงกับการถอดความเว้นแต่ว่าครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานกว่าและมีข้อมูลมากกว่า
ประกอบด้วยประเด็นสำาคัญของเรื่องและการเรียบเรียงคำาบอกเล่ายาว ๆ ให้เป็นประโยคที่กระชับและตรงตัว 

นำามาปรับใช้ได้ดังนี้:

“จนถึงตอนนี้เราได้คุยเกี่ยวกับ…”  “ขออนุญาตสรุป... คุณบอกฉันว่า...”

ตัวอย่างการสรุปความ:

“ฉันขอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณบอกกับฉัน... คุณบอกว่าคุณมีลูกสาวหนึ่งคนและไม่นานมานี้คุณเข้ากับเธอไม่
ค่อยได้... และสามีของคุณก็ไม่ช่วยอะไรและยังเข้าข้างลูกสาว… คุณอาศัยอยู่กับแม่สามีในบ้านหลังเล็ก ๆ… ถูกต้อง
ไหม ฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่”

การใช้วิธี “ฟังอย่างตั้งใจ” อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ให้คำาปรึกษาแสดงความเข้าอกเข้าใจเรื่องราวของผู้คืนถิ่นและความรู้สึก
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้คืนถิ่นมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์และการกลับคืนสู่สังคมของตนเอง
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การฟังสิ่งที่ถูกกล่าวออกมาอย่างมีประสิทธิภาพน้ันหมายถึงการยอมรับผู้คืนถิ่นอย่างไม่มีเงื่อนไขรวมถึงสิ่งที่พวกเขาพูด 
เอาใจใส่และสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาว่าทัศนคติเหล่านี้มีความหมายอย่างไร

การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard)
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข หมายถึงการหลีกเลี่ยงทัศนคติการตัดสินผู้คืนถิ่นหรือไม่ตั้งเงื่อนไขใด ๆ ก่อนที่จะรู้สึกยอมรับ
และไม่มองโลกตามความชอบส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงการแสดงความสนใจในตัวผู้คืนถิ่นด้วยความจริงใจและเป็นกลาง และ
หมายความว่า ถึงมุมมองของผู้ให้คำาปรึกษาจะแตกต่างจากมุมมองของผู้คืนถิ่นอย่างสิ้นเชิง ผู้ให้คำาปรึกษาก็จะเคารพและ
ยอมรับในความแตกต่างนั้น

ความเอาใจใส่และการสังเกตพฤติกรรม (Attending and observing behaviour)
ความเอาใจใส่และการสังเกตพฤติกรรม หมายถึงการเอาใจใส่แสดงความสนใจและเป็นห่วงเป็นใยในสิ่งที่ผู้โยกย้ายถิ่นบอก
เล่า และเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (ไม่จำากัด
เพียงความปลอดภัยทางกายภาพเท่านั้น)

เพื่อช่วยในการทำาความเข้าใจการเอาใจใสแ่ละการสังเกตในบริบทของการให้คำาปรึกษา การอ้างถึงเทคนิคภาษาท่าทางเพื่อ
สัมพันธภาพหรือ SOLE :

S = การนั่งเป็นมุมฉาก (Sit squarely)

หมายถึงการนั่งหันหน้าไปทางผู้คืนถิ่นเป็นมุมฉากแบบไม่เผชิญหน้าซึ่งแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมโดยนั่งในตำาแหน่งที่เท่า
เทียมกัน: ผู้ให้คำาปรึกษาขอให้ผู้คืนถิ่นเลือกที่นั่งของตนเอง และจัดที่นั่งตามที่ได้รับแจ้ง โดยเลือกนั่งบนเก้าอี้หรือบนพื้น 
การกระทำาเช่นนี้ทำาให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกถึงความเคารพและรู้สึกเท่าเทียมกับผู้ให้คำาปรึกษา

O = ท่าทางที่เปิดเผย (Open posture)

สิ่งสำาคัญคือการถามตนเองว่าท่าทางใดที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและแสดงถึงความเปิดเผยและความพร้อมรับฟัง ในบาง
วัฒนธรรมการกอดอกหรือการไขว่ห้างอาจแสดงถึงความไม่เคารพ ในขณะที่ท่าทางที่เปิดเผยจะแสดงถึงความพร้อมและ
การเปิดกว้างต่อการรับฟังสิ่งที่ผู้คืนถิ่นพูด

L = การโน้มตัว (Leaning)

การโน้มตัวเล็กน้อยแสดงให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกว่าผู้ให้คำาปรึกษาฟังอย่างตั้งใจ อย่างไรก็ตามการโน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไปหรือ
โน้มตัวเร็วเกินไปอาจดูเหมือนเป็นการข่มผู้คืนถิ่น ในทางกลับกันการเอนหลังอาจบ่งบอกถึงการขาดความสนใจหรือความ
เบื่อหน่าย

E = การสบตา (Eye contact)

การสบตาผู้คืนถิ่นขณะที่กำาลังสนทนาเป็นสิ่งสำาคัญให้การสบตาบ่อย ๆ ด้วยสายตาแบบอ่อนโยนแต่ไม่ใช่การจ้องเขม็ง และ
ตระหนักถึงความสำาคัญของวัฒนธรรมที่แตกต่าง: ในบางวัฒนธรรมการสบตาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในช่วงต้นของ
การสัมภาษณ์ไม่ควรสบตาบ่อยจนเกินไป ควรเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยแล้วจึงเพิ่มความถื่ในการสบตาเพื่อแสดงถึง
ความสนใจอย่างเต็มที่ระหว่างการให้คำาปรึกษาและสัมภาษณ์

R = การผ่อนคลาย (Relax)
ควรสร้างความผ่อนคลายเป็นธรรมชาติระหว่างสัมภาษณ์ผู้คืนถิ่น จะช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลายและสนใจในหัวข้อ
การสนทนามากขึ้น
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อุปสรรคของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Barriers to effective communication)
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพึงตระหนักถึงสิ่งที่ไม่ควรทำาเพราะสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคในการสื่อสาร:

1. การออกคำาสั่ง การบงการ และการแสร้งทำา:
 - คุณต้องทําตามที่ฉันบอก!
 - หยุดพูดได้แล้ว!
 - บอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับ...

2. การตักเตือนหรือการคุกคาม
 - หากคุณไม่ทําอย่างนี้คุณจะต้องเจอกับผลร้าย
 - คุณควรจะสนใจไว้ดีกว่า...

3. การตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์
 - คุณไม่ควรทําแบบนี้…
 - คุณควรทําแบบนี้ดีกว่า...
 - ถ้าคุณระวังกว่านี้คุณจะไม่ทําผิดพลาดอย่างนี้...

4. การให้คำาแนะนำาที่ไม่ได้ถูกร้องขอ (แม้ว่ามีเจตนาดีและต้องการช่วยเหลือ)
 - ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันคงทําแบบนี้
 - อันนี้ดีกว่า เลือกอันนี้เถอะ!

5. การโต้แย้งหรือท้าทายหรือตั้งข้อสงสัยในการตัดสินใจของผู้คืนถิ่น:
 - คุณทําอย่างนั้นจริง ๆ หรือ
 - ทําไมคุณถึงตัดสินใจที่จะลาจากไป

และ:
• คำาศัพท์เทคนิคที่ไม่คุ้นเคยและซับซ้อนเกินไป
• อุปสรรคทางอารมณ์และเรื่องต้องห้าม: ผู้โยกย้ายถิ่นฐานบางคนอาจรู้สึกลำาบากในการแสดงอารมณ์ และอาจคิดว่าบาง
 หัวข้อ “ไม่ควรแตะต้อง” หรือเป็นเรื่องต้องห้าม เช่น การเมืองศาสนา ความพิการ (ทางจิตใจและร่างกาย) และความคิด
 เห็นใด ๆ  ที่อาจถูกมองว่าไม่พึงประสงค์
• ขาดความใส่ใจ ความสนใจ และสิ่งรบกวน
• ความแตกต่างในการรับรู้และมุมมอง
• ความพิการทางร่างกาย เช่น ปัญหาการได้ยินหรือการพูด
• อุปสรรคทางกายภาพต่อการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาการมองไม่เห็นกริยาท่าทางและภาษากายทั่วไปอาจทำาให้การ
 สื่อสารมีประสิทธิภาพด้อยลงไป
• ความแตกต่างทางภาษาและความยากที่จะเข้าใจสำาเนียงที่ไม่คุ้นเคย
• ความคาดหวังและอคติอาจนำาการตั้งสมมติฐานที่ผิดพลาดหรือการเหมารวม คนมักจะได้ยินสิ่งที่อยากจะได้ยิน 
 มากกว่าเรื่องจริงที่พูดออกมา และไปตั้งข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
• ความแตกต่างทางวัฒนธรรม: บรรทัดฐานปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความหลากหลายไปตามวัฒนธรรมที่แตกต่าง เช่นเดียว
 กับวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ เช่นแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีส่วนบุคคล ซ่ึงมักจะแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคม
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ทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษา (Non-Verbal Communication) และเคล็ดลับการสื่อสาร

ภาษากายในบางคร้ังสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงสีหน้าหรือการแสดงออกทางใบหน้าของบุคคลอ่ืน และในทำานอง
เดียวกันผู้คืนถิ่นก็สามารถเห็นการแสดงสีหน้าของผู้ให้คำาปรึกษาการกลับคืนสู่สังคมและสังเกตความตึงเครียดจาก
ภาษากาย ภาษากายแสดงถึงสัญญาณการเอาใจใส่ทั้งในแง่บวกและแง่ลบดังนั้นผู้ให้คำาปรึกษาพึงตระหนักว่า
ร่างกายของตนอาจแสดงออกและสื่อสารออกมาด้วยอวัจนภาษา

ทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษาขั้นพื้นฐานที่ผู้ให้คำาปรึกษานำามาใช้ระหว่างที่พูดคุยกับผู้คืนถิ่นคือ “ความเงียบ”

ความเงียบทำาให้ผู้คืนถิ่นมีโอกาสไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ และช่วยสร้างพื้นที่ในการสะท้อนความคิดแต่จะต้องเป็นความ
เงียบแบบเอคทีฟและแสดงถึงความสนใจอยู่ตลอดเวลา บางครั้งความเงียบจากฝั่งของผู้คืนถิ่นอาจบ่งบอกถึงความ
อับอายหรือความขุ่นเคือง คนส่วนใหญ่รู้สึกอึดอัดกับความเงียบและมีแนวโน้มที่จะพูดสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาได้ ซึ่งมักจะ
ไม่ตรงประเด็น จึงควรหลีกเลี่ยง ควรหยุดพักชั่วคราวแม้ในช่วงต้นของการสัมภาษณ์ก่อนที่ผู้คืนถิ่นจะเริ่มพูด หาก
พวกเขาหยุดพูดแต่ผู้ให้คำาปรึกษารู้สึกว่าพวกเขายังไม่พูดไม่จบ การอดทนต่อความเงียบจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ผู้คืนถิ่น
อาจกำาลังทบทวนเรื่องที่สำาคัญ หลังจากสักครู่หนึ่งผู้ให้คำาปรึกษาอาจพูดอะไรบางอย่างเช่น “เหมือนว่าคุณกำาลังคิด
หนัก” การพูดแบบนี้จะช่วยให้ผู้คืนถิ่นทราบว่าผู้ให้คำาปรึกษายังสนใจพวกเขาอยู่และนำาไปสู่บทสนทนา

อย่าลืมแสดงให้เห็นว่าคุณยังฟังบทสนทนาอยู่อย่างตั้งใจ:

ตอบรับด้วยอัจวนภาษาเชิงบวก การแสดงออกทางสีหน้าเป็นตัวบ่งบอกความคิดและอารมณ์ได้อย่างชัดเจน การ
ตระหนักถึงภาษากายของตนเองเป็นสิ่งที่สำาคัญ การกลอกตา การทำาไหล่ตก การกระวนกระวายมากเกินไปหรือมี
สีหน้าบูดบึ้ง ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงถึงความไม่แยแสบทสนทนาจึงควรมองคู่สนทนาด้วยรอยยิ้มและฟังด้วยความ
สนใจ

B. วิธีการทางจิตสังคมในการให้คำาปรึกษา

คำาคุณศัพท์ทางจิตสังคมกำาหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่าง “จิตใจ” และ “สังคม” จิตสังคมในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน
จะครอบคลุมสามมิติพื้นฐานที่เชื่อมโยงกัน: ชีวจิตวิทยา (biosychological) เศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic) หรือ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (sociorelational) และด้านวัฒนธรรม-มานุษยวิทยา(anthropological)
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รูป A.2: กระบวนทัศน์ทางจิตสังคม9

ปัจจัยทั้งสามมีความสำาคัญเท่าเทียมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลต่อกัน

ปัจจัยด้านสัมพันธ์ทางสังคมหรือด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยด้านที่ส่งเสริมกันและกันโดยความสัมพันธ์ทางสังคม
จะชูประเด็นเรื่องคุณภาพของความสัมพันธ์ ได้แก่ ครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน คนที่อยู่ในระดับเดียวกัน ชาวต่าง
ชาติ ศัตรู และอื่น ๆ  ด้านเศรษฐกิจและสังคมจะเกี่ยวข้องกับการมีอยู่และการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ระบบการดูแลสุขภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยดังกล่าวให้ความสำาคัญกับปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพากันระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่มคน

ปัจจัยทางชีวจิตวิทยาครอบคลุมถึงปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยาทั้งหมดที่แสดงลักษณะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ พฤติกรรม 
สุขภาพ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ส่วนนี้หมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการทำางานของ
ชีววิทยา จิตวิทยา และกระบวนการทางจิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก สุขภาพและความเปราะบางทางร่างกายและ
จิตใจ ความเครียด และปฏิกิริยาต่อความเครียด กลไกการรับมือ ความสามารถในการฟื้นตัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปัจจัยดังกล่าว

ปัจจัยทางวัฒนธรรมและมานุษยวิทยานั้นครอบคลุมเรื่องวัฒนธรรมและมานุษยวิทยา “วัฒนธรรม” หมายถึง “ระบบความ
เชื่อ ค่านิยม ประเพณี พฤติกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่มีร่วมกัน ที่สมาชิกของสังคมนำามาใช้เพื่อรับมือกับโลกและรับมือระหว่าง
กันและกัน ซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเรียนรู้”10 มานุษยวิทยาเป็นส่วนเสริมของวัฒนธรรม การจัดการที่มาของ
มนุษย์ การพัฒนาการ และประวัติศาสตร์ของมนุษย์ รวมถึงการศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภายใน
สังคมและระหว่างสังคม ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่ม รวมถึงพิธีกรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเฉพาะ 
ทั้งสองอย่างนี้ถูกปลูกฝังภายในจิตใจของบุคคลในระดับที่แตกต่างกันไป  โดยสรุปแล้วปัจจัยทางวัฒนธรรมมานุษยวิทยา
นั้นพิจารณาถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรม และวิธีการปรับเปลี่ยนโลกตาม
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

51 Schinina, G. The paradigm of a psychosocial approach in Livelihood Interventions as Psychosocial Interventions (online video 2016) 
52 Bates D.G. และ F. Plog, Cultural Anthropology. Third Edition. McGraw-Hill (New York, 1976). 

จิตใจ สังคมความสัมพันธ์
ทางสังคม
เศรษฐกิจ
และสังคม

ชีวจิตวิทยา วัฒนธรรม - 
มานุษยวิทยา

51

52
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ทั้งสามปัจจัยมีอิทธิพลต่อกันและจากมุมมองทางจิตสังคมมีความเป็นไปได้ที่จะวิเคราะห์และทำาความเข้าใจปรากฏการณ์
การโยกย้ายถิ่นฐานในทุกแง่มุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อพิจารณาจากผลกระทบร่วมโดยตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของมนุษย์
ในแต่ละปัจจัย โปรดคำานึงว่ามุมมองที่เกิดขึ้นต่างได้รับอิทธิพลมาจากอีกสองปัจจัยด้วย

การคืนถิ่นมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมอย่างไร
กระบวนทัศน์ที่นำาเสนอข้างต้นถูกนำามาใช้เพื่ออธิบายถึงความซับซ้อนทางจิตสังคมในการโยกย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำาเนาใน
แต่ละปัจจัย และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลของการโยกย้ายถิ่นฐานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
เมื่ออ้างอิงรูปแบบทางจิตสังคมปฏิกิริยาสำาคัญในระดับปัจเจกบุคคลคือ:

ระดับชีวกายภาพ (Biophysical level)

• ความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือบาดเจ็บทางร่างกาย
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาจเผชิญความรุนแรง การทรมาน ถูกกักขัง หรืออยู่ภายใต้สภาพการทำางานที่ถูกแสวงหาประโยชน์ที่
 ทำาให้เกิดแผลบาดเจ็บหลายรูปแบบ จนนำาไปสู่สภาพความเหนื่อยล้าซึ่งจะรุนแรงขึ้นตามปฏิกิริยาจากภาวะเครียด
• กลุ่มโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ผู้โยกย้ายถิ่นฐานคืนถิ่นอาจตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศหรือตามเพศสภาวะหรือสัมผัสกับโรคต่าง ๆ และอาจเข้า
 ไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ
• ความพิการ
 อันเป็นผลมาจากความรุนแรง การทรมาน และการละเมิด ผู้โยกย้ายถ่ินฐานอาจต้องทนทุกข์ทรมานจากความภาวะถดถอย 
 ของร่างกายและสมองซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของพวกเขาเป็นอย่างรุนแรง
• การติดสารเสพติด
 ผู้โยกย้ายถ่ินฐานบางคนอาจติดสุราหรือยาเสพติดท่ีช่วยให้พวกเขารับมือกับความยากลำาบากในการโยกย้ายถ่ินฐานระดับ 
 จิตวิทยา
• ความละอายใจ
 ส่วนใหญ่จะเกิดจากความรู้สึกล้มเหลวจากโครงการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คืนถิ่นอาจถูกทำารู้สึกว่าพวกเขากลับมา 'มือเปล่า'  
 และเสียหน้า ในกรณีอื่น ๆ ความละอายใจอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจ ที่เกิดขึ้นกระบวนการโยกย้าย
 ถิ่นฐาน เช่นความรุนแรง การละเมิด การทรมาน การถูกกักขัง
• ความรู้สึกผิด
 ผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกผิดเพราะไม่อาจใช้โอกาสที่ได้รับจากครอบครัว เพื่อน และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้าน เศรษฐกิจ 
 จิตวิทยา และสังคม ที่ช่วยให้เขาออกไปทำางานต่างประเทศ ความรู้สึกอาจรุนแรงขึ้นหากสูญเสียเพื่อนหรือญาติพี่น้อง 
 เมื่อพวกเขาเดินทางกลับบ้านแล้วหรือในช่วงที่ยังอยู่ต่างประเทศ
• ความวิตกกังวล
 การย้ายถิ่นกลับเป็นที่มาของความวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอนในอนาคต
• ความขัดข้องใจ
 คือผลของความรู้สึกถูกปฏิเสธหรือมีปัญหาในการหางาน การดำาเนินชีวิต หรือไม่เป็นที่ยอมรับในชุมชน
• ความโศกเศร้า
 ความโศกเศร้ามาจากความล้มเหลวจากการโยกย้ายถ่ินฐาน ถูกปฏิเสธในประเทศเจ้าบ้านและอาจจะถูกปฏิเสธจากชุมชน
 ต้นทาง หรือการสูญเสียคู่ชีวิตและการสูญเสียตัวตน
• ความสับสน
 ผู้คืนถิ่นรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากช่วงเวลาที่อยู่ในต่างประเทศและพบว่าประเทศต้นทางก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันก่อให้
 เกิดความรู้สึกสับสนเมื่อกลับภูมิลำาเนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับตัว
• ความรู้สึกด้อยค่า
 ผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกด้อยกว่าคนที่ไม่ได้โยกย้ายถิ่นฐานตอนที่เขาจากมา
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• รู้สึกว่าตนเองล้มเหลว
 ผู้คืนถิ่นที่ล้มเหลวจากการโยกย้ายถิ่นฐานอาจตำาหนิตนเองจากความล้มเหลวนั้น
• ความไม่มั่นคงทางอารมณ์
 เป็นลักษณะอารมณ์ท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ ความสำาเร็จเล็ก ๆ อาจทำาให้ผู้คืนถ่ินรู้สึกดี แต่เร่ืองติดขัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจทำาให้รู้สึก
 ว่าไม่มีใครเข้าใจและโดดเดี่ยว
• ความรู้สึกสูญเสีย
 สิ่งนี้เชื่อมโยงกับวิกฤตการแสวงหาตัวตน (identity crisis) เมื่อกลับภูมิลำาเนา ผู้โยกย้ายถิ่นฐานจะรู้สึกว่าอัตลักษณ์ทาง 
 สังคมหรือตัวตนที่พวกเขาสร้างมาตอนที่อยู่ต่างประเทศอาจไม่ได้รับการยอมรับในประเทศต้นทางในขณะที่ตัวตนเดิม
 ของเขาได้สูญหายไปบางส่วน
• ความรู้สึกของความสิ้นหวังและหมดหนทาง
 ความรู้สึกเหล่านี้เชื่อมโยงกับการสูญเสียความมั่นใจที่จะรับมือเรื่องที่เกิดขึ้นและความเชื่อที่ว่าคงจะไม่มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น
 ด้วยเหตุนี้ผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกอ่อนแรง ไร้ความความมั่นใจ
• ความกลัว
 ผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าภัยคุกคามนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามซ่ึงอาจเป็นผลของ
 เหตุการณ์ที่สะเทือนใจในอดีต เช่น ความรุนแรง การถูกทรมาน หรือการถูกกักขัง
• ความโกรธ
 ความรู้สึกโกรธอาจมุ่งไปที่ตนเอง ประเทศปลายทาง หน่วยงานการคืนถิ่น  บริษัทจัดหางาน และญาติมิตร ความโกรธ
 เป็นปฏิกิริยาจากภาวะเครียดและรู้สึกถูกปฏิเสธ หรือตกเป็นเหยื่อความอยุติธรรม
• ความรู้สึกโดดเดี่ยว
 เป็นความรู้สึกทั่วไปที่มักจะเชื่อมโยงความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ เช่น ครอบครัว มิตรสหายและชุมชนเมื่อกลับภูมิลำาเนา
 ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะติดมากับผู้คืนถิ่นตั้งแต่ในช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศ
• ความไม่ภูมิใจและไม่มั่นใจในตนเอง
 ผู้คืนถิ่นอาจมีความคิดแง่ลบกับตัวเองเพราะไม่สามารถทำาได้ตามที่คาดหวังและกลัวว่าจะล้มเหลวอีกครั้งเมื่อมาถึงเรื่อง 
 การกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง ทำาให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่ประสบ
 ความสำาเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม
• จะติดอยู่กับอดีตหรืออนาคตมากกว่าปัจจุบัน
 ผู้คืนถิ่นจะรู้สึกปัจจุบันนั้นคือความท้าทายและบางครั้งเป็นภัยคุกคาม พวกเขาอาจจะติดอยู่กับอดีตมากขึ้นเพราะจม
 อยู่กับประสบการณ์และเหตุการณ์ร้าย ๆ ในอดีต หรือเพราะคิดว่าสามารถจัดการอดีตนั้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
 ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือผู้คืนถิ่นอาจติดอยู่กับอนาคตเพื่อหลบหนีจากความท้าทายในปัจจุบัน

ระดับความสัมพันธ์ทางสังคม

• ความเสี่ยงของการตีตราทางสังคม
 การตัดสินใจกลับภูมิลำาเนาอาจทำาให้ถูกตีตราจากครอบครัวและชุมชนในประเทศต้นทางแต่ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป 
 เช่น ในกรณีที่ผู้คืนถิ่นกลับมาโดยสมัครใจเพื่อเอาเงินที่หาหรือได้มาจากต่างประเทศมาลงทุน
• การถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลว
 ผู้คืนถิ่นอาจรับรู้หรือรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวเพราะไม่ได้ทำาตามความคาดหวังของครอบครัว มิตรสหาย 
 หรือสมาชิกชุมชนที่ลงทุนเม็ดเงิน ความหวัง ความชื่นชมและทรัพยากรอื่น ๆ ทั้งที่เป็นสิ่งจับต้องได้และไม่ได้ในระหว่าง
 ที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
• การถูกมองว่าเป็นปัญหาหรือภาระ
 ผู้คืนถิ่นอาจถูกมองว่าเป็นภาระที่จะต้องหาเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงที่เพิ่งเมื่อกลับมาเนื่องจากยังไม่มีลู่ทางทำามาหากินใน
 ตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้คืนถิ่นมีภาวะทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแล และตัวผู้ดูแลเองก็มี
 ปัญหาสุขภาพจึงถูกมองว่าเป็นภาระเพิ่มเติม
• ความลำาบากในการกลับคืนสู่ครอบครัว
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 ครอบครัวอาจลงทุนในทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ได้เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของญาติพี่น้องและเมื่อ
 พวกเขากลับภูมิลำาเนาอาจทำาให้ครอบครัวรู้สึกลำาบากใจที่จะต้อนรับกลับมา
• การแยกตัวจากผู้อื่นและความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ
 การแยกตัวออกจากสังคมเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปสำาหรับผู้คืนถิ่นที่คิดว่าสถานการณ์ปัจจุบัน (อาจเกดตั้งแต่ที่
 ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานในตอนแรก) ไม่มีคนเข้าใจหรือจะไม่มีใครเข้าใจพวกเขา กรณีนี้มักเป็นจริงสำาหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
 ที่ถูกบังคับให้กลับภูมิลำาเนา นอกจากนี้พึงตระหนักว่าผู้คืนถิ่นบางคนอาจไม่ต้องการติดต่อหรือแม้แต่แจ้งชุมชนให้ทราบ 
 ถึงการกลับมาของตน การแยกตัวคือปัจจัยแรกของภาวะซึมเศร้าที่อาจก่อให้เกิดวงจรชั่วร้ายเพราะผู้คืนถิ่นจะไม่ได้รับ
 ความดูแลใด ๆ เพราะพวกเขาต้องการอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือทุกรูปแบบ
• การขาดความเชื่อใจ
 ความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับและเข้าใจอาจส่งผลให้ขาดความเชื่อใจต่อครอบครัวเพื่อน และชุมชน ผู้คืนถิ่นอาจคิด
 ว่าไม่มีใครเต็มใจที่จะสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของพวกเขาและมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาข่าวลือและการคาดคะเนระดับ
 เศรษฐกิจและสังคม
• ความยากจนและปัญหาด้านการเงิน
 ผู้คืนถิ่นมักจะกลับมา “มือเปล่า” จากมุมมองด้านการเงิน พวกเขาอาจมีภาระหนี้ที่จะชำาระคืนและครอบครัวที่ต้องดูแล
• ความยากลำาบากในการหางาน
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทางอาจลดโอกาสการหางานหรือกิจกรรมสร้างรายได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของที่
 ทำาให้ผู้คืนถิ่นออกจากประเทศมาตั้งแต่แรก
• ความเป็นหนี้
 ผู้คืนถิ่นอาจกลับมาพร้อมกับภาระหนี้สินที่พวกเขาไม่สามารถชำาระคืนได้พวกเขาอาจติดหนี้ญาติเพื่อนหรือสมาชิกคน
 อื่น ๆ ในชุมชน

ระดับวัฒนธรรมและมานุษยวิทยา

• ความเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
 นี่คือความท้าทายที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ผู้คืนถิ่นได้ผ่านกระบวนการกลมกลืนทางวัฒนธรรม
 ในประเทศเจ้าบ้านทั้งด้านนิสัย ความเคยชิน พิธีกรรมและประเพณี เมื่อกลับภูมิลำาเนาพวกเขาอาจพบปัญหาไม่รู้สึกเป็น
 ส่วนหนึ่งของประเทศและชุมชนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือที่มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
• การเปลี่ยนแปลงในประเทศ
 ประเทศต้นทางท่ีผู้คืนถ่ินเคยรู้จักอาจเปล่ียนแปลงไปในแง่ของบรรทัดฐานทางสังคม นิสัย ความเคยชิน และบทบาททาง
 สังคม
• การถ่ายโอนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในต่างประเทศ
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแม้แต่เพียงเล็กน้อยในแง่ของบรรทัดฐานทางสังคม นิสัย บทบาททางสังคมที่ได้เรียนรู้ใน
 ต่างประเทศที่นำามาใช้ในประเทศต้นทางไม่ได้
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัยความเคยชินที่เคยมี
 ขึ้นอยู่กับเวลาที่อาศัยในต่างประเทศผู้คืนถิ่นได้ซึมซับนิสัย ทัศนคติ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน หรือโดยทั่วไปคือโลกทัศน์
 ที่แตกต่างพวกเขาอาจมีปัญหาในการปรับตัวอีกครั้งกับรูปแบบการกินอยู่ จังหวะชีวิต และวิธีคิดที่อาจแตกต่างจากที่
 ความเคยชิน

ดังที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าปัญหาเหล่านี้สัมพันธ์กัน เช่น ผู้คืนถิ่นอาจรู้สึกละอายใจเพราะพวกเขาไม่สามารถชำาระหนี้ได้
และน่ีคือสาเหตุของการตีตราทางสังคมท่ีอาจทำาให้พวกเขารู้สึกโดดเด่ียวถูกกีดกันและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในอีกด้านหน่ึง 
ผู้คืนถ่ินอาจกลับมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพท่ีเป็นภาระสำาหรับครอบ ครัวท่ีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา จึงทำาให้พวกเขา 
รู้สึกขัดข้องใจและสิ้นหวัง คำาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวนั้นแสดงอยู่ในตารางด้านล่างพร้อม
ตัวอย่างในทางปฏิบัติ



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

207

การใช้กระบวนทัศน์ทางจิตสังคมเพื่อทำาความเข้าใจความต้องการของผู้คืนถิ่น
“ผู้คืนถ่ินเพศชายเพ่ิงเดินทางมาถึงท่ีสนามบิน เขารู้สึกเหน่ือยเพราะไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วเพราะเขาใช้เวลาสองวันท่ีสนามบิน 
ของประเทศทางผ่านกับผู้คืนถิ่นคนอื่นที่เดินทางกลับมาพร้อมกันอีกหลายร้อยคน ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่อย่างแออัดรวมกันใน
พื้นที่หวงห้าม เขาเป็นชาวมุสลิมและในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขาทานอาหารน้อยมาก เขารู้สึกละอายใจและหวาดกลัวที่จะ
ขออาหารเพราะเขาไม่ทราบว่าต้องทำาตามกฎอะไรบ้าง และเขาไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นขอทานแต่เขาไม่มีเงินติดตัวหากจะ
ต้องจ่ายค่าอาหารที่ถูกจัดหามาให้”

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือความเชื่อมโยงของทั้งสามมิติ - ชายคนนั้นหิว (ชีวภาพ) และรู้สึกละอายใจ (จิตวิทยา) ที่
จะขออาหาร และเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอาหาร (เศรษฐกิจและสังคม) และเขากลัวและฝืนใจเพราะเขาไม่รู้ว่าจะประพฤติ
ตนอย่างไรในสถานการณ์ที่เป็นประสบการณ์ใหม่สำาหรับเขา (วัฒนธรรมและมานุษยวิทยา) และเขาไม่ต้องการถูกมองว่า
เป็นขอทาน (ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม) ในสถานการณ์เช่นนี้การให้ความช่วยเหลือควรเริ่มจากการจัดลำาดับ
ความสำาคัญของความต้องการ - มนุษย์ต้องการอาหาร (ชีวภาพ) ในด้านจิตวิทยาจะต้องสร้างความมั่นใจโดยการอธิบาย
กฎและจัดหาอาหารในลักษณะที่ไม่ทำาให้เขารู้สึกอับอายต่อหน้าคนรอบตัวและเป็นที่การยอมรับในด้านวัฒนธรรม เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คืนถิ่นผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมไม่ควรพิจารณาข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมมาเพียงมิติเดียว อีกนัยหนึ่ง
คือจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของอีกสองมิติอยู่เสมอ หลักการนี้จะช่วยให้ออกแบบและดำาเนินงานโปรแกรมการคืนสู่
สังคมได้อย่างยั่งยืน

C. เม่ือผู้คืนถ่ินอยู่ในสภาวะเครียดอย่างเห็นได้ชัดควรปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid) 
 จนรู้สึกผ่อนคลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการพบกับผู้จัดการเคสเป็นครั้งแรกผู้คืนถ่ินอาจรู้สึกเครียดในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
ความเครียดของพวกเขาอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีต จากการรับรู้ในแง่ลบเกี่ยวกับการคืนถิ่น ของความวิตกกังวลเกี่ยว
กับอนาคต หรือความทุกข์ใจและกระวนกระวายกับการเข้ารับคำาปรึกษา ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำาคัญก่อนกลับภูมิลำาเนา การ
ดูแลสภาพจิตใจของผู้คืนถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผู้จัดการเคสต้องดูแลเมื่อสังเกตเห็นถึงความทุกข์ใจนั้น

ตาราง A.1 ด้านล่างแสดงถึงอาการบ่งชี้ของความทุกข์ใจ:

ตาราง A.I: อาการบ่งชี้ของความทุกข์ใจ

ทางกายภาพ ทางอารมณ์ ทางพฤติกรรม กระบวนความคิด

อาการสั่น

กระวนกระวาย

เวียนศีรษะและหายใจ
ลำาบาก

อ่อนเพลียอย่างรุนแรง

การเคาะนิ้ว / ส้นเท้า

น้ำาตาไหล

การถอนหายใจอยู่บ่อยครั้ง

ความหงุดหงิด และการระเบิด
อารมณ์

ความกลัว

รู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกผิด หรือ
ละอายใจ

ไม่ดูแลตนเอง / สุขอนามัย

การสร้างกำาแพง

กระสับกระส่าย

ไม่สามารถแสดงกิริยาท่าทาง
ที่ถูกต้อง

กลืนน้ำาลายบ่อยครั้ง หรือ
การถูฝ่ามือบนเสื้อผ้า

ความสับสน

ความหลงลืม

คิดช้า

มองโลกในแง่ร้าย

ตอบไม่ตรงคำาถาม / 
ไมส่ามารถเลือกใช้คำา
ได้อย่างถูกต้อง
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สิ่งที่ต้องทำา: การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) 
สิ่งสำาคัญอันดับแรกคือการทำาใจให้สงบ ถามผู้คืนถิ่นที่มีอาการทุกข์ใจว่าต้องการหยุดพักหรือไม่ ยื่นน้ำาให้ดื่มหรือสิ่งอื่น ๆ ที่
จะช่วยทำาให้สบายใจ การชวนคุยจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อลดความตึงเครียด ชวนคุยเรื่องทั่วไป เช่น สภาพ
อากาศ ข่าวล่าสุด หรืองานอดิเรก

“ที่นี่ร้อน (หรือหนาว) ใช่ไหม” การทำาเช่นนี้จะช่วยให้ผู้คืนถิ่นกลับเข้าสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและทำาให้เขาหรือเธอหลุด
พ้นจากความคิด

“คุณชอบทําอะไรเวลาพักผ่อน” คำาถามนี้จะช่วยให้ผู้คืนถิ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบ

“คุณชอบดนตรี (เช่น เต้นรํา กีฬา) หรือเปล่า?” จุดสำาคัญคือการถามคำาถามในเรื่องทำาให้มีความสุข

ควรให้ความช่วยเหลือตามรูปแบบของการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid หรือ PFA) ทันทีหากผู้ย้ายถิ่น
กลับมีอาการเครียดอย่างรุนแรงและทุกข์ทรมานอย่างเห็นได้ชัด

ปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid)
นี่คือเครื่องมือสนับสนุนที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือมนุษย์ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น หรือแม้แต่เด็กที่เพิ่งประสบกับเหตุการณ์ตึงเครียด
อย่างรุนแรงหรืออยู่กับความเครียดมาเป็นเวลานาน เคร่ืองมือท่ีถูกพัฒนาโดย องค์กรอนามัยโลก (WHO) มูลนิธิผู้ป่วยสุขภาพจิต 
จากสงคราม (WTF) และมูลนิธิศุภนิมิต (WVI) ที่บุคคลทั่วไปสามารถนำาไปใช้ได้11

เหตุผลในการปฐมพยาบาลทางใจเกิดจากหลักฐานที่พบว่าบุคคลโดยทั่วไปสามารถฟื้นฟูสภาพทางด้านจิตใจได้ดีขึ้นหาก
พวกเขา:

• รู้สึกปลอดภัย สานสัมพันธ์กับผู้อื่น จิตใจสงบและมีความหวัง
• สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางสังคมด้านร่างกาย และด้านอารมณ์
• ฟื้นฟูความรู้สึกของการควบคุม โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อย่างไรก็ตาม ผู้คืนถิ่นทุกคนที่ประสบกับเหตุการณ์ตึงเครียดหรือต้องเผชิญกับความเครียดเป็นเวลานาน อาจไม่ได้ต้องการ
การปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นเสมอไป จุดที่สำาคัญคือการไม่ยัดเยียดความช่วยเหลือกับผู้ที่ไม่ต้องการ แต่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยง่าย

นอกจากนี้ยังมีผู้คืนถิ่นที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าการปฐมพยาบาลทางใจ ในกรณีนี้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจะ
ถูกส่งต่อไปรับการรักษาด้านจิตวิทยาเฉพาะทาง

พวกเขาคือผู้คืนถิ่นที่:

• พยายามหรือประกาศว่าพวกเขาเคยพยายามฆ่าตัวตายหรือเคยทำาร้ายตัวเอง
• ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น
• มาถึงจุดท่ีพวกเขาจำาเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตไม่ได้ (เช่น ช่ือของตนเอง) หรือไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวัน (เช่น ต่ืนนอน กินข้าว) 
 ควรตรวจสอบเรื่องเหล่านี้จากผู้คืนถิ่น
• ได้รับรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่าผู้คืนถิ่นเคยตกเป็นผู้เสียหายจากการข่มขืน การทรมาน ถูกกระทำารุนแรง เป็นเหยื่อค้า
 มนุษย์ หรือเป็นผู้ประสบเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ

53 WHO, WTF และ WFI Psychological First Aid (Geneva, 2011)

53
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• ได้รับรายงานว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติด
• รายงานสภาพทางจิตเวชในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่ได้ใช้ยาเสพติดเป็นมาเป็นเวลานาน

ควรเสนอการปฐมพยาบาลทางใจในช่วงที่พบเหตุการณ์ตึงเครียดโดยทันที หรือหลังจากได้เผชิญเหตุการณ์มาแล้วช่วงหนึ่ง
ตามที่สามารถทำาได้

ในบริบทและสถานท่ีท่ีสามารถนำาเสนอการปฐมพยาบาลทางใจได้ ควรรับประกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้จัดการเคส
และผู้คืนถิ่น ในทางที่ดีที่สุดควรเสนอให้ความช่วยเหลือในสถานที่ที่สามารถสงวนความเป็นส่วนตัว และความคุ้นเคยไว้ได้ 

การปฐมพยาบาลทางใจด้วยความรับผิดชอบหมายถึง:

1. เคารพในความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และสิทธิ
2. ปรับการให้ความช่วยเหลือโดยคำานึงถึงวัฒนธรรมของบุคคลคนนั้น
3. ตระหนักถึงมาตรการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ
4. ดูแลตัวเอง

ก่อนที่จะทำาการปฐมพยาบาลทางใจ โปรดพิจารณาบรรทัดฐานทางจริยธรรมดังต่อไปนี้:

การบริหารร่างกายเพื่อความผ่อนคลาย
ผู้ให้คำาปรึกษาอาจเสนอให้บริหารร่างกายตามคำาอธิบายด้านล่าง โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ท่ีมีความเครียดสงบสติอารมณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทางเลือกหน่ึงผู้จัดการเคสอาจจะเสนอให้หยุดการสนทนาและเล่ือนวันออกไปในภายหลังหรือให้การปฐมพยาบาล 
ทางใจหากพิจารณาว่าไม่มีวิธีใดที่ช่วยลดความตึงเครียดได้

หากบุคคลดังกล่าวรู้สึกแปลกแยกจากความเป็นจริงควรช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงสัมผัสดังนี้:

• รู้สึกถึงตนเอง (รู้สึกถึงเท้าที่อยู่บนพื้น เคาะมือบนตัก)
• รู้สึกถึงสภาพแวดล้อมของพวกเขา (โดยให้สังเกตเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว)
• รู้สึกถึงลมหายใจของตนเอง (กำาหนดไปที่ลมหายใจและการหายใจเข้าออกช้า ๆ)

หรืออาจเสนอให้ทำากายบริหาร ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แล้วจึงกลับเข้ามาสู่
ความเป็นจริง “ที่นี่และตอนนี้” 

สิ่งที่ควรทำา สิ่งที่ไม่ควรทำา

• ซื่อสัตย์และเป็นที่น่าเชื่อถือ
• เคารพสิทธิในการตัดสินใจของบุคคลอื่น
• ตระหนักถึงและไม่แสดงอคติหรือความลำาเอียงของตนเอง
• บอกอย่างชัดเจนว่าแม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธความช่วยเหลือใน
 ขณะนี้ แต่พวกเขายังคงขอรับความช่วยเหลือได้ในอนาคต 
• เคารพความเป็นส่วนตัวและเก็บเรื่องของบุคคลนั้นไว้เป็นความ
 ลับตามความเหมาะสม 
• ประพฤติตนอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากวัฒนธรรม อายุ และ
 เพศของแต่ละบุคคล

• ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
• เรียกเก็บเงินหรือบุญคุณจากการให้ความช่วยเหลือ
• ให้คำาสัญญาที่ไม่สามารถทำาได้หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
• บอกว่าตนเองมีความสามารถที่เกินจริง
• บังคับท่ีจะให้ความช่วยเหลือบุคคนอ่ืน และไม่ล่วงล้ำาหรือยัดเยียด
• กดดันบุคคนอื่นให้เล่าเรื่องของตนเองให้คุณฟัง
• บอกเรื่องของบุคคลนั้นให้กับผู้อื่น
• ตัดสินบุคคลอื่นจากการกระทำาหรือความรู้สึกของพวกเขา 



ภาคผนวก

210

หายใจลึก ๆ

การเตรียมตัว:

ขอให้พวกเขานั่งบนเก้าอี้ หรือถ้าเป็นไปได้ขอให้นอนลงบนโซฟา หรือบนเบาะที่อยู่ตรงพื้น จุดสำาคัญคือให้มีการรองรับไหล่ 
ศีรษะ และคอ

บอกคำาแนะนำาเหล่านี้ด้วยน้ำาเสียงที่สงบและอบอุ่น:

(โปรดทราบว่าในคําแนะนําต่อไปนี้เครื่องหมาย “...” หมายถึงการหยุดชั่วคราว 3 วินาที)

“เมื่อคุณรู้สึกว่าปลอดภัยให้หลับตา หรือให้ลองมองไปที่กําแพงห้องด้านหน้าของคุณ (หรือบนเพดานหากอยู่ในท่านอน)
ตอนนี้ให้หายใจเข้าสองสามครั้ง และให้กําหนดไปที่ลมหายใจ

หายใจเข้า และหายใจออก... หายใจตามจังหวะของเสียงฉัน หายใจเข้า และหายใจออก (อย่ารีบเร่งและพยายามทําให้
จังหวะลมหายใจช้าลง ตอนที่บอกจังหวะไปเรื่อยๆ )...

ตอนนี้หายใจเข้าทางจมูกของคุณ... ปล่อยให้หน้าท้องของคุณเต็มไปด้วยอากาศ...

หายใจออกทางปากของคุณ... รู้สึกว่าท้องของคุณว่างเปล่า...

ตอนนี้ให้วางมือข้างหนึ่งบนท้องของคุณและวางมืออีกข้างบนหน้าอกของคุณ

ในขณะที่คุณหายใจเข้า ให้รู้สึกท้องของคุณพองขึ้น ในขณะที่คุณหายใจออก ให้รู้สึกท้องของคุณยุบลง มือบนท้องของคุณ
ควรขยับมากกว่ามือที่อยู่บนหน้าอก

ตอนนี้ให้หายใจเต็มปอดลึก ๆ อีกสามครั้ง หายใจเข้าท้องของคุณอย่างให้เต็ม ปล่อยให้มันพองขึ้นและยุบลงตามลมหายใจ
ของคุณ ตอนน้ีขณะท่ีคุณหายใจ เข้าลองจินตนาการถึงอากาศเข้าสู่ร่างกายของคุณ และทําให้รู้สึกถึงความสงบเย็น... พยายาม 
ให้รู้สึกไปยังทุกส่วนในร่างกายของคุณ

และตอนนี้หายใจออก... และระหว่างนั้นคุณให้มันจินตนาการว่าอากาศปัดเป่าความตึงเครียดของคุณออกไปทั้งหมด...

หายใจเข้าและหายใจออก...”

ให้ทำาซ้ำาเป็นจนครบห้านาทีหรือนานกว่านั้น จนกว่าคุณจะเห็นว่าบุคคลนั้นสงบลง

เมื่อเสร็จสิ้นแบบฝึกหัดนี้ ให้คำาสั่งสุดท้ายดังนี้

“และตอนนี้ให้หายใจตามปกติ... จับความรู้สึกไปยังร่างกายที่ผ่อนคลาย... อยู่บนเก้าอี้ (หรือเก้าอี้นวม) และตอนนี้ให้รู้สึก
ถึงรายกายที่อยู่ในห้อง... พยายามนึกภาพของห้อง... และสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้อง แล้วนึกภาพถึงตัวคุณกับฉันที่อยู่ในห้อง... ใน
ตอนนี้ เมื่อคุณรู้สึกพร้อม ให้คุณลืมตาขึ้นอย่างช้า ๆ... ยืดแขนและยืดตัว...”

ให้คุณลองทำาด้วยตัวเองเพื่อสาธิตให้อีกคนหนึ่งทำาตาม
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หากการกายบริหารส่งผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ ไม่ควรฝืนและให้หยุด แล้วลองทำากายบริหารอีกวิธีหนึ่ง 

การนับเลขถอยหลัง

นี่คือวิธีกายบริหารที่ง่ายและมีประสิทธิภาพโดยใช้การหายใจและการนับเลข ขอให้บุคคลนั้นนั่งลงหรือนอนลงให้สบายด้วย
แบบมีที่รองแขนและขาบนเก้าอี้นวมหรือบนพื้น

ในตอนนี้ ให้นับการสูดลมหายใจเข้าและหายใจออก เริ่มต้นที่เลข 10 ไปจนถึงเลข 1

คุณสามารถพูดว่า:

“ลองนับเลขและหายใจอย่างนี้:

10 - หายใจเข้า
9 - หายใจออก
8 - หายใจเข้า
7 - หายใจออก
6 - หายใจเข้า
5 - หายใจออก
4 - หายใจเข้า
3 - หายใจออก
2 - หายใจเข้า
1 - หายใจออก

และตอนนี้ให้ทำาซ้ำาอีกครั้ง...”

ให้ทำาซ้ำาได้หลายครั้งเท่าที่รู้สึกว่าจำาเป็นเพื่อสงบสติอารมณ์ของเขา หากวิธีดังกล่าวไม่ได้ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้

โปรดระลึกว่าการหายใจอาจช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการควบคุมความยาวและความลึกของ
ลมหายใจ การเพิ่มเทคนิคการนับเลขย้อนหลังช่วยลดผลกระทบทางจิตวิทยาโดยสั่งให้จิตมีสมาธิทำางานที่ยากจะเป็นการดึง
ความสนใจจากเรื่องที่ทำาให้คุณเครียดไปยังกระบวนการทำางานของร่างกาย

จินตภาพบำาบัด: พื้นที่ปลอดภัย

ขอให้ผู้คืนถิ่นนั่งพิงบนเก้าอี้ (ดีกว่าใช้เก้าอี้นวมเพราะมีที่รองหลัง ศีรษะ และแขน) ขอให้พวกเขาใช้เวลาสักสองหรือสาม
นาทีในการกำาหนดไปที่ลมหายใจ ขอให้พวกเขาหลับตา (หากมันไม่ได้ทำาให้รู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวล) และให้พิจารณา
ถึงความตึงเครียดใด ๆ ในร่างกายของพวกเขา และปล่อยวางความตึงเครียดนั้นไปพร้อมกับลมหายใจออกในแต่ละครั้ง

จากนั้นให้ทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

 - “ลองนึกภาพสถานที่ทําให้คุณรู้สึกเงียบสงบ และปลอดภัย อาจจะเป็นสถานที่ที่คุณเคยไปมาก่อน หรือที่ไหน
  สักแห่งที่คุณฝันอยากไป หรือที่คุณเคยเห็นจากรูปภาพ หรืออาจจะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบที่คุณนึกขึ้นได้ในใจ
 - มองไปรอบ ๆ ตัวคุณในสถานที่แห่งนั้น ลองสังเกตสีและรูปทรงต่างๆ 
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 - ในตอนนี้ให้สังเกตเสียงที่อยู่รอบตัวคุณหรืออาจมีแต่ความเงียบ เสียงที่ได้ยินไกล ๆ หรือเสียงที่ใกล้ ๆ ตัวคุณ 
  เสียงที่ได้ยินชัดเจนและเสียงที่แทรกอยู่อย่างเบาบาง
 - ลองสังเกตถึงกลิ่นที่คุณรู้สึกได้ในที่ที่นั้น
 - จากนั้นให้กําหนดไปที่ความรู้สึกสัมผัสที่ผิวหนัง – รู้สึกถึงแผ่นดินหรือสิ่งที่รองรับตัวคุณอยู่ตรงนั้น รวมถึง
  อุณหภูมิและการเคลื่อนไหวของอากาศ และสิ่งอื่นใดที่คุณสัมผัสได้
 - ให้สังเกตความรู้สึกเป็นสุขภายในร่างกายของคุณ ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับสถานที่ที่ปลอดภัยแห่งนี้
 - ในขณะที่คุณอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบและปลอดภัย ให้คุณลองตั้งชื่อสถานที่นี้ไว้ อาจเลือกคําหรือวลีที่จะช่วย
  ให้คุณกลับมาคิดถึงภาพนี้ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
 - คุณอาจเลือกที่จะใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักให้เพลิดเพลินกับความสงบและปลอดโปร่ง คุณสามารถออกไปจากจุด
  นี้ได้ทุกเมื่อตามต้องการ เพียงแค่ลืมตาและรับรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนและกลับมาตื่นตัวใน “ที่นี่และตอนนี้”
 - เมื่อคุณลืมตาขึ้นมาแล้ว ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อปลุกความรู้สึกอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ หายใจต่อไปอย่างสบาย ๆ 
  และเป็นจังหวะ โปรดระลึกว่าคุณเข้าไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ตามที่คุณต้องการ”

แสดงความเข้าอกเข้าใจด้วยการฟังที่อย่างตั้งใจใช้คำาที่มั่นใจและด้วยคำาพูดและภาษากาย โปรดคำานึงว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ผ่านเหตุการณ์ที่ตึงเครียดหรือที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง พวกเขากลัวว่าตัวเองจะเสียสติและคิดว่าไม่มีใครเข้าใจ
พวกเขาและต้องการคนที่ไม่มองว่าพวกเขาทำา “ผิด” 

D. การให้คำาปรึกษาเบื้องต้นเมื่อมาถึงผู้คืนถิ่นมาแล้วกลับมาพร้อมกับความผิดปกติทางจิต

ผู้จัดการเคสควรได้รับรายงานผลวินิจฉัยด้านสุขภาพจิตของผู้คืนถ่ินจากผู้ให้คำาปรึกษาในประเทศเจ้าบ้าน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้จัดการ 
เคสเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะพบกับผู้คืนถ่ินและให้ความช่วยเหลือหากจำาเป็น ถ้าเป็นไปได้ครอบครัวควรมีส่วนร่วมต้ังแต่ ผู้คืนถ่ิน
กลับสู่ภูมิลำาเนา ระหว่างรอให้ผู้คืนถิ่นเดินทางมาถึงผู้จัดการเคสควรตรวจสอบว่าครอบครัวรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้คืน
ถิ่นมากน้อยแค่ไหน และหากจำาเป็นควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นและข้อแนะนำาในทางปฏิบัติ หากไม่สามารถเชิญครอบครัวให้เข้า
มาสู่กระบวนการได้ เม่ือผู้คืนถ่ินเดินทางมาถึง ผู้จัดการเคสควรพบกับผู้คืนถ่ินเป็นรายบุคคลท่ีสนามบินหรือท่ีท่าเรือเข้าประเทศ 
และเชิญผู้คืนถ่ินไปยังสถานท่ีเงียบสงบท่ีแยกออกมา ขอให้พวกเขาน่ังลงและถามไถ่เก่ียวกับการเดินทาง และสุขภาพปัจจุบัน 
ของพวกเขา (“การเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง คุณรู้สึกอย่างไร”) ผู้จัดการเคสควรตรวจสอบกับผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ
จิตที่ได้รับรายงานจากประเทศเจ้าบ้าน

ผู้จัดการเคสอาจถามคำาถามว่า:

ผู้จัดการเคส: “เพื่อนร่วมงานของฉันที่คุณพบใน [ประเทศเจ้าบ้าน] บอกฉันว่าคุณเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเมื่อไม่นานมา
นี้ มันทําให้ใช้ชีวิตคุณลําบากหรือไม่”

คำาถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้คืนถิ่นทราบถึงความผิดปกติของตนหรือไม่

 หากได้รับคำาตอบเชิงบวก การให้คำาปรึกษาในครั้งแรกนี้อาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแผนความช่วยเหลือ พร้อมแผน
 การดำาเนินการโดยทันทีเพื่อดูแลความต้องการขั้นพื้นฐาน:

 ผู้จัดการเคส “ครอบครัวของคุณรู้หรือไม่ว่าคุณกลับมา”

 หากคำาตอบคือใช่ ให้ติดต่อครอบครัว โดยถามว่าญาติคนไหนคือคนที่ผู้คืนถิ่นไว้วางใจที่สุด

 หากคำาตอบคือไม่ใช่ ให้ถามถึงเหตุที่ไม่แจ้งให้ครอบครัวทราบแล้วจึงเสนอความช่วยเหลือ
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 ผู้จัดการเคส “คุณมีที่พักไหม”

 หากไม่มี ให้จัดหาสถานที่พักชั่วคราวพร้อมอาหาร

 ผู้จัดการเคส “คุณมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่”

 ถ้ามี ให้จดหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าไม่มี ให้มอบโทรศัพท์มือถือให้กับผู้คืนถิ่น

 หากได้รับคำาตอบเชิงลบ ซึ่งอาจหมายถึงการมีปัญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงแต่ปฏิเสธ หรือมีการวินิจฉัยผิดพลาด 
 ทั้งนี้ผู้จัดการเคสไม่ได้มีบทบาทที่จะตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้รับและสถานะที่แท้จริงของผู้คืนถิ่น 
 ในกรณีนี้ขอแนะนำาให้ส่งต่อผู้คืนถิ่นไปพบจิตแพทย์ (ถ้ามี) แพทย์ หรือนักจิตวิทยาก่อนที่จะทำาแผนการช่วยเหลือ
 ใด ๆ หรือกำาหนดวันเข้ารับคำาปรึกษา

 ผู้จัดการเคส “คุณทานยารักษาอยู่หรือไม่ เป็นยาอะไร”

วัตถุประสงค์คือการตรวจสอบว่าผู้คืนถ่ินทราบถึงความผิดปกติหรือไม่และเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลยาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
ตรงกับที่ได้รับแจ้งจากผู้คืนถิ่นที่เดินทางพร้อมเอกสารรับรอง

หากได้รับคำาตอบเชิงบวก จุดสำาคัญที่จะต้องตรวจสอบกับผู้คืนถิ่นคือปริมาณยารักษาว่าเพียงพอจนกว่าจะถึงวันนัดติดตาม
ผลทางแพทย์ครั้งถัดไปหรือไม่ หากไม่ใช่ควรส่งต่อผู้คืนถิ่นเป็นการเร่งด่วน ความต่อเนื่องของการดูแลเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
ผู้คืนถิ่นที่มีความผิดปกติทางจิต

หากได้รับคำาตอบเชิงลบ แนะนำาให้ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในทุกกรณี

 ผู้จัดการเคส “คุณพกยาติดตัวมาหรือไม่ คุณทานยาเป็นประจําหรือไม่”

มีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าผู้คืนถิ่นปฏิบัติตามใบสั่งยาหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้จัดการเคสทราบถึงทรัพยากร 
ความเข้มแข็ง และความเร่งด่วนในการติดตามผลการรักษาสำาหรับผู้คืนถิ่น

หากได้รับคำาตอบเชิงบวก กล่าวชมเชยผู้คืนถิ่นและเตือนถึงความสำาคัญของการทานยาเป็นประจำา

หากได้รับคำาตอบเชิงลบ จุดสำาคัญคือการถามถึงเหตุผลและแนะนำาเคล็ดลับในการปฏิบัติตามใบสั่งยา (“คุณอาจตั้งนาฬิกา
ปลุกเพื่อเตือนเวลาทานยา คุณอาจตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์” ในกรณีนี้จำาเป็นต้องมีการส่งต่อ

ในขั้นตอนนี้ผู้จัดการเคสควรสร้างความม่ันใจให้กับผู้คืนถิ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับความพร้อมในการช่วยเหลือของ
สถานที่ให้บริการสุขภาพในประเทศ

หลังจากให้การสนับสนุนด้านอารมณ์เบื้องต้นโปรดคำานึงถึงความเครียดจากการเดินทาง ผู้จัดการเคสควรนัดหมายกับผู้คืน
ถิ่นให้เข้ารับคำาปรึกษาที่สำานักงานขององค์กร ส่วนสำาคัญของขั้นตอนนี้คือ การขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้คืนถิ่นและสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อนของผู้คืนถินโดยได้รับความยินยอมก่อนเสมอ

ตามข้อแนะนำาก่อนหน้าน้ี ผู้คืนถ่ินอาจคิดว่าจำาเป็นต้องพบกับผู้จัดการเคสอีกคร้ังซ่ึงอาจเป็นอาการของความผิดปกติทางจิต 
ผู้จัดการเคสควรค่อย ๆ โน้มน้าวให้ผู้คืนถิ่นเข้ารับความช่วยเหลือ
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อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการตามระบุไว้ข้างต้นควรได้รับการส่งต่อทันทีหาก:
 - พวกเขาแสดงอาการก้าวร้าว
 - พวกเขาบอกว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายหรืออยากฆ่าตัวตาย
 - พวกเขาไม่สามารถจำาเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้ (เช่น ชื่อของตนเอง) หรือบอกว่าไม่สามารถทำากิจวัตรทั่วไปได้ (ตื่น
  นอน กินข้าว หรือการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและอื่น ๆ )
 - พวกเขาแจ้งว่าเม่ือไม่นานมาน้ีเคยตกเป็นผู้เสียหายจากการข่มขืน การทรมาน ถูกกระทำารุนแรง เหย่ือค้ามนุษย์ 
  หรือเป็นพยานในเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจ
 - พวกเขาแจ้งว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดและไม่ได้เสพยามาเป็นเวลานาน
 - ได้รับรายงานว่าพวกเขามีสภาวะทางจิตเวชทำาให้ไม่สามารถสนทนาได้ หรืออาจทำาให้ผู้จัดการเคสรู้สึกไม่สบายใจ 
  เครียด หรือกลัดกลุ้มใจ
 - พวกเขาแจ้งว่าไม่มียาหรือไม่ได้ทานยาตามที่กำาหนด

ผู้จัดการเคสควรคำานึงถึงข้อจำากัดของตนเองเสมอและไม่ควรพยายามทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง สำาหรับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
เฉพาะทางที่จำาเป็นต้องส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผู้จัดการเคสควรอธิบายเหตุผลในการส่งต่อรวมถึงประเภท
ความช่วยเหลือที่ผู้คืนถิ่นควรได้รับอย่างชัดเจน เรียบง่าย พร้อมถามความเห็นของผู้คืนถิ่น (พึงตระหนักถึงประเด็นการตีตรา
ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต)

หากพบสัญญาณของอาการป่วยทางจิต ผู้จัดการเคสควรให้ความดูแลผู้คืนถิ่นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่คำานึงถึงข้อมูลทางสถิติ
และผลการวินิจฉัยใด ๆ ผู้จัดการเคสมีบทบาทสำาคัญในการประคับประคองจิตใจหรือลดความทุกข์ทรมานทางจิตใจของผู้คืน 
ถิ่น เทคนิคการสื่อสารทั้งหมดที่อธิบายไว้ในย่อหน้าด้านบน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและอาการความผิดปกติ
ทางจิตนั้นมีประโยชน์ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ความไว้ใจ และการเตรียมความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่
สังคมให้กับผู้คืนถิ่นที่มีความผิดปกติทางจิต

พึงระลึกว่าผู้จัดการเคสควรสอบถามผู้คืนถิ่นทุกคนไม่ว่าผู้คืนถิ่นจะมีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่ก็ตามเพื่อ

1. ตรวจสอบว่าผู้คืนถิ่นมียาติดตัวมาด้วยหรือไม่ (หากผู้จัดการเคสสงสัยว่าผู้คืนถิ่นอาจไม่ปฏิบัติตามใบสั่งยา ควรขอความ
 ช่วยเหลือจากครอบครัวผู้คืนถิ่น)
2. ตรวจสอบว่าครอบครัวของผู้คืนถิ่นทราบถึงความผิดปกติและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือญาติของพวกเขาหรือไม่
3. ตรวจสอบว่าผู้คืนถิ่นและครอบครัวมีความมั่นใจหรือไม่

หากสถานการณ์เอื้ออำานวย ควรจัดการประชุมสำาหรับผู้ดูแลเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและวิธี
การให้ความช่วยเหลือผู้คืนถิ่นที่มีความผิดปกติทางจิต

E. การช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางจิต (ข้อแนะนำาโดยละเอียด)

E.1 ความผิดปกติทางจิต

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่าร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ของประชากรได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางจิตอย่าง
รุนแรง และประมาณร้อยละ 10 มีความผิดปกติทางจิตที่ไม่รุนแรงหรือปานกลาง ข้อมูลทางคลินิกเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้อาจไม่ได้ถูกนำามาพิจารณา ความผิดปกติทางจิตที่รุนแรงคืออาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
บุคคลเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเป็นอาการเรื้อรัง ในขณะที่ความผิดปกติทางจิตในระดับต่ำาถึงปานกลางจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของบุคคลในระดับท่ีร้ายแรงเท่ากับความผิดปกติทางจิตท่ีรุนแรง หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนใหญ่ผู่ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากความผิดปกติทางจิตยังคงดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติ และมีแนวโน้มที่จะหายได้ตามกาลเวลาและหากได้รับ
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ความช่วยเหลือ  ความผิดปกติทางจิตประเภทเดียวกัน เช่น ภาวะซึมเศร้าอาจมีระดับอาการเล็กน้อย  ปานกลาง หรือรุนแรง
มาก ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาและความรุนแรงของอาการ ในขณะที่ความผิดปกติประเภทอื่น ๆ เช่น โรคจิต (กลุ่มโรคที่มี
ความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้) เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากตามคำาจำากัดความ ผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานน้ันยังไม่พบข้อสรุปว่าผู้โยกย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่มีการพัฒนาความผิดปกติทางจิตมากกว่าประชากรที่ไม่ใช่
ผู้โยกย้ายถิ่นมากกว่าหรือไม่ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบฉบับล่าสุดได้ทำาการทบทวนผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ
ที่สุดให้ข้อสรุปว่าไม่มีความแตกต่างที่มีนัยสำาคัญ นอกเหนือจากภาวะเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) ที่
พบว่าในกลุ่มผู้ลี้ภัย12 และเหยื่อการค้ามนุษย์13 มีจำานวนที่เพิ่มสูงขึ้น การศึกษาอื่น ๆ ได้ยืนยันถึงความชุกความผิดปกติทาง
จิตและภาวะซึมเศร้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ตามความแตกต่างเหล่านี้แม้ว่าจะมีความสำาคัญทาง
สถิติแต่ค่าสัมบูรณ์ของสัดส่วนยังคงต่ำาอยู่ นอกจากนี้พบว่าจำานวนการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้คืนถิ่นมีอยู่น้อยและยัง
ไม่พบข้อสรุป โดยรวมแล้วแม้ว่าแรงงานคืนถิ่นมักจะอยู่ภายใต้ปัจจัยความเครียดและต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านจิต
สังคม แต่มักจะไม่ได้พัฒนาไปสู่ภาวะความผิดปกติทางจิต ซึ่งโดยหลักการแล้วเราอาจคาดว่ากลุ่มผู้คืนถิ่นจะมีสัดส่วนผู้ที่
มีความผิดปกติทางจิตที่รุนแรงเช่นเดียวกับกลุ่มประชากรอื่น ๆ (ร้อยละ 2 - 3) และความผิดปกติทางจิตระดับที่ไม่รุนแรงถึง
ปานกลางที่มีความชุกสูงกว่าและมักจะลดลงตามกาลเวลาและจากความช่วยเหลือทางสังคมและจิตสังคม

นอกจากนี้ในกลุ่มผู้คืนถิ่นที่ผ่านโปรแกรมให้ความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาด้านมนุษยธรรม เช่น ผู้คืนถิ่นจากศูนย์กักกัน
ผู้อพยพในลิเบียต่างได้รับประสบการณ์ความรุนแรง การทรมาน ความรุนแรงทางเพศ การคุกคามและการแสวงหา
ประโยชน์อย่างรุนแรงท่ีเกิดข้ึนซ้ำาแล้วซ้ำาเล่ามากกว่าผู้โยกย้ายถ่ินฐานกลุ่มอ่ืน ๆ  และอาจส่งผลให้ความชุกของความผิดปกติทาง
จิตท่ีสูงข้ึน14 

ท้ายที่สุดแล้วการกักกันด้วยเหตุผลของฝ่ายปกครองนั้นเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและ
เป็นประเด็นที่ควรคำานึงถึงเมื่อต้องดูแลผู้คืนถิ่นที่เคยถูกควบคุมตัวในสถานกักกันมาก่อน

จึงสรุปได้ว่าไม่อาจเหมารวมว่าผู้คืนถิ่นเป็นกลุ่มเปราะบางต่อความผิดปกติทางจิตทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
อย่าง เช่น ประวัติส่วนตัว ความเปราะบางในปัจจุบัน ปัจจัยความเครียดที่ต้องเผชิญในช่วงการโยกย้ายถิ่นฐานและการคืน
ถิ่น และการเข้าถึงบริการช่วยเหลือภายในวัฏจักรการโยกย้ายถิ่นฐาน

หากอ้างอิงผลจากการวิเคราะห์สภาพจิตใจท่ีเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุดในกลุ่มผู้คืนถิ่นโดยสมัครใจตามข้อมูลที่บันทึกไว้โดยไอ
โอเอ็ม กลุ่มผู้คืนถิ่นจากเนเธอร์แลนด์พบว่ารูปแบบความผิดปกติทางจิตที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคซึมเศร้า โรคจิต และภาวะ
เครียดหลังจากประสบเหตุการณ์รุนแรง (PTSD)

ในกรณีความช่วยเหลือการกลับภูมิลำาเนาโดยสมัครใจ ตามกฎและข้อบังคับของไอเอ็ม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภาคี
หน่วยงานภาคีอื่น ๆ เช่น รัฐบาล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติ การคืนถิ่นควรเกิดขึ้น
ในกรณีดังต่อไปนี้:

54 Priebe, S. and D. Giacco and R. El-Nagib Public health aspects of mental health among migrants and refugees: a review of the evidence on 
mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European Region.Public health aspects of mental health among 
migrants and refugees: a review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular migrants in the WHO European 
Region. Health Evidence Network synthesis report 47 (WHO, Copenhagen, 2016)

55 Ottisova, L., S. Hemmings, L.M. Howard, C. Zimmerman and S. Oram  Prevalence and risk of violence and the mental, physical and sexual 
health problems associated with human trafficking: an updated systematic review. Epidemeology and Psychiatric Sciences, Aug;25(4):317-41 (2016)
53 Schinina, G. และ T.E Zanghellini, Internal and International Migration and its Impact on the Mental Health of Migrants. In: Moussaoui D., D. Bhugra, 
A. Ventriglio (eds) Mental Health and Illness in Migration. Mental Health and Illness Worldwide (Springer, Singapore, 2018)
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1. ผู้โยกย้ายถิ่นฐานตัดสินใจหลังจากได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีความสามารถในการตัดสินใจโดยสมบูรณ์15

2. การเดินทางและการคืนถิ่นไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้โยกย้ายถิ่นฐานอันเกี่ยวเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยทาง
 จิตใจ
3. การได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง

ดังน้ันเม่ือกลับภูมิลำาเนา ตามหลักการผู้โยกย้ายถ่ินฐานควรเป็นผู้ตัดสินใจและสามารถใช้ชีวิตปกติได้ในระดับหน่ึงและมีระบบ 
การส่งต่อหากผู้คืนถิ่นมีอาการผิดปกติทางจิต ที่จะต้องกำาหนดตั้งแต่ยังอยู่ในประเทศ

ผู้คืนถ่ินท่ีมีความผิดปกติทางจิตมีความต้องการท่ีไม่จำากัดเฉพาะความผิดปกติเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขายังเป็นปัจเจกบุคคล 
ที่มีความต้องการนอกเหนือจากอาการเจ็บป่วย เช่น ทรัพยากร และแผนการ ด้วยเหตุนี้จึงควรได้รับคำาปรึกษาช่วยเหลือใน
การกลับคืนสู่สังคม ดังนั้นการที่ผู้จัดการเคสมีความรู้พื้นฐานในเรื่องความผิดปกติทางจิตที่พบบ่อยที่สุดสามประเภท จะช่วย
ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้โยกย้ายถ่ินฐานท่ีมีภาวะดังกล่าวซ่ึงอาจแสดงอาการออกมาระหว่างการให้คำาปรึกษา ดังน้ันผู้จัดการ 
เคสควรปรับการสื่อสารให้เหมาะสม

ข้อควรระวัง การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตของผู้รับผลประโยชน์นั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบผู้จัดการเคสและถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม เพราะสภาวะความผิดปกติทางจิตควรถูกกำาหนดโดยกลุ่มอาการ ความรุนแรง ระยะเวลาท่ีแสดงอาการ 
และปฏิสัมพันธ์ การทำาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาการและความผิดปกติทางจิตโดยไม่ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ 
ทางคลินิกนั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำาไปสู่การตีตรา การส่งต่อผู้ป่วยเกินความจำาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงความ
สัมพันธ์โดยรวมของผู้จัดการเคสและผู้คืนถิ่นในระหว่างการให้คำาปรึกษา คู่มือนี้กำาหนดข้อบ่งชี้เกี่ยวการตัดสินใจว่าเมื่อใด
ผู้จัดการเคสควรจะส่งต่อผู้มีภาวะผิดปกติทางจิตไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต หรือเสนอการส่งต่อเป็นทางเลือกให้กับผู้
คืนถิ่น ในเคสอื่น ๆ ผู้จัดการเคสควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัย ข้อบ่งชี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างเป็นเคล็ดลับการสื่อสารกับผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงก่อนออกเดินทางหรือหลังเดินทางมาถึงก่อน
ที่จะเริ่มการให้คำาปรึกษา

หมวดต่อไปนี้จะกล่าวถึงข้อแนะนำาด้านการรับรู้และการทำางานกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าท่ีมีความผิดปกติ
ทางจิตและมีภาวะเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์อย่างรุนแรง

E.2 โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตท่ีมีลักษณะของอารมณ์หดหู่ที่ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมและความทุกข์ทรมานจากเบื้อง
ลึกที่พบได้โดยทั่วไปทีมีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะแตกต่างจากความเศร้าที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำาวันและมีความ
รุนแรงน้อยกว่ามาก โรคซึมเศร้าหรือที่เรียกว่า 'ภาวะซึมเศร้า' มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อตัวเองและต่อสิ่งต่าง ๆ 
รวมถึงการกิน การนอน และการกระทำา อาการทั่วไปของโรคซึมเศร้า ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจในตนเองต่ำา การสูญ
เสียความสนใจหรือความสุขในการทำากิจกรรม อ่อนเพลีย และมีอาการเจ็บปวดโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โรคซึมเศร้าเป็น
ความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุดในประชากรทั่วไป และมักจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รบกวนในการใช้ชีวิตประจำาวัน 
ตลอดจนทำาให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยและครอบครัว

57 ข้อมูลอ้างอิงโดยส่วนใหญ่มาจากกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักร "พระราชบัญญัติความสามารถทางจิต (Mental Capacity Act)" ซึ่งกำาหนดกรอบประเภทอาการทางจิต
ของผู้ที่ขาดความสามารถการตัดสินให้ความยินยอมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและรับการบำาบัดรักษา โดยกำาหนดให้ใช้หลักการเดียวกันกับความยินยอมรับการบำาบัด
รักษาทุกรูปแบบ (IOM, 2014) สิ่งที่สำาคัญคือการระบุว่าความสามารถทางจิตนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งหมายความว่าผู้ย้ายถิ่นที่ในปัจจุบันไม่สามารถตัดสิน
ใจให้ความยินยอมรับการรักษาอาจกลับมามีความสามารถในการตัดสินใจได้โดยสมบูรณ์ในภายหลัง ความสามารถในตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำาบัดรักษาโดยสมบูรณ์ 
เป็นการบ่งบอกถึงการมีความสามารถทางจิตที่เพียงพอในการทำาความเข้าใจและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับปัญหา และมีความเข้าใจและการยอมรับผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นจากการตัดสินใจนั้น ๆโดยทั่วไปสันนิษฐานว่าบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปี (เด็ก) หรือมีปัญหาสุขภาพจิตเป็นผู้ที่ขาดความความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับ
การบำาบัดรักษา (IOM, 2016 - IN/236)

57
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อาการของโรคซึมเศร้า

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายซึ่งหมายความส่งผลให้เกิดอาการทั้งทางจิตใจและ
ร่างกาย อาการโรคซึมเศร้าที่พบมากที่สุดแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง:

ตารางที่ A.2: อาการทางจิตใจและร่างกายของผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ

ตามรายงานพบว่าผู้คืนถิ่นที่เป็นโรคซึมเศร้ามักมีอาการทางร่างกาย เช่น ความเหนื่อยล้า ปวดศีรษะและปวดร่างกาย ผู้
จัดการเคสท่ีได้รับรายงานการวินิจฉัยไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบอาการทางจิตหรือทางร่างกายเพิ่มเติมแต่ควรทราบว่าที่มา
ของอาการเหล่านั้นเกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจ  พึงตระหนักว่าอาการเชิงลบบางอย่างเหล่านี้เป็นอาการปกติ แต่อาการที่
เป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติทางจิตคืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งต้องประเมินผ่านการสัมภาษณ์ทางคลินิกเท่านั้นเพื่อ
ปรับแนวทางการให้คำาปรึกษาการสื่อสารและพฤติกรรมตามข้อมูลดังกล่าว เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงข้อแนะนำาเกี่ยวกับอาการ
ความผิดปกติทางจิตที่แตกต่างกัน

อาการทางจิต

ความเศร้าและอารมณ์หดหู่

โดยทั่วไปอาการอาจจะแสดงไม่ชัดเจนในตอนแรก คนที่มีอาการซึมเศร้าบางคนอาจจะปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือ
หดหู่ หรือบอกว่าพวกเขาไม่เป็นอะไร ส่วนใหญ่จะรายงานเฉพาะปัญหาด้านร่างกาย ในขณะที่บางคนอาจมีอาการซึมเศร้า
มากจนอยู่เงียบ ๆ และไม่บ่นอะไร

ห้องที่ให้คำาปรึกษาอาจมีแต่ความเงียบและเห็นได้ชัดว่าผู้คืนถิ่นมีความทุกข์  อย่างไรก็ตามผู้จัดการเคสที่ตระหนักถึงอาการ
ของความผิดปกติดังกล่าว จะต้องไม่กังวลและไม่บังคับให้ผู้คืนถิ่นที่มีอาการซึมเศร้างแสดงอาการเป็นอย่างอื่น เพราะจะ
ทำาให้เกิดอาการต่อต้านและเป็นอันตราย ผู้จัดการเคสควรพูดด้วยน้ำาเสียงอบอุ่น ให้พลังและการมองโลกในแง่ดี โดยให้ปรับ
ระยะเวลาของการสนทนาให้เหมาะกับความสามารถในการฟัง  ความเข้าใจ และการตอบของผู้คืนถิ่น ควรหลีกเลี่ยงการขอ
ให้ผู้คืนถิ่นเล่าซ้ำาถึงเรื่องที่สะเทือนใจโดยไม่จำาเป็น นอกจากนี้ไม่ควรกล่าวถึงหัวข้อที่สะกิดให้เกิดความคิดซึมเศร้า เช่น การ
สูญเสียโดยทั่วไป การเสียชีวิตของใครบางคน ความเสี่ยงที่จะป่วย สถานการณ์ยากลำาบากของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หรือผู้คืน
ถิ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจทำาร้ายตัวเองอย่างไร

อาการทางจิตใจ อาการทางร่างกาย

ความเศร้าและอารมณ์หดหู่

มีสมาธิลดลง ความสนใจและความจำาถดถอย

ความพึงพอใจในตัวเองและความมั่นใจในตัวเองลดลง

รู้สึกท้อแท้หมดหวังและมองโลกในแง่ร้าย

มีความคิดเรื่องความไม่คู่ควร ความไร้ประโยชน์
หรือความรู้สึกผิด

ขาดความสนใจหรือความสุขในการทำากิจกรรมทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมด

อ่อนเพลียหรือหมดแรง

เบื่ออาหาร น้ำาหนักลด

กระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่ง หรือเชื่องช้าลง

ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ

อาการปวดหัว

นอนไม่หลับ
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ผู้ให้คำาปรึกษาอาจแนะนำาให้ผู้คืนถิ่นเลือกที่นั่งดูแลเรื่องความสะดวกสบายเช่น น้ำาดื่ม และถามถึงความรู้สึกของผู้คืนถิ่นเป็น
ครั้งคราว หรือเสนอความช่วยเหลือ

ทัศนคติที่เข้าอกเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ (ดูความแตกต่างระหว่างความเข้า
อกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ)

ขาดความสนใจหรือความสุขในการทํากิจกรรมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

ผู้จัดการเคสควรพิจารณาถึงความกังวลเก่ียวกับตนเองและความรู้สึกผิดของผู้คืนถ่ินท่ีมีอาการซึมเศร้า เน่ืองจากการวางแผน 
การกลับคืนสู่สังคมด้วยกิจกรรมที่ผู้คืนถิ่นเคยชอบ (หรือครอบครัวของเขา) ก่อนที่ความผิดปกติทางจิตจะพัฒนาขึ้นอาจไม่มี
ประโยชน์ สิ่งที่มีประโยชน์ในขั้นตอนนี้คือ การยอมรับความยากลำาบากของผู้คืนถิ่น รับฟังด้วยความตั้งใจ และบอกตัวเลือก
การกลับคืนสู่สังคมท่ีมีอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลบำาบัดความผิดปกติทางจิต น่ีเป็นส่ิงเดียวท่ีสร้างความ
สนใจให้กับผู้คืนถิ่นได้ในขั้นตอนนี้ ซึ่งอาจจะค่อย ๆ  โน้มน้าวให้ผู้คืนถิ่นเริ่มทำากิจกรรมง่าย ๆ  ก่อนโดยไม่บังคับให้ทำากิจกรรม
ที่เคยชื่นชอบ

มีสมาธิลดลง ความสนใจและความจําถดถอย

การทำางานของจิตของผู้ที่อาการซึมเศร้านั้นที่จำากัดเพราะใจของพวกเขาจะคิดถึงแต่ความกังวลด้านสุขภาพ ความรู้สึกผิด
และรู้สึกไร้ประโยชน์ ผู้จัดการเคสต้องคำานึงถึงข้อจากัดเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่ซับซ้อน ถามคำาถามมาก
เกินไป การให้เหตุผลแบบนามธรรม และแสดงอาการประหลาดใจหากผู้คืนถิ่นจำาข้อมูลใด ๆ ที่เพิ่งบอกไปไม่ได้ ผู้จัดการ
เคสควรพูดย้ำาข้อมูลข้อแนะนำาและแนวทางมากกว่าหนึ่งครั้ง อาการนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความบกพร่องทางปัญญา เพียงแต่
กระบวนการทางสมองในการพิจารณาข้อมูลของพวกเขาจะใช้เวลานานกว่า การให้คำาปรึกษาควรให้ความสำาคัญไปที่ความ
ต้องการขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน และแสดงความเต็มใจที่จะช่วยหาทางออกที่เป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบของความผิดปกติ
ทางจิต นี่คือสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับผู้คืนถิ่นในขั้นตอนนี้

ความพึงพอใจในตัวเองและความมั่นใจในตัวเองลดลง

ผู้คืนถิ่นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจรู้สึกผิดต่อสภาวะของตนเอง ส่งผลให้ความพึงพอใจในตัวเองลดลงไปมากและส่งกระทบ
ต่อระดับความม่ันใจจนคิดว่าตัวเองจะไม่มีประโยชน์ใด ๆ ในการกลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตามเร่ืองน้ีไม่ใช่หน้าท่ีของผู้จัดการ 
เคสที่จะช่วยบำาบัดความรู้สึกของผู้คืนถิ่นและเปลี่ยนการรับรู้ของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้จัดการเคสอาจให้กำาลังใจพร้อมทั้ง
ชื่นชมความพยายามของผู้คืนถิ่นในการกลับคืนสู่สังคม ในการวางแผนการกลับคืนสู่สังคมผู้จัดการที่ดูแลงานอาจมีส่วนร่วม 
ถ้าเป็นไปได้ควรได้รับความยินยอมของผู้คืนถิ่นและครอบครัว หลังจากสมาชิกครอบครัวได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ผิดปกติทางจิตแล้ว พวกเขาจะสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นอกเหนือจากความ
ช่วยเหลือทางจิตใจหรือการให้ยารักษาใด ๆ เพื่อเริ่มกระบวนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ

มีความคิดเรื่องความไม่คู่ควร ความไร้ประโยชน์ หรือความรู้สึกผิด

ผู้คืนถิ่นที่เป็นโรคซึมเศร้ามักยึดติดกับความเชื่อที่จำากัดความสามารถตัวเอง และโทษตัวเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งนี้ทำา
ให้พวกเขารู้สึกติดและจมปลักอยู่กับความเสียใจ การด่าว่าและกล่าวโทษตัวเอง ผู้จัดการเคสที่ทราบลักษณะทั่วไปของความ
ผิดปกติทางจิตนี้ ไม่ควรตั้งคำาถามกับความเชื่อของผู้คืนถิ่น แต่แสดงให้เห็นถึงความมใส่ใจ รับทราบถึงสถานการณ์ของพวก
เขา ทำาหน้าที่เป็นการสนับสนุนและทำางานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ

รู้สึกท้อแท้หมดหวังและมองโลกในแง่ร้าย
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ผู้จัดการเคสควรหลีกเล่ียงการวางแผนงานการกลับคืนสู่สังคมท่ียากจนเกินไปซ่ึงอาจจะทำาให้ไม่ประสบผลสำาเร็จ  ส่ิงท่ีสำาคัญ
ที่สุดในขั้นตอนนี้คือการยอมรับมุมมองของผู้คืนถิ่นและส่งต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

อาการทางร่างกาย

อ่อนเพลียหรือหมดแรง

ผู้จัดการเคสต้องคำานึงถึงอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคซึมเศร้า และปรับระยะเวลาของการสัมภาษณ์เพื่อให้คำาปรึกษาตาม
ความสามารถในการนั่งฟัง ทำาความเข้าใจและตอบสนองของผู้คืนถิ่น ผู้คืนถิ่นอาจดูรำาคาญและไม่กระตือรือร้น ลักษณะดัง
กล่าวเป็นเพียงผลของอาการอ่อนเพลีย อาจใช้เวลาของการสัมภาษณ์ให้คำาปรึกษาน้อยกว่าปกติและทำาตามความเห็นของผู้
คืนถิ่น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับการให้คำาปรึกษาให้เข้ากับโอกาสและความต้องการของผู้คืนถิ่น รวมทั้งไม่บังคับให้ผู้คืน
ถิ่นปรับตัวให้เข้ากับการให้คำาปรึกษา ผู้จัดการเคสอาจสอบถามกับผู้คืนถิ่นว่าเห็นควรมให้สัมภาษณ์ต่อหรือไม่ หรือควรหยุด
และเลื่อนไปครั้งหน้า

นอนไม่หลับ

อาการทั่วไปของความผิดปกติทางจิตนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้คืนถิ่นที่เป็นโรคซึมเศร้า จะนอนไม่หลับหรือมีปัญหาในการนอน
หลับ แต่ก็อาจเกิดอาการในทางตรงกันข้าม เช่น พวกเขาอาจมารับคำาปรึกษาด้วยอาการง่วงนอนและอาจหลับไปในขณะที่
สนทนา แน่นอนว่าผู้คืนถิ่นไม่ควรถูกตำาหนิในพฤติกรรมดังกล่าว ผู้จัดการเคสที่ตระหนักในเรื่องนี้จะปรับระยะเวลาของการ
ให้คำาปรึกษาให้เป็นไปตามความสามารถของผู้คืนถิ่นในการฟัง การเข้าใจและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ควรเสนอการ
หยุดพักบ่อยครั้ง หรือจัดทำาการให้คำาปรึกษาหลายครั้งแต่ระยะเวลาสั้นลง ควรสอบถามกับผู้คืนถิ่นเสมอว่าครอบครัวของ
หรือแพทย์ของพวกเขาว่าได้รับแจ้งเก่ียวปัญหาการนอนหลับหรือไม่ตามความเหมาะสม ผู้จัดการเคสอาจเตือนผู้คืนถ่ินให้เห็น 
ถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามใบสั่งยา

เบื่ออาหาร น้ําหนักลด
ผู้จัดการเคสควรตระหนักว่าน้ำาหนักลดอาจเกิดจากการขาดสารอาหารหรือความเจ็บป่วยทางร่างกาย และในทางตรงกันข้าม 
คือน้ำาหนักขึ้นรวมถึงความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้น

กระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่ง หรือเชื่องช้าลง

ผู้จัดการเคสอาจสังเกตเห็นว่าผู้คืนถิ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเคลื่อนไหวได้ช้าลงและไม่แน่ใจเวลาทำาสิ่งง่าย ๆ (เช่น การหยิบแก้ว
น้ำา ยืนขึ้นจากเก้าอี้เข้า หรือเดินออกจากห้อง) หรือในทางกลับกันคือมีอาการกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่ง ในกรณีนี้ผู้จัดการ
เคสจะให้การดูแลช่วยเหลือผู้คืนถิ่นในเวลานั่ง ลุกขึ้นยืน และเวลาเดินไปมาในพื้นที่ขององค์กรซึ่งจะช่วยพวกเขาจะทำาตาม
แผนการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเหมาะสม

อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ

อาการเหล่าน้ีเป็นอาการทางร่างกายท่ีพบได้บ่อยในกลุ่มคนท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ผู้จัดการเคสอาจสังเกตเห็นการหดตัวของกล้าม
เน้ือ นั่งลำาบาก และหน้าตาบูดเบี้ยวจากความเจ็บปวด ควรดูแลผู้คืนถิ่นโดยแนะนำาให้พวกเขาเลือกที่นั่ง อำานวยความสะดวก
สบาย และมีช่วงเวลาพัก

ผู้จัดการเคสควรส่งต่อผู้คืนถิ่นไปพบแพทย์โดยทันทีหากสังเกตเห็นอารมณ์แปรปรวน หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่ว่าจะใน
ด้านใด หรือหากผู้คืนถิ่นบอกว่าคิดฆ่าตัวตาย
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ควรเน้นย้ำาถึงความสำาคัญว่าทัศนคติของผู้จัดการเคสและวิธีการสนทนาของพวกเขามีอิทธิพลต่อผู้คืนถิ่นที่เข้ารับการปรึกษา 
ซึ่งอาจมีอิทธิพลในเชิงบวกหรือเชิงลบ เมื่อความผิดปกติทางจิตได้รับการเคารพยอมรับ ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และ
ไม่ดูแคลนจะช่วยให้เกิดอิทธิพลเชิงบวก เมื่อมีการกระทำาโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์จะทำาให้เกิดอิทธิพลเชิงลบ ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าคิดว่าความรู้สึกและสภาพของพวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไป ความเชื่อ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาการป่วย และเป็นจุดสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง

การสื่อสารกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นโรคซึมเศร้า

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีคนอยู่รอบ ๆ ตัว จุดสำาคัญคือลดการอยู่อย่างโดดเดี่ยวของผู้เป็นโรค
ซึมเศร้าแต่ไม่ควรบังคับให้เข้าสังคม  น่ีคือเหตุผลท่ีควรให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของผู้คืนถ่ินท่ีมีอาการ
ดังกล่าว

คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงจะรู้สึก “ผิด” และพวกเขาอาจตอบสนองเชิงลบต่อทุกสิ่งที่ผู้อื่นพูดกับพวกเขา สิ่งสำาคัญคือ
อย่าท้อแท้หรือถือสาหากผู้โยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าวแสดงอาการไม่เป็นมิตร ก้าวร้าวหรือซึมเศร้า

เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ ผู้ให้คำาปรึกษาอาจไม่จำาเป็นต้องเข้าใจว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นโรคซึมเศร้ากำาลังรู้สึกอย่างไร  
การพยายามที่จะทำาความเข้าใจดังกล่าวอาจดูไม่มีความจริงใจ โปรดคำานึงว่าโรคซึมเศร้าสามารถลดความสามารถในการนึก
ถึงคำาและวลี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจพบว่าตัวเองกำาลังสนทนาทางเดียว

หากผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นโรคซึมเศร้าพูดว่ามีอยากฆ่าตัวตาย หรือผู้จัดการเคสเชื่อว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานคิดถึงการฆ่าตัวตาย 
ควรส่งต่อไปพบจิตแพทย์หรือแพทย์โดยทันที

ผู้จัดการเคสอาจใช้เคล็ดลับในการพูดคุยกับคนที่มีอาการซึมเศร้า:

• สิ่งที่สำาคัญประการแรกคือการยอมรับในความผิดปกติทางจิต เมื่อใดที่ทราบ และไม่ควรดูแคลน
 “ฉันรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับความยากลําบากและฉันรู้ว่ามันยาก มันไม่ใช่ความผิดของคุณ มีอะไรให้ฉันช่วยไหม”
• ทำาให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาหรือเธอ
 “ถ้าคุณรู้สึกอยากคุยเมื่อไหร่ ฉันยินดีที่จะรับฟัง และช่วยคิดว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร”

การใช้เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจเป็นส่วนสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างประโยคสั้นและเป็นรูปธรรม

• ขอแนะนำาให้อธิบายกับผู้คืนถ่ินว่ามีวิธีบำาบัดรักษาหลายรูปแบบ เช่น การใช้ยารักษาด้วยยา การสนับสนุนด้านจิตใจและ
 จิตบำาบัด แลัวค่อยอธิบายองค์ประกอบของการบำาบัดรักษาเพิ่มเติมดังนี้:
 “แพทย์จะช่วยคุณและจะให้ยาที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้น”

• ให้ความหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะในปัจจุบัน
 “แม้ว่าคุณอาจไม่เชื่อฉัน แต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม”

เมื่อพูดคุยกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นโรคซึมเศร้า คำาพูดบางอย่างอาจเป็นโทษและควรหลีกเลี่ยง ดังนี้:

• ให้ความหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะในปัจจุบัน
 “แม้ว่าคุณอาจไม่เชื่อฉัน แต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม”
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เมื่อพูดคุยกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นโรคซึมเศร้า คำาพูดบางอย่างอาจเป็นโทษและควรหลีกเลี่ยง ดังนี้:

• “ทุกคนก็เคยพบกับเรื่องที่ไม่ดีมาก่อน...”
• “สู้ ๆ” หรือ “ยิ้มหน่อยสิ”
• “หยุดสมเพชตัวเองได้แล้ว”
• “สิ่งที่คุณต้องทําคือ กระตือรือร้นให้มากขึ้น หาอะไรทําหรือหาเพื่อนสิ”
• “ให้จําไว้ว่า ชีวิตคือสิ่งสวยงามและคุณยังมีชีวิตอยู่”
• “เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเสมอ”

ความคิดเห็นท้ังหมดข้างต้นมีแนวโน้มท่ีจะทำาให้ผู้คืนถ่ินที่เป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกขัดข้องใจเเพราะแสดงให้เห็นว่าการขาดความ
รู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ผู้จัดการเคสหลายคนเลือกใช้คำาแบบนี้เพราะพวกเขาไม่มีประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับ
ภาวะซึมเศร้าจุดสำาคัญคือไม่ควรพยายามแก้ไขปัญหา แต่จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเตือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถึงความ
สำาคัญของยาและการปฏิบัติตัวตามแนวทางบำาบัดฟื้นฟู

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ตามที่ระบุไว้เบื้องต้น แล้วผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นที่จะสามารถให้คำาปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ ซึ่งในกรณีของโรค
ซึมเศร้าจะมีประโยชน์สำาหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือปานกลาง และทราบถึงปัจจัยความเครียดทางจิตสังคม (สาเหตุที่
ชัดเจน)

หากไม่มีนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำาปรึกษาผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมควรส่งต่อผู้คืนถิ่นไปพบแพทย์จะเป็นการดีกว่าหาก
ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกว่ามีคนคอยให้ความช่วยเหลือ

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับบุคคล

การดำาเนินการสนับสนุนด้านจิตสังคมช่วยเหลือผู้คืนถิ่นในด้าน:

• ตระหนักถึงปัญหาของตนเอง
• ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงของการกลับคืนสู่สังคม
• ลดความรู้สึกผิด
• ลดความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขารู้สึก “ไม่สมควร”
• เพิ่มความภูมิใจในตนเอง
• ลดความรู้สึกว่าถูกตีตรา
• ผสานรวมเข้ากับชุมชน

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับครอบครัว

ถ้าเป็นไปได้ครอบครัวควรมีส่วนร่วม ผู้จัดการเคสสามารถช่วยครอบครัวได้ดังนี้:

• แจ้งให้ทราบถึงอาการเจ็บป่วยของญาติ
• กําหนดสมาชิกในครอบครัวที่ผู้ย้ายถิ่นกลับไว้วางใจมากกว่าคนอื่นและใครที่ดูแลพวกเขาได้เป็นอย่างดี
• แนะนําว่าครอบครัวไม่ควรบังคับให้บุคคลน้ันทําอะไรนอกจากชวนให้เขาหรือเธอกลับมาทํากิจกรรมเคยชอบอีกคร้ังหน่ึง
• กําหนดกิจกรรมทางสังคมขนาดย่อมแต่ไม่ควรบังคับให้มีส่วนร่วม
• หารือเกี่ยวกับความสําคัญของยารักษาและการปฏิบัติตามใบสั่งยา
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• ค้นหาการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับชุมชน

จุดสำาคัญคือต้องช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานกับชุมชนให้เข้าใจภาวะความผิดปกติทางจิต ซึ่งดำาเนินการผ่านผู้นำาชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว แนวทางการปฏิบัติที่ดีคือ การจัดบรรยายสรุปแบบกลุ่มร่วมกันระหว่างผู้จัดการเคสและผู้นำาชุมชน 
(และแพทย์ หากทำาได้) โดยมีครอบครัวเข้าร่วม แต่ไม่จำาเป็นต้องให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าร่วม  ซึ่งจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการตีตรา และสร้างสภาพแวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

E.3 โรคจิต

โรคจิตเป็นสภาวะทางจิตผิดปกติซึ่งกำาหนดจากลักษณะการหลุดไปจากโลกแห่งความจริง บุคคลนั้นที่มีสติและตื่นตัว แต่
ราวกับว่าเขาอาศัยอยู่ในโลกความเป็นจริงที่ต่างออกไปที่มีแต่เพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้ เขาไม่ได้ฝันและยืนยันเในสิ่งที่พวกเขา
เชื่อมั่นว่าเป็นความจริง

ตัวอย่าง:

เขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่โดยปกติแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกัน และกระโดดจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งอื่น ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้:

• ผู้จัดการเคส: “คุณบอกชื่อคุณได้ไหม”
• ผู้ตอบ: “ชื่อของฉันเหรอ ฉันชื่ออัคราม อัครามแต่งงานแล้ว คุณแต่งงานแล้วหรือ การแต่งงานเป็นสิ่งที่ดี คุณอยาก
 แต่งงานกับฉันไหม”

โดยเริ่มต้นประโยคจากเรื่องหนึ่ง แต่ก่อนที่ประโยคจะจบเขากลับไปคุยอีกเรื่องหนึ่งดังนี้:

• ผู้จัดการเคส: “คุณอาศัยอยู่ที่ไหน”
• ผู้ตอบ: “ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านวันจันทร์ วันจันทร์ วันจันทร์เป็นสีฟ้า วันศุกร์เป็นสีดํา”

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นประโยคยากที่จะเข้าใจ เขาจะใช้คำาศัพท์ที่คิดขึ้นมาเอง แต่ฟังไม่เป็นคำาศัพท์สำาหรับผู้อื่น

• ผู้จัดการเคส: “คุณชื่ออะไร”
• บุคคล: “ทรา บิ บิ บิ ทา ทา ทา”

 แม้ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคจิตได้ แต่มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย:

ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายถึงสาเหตุของภาวะโรคจิตในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่มีหลายปัจจัย
เกี่ยวข้อง

ชีวภาพ จิตวิทยา สังคม

• ความเปราะบางทางพันธุกรรม
• การใช้สารเช่น กัญชา
• ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
• ความเสียหายของสมองและการติดเช้ือ
• การพัฒนาระบบประสาทผิดปกติ

• สถานการณ์ตึงเครียดในชีวิต
• สภาพแวดล้อมของครอบครัวท่ีวุ่นวาย
 ปั่นป่วน
• ประสบการณ์ท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ
• ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

• การสูญเสียบุคคลที่รัก
• ถูกขับไล่ออกจากที่ที่อยู่
• ถูกกักชัง
• พบเห็นความรุนแรง
• เคยเป็นผู้ถูกกระทำารุนแรง



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

223

ดังที่กล่าวว่าบุคคลนั้นมีสติ แต่มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน และมีความผิดปกติทางความคิดซึ่งหมายความว่าพวกเขา
เชื่อว่าเป็นความจริงแม้ว่าจะไม่ใช่ความจริงก็ตาม หรืออาจมีอาการเพิ่มเติมเช่น การแยกตัวเก็บตัว กระสับกระส่าย หรือ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ

อาการของโรคจิต

ประสาทหลอน

อาการประสาทหลอน คือการมองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแต่ผู้ที่มีอาการเชื่อว่าเป็นความจริง ตัวอย่าง:

• การได้ยินสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ยิน
• ได้ยินเสียงพูดหรือให้ความคิดเห็นกับพวกเขา
• ได้ยินเสียงอยู่ในหัว
• ได้ยินเสียงแปลก ๆ หรือเสียงเพลงโดยไม่รู้ที่มา
• เห็นสิ่งของหรือบุคคลที่ไม่มีคนอื่นมองเห็น

บางครั้งผู้ที่มีอาการจะไม่บอกใครเพราะพวกเขาทราบว่าจะไม่มีใครเชื่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะตอบสนองอาการ
ประสาทหลอนราวกับว่าเป็นความจริงอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจพูดคุยหรือตะโกนตอบกลับใครสักคนที่ไม่ได้อยู่
ที่นั่นจริง

หากผู้จัดการเคสต้องพบกับพฤติกรรมการพูดในลักษณะดังกล่าว ควรแสดงอาการสงบเป็นปกติ และไม่ควรแย้งผู้คืนถิ่น 
และฟังอย่างตั้งใจ จุดมุ่งหมายคือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์ก้าวร้าวและภาวะวิกฤตทางอารมณ์แบบเฉียบพลัน หากผู้
คืนถิ่นแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยวาจาหรือร่างกาย หรือทำาร้ายตัวเอง ผู้จัดการเคสควรขอความช่วยเหลือและส่งต่อไปพบ
จิตแพทย์โดยทันที หรืออาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ

การหลงผิด

การหลงผิดคือความคิดที่ผิดไปจากสภาพแวดล้อมความจริง ผู้ที่มีภาวะหลงผิดเชื่อว่าความคิดของพวกเขาคือความจริงแม้ว่า
จะมีสัญญาณที่พิสูจน์ว่าพวกเขาเข้าใจผิด แต่ยังคงยึดติดอยู่กับความคิดเหล่านี้

อาการนี้เกิดจากเนื้อหาของความคิด (สิ่งที่บุคคลกําลังคิด)

ตัวอย่าง:

• เชื่อว่ามีคนพยายามฆ่าพวกเขาแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความคิดดังกล่าว
• เชื่อว่าทุกคนบนถนน วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ตกำาลังพูดถึงพวกเขาอยู่
• ปักใจเชื่อว่ามีคนฝังอุปกรณ์ส่งสัญญาณในร่างกายของตนเองเพื่อติดตามการกระทำาของพวกเขา
• มั่นใจว่าตัวเองมีความผิดปกติร้ายแรงถึงชีวิตโดยไม่มีหลักฐานทางการแพทย์
• คิดว่าพวกเขามีชื่อเสียงหรือร่ำารวยมาก แต่เป็นที่ทราบกันว่าไม่เป็นความจริง

ผู้จัดการเคสควรปฏิบัติตัวตามปกติ และค่อย ๆ สร้างความม่ันใจให้กับผู้คืนถ่ินซ่ึงในข้ันตอนน้ี ผู้คืนถ่ินอาจรู้สึกกระวนกระวาย 
และเครียด ผู้จัดการเคสอาจช่วยแสดงความจริงด้านความปลอดภัยที่แตกต่างด้วยความใจเย็น  สร้างความมั่นใจผู้คืนถิ่นว่า
ไม่มีใครปองร้ายและไม่มีใครติดตามพวกเขามา
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ความผิดปกติทางความคิด

โดยลักษณะแล้วผู้มีอาการจะพูดวกวนสับสน ผู้อ่ืนไม่เข้าใจหรือจับต้นชนปลายไม่ได้  ดูเหมือนว่าไม่มีตรรกะในคำาพูดของพวกเขา 
บางครั้งอาจพูดเหลวไหลไม่มีสาระ โดยใช้คำาที่คิดขึ้นมาเองหรือพูดไม่จบประโยค

ผู้มีอาการอาจเชื่อว่าความคิดของพวกเขาไม่ได้ออกมาจากจิตของตัวเอง แต่แท้จริงแล้วถูกคนอื่น 'ใส่ไว้ในหัวของพวกเขา' 
เป็นผลมาจากความผิดปกติทางจิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาอาจคิดว่าความคิดของพวกเขาถูกคนอื่น “ขโมย” ไปและถูก
ลบออกจากหัวของพวกเขาเพื่อนำาไปออกอากาศเช่น วิทยุ หรือ
ถูกผู้อื่นอ่านความคิด นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่หาก
พบอาการดังกล่าวก็ม่ันใจได้ว่าบุคคลน้ันกำาลังป่วยด้วยอาการ
ผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่าโรคจิตเภท

ขอแนะนำาให้ไม่กล่าวแย้งผู้คืนถิ่น แต่ให้ฟังอย่างตั้งใจและย้ำาว่า
เหตุผลเดียวที่อยู่ที่นี่คือเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขา

ความผิดปกติทางจิตส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งก่อให้
เกิดอาการและพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

การแยกตัว กระสับกระส่าย พฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ

พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตนั้นสับสนวุ่นวายและผิดไปจากปกติ สาเหตุชองการกระทำาของแต่ละบุคคลนั้นไม่สามารถระบุได้ 
อย่างชัดเจน  

ตัวอย่าง:

• การเก็บสะสมขยะหรือสิ่งของที่ไม่มีค่า
• การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลักษณะแปลกประหลาดหรือไม่เหมาะสม
• ทำาลายสิ่งของโดยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น
• นั่งนิ่งโดยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน
• คุยกับตัวเองและหัวเราะโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย (แม้ไม่มีอะไรตลกเกิดขึ้น) หรือยิ้มเมื่อเล่าเหตุการณ์ที่น่าเศร้า
• ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
• บ่นถึงอาการผิดปกติทางร่างกายที่เป็นไปไม่ได้ เช่น มีงูอยู่ในสมอง หรือมีสัตว์อยู่ในร่างกาย หรือมีอวัยวะหายไป
• ไม่แสดงอารมณ์เมื่อมีเหตุการณ์ที่โดยปกติจะกระตุ้นอารมณ์รุนแรงเช่น การรับของขวัญ หรือฟังข่าวร้าย
• แสดงอาการเฉยเมยต่อสิ่งที่โดยทั่วไปมีความสำาคัญ เช่น อาหาร เสื้อผ้า เงิน
• การแยกตัวทางสังคมและการละเลยความรับผิดชอบต่อการทำางาน การเรียน หรือกิจกรรมภายในครอบครัวหรือสังคม

เพื่อเป็นการป้องกัน แนะนำาให้นำาวัตถุอันตรายหรือสิ่งที่อาจนำามาทำาร้ายตนเองทั้งหมดออกจากห้อง พึงตระหนักว่าอาการ
เชิงลบบางอย่างเหล่านี้เป็นอาการปกติ แต่อาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทางจิตคือ อาการที่มีร่วมกัน ซึ่งต้องประเมินผ่าน
การสัมภาษณ์ทางคลินิกเท่านั้น

การสื่อสารกับผู้คืนถิ่นที่ป่วยเป็นโรคจิต

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยโรคจิตมีอาการหวาดกลัวและตื่นตระหนกได้ง่ายตามสภาพ
แวดล้อมภายนอก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง

โรคจิตเภท (Schizophrenia) คือความผิด
ปกติทางจิตระยะยาว เป็นประเภทท่ีความสัมพันธ์ 
ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมท่ีนำาไปสู่
การรับรู้ที่ผิดเพี้ยนไป มีพฤติกรรมหรือความรู้สึก
ที่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ถอนตัวจากความ
เป็นจริงและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไปสู่โลกแห่ง
จินตนาการ มีอาการหลงผิด และความรู้สึกว่า
จิตใจแยกออกเป็นเสี่ยง ๆ (Oxford University 
Press, 2018)
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สิ่งที่สำาคัญคือการทำาตัวเป็นธรรมชาติและให้เกียรติ เพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตร

ข้อเสนอแนะสำาหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย การสนทนาด้วยความใจเย็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย ด้วย
ประโยคสั้น ๆ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป และรอเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายเข้าใจเรื่องที่ได้สื่อสารไป สิ่งสำาคัญคือความเข้าใจและไม่
ดูแคลนผู้คืนถ่ิน  ควรหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าและควรยอมรับตลอดจนเคารพในความคิดเห็นแม้ว่าอาจจะไม่สมเหตุสมผลก็ตาม 
จุดสำาคัญคือไม่ควรกดดันให้ผู้คืนถิ่นไปสู่สถานการณ์ที่ไม่สบายใจโดยหลีกเลี่ยงการโต้แย้งผู้คืนถิ่นหรือกับผู้อื่น ๆ ที่อยู่ที่นั่น 

สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือความอดทนที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งอาจเป็นเรื่องยากตามลักษณะของโรค แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเป็นไปไม่ได้ จากมุมมองของผู้จัดการเคส ส่วนที่สำาคัญคือการวางแผนที่สมเหตุสมผลสำาหรับผู้คืนถิ่นที่มีอาการโรครุนแรง 
และเป็นแผนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยและผู้ดูแล จำาเป็นต้องส่งต่อผู้คืนถิ่นที่มีอาการดังกล่าว หรือผู้ที่ได้รับวินิจฉัยว่า
เป็นโรคจิตไปพบจิตแพทย์ (ถ้ามี) หรือแพทย์ 

กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินโรคจิตเฉียบพลัน

ผู้ที่มีเป็นโรคจิตอาจเกิดภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา  ที่เกิดขึ้นจากความกดดันของความคิดที่มากเกินกว่าจะรับไหวในโลก
แห่งความเป็นจริง พวกเขารู้สึกหวาดกลัวกับทั้งโลกภายนอกและโลกภายในจิตใจตัวเองและอาจพยายามป้องกันตัวเองด้วย
ความก้าวร้าว หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จุดสำาคัญคือการสงบสติอารมณ์โดยคำานึงว่านี่เป็นเรื่องปกติและเป็นผลมาจากภาวะ
โรคทางจิต เขาอาจตะโกนและหงุดหงิด ผู้จัดการเคสต้องใจเย็นและหลีกเลี่ยงการใช้คำาเหน็บแนมหรือคำาพูดประชดประชัน 
หลีกเลี่ยงการสบตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจถูกตีความว่าเป็นการรุกราน เมื่อผู้จัดการเคสนั่งลง และเชิญผู้คืนถิ่นให้นั่งลง
หากเขาไม่ต้องการนั่ง จะเป็นผลดีกว่าหากผู้จัดการเคสยังคงท่านั่งอยู่เช่นเดิม การส่งต่อผู้คืนถิ่นไปพบจิตแพทย์ (ถ้ามี) หรือ
แพทย์โดยทันที นั้นจำาเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยวาจาหรือทาร่างกายหรือมีการทำาร้ายตัวเองผู้จัดการ
เคสควรขอความช่วยเหลือโดยทันที และไม่ควรพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเอง

ผู้จัดการเคสควรตระหนักว่าในการให้คำาปรึกษาอาจกระตุ้นความรู้สึกรุนแรงของผู้ที่เป็นโรคจิต พวกเขาอาจรู้สึก:

• รำาคาญ
• ไร้พลัง (powerlessness) และหงุดหงิด
• วิตกกังวล
• โกรธ
• ตื่นตระหนกหรือช็อค
• หดหู่หรือเศร้า
• พฤติกรรมระแวดระวัง
• ไม่แน่ไม่นอน
• รู้สึกผิด

อาการเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาปกติต่ออารมณ์รุนแรง อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบหรือลดระดับประสิทธิภาพด้าน
การทำางานในระยะยาว จึงแนะนำาให้ขอความช่วยเหลือ (เช่น จากเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน (peer-to-peer) พี่เลี้ยง หรือ
ขอคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ)

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับครอบครัว

หากเป็นไปได้ การทำางานร่วมกันกับครอบครัวเป็นสิ่งจำาเป็นในการจัดการชีวิตประจำาวันของผู้ที่มีภาวะโรคจิต ผู้จัดการเคส
ควรดำาเนินการดังนี้:
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• ให้คำาแนะนำาครอบครัวว่าพฤติกรรมแปลก ๆ และความกระสับกระส่ายของผู้ป่วยเกิดจากภาวะความผิดปกติทางจิต
• หารือเกี่ยวกับความสำาคัญของยารักษาและการปฏิบัติตามใบสั่งยา
• แจ้งให้ทราบความสำาคัญของการลดความเครียด เช่นหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าหรือการวิพากษ์วิจารณ์ และเคารพความคิด
 ของบุคคลนั้นแม้ว่าอาจจะไม่สมเหตุสมผล
• แจ้งว่าเมื่อมีอาการรุนแรงควรพักผ่อนและการแยกตัวออกมาให้อาการดีขึ้น
• แนะนำาขั้นตอนการใช้ชีวิตประจำาวัน การใช้รูปแบบที่เหมือนกันทุกวันจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย
• แนะนำาว่าควรทำากิจกรรมที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดและทำาให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
• ให้กำาลังใจพวกเขาให้หางานที่เหมาะสมสำาหรับตนเอง การเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในสภาพ
 แวดล้อมที่ปลอดภัยนั้นมีประโยชน์

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับชุมชน

จุดสำาคัญคือต้องช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานกับชุมชนให้เข้าใจภาวะโรคจิต ซึ่งดำาเนินการผ่านผู้นำาชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว แนวทางการปฏิบัติที่ดีคือการจัดบรรยายสรุปแบบกลุ่มร่วมกันระหว่างผู้จัดการเคสและผู้นำาชุมชน (และแพทย์ 
หากทำาได้) โดยมีครอบครัวเข้าร่วม แต่ไม่จำาเป็นต้องให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีอาการผิดปกติทางจิตเข้าร่วม  ซึ่งจะช่วยแก้ไข
ปัญหาเรื่องการตีตรา และสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

E.4 ภาวะเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์รุนแรง (PTSD)

เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือพบเหตุการณ์ต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบอาจถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเครียดหลังประสบ
เหตุการณ์ รุนแรง หากยังคงมีผลกระทบต่ออารมณ์ จิตใจ และร่างกายหลายเดือนหลังเกิดเหตุการณ์ อาจรวมถึงอาการ
ฝันร้าย ความคิดรบกวน (intrusive thoughts) อาการผวา และเห็นภาพเหตุการณ์ผุดขึ้นมาซ้ำา ๆ ในระดับที่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตประจำาวันที่แตกต่างกันไปและยาวนาน อาการส่วนใหญ่ของ PTSD เป็นปฏิกิริยาปกติต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลก
ระทบ ซึ่งพัฒนาเป็นความผิดปกติทางจิตได้หากเป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อหรือรุนแรงเกินไป แต่จำาเป็นต้องการพิสูจน์ว่าไม่ใช่
ทุกคนที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ จะพัฒนาอาการ PTSD ไม่ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงเท่าใดก็ตาม อาการนี้เกิดขึ้นกับ
คนเพียงส่วนน้อยจากประชากรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด คนส่วนใหญ่ที่ผ่านเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอาจมีปัญหา
ในการปรับตัวและรับมือเพียงชั่วคราวและจะหายเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไปหากดูแลตนเองได้ดี นอกจากนี้ PTSD มักจะเป็น
ความผิดปกติทางจิตระดับอ่อนถึงปานกลางและถึงอาการที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนั้นผลพวงของโรค อาการ
หลักของ PTSD จำาแนกเป็นสามปฏิกิริยาสำาคัญดังนี้:

การรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่
กระทบกระเทือนจิตใจ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น การตื่นตัวสูง (Hyper-arousing)

การฝันร้าย

ความทรงจำาที่เจ็บปวด

รู้สึกวิตกกังวล

รู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรง

เห็นภาพเหตุการณ์ผุดขึ้นมาซ้ำา ๆ

มีความคิดรบกวน

สถานการณ์ท่ีทำาให้นึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทำาผิด

สูญเสียความสนใจหรือไม่ตอบรับสิ่งใด ๆ

รู้สึกแปลกแยกจากผู้อื่น

รู้สึกถูกตัดขาดจากโลก

แสดงออกทางอารมณ์ลดลง

หลงลืม

รู้สึก “ระแวดระวัง”

นอนหลับยาก

ระเบิดความโกรธหรือความหงุดหงิด

ไม่มีสมาธิหรือสมองไม่ปรอดโปร่ง

ตอบสนองต่ออาการตกใจอย่างรุนแรง

เสียขวัญ
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พึงตระหนักว่าพฤติกรรมเชิงลบบางอย่างเหล่านี้เป็นอาการปกติ และอาการเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติทางจิต
เป็นอาการร่วมซึ่งต้องประเมินผ่านการสัมภาษณ์ทางการแพทย์เท่านั้น

การสื่อสารกับผู้คืนถิ่นที่มีภาวะ PTSD

เมื่อให้คำาปรึกษาผู้คืนถิ่นที่มีภาวะ PTSD ผู้จัดการเคสควรสร้างความมั่นใจให้พวกเขาก่อนว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
โดยเชิญให้นั่งในห้องตรงตำาแหน่งที่หันหน้าไปทางประตูทางเข้าและหันหลังไปทางผนัง (การนั่งหันหลังให้กับประตูทางเข้า
หรือหน้าต่างอาจทำาให้เกิดปฏิกิริยาจากความวิตกกังวล) ผู้จัดการเคสไม่ควรนั่งหลังโต๊ะ ควรนั่งต่อหน้าผู้คืนถิ่นในท่าทางที่
ผ่อนคลายใกล้ ๆ กับเก้าอี้ของผู้คืนถิ่นเพื่อแสดงถึงความเปิดเผยไม่มีอะไรต้องหลบซ่อน จุดสำาคัญคือการลดความเครียดรอบ
ตัวของผู้ย้ายถิ่นกลับภูมิลำาเนาที่มีภาวะ PTSD เนื่องจากระดับความเครียดสูงทำาให้พวกเขามีความเปราะบางต่อสัญญาณ
ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เช่น เสียง แสง วัตถุที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง ในกรณีนี้ผู้คืนถิ่นจะรู้สึกเหมือนอยู่ใน
เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอีกครั้ง โดยไม่รู้สึกถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และสิ่งที่พวกเขากำาลังรู้สึกจะเหมือนกับ
ประสบการณ์จริง ซึ่งประกอบด้วยกลิ่น สี และเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ผู้จัดการเคส ควรตระหนักว่าผู้คืนถิ่นอาจปฏิเสธ
ที่จะเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งโดยไม่บอกเหตุผล จึงไม่ควรบังคับและแนะนำาทางเลือกอื่นแทน วัตถุ สถานการณ์ และบุคคล
ใดที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง จึงไม่ควรบังคับให้ผู้คืนถิ่นพูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่สะเทือนจิตใจ ควรใช้ภาษาเข้าใจง่าย ที่จะสร้างบรรยากาศความไว้วางใจและส่งเสริมให้ผู้คืนถิ่นเป็น
ตัวของตัวเอง ถามว่าอะไรจะช่วยให้เขารู้สึกสบายใจ ควรเคารพความต้องการและวิธีการรับมือของพวกเขา ไม่มองว่าเป็น
เรื่องแปลกหรือไร้เหตุผล

ผู้ที่มีภาวะ PTSD มีแนวโน้มที่จะพูดเรื่องราวและประสบการณ์ของพวกเขาซ้ำาไปซ้ำามา ควรรับฟังโดยไม่ขัดจังหวะ แนะนำา
ให้ถามผู้คืนถิ่นว่าต้องการหยุดพักหรือเหนื่อยจากการเข้ารับคำาปรึกษาหรือไม่

หากเกิดวิกฤตปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง (ผู้คืนถิ่นอาจลุกขึ้นยืนและหนีออกจากห้อง มีอาการหายใจลำาบาก หรือเป็นลม) 
ให้สงบอารมณ์และยืนข้าง ๆ บุคคลดังกล่าวพร้อมกับพูดซ้ำาด้วยความใจเย็นว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ปลอดภัย และถาม
ว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ผู้จัดการเคสอาจถามว่าพกยาติดตัวมาทานในกรณีจำาเป็นด้วยหรือไม่ ในระหว่างนี้ขอแนะนำาให้
ติดต่อแพทย์และสมาชิกครอบครัว ผู้ดูแล พี่เลี้ยง หรือเพื่อนจากกลุ่มเพื่อนสนับสนุน 

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับบุคคล

การสนับสนุนทางจิตสังคมในบริบทของ PTSD จะช่วยผู้คืนถิ่นได้ดังนี้:

• สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
• สร้างขอบเขตในบริบทของตนเอง
• ให้ความสำาคัญกับปัจจุบันและอนาคต และลดความสำาคัญของอดีต
• รู้สึกควบคุมชีวิตตนเองได้
• ผสานรวมเข้ากับชุมชน

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับครอบครัว

ความร่วมมือของครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญในการสนับสนุนบุคคลที่มีภาวะ PTSD ผู้จัดการเคสควรดำาเนินการดังนี้:

• แจ้งให้ครอบครัวทราบเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้คืนถิ่นและอาการของโรค
• หารือเกี่ยวกับความสำาคัญของยารักษาและการปฏิบัติตามใบสั่งยา
• แจ้งให้พวกเขาทราบถึงความสำาคัญของการลดความเครียด เช่น เคารพพื้นที่ส่วนบุคคล
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• แจ้งว่าหากเกิดวิกฤตขึ้นให้อยู่ในความสงบ แล้วขอความช่วยเหลือ
• แนะนำาให้พวกเขาหากิจกรรมที่ช่วยให้ผู้คืนถิ่น ให้ความสำาคัญกับปัจจุบันและอนาคต และทำาให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมี
 คุณค่า
• ให้กำาลังใจพวกเขาให้หางานที่เหมาะสมสำาหรับผู้คืนถิ่น การเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในสภาพ
 แวดล้อมที่ปลอดภัยนั้นมีประโยชน์

การสนับสนุนด้านจิตสังคมระดับชุมชน

อย่างที่กล่าวมาแล้วในอาการความผิดปกติแบบอื่น จุดสำาคัญคือต้องช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำาให้ชุมชนเข้าใจภาวะ PTSD  
ซึ่งดำาเนินการผ่านผู้นำาชุมชนและการมีส่วนร่วมของครอบครัว แนวทางการปฏิบัติที่ดีคือการจัดบรรยายสรุปแบบกลุ่มร่วม
กันระหว่างผู้จัดการเคสและผู้นำาชุมชน (และแพทย์ หากทำาได้) โดยมีครอบครัวเข้าร่วม แต่ไม่จำาเป็นต้องให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ท่ีมีอาการผิดปกติทางจิตเข้าร่วม ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองการตีตรา และสร้างสภาพแวดล้อมและบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีพร้อม 
ให้ความช่วยเหลือร่วมกัน

E. การให้คำาปรึกษาเพื่อวางแผนการกลับคืนสู่สังคม

ผู้จัดการเคสควรหารือเร่ืองความคืบหน้าของแผน การกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถ่ินด้วยข้อมูลตัวเลือกท่ีมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล 
และไม่ควรสร้างความคาดหวังที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ

ข้อความสำาคัญที่จะถ่ายทอดไปยังผู้คืนถิ่นนั้นแสดงในหมวดที่ 2.1 ของคู่มือหลักโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากไอโอเอ็ม Preparing 
for return (2015)

หลังจากถ่ายทอดข้อความเหล่านั้นแล้ว ให้ผู้จัดการเคสเชิญผู้คืนถิ่นพิจารณาถึงประสบการณ์การกลับภูมิลำาเนา โดยให้ความ
สำาคัญกับโอกาสในปัจจุบันและอนาคต ชุดทักษะที่เรียนรู้มาจากต่างประเทศซึ่งอาจนำามาใช้ประโยชน์ในประเทศต้นทางได้ 
นี่คือรูปแบบพื้นฐานของการสนับสนุนทางจิตสังคมเพราะช่วยผู้คืนถิ่นได้พูดคุยเกี่ยวกับความกังวลในชีวิตของพวกเขา และ
สร้างความสามารถในการฟื้นตัว ให้รับมือกับความรู้สึกในแง่ลบและได้มองเห็นโอกาสในชีวิตใหม่ ผู้จัดการเคสไม่ควรแสดง
ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ผู้คืนถิ่นบอกเล่า แต่ควรใช้ เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ เพื่อช่วยผู้คืนถิ่นอธิบายและจัดระเบียบความคิด
และไอเดีย และจัดลำาดับความสำาคัญ ผู้จัดการเคสไม่ควรตัดสินใจแทนผู้คืนถิ่น แต่สามารถจดบันทึกข้อมูลไว้ได้ 

การหารือควรเป็นไปตามลำาดับของ 'ความทุกข์ทรมาน ความสามารถในการฟื้นตัว การกระตุ้นการพัฒนา' ซึ่งสอดคล้อง
กับตารางการบำาบัดฟื้นฟูของ Renos Papadopoulos ที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ เป้าหมายสูงสุดคือการแสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ใด ๆ ไม่ว่าทางบวกหรือลบจะสามารถกระตุ้นการพัฒนาได้

ความคาดหวังและการตั้งสมมติฐาน

ผู้คืนถิ่นกลับมาถึงประเทศต้นทางด้วยความคาดหวังมากมายทั้งทางบวกและลบ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับความเชื่อและการตั้ง
สมมติฐานและอคติที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวัง ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม ควรแนะนำาผู้คืนถิ่น ให้ความ
สำาคัญกับความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือสิ่งที่พวกเขาเห็น ได้ยิน และสิ่งที่พวกเขาค้นพบในแต่ละวัน และหากมีข้อสงสัยใด ๆ 
พวกเขาควรได้พูดคุยกับผู้ที่ให้ช่วยเหลือที่พวกเขาไว้ใจ
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ความกังวล

ผู้คืนถิ่นอาจกลับมาด้วยความกังวลมากมาย เช่น รู้สึกผิดที่ออกไปจากบ้านและสงสัยว่าพวกเขาจะกลับมาอยู่อย่างไร หรือ
อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่เขาสร้างไว้กับคนอื่น พวกเขาอาจกังวลเรื่องเป็นการเป็นงาน เช่น การหางาน การชำาระ
หนี้ หรือการเดินทางกลับบ้าน และแน่นอนว่าผู้คืนถิ่นอาจถามตัวเองว่าพวกเขาตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ ทั้งหมดนี้อาจทำาให้
พวกเขารู้สึกเหงาในบางครั้ง โดยคิดว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเคยผ่านมา

ผู้คืนถิ่นอาจมีความรู้สึกอับอาย รู้สึกผิดและกลัวเสียหน้า เมื่อพวกเขากลับภูมิลำาเนา อารมณ์เหล่านั้นอาจขัดขวางการกลับ
คืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง และทำาให้รู้สึกไม่เหมือนอยู่บ้านของตัวเอง การพูดคุยถึงความรู้สึกเหล่านี้อย่างจริงจังเป็นสิ่ง
สำาคัญ เพื่อหาวิธีที่รับมือร่วมกันและเพื่อเรียกคืนศักดิ์ศรีในความรู้สึกของตนเอง

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมควรเตือนผู้คืนถิ่นว่าความกังวลและความทุกข์ลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติ

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม:

• “คุณคิดว่าคุณจะทำาอะไรได้บ้างให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านในประเทศของตัวเอง”
• “คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อก้าวไปข้างหน้า”

คำาถามสองข้ออาจดูคล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้วแตกต่าง คำาถามแรกแนะนำาให้สะท้อนตนเองเกี่ยวกับแผนในอนาคต ในขณะที่
คำาถามที่สองชวนให้ผู้คืนถิ่นตรึกตรองถึงการกระทำาที่เป็นรูปธรรม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการที่ดูแลการกลับคืนสู่สังคม
ในการพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ นี่เป็นวิธีกระตุ้นความสามารถในการฟื้นตัว และทัศนคติการจัดการความท้าทายเชิงรุก 
และปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เห็นแม้ว่าอาจเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก

สิ่งที่สำาคัญพอ ๆ กันคือ การตระหนักว่าผู้คืนถิ่นไม่ได้กลับมาที่ประเทศต้นทางความคิดในแง่ลบต่ออนาคตทุกคน แต่แสดง
ความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำาเร็จ  ซึ่งอาจมีทัศนคติทั้งสองด้านอยู่ในคน ๆ เดียวกัน ผู้จัดการเคสการก
ลับคืนสู่สังคม พึงต้องคำานึงถึงความทุกข์ของผู้คืนถิ่น ไปพร้อม ๆ กับสะท้อนและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการเตรียม
ความพร้อมสำาหรับอนาคต ซึ่งส่งผลให้กระบวนการกลับคืนสู่สังคมมีความยั่งยืนมากขึ้น

การปรับตัว

การปรับตัวในการกลับภูมิลำาเนานั้นใช้เวลาพอ ๆ กันกับเวลาที่ใช้ปรับตัวในประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ นับว่าเป็น
เรื่องปกติ ผู้คืนถิ่นไม่ควรแสร้งว่าสามารถเอาชนะความท้าทายใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กุญแจสำาคัญคือการเปิดรับโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้น บางครั้งสิ่งใหม่ ๆ ก็เป็นความท้าทายและบางครั้งก็เป็นผลดี

• คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ และคนที่คุณพึ่งพาได้อย่างไรบ้าง

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม ไม่เพียงแต่ให้คำาแนะนำาในมุมกลับ แต่ใช้คำาตอบของผู้คืนถิ่นเป็นองค์ประกอบการพัฒนา
แผนการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผู้จัดการเคสอาจเตือนผู้คืนถิ่นว่า บางวันเขาจะรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่เป็นภาระ แต่วัน
อื่น ๆ เขาอาจจะมองเห็นภาพด้านบวกใหม่ของชีวิต และรับรู้ถึงโอกาสใหม่ ๆ ดังนั้นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่อง
ปกติ ประเด็นสำาคัญคือให้ผู้คืนถิ่นค่อย ๆ เริ่มไปทีละก้าว ไม่แสร้งว่ามีคำาตอบสำาหรับทุกเรื่องหรือมีวิธีแก้ไขปัญหาโดยทันที 
การเดินไปทีละก้าว หมายถึงการมองโลกในความเป็นจริง
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การรับมือความเปลี่ยนแปลง

ผู้คืนถิ่นอาจเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่และมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อกลับมา ประเทศของผู้คืนถิ่น รวมถึงบริการและ
โครงสร้างต่าง ๆ  ก็เปล่ียนแปลงไป ดังน้ันกว่าจะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อมทางสังคมอีกคร้ังอาจต้องใช้เวลา ผู้จัดการ 
เคสการกลับคืนสู่สังคมควรเตือนผู้คืนถิ่นว่ายิ่งพวกเขาหายไปนานเท่าไหร่ความเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

• “คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศของคุณหรือไม่ คิดว่าเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่”
• “คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยหรือเป็นอุปสรรคการกลับคืนสู่สังคมของคุณอย่างไร”

ข้อมูลจากผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม จะช่วยให้ผู้คืนถิ่นหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ส่งผลในแง่ลบเสมอไป จึงต้องทำาใจเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ผู้คืนถิ่นต้องใช้เวลาปรับตัวในการกลับ
มาของตนเอง และชุมชนต้องใช้เวลาปรับตัวกับการกลับมาของพวกเขาเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้คืนถิ่นอาจพยายาม
เปิดใจให้กว้างโดยไม่คาดหวังสิ่งเดียวกันจากชุมชน เพื่อนอาจต้องใช้เวลาในการทำาความเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนมาและ
ผ่านอะไรมาบ้าง ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมอาจแนะนำาให้ผู้คืนถิ่นเล่าถึงประสบการณ์ของตนเองเมื่อรู้สึกสบายใจ การ
แบ่งปันประสบการณ์อาจช่วยให้ชุมชนเข้าใจเหตุผลที่เขาตัดสินใจกลับมา

• “คุณเคยคิดว่าจะเล่าประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยให้คนอื่นเข้าใจเหตุผลที่คุณตัดสินใจกลับมาหรือไม่” 

ในความเป็นจริง คนในชุมชนอาจมองว่าการกลับมาเป็นความล้มเหลวหรือน่าละอายใจ ครอบครัวอาจข่วยผู้คืนถิ่นจ่ายค่า
เดินทางและเขาอาจยังไม่สามารถจ่ายคืนได้ คนในชุมชนอาจมีความคาดหวังจากเวลาของพวกเขาใช้ประเทศอื่นแต่ทำาไม่ได้
ตามที่คาดหวัง ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมควรบอกผู้คืนถิ่นว่านี่คือประสบการณ์ที่ปกติของการย้ายถิ่น และพวกเขา
ไม่ควรรู้สึกละอายใจหรือจะต้องแก้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่ความผิดของพวกเขา พวกเขาทำาดีที่สุดแล้วและตอนนี้ควร
ให้ความสำาคัญกับปัจจุบัน การพูดคุยกับผู้คืนถิ่นในหัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมวางแผนโครงการ
กลับคืนสู่สังคม

ครอบครัวและเพื่อน

ผู้คืนถิ่นจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกหรือคู่ชีวิตที่อยู่เบื้องหลัง สมาชิกครอบครัวอาจมี
ความรู้สึกเรื่องการกลับมาของพวกเขาที่แตกต่างกันไปบางคนอาจมองในแง่บวก (เช่น มีความสุข โล่งใจและตื่นเต้น) หรือ
บางทีก็รู้สึกรับได้ยากกว่า (เช่น อิจฉา โกรธ หรือวิตกกังวลเรื่องอนาคต) ดังนั้นการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย้ายถิ่น
กลับและครอบครัวของเขาและเพื่อน ๆ  จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจแสดงถึงความเปราะบางที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อกระบวนการกลับคืนสู่สังคม

• “คุณติดต่อกับครอบครัวกับเพื่อน ๆ ของคุณในช่วงที่คุณอยู่ต่างประเทศหรือไม่”
• “ครอบครัวของคุณรู้หรือไม่ว่าคุณตัดสินใจกลับมา

ผู้คืนถิ่นมักจะกลัวคำาถามจากครอบครัวและเพื่อน ๆ พวกเขาอาจคิดว่าคำาถามเหล่านี้เป็นการล่วงล้ำาและตัดสินพวกเขา โดย
ไม่คิดว่าครอบครัวและเพื่อน เพียงแค่ต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศ

• “คุณกลัวสิ่งที่ครอบครัวและเพื่อนของคุณอาจถามคุณหรือไม่”
• “คุณคิดว่าพวกเขาจะโทษคุณที่กลับมาหรือเปล่า”

ผู้จัดการเคสควรชวนให้ผู้คืนถิ่นคิดถึงประสบการณ์ที่จะเล่าให้ครอบครัวและเพื่อนฟัง
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• “คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศกับสมาชิกครอบครัวของคุณ คุณอยากให้เขา
 รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง”
• “คุณสามารถเล่าปัญหาของคุณ (ถ้ามี) ในการปรับตัวกับครอบครัวได้หรือไม่”

ถ้าเป็นไปได้ผู้จัดการเคสควรใช้คำาถามเหล่าน้ีเพื่อพยายามส่งเสริมหรือสร้างความผูกพันในครอบครัวและช่วยให้ผู้คืนถิ่น
คิดถึงผลกระทบด้านอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่าประสบการณ์ จุดสำาคัญคือการจัดการสภาวะอารมณ์ และปฏิกริยาที่
อาจถูกกระตุ้นจากคำาถามเหล่านี้ของผู้จัดการเคส

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมอาจแนะนำาให้ผู้คืนถ่ินมาเล่าประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปกปิด  เขาอาจใช้ภาพถ่าย 
และสิ่งต่างเพื่อทำาให้ ครอบครัวเข้าใจในสิ่งที่เขาผ่านมา และยินยอมให้เขาเล่าถึงความกลัว ความกังวล และความยากลำา
บากในการปรับตัว หากผู้คืนถ่ินมองว่าครอบครัวหรือบ้านของตนมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย ควรถามว่ามีสถานท่ีพักอ่ืน ๆ 
ที่เขาอาศัยได้ระหว่างที่หางานหรือที่พักที่เหมาะกับความต้องการด้านความปลอดภัย

ชุมชน

ผู้คืนถิ่นอาจกังวลว่าชุมชนจะไม่ยอมรับเขากลับไปง่าย ๆ หรือสูญเสียสถานะตั้งแต่ออกไป หรืออาจคิดว่าชุมชนคาดหวัง
ว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับความสำาเร็จและมั่งคั่ง และพวกเขาต้องรับมือกับความคาดหวังเหล่านั้น พวกเขาอาจกลัวว่า
ชุมชนของพวกเขาไม่เข้าใจประสบการณ์ของพวกเขาได้ ผู้คืนถิ่นบางคนตัดสินใจแยกตัวเองออกจากชุมชนต้นทาง หรือแม้
กระทั่งเลือกกลับไปยังภูมิภาคอื่นเพราะพวกเขากลัวถูกตีตราหากกลับไป หรือละอายใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ผู้
จัดการเคสไม่ควรบังคับให้ผู้คืนถิ่นติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนของพวกเขาโดยไม่สมัครใจ  แต่กล่าวถึงความสำาคัญของการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนหรือผู้คืนถิ่นคนอื่น ๆ

ควรตระหนักถึงความรู้สึกของผู้คืนถิ่นหากพวกเขารู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทั้งด้านอารมณ์และในเชิงปฏิบัติ ความขัด
แย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนต้นทางหรือครอบครัวควรได้รับการแก้ไข และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น 
เช่น องค์กรนอกภาครัฐ สมาคมตัวแทนรัฐบาลและอื่น ๆ การไกล่เกลี่ยคือทางเลือก

ชุมชนและครอบครัวอาจเป็นทั้งอุปสรรคและทรัพยากรในโครงการกลับคืนสู่สังคม ของผู้คืนถิ่น นี่คือเหตุผลถึงความสำาคัญ
ของคำาถามเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชน

• “ชุมชนของคุณตอบสนองต่อการกลับมาของคุณอย่างไร”
• “คุณคิดว่าจะเผชิญกับปฏิกิริยาของชุมชนอย่างไร”
• “คุณคิดว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้ในต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและชุมชนของคุณหรือไม่”
• “คุณคิดว่าคุณทําประโยชน์ให้กับชุมชนของคุณได้หรือไม่”

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมอาจแนะนำาให้ค้นหาและทำาความรู้จักกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มเพื่อนผู้ที่มีความสนใจและ
ประสบการณ์คล้ายกัน กลุ่มดังกล่าวอาจให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีความยากลำาบากในการเข้ากับชุมชน ผู้จัดการเคส
การกลับคืนสู่สังคมสามารถกระตุ้นให้ผู้คืนถิ่นไม่ให้กลัวที่จะเล่าประสบการณ์ของพวกเขาเพราะเป็นการช่วยเหลือเครือข่าย
กับกลุ่มเพื่อน

• “คุณคาดว่าจะทําประโยชน์อะไรต่อชุมชนหมู่บ้าน และประเทศต้นทางของคุณ”

นี่เป็นการช่วยจัดการเรื่องการตีตรา และความรู้สึกแง่ลบ และช่วยให้ผู้คืนถิ่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยสร้างแนวทาง
การมีส่วนร่วมและทำาประโยชน์อย่างแข็งขัน
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ทรัพยากร

ทรัพยากรแสดงถึงความสามารถในการฟื้นตัวของผู้คืนถิ่น ซึ่งช่วยเมื่อพวกเขาออกจากประเทศต้นทางและสามารถช่วยใน
การกลับคืนสู่สังคมได้เช่นเดียวกัน ผู้จัดการเคสควรให้ผู้คืนถิ่นพิจารณาถึงทรัพยากรที่อาจมีอยู่แล้ว ทรัพยากรไม่ได้จำากัด
เพียงเงินหรือสินค้า แต่รวมถึงประสบการณ์ แผน แนวคิด และคนที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ อาจเป็นความจริงที่ว่าผู้คืน
ถิ่นไม่มีเงินที่จะแบ่งปันหรือคืนหนี้ แต่พวกเขาไม่ได้กลับมา 'มือเปล่า' เพราะมีประสบการณ์มีอาจที่นำาใช้ได้ใน กระบวนการ
กลับคืนสู่สังคม เป็นประสบการณ์และความกล้าที่ควรถูกมองว่ามีคุณค่า และเป็นปัจจัยความสามารถในการฟื้นตัวที่สำาคัญ
ทั้งสองด้านที่จะช่วยให้ผู้คืนถิ่นก้าวไปข้างหน้า

• “คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ประสบการณ์ แนวคิด และคนรู้จักของคุณเพื่อค้นหาหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 สําหรับตัวคุณเองได้อย่างไร”
• “คุณมีแผนสําหรับอนาคตแล้วหรือยัง”
• “คุณคิดว่าคุณสามารถนําสิ่งที่คุณเรียนรู้จากต่างประเทศมาใช้ในประเทศของคุณเองได้หรือไม่”

ผู้คืนถิ่นควรภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำาไปแล้ว เขาอาจทำางานเชิงรุกและเป็นผู้สร้างอนาคตของตนเองต่อไป 

เมื่อพูดถึงแผนงาน ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคม อาจแนะนำาผู้คืนถิ่นให้ตั้งความคาดหวังที่สมเหตุสมผล และเป็นรูปธรรม 
ผลลัพธ์เล็ก ๆ  ก็สามารถกระตุ้นให้พวกเขาก้าวต่อไปข้างหน้า และผลลัพธ์ในด้านลบจะต้องไม่ขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเขา

ทักษะ

นอกเหนือจากทักษะที่พวกเขามีก่อนที่จะออกจากประเทศต้นทางพวกเขายังได้รับทักษะจากต่างประเทศ เมื่อพูดถึงทักษะ
อาจไม่ได้อ้างอิงแค่ความสามารถเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทัศนคติ ข้อมูลเชิงลึก ภาษา เทคนิคและอื่น ๆ 

ทักษะทั้งหมดสามารถส่งเสริมความก้าวหน้าและนำามาใช้ประโยชน์ในการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทาง และชุมชนโดย
เฉพาะ

• “คุณมีทักษะอะไร”
• “คุณมีทักษะใหม่อะไรบ้างในขณะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ”
• “ทักษะใดที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับคุณ (และครอบครัวหรือชุมชนของคุณ)”

ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมอาจเตือนผู้คืนถิ่นว่าพวกเขามีทักษะและทรัพยากรที่คนอื่นมองเห็นและพวกเขาอาจคิดว่า
ไม่มี จึงควรถามผู้ที่ผู้คืนถิ่นว่าเห็นอะไรในตัวเขาหรือเธอบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้คืนถิ่นสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่ม
ความมั่นใจในตนเอง

ลำาดับความสำาคัญ

ผู้คืนถิ่นไม่ได้กลับมาพร้อมความกังวลเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีประเด็นเรื่องลำาดับความสำาคัญด้วย ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่
สังคม ควรช่วยให้พวกเขาให้ความสำาคัญกับเรื่องที่จำาเป็นในระยะสั้น ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่ไม่อาจบรรลุความสำาเร็จได้ใน
ระยะกลางหรือระยะยาว สิ่งสำาคัญคือต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ที่สมเหตุสมผลและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน
เป็นอันดับแรก

• “สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณคืออะไร คิดถึงสิ่งที่ 'จําเป็น' สําหรับคุณ จากนั้นจึงคิดถึงสิ่งที่คุณ 'ต้องการ' คิดถึง สุขภาพ 
 ที่พัก งาน การฝึกอบรม และความสําคัญด้านอื่นๆ”
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• “คุณคิดว่าจะหาสิ่งที่จําเป็นนั้นได้อย่างไร”

คำาตอบนี้จะมีประโยชน์ต่อการเริ่มออกแบบแผนการกลับคืนสู่สังคม

เป้าหมาย

การที่ผู้คืนถิ่นมีเป้าหมายอาจหมายความว่าพวกเขามีแรงจูงใจที่จะก้าวไปข้างหน้า ผู้จัดการเคสการกลับคืนสู่สังคมควรรักษา
แรงจูงใจของผู้คืนถิ่น

• เป้าหมายส่วนตัวของคุณในประเทศนี้คืออะไร?

คำาถามนี้สำาคัญเพราะจะช่วยสะท้อนโอกาสความสำาเร็จของแต่ละบุคคล

บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการใช้ทักษะส่วนบุคคลรวมถึงทรัพยากรภายในและภายนอกของผู้คืนถ่ิน ผู้จัดการเคสมีสองวัตถุประสงค์ 
(คือการเพิ่มขีดความสามารถของผู้คืนถิ่น และออกแบบแผนการกลับคืนสู่สังคมเฉพาะบุคคล) เพื่อช่วยให้ผู้คืนถิ่นค้นหาวิธี
แก้ปัญหาแบบเชิงรุก

F. การให้คำาปรึกษาด้านอาชีพสำาหรับผู้จัดการเคส

การให้คำาปรึกษาในการตัดสินใจประกอบไปด้วยชุดคำาถาม (โปรดดูด้านล่าง) ที่จะช่วยผู้จัดการเคสในการให้คำาปรึกษาผู้คืน
ถิ่นแต่ละคน พร้อมทั้งประเมินทัศนคติและแรงจูงใจของพวกเขาในการเลือกอาชีพ การประเมินทัศนคติและแรงจูงใจเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้คืนถิ่นสนใจการพัฒนาทักษะหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ เพราะการดำาเนินการมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในแง่
ของติดต่อผู้ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและในแง่ของผลลัพธ์ เพราะผู้คืนถ่ินอาจไม่ได้งานและท่ีม่ันคงยาวนาน (แนวทางแก้ไขปัญหา 
การกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรท้องถิ่นมีลักษณะเปราะบางมีผลิตภาพต่ำา และมีกระบวนการที่
เน้นการใช้แรงงาน

แบบสอบถามประกอบการตัดสินใจ

คำาถามต่อไปนี้ช่วยผู้จัดการเคสในการให้คำาปรึกษาเพื่อการตัดสินใจของผู้คืนถิ่น พร้อมกับประเมินทัศนคติและแรงจูงใจ
ของพวกเขาในการเลือกอาชีพ คำาถามเหล่านี้รวบรวมมาจากแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานจัดหางานของ
รัฐบาลต่าง ๆ ที่ดำาเนินการในประเทศที่กำาลังเปลี่ยนผ่านและกำาลังพัฒนา

คำาถามประกอบการตัดสินใจ

1. คุณรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจเรื่องอาชีพ ในปัจจุบันคุณต้องการตัวช่วยอะไรบ้างในการตัดสินใจเรื่องอาชีพ และอะไรที่
 อาจเป็นอุปสรรค
2. ในอดีตคุณตัดสินใจเรื่องที่สำาคัญอย่างไร คุณต้องการใช้วิธีตัดสินใจแบบอื่น ๆ หรือไม่
3. อะไรคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและยากที่สุดที่คุณเคยต้องตัดสินใจ อะไรทำาให้คุณตัดสินใจได้ลำาบาก ในตอนนั้นสถานการณ์ สิ่งที่
 ทำาและผลลัพธ์เป็นอย่างไร คุณพอใจกับผลลัพธ์หรือไม่ คุณใช้กลยุทธ์อะไร เกิดอะไรขึ้น คุณอยากจะทำาอะไรที่แตกต่าง
 ออกไปหรือไม่
4. เมื่อต้องตัดสินใจคุณมักจะขอความเห็นจากผู้อื่นหรือไม่ คุณฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ 
 คุณมักจะทำาตามคำาแนะนำาของพวกเขาหรือนำามาร่วมพิจารณาหรือไม่ ขอยกตัวอย่าง ท่านได้รับคำาแนะนำาอะไรจากผู้
 อื่นบ้าง (โดยไม่ได้ร้องขอ) คุณได้รับคำาติชมอะไรบ้าง
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5. (หากผู้คืนถิ่นสำาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่ามัธยมศึกษา) คุณมีวิธีเลือกวิทยาลัยหรือโรงเรียนอย่างไร
6. หากต้องช่วยเพื่อนตัดสินใจ คุณจะช่วยอย่างไร
7. ตอนนี้คุณในชีวิตคุณต้องรับผิดชอบกับเรื่องอะไรบ้าง ครอบครัว ชุมชน การตัดสินใจเรื่องอาชีพของคุณจะเข้ากันกับ
 เรื่องนี้ได้อย่างไร คุณจะพิจารณางานที่อยู่ไกลจากบ้านของคุณหรือไม่ คุณยินดีที่จะย้ายไปที่ (กล่าวชื่อเมืองท้องถิ่นที่มี
 ตำาแหน่งงานว่างจำานวนมาก) เพื่อทำางานหรือไม่
8. คุณจัดลำาดับความสำาคัญอย่างไร

คำาถามเพื่อรวบรวมข้อมูล

1. คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างที่มีประโยชน์ต่ออาชีพที่คุณเลือก
2. จากประสบการณ์ด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องคุณชอบและไม่ชอบอะไรบ้าง
3. (สำาหรับผู้คืนถ่ินท่ีวางแผนจะหานายจ้างด้วยตัวเอง) คุณใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง คุณมีข้อมูลจากเอกสารหรือไม่ คอมพิวเตอร์
 ออนไลน์ คนรู้จัก อื่น ๆ
4. คุณคิดว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร

ความอดทนต่อคำาถามที่คลุมเครือ

1. คุณรู้สึกอย่างไรหากข้อมูลที่ได้รับระหว่างแหล่งต่าง ๆ ขัดแย้งกัน คุณจะจัดการกับความแตกต่างอย่างไร
2. คุณเชื่อว่าวิธีนี้ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร
3. คุณมองโลกในแง่ดีว่าจะเจออาชีพที่คุณสนใจหรือไม่ เหตุผลคืออะไร

คำาถามเกี่ยวกับอิทธิพลภายนอก

1. ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ
2. อะไรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ

คำาถามเกี่ยวกับค่านิยม

1. อะไรคือค่านิยมสำาคัญในชีวิตของคุณในตอนนี้
2. คุณเล่าสถานการณ์ของคุณให้ใครฟังบ้าง
3. เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณให้ฉันฟังได้ไหม (เพื่อพิจารณาถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น)
4. คุณตัดสินใจตามสถานการณ์หรือค่านิยมของคุณหรือไม่
5. คุณตัดสินใจจากความรู้สึกหรือความคิด
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การสร้างโมเดล W

รูปที่ A.3: โมเดล W

ในการเริ่มต้น ให้ผู้จัดการเคสวาดรูปตัว W บนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ ผู้จัดการเคสอธิบายกับผู้คืนถิ่นว่ารูปนี้แสดง
ถึงช่วงเวลาสำาคัญท่ีผ่านมาของพวกเขาต้ังแต่กลับไปท่ีประเทศต้นทาง จุดเร่ิมต้นของเส้นแสดงถึงการเดินทางกลับไปยังประเทศ 
ต้นทางและจุดสิ้นสุดของเส้นแสดงถึงช่วงเวลาในปัจจุบัน จุดสูงสุด (“ช่วงขาขึ้น”) แสดงถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้คืนถิ่น
ตั้งแต่การกลับมา หมายถึงเวลาที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในแง่เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือความรู้สึกความมั่นคงและเป็น
ส่วนหนึ่ง จุดต่ำาสุด (“ช่วงขาลง”) แสดงถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของผู้คืนถิ่นตั้งแต่การกลับมา หมายถึงช่วงเวลาที่ท้าทายที่
รู้สึกว่ายากที่จะรับมือ

หากผู้รับผลประโยชน์รู้หนังสือพวกเขาควรเขียนคำาตอบลงบนกระดาษโพสอิทด้วยตนเอง หากไม่ได้ผู้จัดการเคสควรเขียน
คำาตอบให้กับพวกเขาในกรณีที่ผู้คืนถิ่นไม่สามารถหาคำาตอบได้ ผู้จัดการเคสอาจแนะนำาปัจจัยการกลับคืนสู่สังคมทั่วไป เช่น
การเข้าสู่ตลาดงาน สถานะของการเงิน และวิธีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

เมื่อเพิ่มโพสอิทลงในรูปแล้ว ผู้จัดการเคสควรถามคำาถามต่อไปนี้ในช่วงขาลงทางเศรษฐกิจแต่ละครั้ง:

• เอาชนะความท้าทายนั้นได้หรือไม่ หากทำาได้ ทำาได้อย่างไรและเมื่อไร
• หากทำาได้ ใครช่วยทำาให้คุณชนะความท้าทายนั้น

หากทำาไม่ได้ ใครควรยื่นมือมาช่วยเหลือและหากมองย้อนกลับไปคุณจะจัดการสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ผู้จัดการเคสอาจถามคำาถามต่อไปนี้ในช่วงขาขึ้นของเศรษฐกิจ:

• ช่วยอธิบายช่วงขาขึ้นเพิ่มเติมได้หรือไม่ ปัจจัยอะไรที่นำาไปสู่โอกาสนี้
• ใครช่วยให้คุณเห็นโอกาสนี้

ท้ายสุดนี้ ผู้จัดการเคสควรถามผู้คืนถิ่นถึงความหวัง แผน และแรงบันดาลใจในการบรรลุความสำาเร็จทางเศรษฐกิจในอนาคต
เมื่อวาดโมเดล W เสร็จสิ้น ผู้จัดการเคสควรถามผู้คืนถิ่นว่ามีบริการใดบ้างที่สามารถช่วยให้พวกเขาเอาชนะความท้าทายที่
เผชิญและใครคือผู้ให้บริการ หากมีผู้ให้บริการ ผู้จัดการเคสควรถามว่าผู้คืนถิ่นจะเข้าถึงบริการที่มีอยู่อย่างไร หากไม่มีผู้ให้
บริการ ผู้จัดการเคสควรถามว่าใครสามารถให้บริการนี้กับพวกเขาได้บ้าง

การกลับประเทศภูมิลำาเนา ปัจจุบัน



ภาคผนวก

236

ต่อจากนั้นผู้จัดการเคสควรถามผู้คืนถิ่นว่าพวกเขาติดต่อกับองค์กรท้องถิ่นอยู่หรือไม่และถามว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่ามีบริการ
อะไร หรือเหตุผลที่ควรร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ผู้จัดการเคสควรถามว่าผู้คืนถิ่นรู้จักองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ที่สนับสนุน
ชุมชนและบุคคลในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือไม่ พวกเขาทำาอะไรและผู้คืนถิ่นอาจได้ประโยชน์จากความช่วยเหลือนั้นหรือ
ไม่ สุดท้ายนี้ผู้จัดการเคส ควรขอให้ผู้คืนถิ่นอธิบายถึงความสัมพันธ์กับนายจ้างและเจ้าของธุรกิจ (ถ้ามี) และพิจารณาว่าพวก
เขาช่วยเหลือผู้คืนถิ่นได้ทางใดบ้าง

คำาถามเกี่ยวกับการจัดหาบริการมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสองประการเพื่อช่วยผู้จัดการเคสในการ:

• เพ่ือส่งเสริมให้ผู้คืนถ่ินได้ติดต่อกับผู้ให้บริการท่ีมีอยู่ท้ังหมด (หน่วยงานสาธารณะเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร 
 นอกภาครัฐ และอื่น ๆ) ของบริการที่เกี่ยวข้องและเพื่อจัดการกับอุปสรรคที่อาจต้องเผชิญในการเข้าถึงบริการเหล่านั้น 
• ระบุผู้ให้บริการรายอื่นที่องค์กรดูแลกระบวนการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทางอาจยังไม่ทราบ และที่ยังไม่ได้รวมอยู่
 ในระบบการส่งตัวขององค์กร ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับผู้ให้บริการและความช่วยเหลือนในท้องที่และวิธี
 การเข้าถึงบริการเหล่านั้น มีประโยชน์ต่อการอัปเดตและดูแลรักษาระบบการส่งต่อขององค์กร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านการ
 จัดต้ังระบบการส่งตัวหมวดท่ี 4.1.3) สามารถนำาข้อมูลมาใช้เพ่ือเพ่ิมจำานวนผู้ให้บริการใหม่ลงในระบบการส่งตัว และเพ่ือ
 ลบหรือแก้ไขตัวแปรของผู้ให้บริการท่ีหยุดให้บริการหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือ 

หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการเคส จะถ่ายรูปโมเดล W ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อจัดเก็บเอกสารและติดตามผล

แม้ว่ากระบวนการสัมภาษณ์ที่ระบุไว้จะมีหน้าที่ช่วยให้คำาปรึกษาหลังการคืนถิ่น และเพื่อวางแผนการกลับคืนสู่สังคมเป็น
หลัก  โมเดล W อาจนำามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนดำาเนินการแผนได้อย่างครบถ้วนและสนับสนุนการประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการกลับคืนสู่สังคมหลังการดำาเนินงานตามแผน  การใช้โมเดลดังกล่าวเป็นเครื่องมือการจัดทำาโปรแกรมหรือการ
พัฒนาโครงการ ควรใช้โมเดล W อย่างน้อยสองครั้งในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่นแต่ละคน โดยใช้ครั้งแรก
สำาหรับการให้คำาปรึกษาหลังการคืนถิ่น และใช้อีกครั้งเพื่อวางแผนการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหรือหลังจากกา
รดำาเนินงานตามแผน
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แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 2014 Returning with a health condition: A toolkit for counselling migrants with health concerns เจนีวา

 2015 Preparing for Return เจนีวา

เครือธนาคารโลก (World Bank Group)
 2016 Livelihood Interventions as Psychosocial Interventions วิดีโอ ออนไลน์แคมปัสของธนาคารโลก นี่คือ
  ส่วนหน่ึงของชุดข้อมูลซ่ึงอธิบายว่าทำาไมและเพราะอะไรจึงต้องออกแบบโครงการเพื่อการดำารงชีวิตที่ต้อง
  ตอบสนองต่อจริยธรรม และความต้องการด้านจิตใจและสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม ทำาให้ประชากรที่ได้รับ
  ผลกระทบจากบาดแผลทางใจและความยากลำาบากทางเศรษฐกิจ ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่โปรแกรมด้าน  
  การพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

องค์การอนามัยโลก (WHO) มูลนิธิการบาดเจ็บโลก (WTF) องค์กรศุภนิมิตสากล (WVI) 
 2011 Psychological First Aid เจนีวา ให้คำาอธิบายเรื่องปฐมพยาบาลทางใจโดยละเอียด
  การสัมมนาผ่านเว็บเร่ืองการปฐมพยาบาลทางใจสามารถเข้าดูได้ท่ี: https://app.mhpss.net/event/webinar-
  psychological-first-aid-pfa-between-evidence-and-practice/ (โปรดลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังที่
  MHPSS.net)
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ภาคผนวกที่ 2: การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ทีละขั้นตอน

หมวดต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนของการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Support หรือ BDS) จากตัว
อย่างที่นำาเสนอในหมวดที่ 2.4.3

รูปที่ 2.5: กระบวนการการคัดเลือก การฝึกอบรม และการขยายผลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

 
1. การประเมินตลาด

• การทำาผังข้อมูลภาคเอกชน
• การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

3. การฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ

• ระบบพี่เลี้ยงโดยภาคีที่ทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคม (เช่น สถาบันการเงินระดับชุมชน และองค์กร
 นอกภาครัฐ)

• จุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมผ่านความร่วมมือของผู้คืนถิ่น และโครงการร่วม การแลกเปลี่ยน
 ความเชี่ยวชาญ และการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า 

4. การเลือกแผนธุรกิจที่น่าจะสำาเร็จและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด

• การประเมินแนวคิดที่ดีที่สุดร่วมกับสถาบันการเงินระดับชุมชน คณะกรรมการภาคส่วนต่าง ๆ   
 องค์กรนอกภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ 

• การเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่น่าจะสำาเร็จที่สุดเพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม

5a. การลงทะเบียนในมาตรการการกลับคืน
   สู่สังคมด้านเศรษฐกิจอื่น 

• การพัฒนาทักษะ/วิชาชีพ (TVET)
• การศึกษา
• การจัดหางาน

5b. การอบรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึกและการจัดหา
     เงินทุนที่เพียงพอ 

• การอบรมผู้รับผลประโยชน์โดยพี่เลี้ยงเพื่อแสดงโมเดลธุรกิจ
 ที่เป็นไปได้ในชุมชนที่คล้าย ๆ กัน

• มุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างความรู้ด้านเทคนิค (การบัญชีพื้นฐาน 
 การวิจัยตลาด ข้อกำาหนดทางกฎหมาย และการเข้าถึงเงินทุน)

• ให้แน่ใจว่าจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ

6. ความครอบคลุมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

• จัดการฝึกอบรมทางเทคนิคเพื่อค่อย ๆ ปรับโมเดลธุรกิจ หรือ
 เพื่อขยายผลให้ไปไกลกว่าโมเดลธุรกิจขนาดเล็ก

• สร้างแชมป์เปี้ยนเพื่อแสดงผลงานในช่วงการประชุมกับผู้คืนถิ่น
 คนใหม่ ๆ และให้ตัวอย่างความสำาเร็จในชีวิตจริง

อิทธิิพลต่อหลักสูตร

เชิงลบ- เชิงบวก

+

การเลือกผู้คืนถิ่น
ล่วงหน้า

2. การประเมินผู้รับผลประโยชน์

• ทักษะและการศึกษา
• แรงจูงใจ 
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ขั้นตอนที ่2: การเลือกผู้สมัครล่วงหน้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการและข้อกำาหนดเบื้องต้นเพ่ือรับ
 การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ9

การเป็นผู้ประกอบการน้ันเป็นตัวเลือกการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้สำาหรับผู้คืนถิ่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ต่อไปนี้:

• มีความมุ่งม่ันอย่างแท้จริงต่อแนวทางการดำาเนินธุรกิจ ผู้คืนถ่ินบางคนอาจเลือกการสนับสนุนทางธุรกิจเพียงเพราะการ
 เริ่มต้นธุรกิจใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ที่นำาเสนอ
• ความสามารถและทักษะของผู้คืนถ่ินในการดำาเนินธุรกิจของตนเอง การเร่ิมต้นและดูแลธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จเป็น
 เรื่องยากและไม่เหมาะกับทุกคน ผู้คืนถิ่นอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จทุกคน จึงควรพิจารณาวิธีแก้
 ปัญหาทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ แทน โดยพัฒนาจากผลการประเมินทักษะก่อนหน้านี้ (หมวดที่ 2.2.4) และการประเมิน
 เรื่องทักษะด้านตัวเลข การรู้หนังสือ ทักษะที่ประยุกต์ใช้ได้หลายสาขาและทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่แนวคิดการเริ่ม
 ธุรกิจของพวกเขา ซึ่งทักษะต่าง ๆ ต้องอยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมกับวิธีสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 - อันดับแรก การพัฒนาแผนธุรกิจเต็มตัวและการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมักต้องใช้ทักษะการวางแผนทางการเงินและการ
  บัญชีขั้นพื้นฐาน แม้ว่าทักษะพื้นฐานบางอย่างสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาสั้น ๆ ระหว่างการฝึกอบรมวางแผนธุรกิจ 
  (ขั้นตอนที่ 3) แต่ผู้คืนถิ่นในวัยกลางคนที่ไม่รู้หนังสือหรือตัวเลข อาจจะไม่สามารถเรียนรู้ทักษะการบัญชีที่เพียงพอ
  สำาหรับการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จได้ ดังนั้นผู้คืนถิ่นควรมีชุดทักษะพื้นฐานที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้
  การเริ่มดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ
 - อันดับที่สอง ผู้คืนถิ่นจำาเป็นต้องมีทักษะเฉพาะสำาหรับการเริ่มแผนธุรกิจ เช่น ผู้สมัครที่มีแผนธุรกิจร้านซ่อมเครื่อง
  ใช้ไฟฟ้าควรมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และประสบการณ์การทำางานการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในการประเมิน
  คุณสมบัติของผู้รับผลประโยชน์ตามแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทั้งด้านทักษะที่ประยุกต์ใช้ได้หลายสาขา  
  (cross-cutting skills) และความสามารถของผู้สมัครแต่ละคน ควรประเมินไปถึงทักษะที่จำาเป็นต่อความสำาเร็จของ
  การปฏิบัติตามแนวคิดทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 3: การฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ

ผู้คืนถ่ินท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเร่ิมธุรกิจอาจไม่สามารถสร้างแผนธุรกิจท่ีเป็นไปได้ หรือทำาแผนธุรกิจท่ีเหมาะกับตลาด หรือ 
ประสบความสำาเร็จในการลงทุนและขยายธุรกิจที่มีอยู่ การพัฒนาแผนธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้คือข้อกำาหนด
เบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้คืนถิ่นที่ต้องการทำาธุรกิจจำาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม
ระยะสั้นเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ โดยพื้นฐานแล้ว การฝึกอบรมระยะสั้นเรื่องการวางแผนธุรกิจนี้มีทั้งหมดสี่จุดประสงค์:

1. การฝึกอบรมช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถวางแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดได้โดยละเอียด และคุ้นเคยกับการทำาตามเกณฑ์
 ทางเทคนิคในกระบวนการคัดเลือกแผนธุรกิจ (ข้ันตอนท่ี 4) การฝึกอบรมทางเทคนิคควรส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะทางการ

58 ขั้นตอนที่ 1 ปรากฎอยู่ในหมวดที่ 2.4.3

ผู้คืนถิ่นบางคนอาจไม่มีทักษะและความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้สำาเร็จ การขาด 
ทักษะและไหวพริบท่ีจะรับมือกับความเส่ียงเพื่อความสำาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการไม่เพียงแต่
ส่งผลต่อความล้มเหลวของธุรกิจ แต่อาจนำาไปสู่ผลกระทบเชิงลบในระยะยาว เช่น หนี้และการ
สูญเสียทุนทางสังคมในประเทศต้นทาง ความเส่ียงดังกล่าวอาจเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวเม่ือประกอบกับ 
ปัจจัยอื่น ๆ เช่นในกรณีที่แผนการกลับคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น

58



ภาคผนวก

240

 เงินและธุรกิจที่จำาเป็นเช่นเดียวกัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมาย อุปสรรคที่สำาคัญของผู้ประกอบการใหม่
 คือการขาดความคุ้นเคยกับกฎระเบียบและขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้คืนถิ่นมักเสียเปรียบในเรื่องนี้
 เพราะพวกเขาไม่สันทัดเก่ียวกับกฎระเบียบในระดับท้องถ่ินและประเทศ หรือไม่ทราบบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ที่แพร่หลายในท้องถิ่นในช่วงเวลาที่พวกเขาเดินทางไปต่างประเทศ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตลาดท้องถิ่นและห่วงโซ่อุปทานกับผู้ฝึกอบรบ โดยพัฒนาจากผลการประเมินตลาดและการ
 วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (ดูหมวดที่ 1.4.2) ผู้ฝึกสอนการพัฒนาธุรกิจควรให้ข้อมูลพื้นฐานเรื่องภาคธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า
 ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ สร้างงาน และการลดความยากจน เรียน
 รู้จากประสบการณ์จริงผ่านระบบพี่เลี้ยงแบบกลุ่มโดยหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น หน่วยงานภาคีควรประกอบไปด้วย
 หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงินระดับชุมชน เทศบาล สมาคมธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรนอก
 ภาครัฐ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ ความเกี่ยวข้อง ความพร้อม และความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมแนวทางสนบสนุนการ
 พัฒนาธุรกิจ หากความสามารถของหน่วยงานภาคีมีเพียงพอองค์กรแนวหน้าควรกำาหนดเป้าหมายและจัดตั้งสภาพัฒนา
 ธุรกิจท้องถิ่น (Business Development Councils หรือ BDCs) ที่ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจ เป็นพี่เลี้ยง และติดตาม
 ผลแบบระยะยาวในช่วงปีแรก ๆ ของการดำาเนินธุรกิจ (ดูหมวดการติดตามและการประเมินผล) หากเป็นไปได้ผู้ที่เคย
 เข้าร่วมการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จควรถูกรับเชิญให้พูดถึงประสบการณ์ความท้าทายและโอกาส
 ที่เขาต้องเผชิญในตลาดท้องถิ่น และเขาสามารถบรูณาการห่วงโซ่คุณค่าจนประสบความสำาเร็จได้อย่างไร
3. ผู้รับผลประโยชน์จะทราบถึงโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจหากร่วมมือกับผู้คืนถิ่นคนอื่น ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ออกแบบ
 โครงการร่วมกันแทนที่จะเป็นโครงการส่วนบุคคล การฝึกอบรมระยะสั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพในการกลับคืนสู่
 สังคมและเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมความร่วมมือของผู้คืนถ่ินในกรอบการเร่ิมต้นธุรกิจและโครงการท่ีมีร่วมกัน สำาหรับผู้สมัคร
 ที่แผนธุรกิจไม่ได้รับเลือกในภายหลัง (ขั้นตอนที่ 5b) ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
 การฝึกอบรมวางแผนธุรกิจในตอนต้น จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงทางสังคมที่มีคุณค่าระหว่างผู้คืนถิ่น หน่วยงานภาคี
 การสนับสนุนพัฒนาธุรกิจและอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ ต่างอำานวยความสะดวกการกลับคืนสู่สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว

เป็นการพัฒนาแผนธุรกิจโดยรวมหรือรายบุคคลในขั้นตอนสุดท้าย ตามข้อกำาหนดทางเทคนิคของโปรแกรม กฎระเบียบ 
และกฎหมายธุรกิจในตลาดท้องถิ่นและห่วงโซ่คุณค่า

ขั้นตอนที่ 4 และ 5b: คือการเลือกแผนธุรกิจที่น่าจะสำาเร็จและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด  

ในระหว่างการฝึกอบรมพัฒนาแผนธุรกิจระยะสั้น ผู้รับผลประโยชน์จะพัฒนาแผนธุรกิจโดยรวมหรือรายบุคคล ในขั้นตอน
ถัดไปคณะกรรมการประเมินผลจะพิจารณาแผนธุรกิจที่มีศักยภาพและสมเหตุสมผลที่สุดเพื่อเลือกกลุ่มผู้สมัครชุดย่อยที่จะ
มีสิทธิลงทะเบียนฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก

ในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจตามบริบททางเศรษฐกิจที่กำาหนด แนะนำาให้สำานักงานประจำาประเทศที่ดูแล
กระบวนการกลับคืนสู่สังคมในประเทศต้นทางจัดต้ังคณะกรรมการคัดเลือก โดยรวบรวมตัวแทนท่ีหลากหลายรวมถึงนักธุรกิจ 
ที่จะช่วยทบทวนแผนธุรกิจที่ได้รับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ คณะกรรมการประเมินผลโครงการคืนสู่สังคมจะแตกต่างกันไป
ตามโครงการและบริบทในท้องถิ่นแต่ควรจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรที่จัดทำาโครงการคืนสู่สังคม เจ้าหน้าที่รัฐบาล
ระดับเทคนิคที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนของสถาบันการเงินระดับชุมชน สมาคมธุรกิจองค์กรนายจ้าง และเจ้า
หน้าท่ีองค์กรนอกภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง สมาชิกของคณะกรรมการประเมินผลควรได้รับการแต่งต้ังตามความรู้ทางปฏิบัติในระบบ
ตลาดท้องถิ่นและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงมีไหวพริบด้านธุรกิจ (ดูหมวดด้านล่างในหัวข้อการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาธุรกิจ)

นอกจากนี้ โครงการคืนสู่สังคมจำาเป็นต้องกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกสำาหรับแผนธุรกิจที่เป็นไปได้และมีอนาคต เกณฑ์ที่
พัฒนาเพื่อประเมินข้อเสนอทางธุรกิจเป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์และมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการออกแบบโครงการคืน
สู่สังคมโดยรวม หลักเกณฑ์ควรอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งเน้นตลาด และโปร่งใส ผู้จัดการโครงการอาจแนะนำาเกณฑ์
การประเมินท่ีเหมาะกับผลลัพธ์จากการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ตามตัวแปรของโครงการคืนสู่สังคม (เช่น ทรัพยากร กำาลัง 
การผลิต และเงินทุนที่มีสำาหรับกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ) และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น สภาพ
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แวดล้อมทางธุรกิจ ระบบตลาด เงื่อนไขโครงการที่มีชุมชนเป็นฐาน และหน่วยงานสนับสนุนภายนอก) ยิ่งหน่วยงานดูแล
และติดตามกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในระดับท้องถิ่นมากเท่าใด จะสามารถหาสิ่งกระตุ้นแรงจูงใจผู้คืนถิ่นให้ร่วมมือ
กันดำาเนินงานได้มากขึ้นเท่านั้น และในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าสามารถปรับแนวทางให้เหมาะกับความต้องการรายบุคคล
และตลาดท้องถิ่น

นอกจากนี้ต้องกำาหนดเกณฑ์ทางเทคนิคพื้นฐาน เช่น แบบแผนธุรกิจขั้นสุดท้ายและกำาหนดรูปแบบกระบวนการคัดเลือก
อื่น ๆ (เช่น การเสนอแนวคิดและการนำาเสนอผลงาน) หากเกณฑ์หรือรูปแบบของแผนธุรกิจนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์ระดับ
ประเทศต้นทางได้จะเป็นการดีอย่างไรก็ตามแผนธุรกิจควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เสมอ:

• รายละเอียดธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ และเป้าหมายหลักที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ผู้สมัครต้องการ
 บรรลุภายในปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สามของการดำาเนินงาน
• ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ แรงงานและโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ รวมถึงใบอนุญาต
 ที่จำาเป็น
• ทักษะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ
• ลูกค้ามุ่งหวังและความต้องการตลาด
• แผนการตลาดรวมถึงกลยุทธ์ด้านราคาและกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขาย
• ประมาณการยอดขายต่อเดือนในปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม
• เงินทุนตั้งต้นที่จำาเป็น และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจต่อเนื่อง
• แหล่งที่มาของเงินทุน
• การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม

เมื่อมีการกำาหนดเกณฑ์การเลือกแผนธุรกิจเฉพาะประเทศเรียบร้อยแล้ว ควรสื่อสารเกณฑ์ดังกล่าวออกไปอย่างชัดเจนและ
โปร่งใสต่อผู้คืนถิ่นทั้งหมดที่สมัครเข้าโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก

ขั้นตอนการประเมินนั้นแตกต่างกันไปตามเกณฑ์การประเมินเฉพาะประเทศ และตามองค์ประกอบและความเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการผู้ประเมินผล รายละเอียดข้อกำาหนดของแผนธุรกิจอาจแตกต่างกันไปตามสำานักงานประจำาประเทศต่าง ๆ 
ผู้ประเมินต้องประเมินว่าแผนดังกล่าวให้เข้าใจถึงระบบตลาดและห่วงโซ่คุณค่าอย่างตรงประเด็น และพิจารณาว่ามีขั้นตอน
การเริ่มต้นธุรกิจและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อรับมือกับความท้าทายหรือความเสี่ยงหรือไม่ โดยไม่จำากัดถึงลักษณะโครงการ แผน
ธุรกิจท้ังหมดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจท่ีบังคับใช้รวมถึงบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การประเมินควรพิจารณาผลกระทบของธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดในชุมชนท้องถิ่นและระบบตลาดเพื่อหลีก
เลี่ยงการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจหรือสังคม ผู้ประเมินควรให้รางวัลแนวคิดทางธุรกิจที่วางแผนการสร้างงานเพิ่มในอนาคต
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในขั้นสุดท้าย ผู้ประเมินควรพิจารณาว่าแผนธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ผู้คืนถิ่นมีอยู่ทั้งแบบที่ใช่
และที่ไม่ใช่ตัวเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เครือข่ายทางสังคม และอื่น ๆ ถ้ามี)

ปัจจัยการประเมินทั่วไปข้อที่สองนั้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในบริบทของโอกาสทางการตลาดที่มีอยู่และ
แนวทางการให้คำาปรึกษา แม้ว่าทุกแผนธุรกิจจะต้องเป็นไปได้ในแง่การโอกาสทางการตลาดที่ประเมิน (ดูหมวดที่ 1.4.2) 
องค์กรและหน่วยงานภาคีในประเทศต้นทางท่ีมีความสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้คืนถิ่นในแต่ละสาขาธุรกิจนั้นมีความสำาคัญ
ที่เท่าเทียมกันกับแผนธุรกิจ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกผู้จัดการเคสควรแจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์ทราบว่าใบสมัครแผนธุรกิจของพวกเขาถูกเลือก
เข้าโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหรือไม่ สำาหรับผู้สมัครที่ไม่ประสบความสำาเร็จในการส่งแผนธุรกิจ ผู้จัดการเคสควร
ช่วยปรับการวางแผนการกลับคืนสู่สังคมเศรษฐกิจและให้คำาปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ผู้รับผลประโยชน์มีจำานวนตัวเลือกที่
เพียงพอ เช่น การฝึกวิชาอาชีพหรือจัดหางาน (ข้ันตอนท่ี 5b) หรือช่วยปรับปรุงแผนธุรกิจกับผู้คืนถ่ินหรือหน่วยงานภาคีอ่ืน ๆ 
เพื่อส่งแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งในการคัดเลือกครั้งต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5a และ 6: การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก

ผู้รับผลประโยชน์ที่แผนธุรกิจถูกคัดเลือก ควรได้รับการฝึกอบรมและการให้คำาปรึกษาที่ครอบคลุมเพื่อให้พวกเขาก่อตั้ง
ดำาเนินการ และยกระดับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เรื่องนี้จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างตรงประเด็นในการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่
เริ่มต้นไปจนถึงการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดธุรกิจ มีการประมาณการกระแส 
เงินสดท่ีมีประสิทธิภาพ และทำาการวิเคราะห์ผลกำาไรและขาดทุนในกรอบเวลาท่ีนานข้ึน ตลอดระยะเวลาฝึกอบรมการพัฒนา 
ธุรกิจควรมีการจัดรถรับส่งไปสถานที่ฝึกอบรมและมีบริการอาหารสำาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคน สำาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ห่าง
ไกลจากศูนย์ฝึกอบรม ควรพิจาณาตัวเลือกเพื่อจัดหาที่พักค้างคืน

เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจคือการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้รับผลประโยชน์ในการสร้างและ
บริหารธุรกิจในอนาคต ในขณะที่การปรับหลักสูตรการฝึกอบรมควรเหมาะสมกับโครงการและบริบท การฝึกอบรมโดย
ทั่วไปควรประกอบด้วยโมดูลและองค์ประกอบที่ระบุอยู่ในตารางที่ A.3 ด้านล่าง

ตารางที่ A.3: โมดูลหลักของการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก10 
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โมดูล /
การดำาเนินงาน โมดูลย่อย / การดำาเนินงานย่อย บริบท

การศึกษาของ
ผู้ประกอบการ

การฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา (TVET) / 
ด้านเทคนิคระยะสั้น 

• การบัญชีพื้นฐาน
• การตลาดพื้นฐาน
• การธนาคารและการเงิน
• การวิจัยตลาด
• การใช้เงินท่ีได้รับโอนอย่างมีประโยชน์
• การวางแผนงบประมาณและระดมเงิน
• ข้อกำาหนดด้านกฎหมาย (การลง 
 ทะเบียน การรายงานภาษี สัญญา
 กู้ยืมเงิน ระยะเวลาผ่อนผันหนี้
 และอื่น ๆ)

• การฝึกอบรมทางเทคนิคตามความ 
 ต้องการของผู้เข้าร่วมเพื่อความสำาเร็จ
 ในการดำาเนินธุรกิจ

การหาตำาแหน่งในตลาดที่เหมาะสมและการสร้างฐาน
ลูกค้าขนาดใหญ่ (และหลากหลาย) นั้นเป็นกุญแจ
สำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการทุกคนการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะทางธุรกิจต้องถูกปรับให้เหมาะกับทักษะ
และ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงบริบท
ในท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มผู้รับผลประโยชน์
ที่ลงทะเบียนสมัครควรพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อ
ปรับกำาหนดการและ ระดับของโมดูลให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมและภูมิหลังทางการศึกษา

ผู้รับผลประโยชน์บางคนอาจต้องการการฝึกอบรมระยะ
สั้นเฉพาะหรือฝีกอบรมใหม่สำาหรับทักษะทางเทคนิค
ที่จำาเป็นในบางธุรกิจ ด้วยวัตถุ ประสงค์นี้จึงควรสร้าง
การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะและหน่วยงานภาคีด้าน
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) ให้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจตามมาตรการพัฒนา
ทักษะระยะส้ันท่ีให้บริการโดยผู้ให้ฝีกสอนจากภายนอก 
โดยให้ความสำาคัญกับการลดช่องว่างทักษะทางเทคนิค
ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
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ส่งเสริมการดำาเนินงาน
ร่วมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจ 
ครือข่ายสนับสนุนและ
หน่วยงานที่มีอยู่ในระดับ
ท้องถิ่น

สภาพแวดล้อม
ความตระหนักรู้

ความละเอียดอ่อนทาง
เพศภาวะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การสรุปแผนธุรกิจ

• การบริหารธุรกิจร่วมกัน (เช่น การ
 ทำางานเป็นทีม การแบ่งงาน การบริหาร
 จัดการ  และสร้างความไว้วางใจ)
• สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและ
 โครงการในชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• การบริหารธุรกิจร่วมกัน (เช่น การ
 ทำางานเป็นทีม การแบ่งงาน การบริหาร
 จัดการ  และสร้างความไว้วางใจ)
• สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและ
 โครงการในชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนา
 ธุรกิจใน “เศรษฐกิจสีเขียว”
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระบวน  
 การกลั่นกรองสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน 
 หรือการประเมินผลกระทบด้าน
 สิ่งแวดล้อม)

หากเงื่อนไขเบื้องต้นนั้นดีต่อสังคมและเศรษฐกิจในการ
เริ่มธุรกิจส่วนรวมและโครงการชุมชน ผู้เข้าร่วมการฝีก
อบรมจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาแผนธุรกิจสำาหรับส่วน
รวมแทนที่จะเป็นแผนธุรกิจรายบุคคล ซึ่งจำาเป็นต้องมี
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้คืนถิ่น (โดย
อาจยังไม่มีความสัมพันธ์ความไว้วางใจในเบื้องต้น) 
เพื่อรับมือกับความท้าทายในการเริ่มและดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมฝีกอบรมควรเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสใน
การเชื่อมโยงธุรกิจของตนกับโครงการชุมชนที่มีอยู่ใน
ระดับท้องถิ่น

อุปสรรคโดยทั่วไป ระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจของผู้
ประกอบการคือการขาดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทาง 
การเงินที่มีอยู่ แหล่งที่มาของสินทรัพย์ และเครือข่าย
สนับสนุนและหน่วยงานที่มีอยู่ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เครือข่ายในระดับท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมฝีกอบรมควรได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง เครือข่าย
ธุรกิจ และเครือข่ายสนับสนุนรวมถึงหน่วยงานที่มีอยู่
ในระดับท้องถิ่น

โมดูลสั้น ๆ เรื่องการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบ 
คลุมถึงโอกาสสำาหรับ “ผู้ประกอบการสีเขียว” และ
วิธีการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่ี
นำาเสนอ (กระบวนการกลั่นกรองหรือ การประเมินผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน) ควรปรับโมดูลให้
เหมาะสมกับความท้าทายกับสภาพแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่น

โมดูลสั้น ๆ เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะที่
ปรับให้เหมาะกับบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ควรส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้หญิงในกรอบการดำาเนินงาน
ธุรกิจและโครงการต่าง ๆ 

พ่ีเลี้ยงควรแสดงโมเดลธุรกิจที่เป็นไปได้จากชุมชนท่ี
คล้ายกัน รวมท้ังหาโอกาสให้ผู้รับผลประโยชน์เข้าเย่ียม
ชมธุรกิจที่คล้ายกันในชุมชนอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคล้ายกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หากเป็นไป
ได้ควรพิจารณาเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า

ปรับแผนธุรกิจโดยพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญหน่วยงาน
ท้องถิ่น และปรับให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้จากการ
ประเมินตลาดและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไม่ได้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทำาเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวน
การสนับสนุนและให้คำาปรึกษาสำาหรับธุรกิจที่ได้รับเลือกในระยะยาว (ดูขั้นตอนที่ 6) ด้วยเหตุนี้สำานักงานประจำาประเทศ
ควรประเมินตลาดอยู่เป็นประจำา (ดูหมวดที่ 1.4.2) เพื่ออัปเดตฐานความรู้ เพื่อปรับหลักสูตรการฝึกอบรมทางธุรกิจใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้คำาแนะนำาและให้คำาปรึกษาแก่ผู้คืนถิ่นที่ดำาเนินธุรกิจอยู่แล้ว ดังนั้นกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจควร
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มากกว่าการได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวจบ การสนับสนุนระยะยาวประกอบด้วย:
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• การให้ความช่วยเหลือในการปรับเปล่ียนธุรกิจในช่วงปีแรกของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพ่ือเร่ิมต้นหรือการ
 ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการทางธุรกิจ
• สนับสนุนการปรับปรุงเพ่ือขยายธุรกิจและการเข้าถึงลูกค้าท่ีหลากหลายข้ึน ด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
 และนักลงทุน พร้อมให้การสนับสนุนในการเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ แนวทางการตลาดและอำานวยความสะดวกในการเช่ือมต่อ
 กับธุรกิจหลัก ในท้ายที่สุดคือการทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้คืนถิ่นในระยะยาวยังช่วยอำานวย
 ความสะดวกในการติดตามและประเมินผลของโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้ในภาพรวม

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสินทรัพย์

ความท้าทายโดยท่ัวไปสำาหรับผู้คืนถ่ินจำานวนมากท่ีต้องการเร่ิมต้นธุรกิจคือการหาร้านค้า พ้ืนท่ีสำานักงานหรือการผลิต การเร่ิม
ต้นธุรกิจรายบุคคลหรือธุรกิจร่วม โดยปกติผู้คืนถ่ินจะต้องมีท่ีดิน ร้านค้า เคร่ืองมือ และเงินทุนส่วนตัวหรือจากครอบครัว องค์กร
ท่ีจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจควรสนับสนุนผู้รับผลประโยชน์ในการค้นหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยคำานึงถึงฐาน
ลูกค้า ต้นทุน กฎระเบียบและข้อบังคับภายในท้องถ่ิน การสนับสนุนน้ีอาจรวมถึงความช่วยเหลือในการค้นหาสถานท่ี เช่นพ้ืน
ท่ีสำานักงาน สถานท่ีสำาหรับการค้า พ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า หรือโรงงาน หรือการจัดหาสถานท่ีผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของโครงการ

เมื่อประเมินสินทรัพย์ที่จำาเป็นตามแผนธุรกิจของผู้รับผลประโยชน์แล้ว ผู้จัดการเคสควรช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์สำารวจ
สถานะของสินทรัพย์ใด ๆ ที่พวกเขามีก่อนที่จะกลับภูมิลำาเนา อาจรวมถึงการเงิน สินทรัพย์ที่มีตัวตน (เช่น อสังหาริมทรัพย์ 
หรือยานยนต์ที่ซื้อในประเทศต้นทางไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของครอบครัว) และสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น สินทรัพย์ทาง
สังคม และเครือข่ายสังคมและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์หากไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอาจนำามาใช้ทำาธุรกิจได้โดยตรง หรือนำามา
ปล่อยเช่าเป็นที่พัก (ที่พักพร้อมอาหารเช้าหรือ Airbnb) หรือนำามาใช้เพื่อการศึกษา (เช่น ศูนย์ฝึกอบรม) หรือนำารถยนต์มา
ใช้ประโยชน์ ปล่อยให้เช่าสำาหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์และรับผู้โดยสาร ผู้คืนถิ่นควรได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการเคสและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการให้คำาปรึกษาทางธุรกิจในท้องถิ่น เช่น สมาคมธุรกิจ กลุ่มนักธุรกิจและองค์กรนอกภาครัฐ ใน
การหาช่องทางใช้ประโยชน์สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อแผนธุรกิจได้รับอนุมัติ ผู้จัดการเคสและหน่วยงานภาคีพร้อม
กับผู้รับผลประโยชน์ควรตรวจสอบต้นทุนสินค้าและบริการ ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินการและหาผู้จัดหาสินค้าและบริการ
ที่ดีที่สุด

ประเภทความช่วยเหลือและการจัดหาเงิน

ในส่วนสุดท้ายคือสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (ดูหมวดด้านล่าง เรื่องการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ) ที่ต้องมีการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายในการส่งมอบคุณค่า ลักษณะและวิธีการให้ความช่วยเหลือ ความท้าทายสำาคัญที่ผู้คืนถิ่นมักต้องเผชิญในโครงการ
พัฒนาธุรกิจเพื่อการกลับคืนสู่สังคมในอดีต คือเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่เพียงพอ โครงการคืนสู่สังคมในอดีตมักไม่มีความ
สอดคล้องของเงินทุนสนับสนุนและระดับเงินทุนที่ต้องการเพื่อเริ่มธุรกิจในบริบทระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ11 เงินทุนที่
เพียงพอนั้นเป็นสิ่งสำาคัญต่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงควรปรับระดับเงินทุนตามบริบทในท้อง
ถิ่นโดยไม่จำากัดความช่วยเหลือเฉพาะทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่าง จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการในระดับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าและค่าบริการบางอย่างมักจะมีราคาแพงกว่าในเมือง
เม่ือเทียบกับราคาในชนบท12 เจ้าหน้าท่ีสำานักงานประจำาประเทศอาจทบทวนข้อมูลความเสมอภาคของอำานาจซ้ือ (purchasing 
power parity) และข้อมูลราคาตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางเริ่มต้นแต่ใช้ข้อมูลการประเมินตลาดและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณ
ค่าเพื่อกำาหนดความแตกต่างในต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจตามความเหมาะสมในระดับท้องถิ่น

60 Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM,  Disarmament, Demobilisation and Reintegration Programme 
(Geneva, 2006); IOM, Comparative research on Assisted Voluntary Return and Reintegration (Geneva, 2006).
61 Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM, Disarmament, Demobilisation and Reintegration Programme 
(Geneva, 2006)
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โดยมีลักษณะของความช่วยเหลือสองรูปแบบคือความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินและแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินอื่น ๆ ทั้งสองรูปแบบนี้
อาจนำามาใช้เป็นการช่วยเหลือแบบงบพิเศษหรืองบส่วนเสริม ในช่วงที่ผ่านมาองค์กรระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะให้งบ
ประมาณสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจเป็นแพคเกจมากกว่าให้เป็นเงินสด เช่น การจัดหาสินค้าและบริการที่จำาเป็นในการดำา
เนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคมของผู้รับผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ไอโอเอ็มที่ประเทศอิรักได้จัดทำารายการแพคเกจ
ความช่วยเหลือมาตรฐานในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยจัดตามประเภทของธุรกิจ ซี่งได้รับการปรับปรุงข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและความพร้อมของสินค้าในตลาด13 

แบบวิธีการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ มีความแตกต่างที่สำาคัญคือ การจ่ายเงินสนับสนุนเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งจ่ายเป็น
รายงวดตามกิจกรรมที่กำาหนด หรือมีกรอบเงื่อนไขหรือแบบไม่มีเงื่อนไข สำาหรับความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านเงิน
ทุน โดยท่ัวไปองค์กรท่ีจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอาจมอบสินทรัพย์ (เช่น เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอ่ืน ๆ) ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและมีความเสี่ยงต่ำาที่ผู้รับผลประโยชน์จะนำาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ความสนับสนุน
ด้านการเงินมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการยักยอกเงินการใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์ และการใช้จ่ายที่ส่งผลร้ายต่อสังคม 
ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการกำาหนดเงื่อนไขการโอนเงิน การสนับสนุนเงินแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นการให้งบประมาณ
เงินช่วยเหลือโดยตรงที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดในการทำางานและไม่มีข้อกำาหนดในการชำาระคืนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ
สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามต้องการ ในขณะท่ีการสนับสนุนเงินแบบมีเง่ือนไข จะกำาหนดเง่ือนไขท่ีแนบมาพร้อมกับวิธีการใช้เงิน
เช่น สำาหรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ แนวทางการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพคือการแบ่งการจ่ายเงินเป็นประเภทต่าง ๆ ออก
เป็นงวด โดยการจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจงวดแรกจะจ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขและงวดที่สองจะเบิกจ่ายได้หลังจากจัด
ซ้ือสินทรัพย์ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ และงวดท่ีสามจะจ่ายในภายหลังในกระบวนการพัฒนาธุรกิจเม่ือบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจตามที่กำาหนด

สำานักงานประจำาประเทศควรกำาหนดกฎระเบียบและขั้นตอนในเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร โดยกำาหนดตัวแปร กฎการจัดทำางบประมาณของแต่ละโครงการกลับคืนสู่สังคม โดยคำานึงถึงโครงสร้างและ
บริบทท้องถิ่น ทางเลือกในการให้เงินทุนเริ่มต้นธุรกิจในการช่วยเหลือแบบเป็นตัวเงินหรือแบบไม่ใช่ตัวเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์
เฉพาะของการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยโครงสร้างระดับชุมชนและบุคคล ตารางที่ 9 ของหมวด
ที่ 3.2.2 ในเอกสารคู่มือหลักแสดงภาพรวมข้อควรพิจารณาที่สำาคัญเพื่อตัดสินใจความช่วยเหลือในรูปแบบตัวเงินหรือแบบ
ไม่ใช่ตัวเงิน หากผู้รับผลประโยชน์เห็นด้วยกับแผนความช่วยเหลือ องค์กรหลักหรือภาคีควรดำาเนินการตามแผนภายในเวลา
ที่เหมาะสมและโปร่งใส ในกรณีที่การสนับสนุนมาในรูปแบบของแพคเกจช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผู้จัดการเคสควรเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดหาตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง14 ในกรณีนี้องค์กรจะจ่ายเงินให้กับผู้จัดหาสินค้า
และบริการโดยตรง เช่น โอนเงินผ่านธนาคารหรือการจ่ายเช็ค

62 IOM, Reintegration Effective Approaches (Geneva, 2015)
63 กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของไอโอเอ็มกำาหนดอยู่ใน www.iom.int/iom-general-procurement-principles-and-processes
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ความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier): การสร้างแรงหนุนเชิงบวกจากนอกชุมชนด้วยการ
สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ

ความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าและบริการคือสนับสนุนการใช้ผู้จัดหาสินค้าและบริการหลากหลายประเภทโดยเร่ิม
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และรวมถึงธุรกิจของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย และกลุ่มธุรกิจท่ีไม่ได้
ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มตลาด เช่นบริษัทขนาดเล็กในท้องถ่ินและบริษัทนวัตกรรม ภาคส่วนท่ีสามองค์กรเอกชนท่ี
ลงทุนเพ่ือเป้าหมายทางสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม และองค์กรประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงธุรกิจของผู้โยกย้ายถ่ินฐาน กลุ่มผู้
หญิง หรือชนกลุ่มน้อย ในอีกด้านหน่ึงการเพ่ิมความหลากหลายด้านอุปทานจะส่งผลให้เกิดธุรกิจรายใหม่ สามารถเข้าถึง
แนวคิดใหม่ เพ่ือเพ่ิมระดับการแข่งขันและขยายกลุ่มผู้ทำาธุรกิจ ในทางกลับกัน ความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าและ
บริการจะช่วยฟ้ืนฟูชุมชน ส่งเสริมความพ่ึงพาเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชุมชนต้นทางและผู้คืนถ่ิน และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่อีกด้วย

ผู้จัดการเคสและหน่วยงานภาคีควรต้ังคำาถามกับตนเองดังน้ี:

• ควรทำาอะไรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าและบริการในระดับพ้ืนท่ี
• ความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าและบริการจะช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดในชุมชนท้องถ่ินและชุมชนต้นทางได้ 
 อย่างไร

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางสังคม ความผูกพันในชุมชนที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาและ
ประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้รับผลประโยชน์จึงต้องการแรงสนับสนุนในระดับที่แตกต่างกันเพื่อที่จะเข้าถึงบริการของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของตนเอง เพื่อเป็นการขยายผลจากระบบส่งต่อและเครือข่ายหน่วยงานภาคีที่
สำานักงาน ประจำาประเทศมีอยู่ในประเทศต้นทาง การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจควรมีบทบาทช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์ใน
การเข้าถึงบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธุรกิจ หน่วยงานกำาหนดมาตรฐานธุรกิจ (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และบริการของธุรกิจท่ีอยู่ในการพิจารณา) และหน่วยงานศุลกากร ท้ังน้ีควรอำานวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามลักษณะและความต้องการของธุรกิจและตัวเลือกการสนับสนุนทางธุรกิจที่มีอยู่ในบริบทท้องถิ่น:

• องค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ (สมาคมนายจ้าง สมาคมผู้ผลิตและการค้า สหภาพแรงงาน ตัวแทนสหกรณ์ สมาคมอาชีพอิสระ 
 สมาคมภาคส่วนการเงิน  ผู้บริหารหน่วยงานให้บริการจัดหางานในพ้ืนท่ี);
• หน่วยงานกำาหนดมาตรฐานธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าหรือบริการควบคุม ตามท่ีคาดการณ์ไว้ในแผนธุรกิจ
• สมาคมสตรีและเยาวชน รวมถึงสมาคมของกลุ่มชนชายขอบ
• องค์กรทางสังคมและศาสนา มูลนิธิ บริษัท และองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรท่ีมีเป้าหมายทางสังคม เศรษฐกิจ การเงิน
 ส่ิงแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม 
• หน่วยงานศุลกากร (หากเป็นบริการหรือสินค้าส่งออกหรือหากต้องนำาเข้าสินค้าท่ีจำาเป็น);
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาและให้บริการด้านเทคนิค (ถ้ามี)
• ส่ือท้องถ่ินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการตลาดท่ีครอบคลุม

อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการธนาคารและวงเงินสินเชื่อรายย่อยและการใช้เงินที่ได้รับโอนอย่างมีประโยชน์

หนึ่งในอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจคือการเข้าถึงเงินทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เหมาะสม พัฒนาการ
เข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการที่เป็นผู้คืนถิ่น เป็นสิ่งสำาคัญในความสำาเร็จขององค์กร หมวดที่ 2.4.4 กล่าวถึงข้อมูลทั่วไป
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เกี่ยวกับการช่วยผู้รับผลประโยชน์เข้าถึงบริการธนาคารและวงเงินสินเชื่อรายย่อย โดยให้ข้อมูลภาพรวมและแนวทางการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าการให้บริการธนาคารและเครื่องมือทางการเงิน

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับตัวแปรในโครงการคืนสู่สังคม และความสามารถในการเข้าถึงเครดิตและเงินทุนในด้านสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 
ผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยจากภายในหรือภายนอกชุมชน หรือเป็นสินเชื่อรายย่อยจากกลุ่มผสม ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใน
ชุมชนท้องถิ่นและวิธีการอื่น ๆ ในขณะที่บางโครงการคืนสู่สังคมให้บริการทางการเงินภายในโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจโดยตรง โครงการคืนสู่สังคมอื่น ๆ อาศัยสถาบันการเงินระดับชุมชนภายนอก (MFIs) เพื่อให้วงเงินสินเชื่อรายย่อย และ
ให้การสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ โดยทั่วไปสินเชื่อรายย่อยภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการเงินสำาหรับรายย่อยในการคืน
สู่สังคม จะอยู่ในรูปแบบเงินช่วยเหลือจำานวนน้อยและสินเชื่อมีหลักประกันสำาหรับการเริ่มต้นธุรกิจของกลุ่มเป้าหมาย หลัก
ประกันจัดเตรียมโดยผู้กู้ (ถ้ามี) และในกรณีที่ไม่มีหลักประกัน อาจจัดตั้งกลุ่มธุรกิจเพื่อค้ำาประกันโดยเป็นการรวมตัวของผู้
กู้จำานวนหลายคน ในกรณีมีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ พวกเขาควรได้รับความช่วยเหลือและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยที่ปรึกษา
ธุรกิจของโครงการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการชำาระหนี้ของกลุ่มโดยรวมและเพื่อลดแรงเสียดทานภายในกลุ่มที่อาจเกิดขึ้น

ต้องคำานึงว่าสินเช่ือรายย่อยไม่ใช่ทางออกสำาหรับผู้คืนถ่ินท้ังหมดท่ีได้รับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ องค์กรท่ีบริหารจัดการ 
กระบวนการคืนสู่สังคมอาจจะไม่ได้ให้สินเช่ือรายย่อยสำาหรับบางโครงการ แต่ให้จัดหาจากสถาบันการเงินระดับชุมชนภายนอก 
พวกเขาต้องการรักษาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง พวกเขาจึงไม่เต็มใจท่ีจะให้สินเช่ือกับผู้คืนถ่ินโดยไม่มีหลักประกัน 
ใด ๆ หรือหากผู้คืนถิ่นขาดความรู้ในตลาดท้องถิ่นและไม่แสดงความสามารถในธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อ แม้ว่าผู้ประกอบการที่
เร่ิมต้นธุรกิจภายใต้แนวทางสนับสนุนธุรกิจจะผ่านกระบวนการคัดเลือกสองข้ันตอน และได้รับการฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึก 
จนมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่การขาดหลักประกันยังคงทำาให้การเข้าถึงวงเงินสินเชื่อรายย่อยเป็นเรื่องยาก 
องค์กรหลักอาจมีบทบาทในการจัดหาหลักประกันในนามของผู้กู้ โดยขึ้นอยู่กับโครงการคืนสู่สังคมแต่ละโครงการ

ตามที่ระบุไว้เบื้องต้นว่าในระหว่างการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ผู้คืนถิ่นที่เป็นผู้ประกอบการทุกคนควรได้รับข้อมูล
ที่ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการทางการเงินในท้องถิ่น เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินระดับชุมชน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อรายย่อยอย่างเต็มที่และเป็นรายกรณีไป ผู้รับผลประโยชน์โครงการสนับสนุน
พัฒนาธุรกิจ ควรถูกส่งต่อไปยังสถาบันธนาคารที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินระดับชุมชนให้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อ หลังจากได้
รับข้อมูลความเส่ียงในการกู้ยืมในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาธุรกิจเป็นอันดับแรก และในอันดับท่ีสองหลังจากการ
ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดพ้ืนฐานและมีเอกสารท่ีจำาเป็นในการขอเงินกู้หรือไม่ (ดูหมวดท่ี 2.4.5)
สำาหรับข้อมูลการประเมินคุณสมบัติผู้คืนถิ่่นโดยละเอียดในการขอสินเชื่อรายย่อย)

ความรวดเร็วในการขอกู้เงินขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในกระบวนการพัฒนาธุรกิจ ในบางกรณี สินเชื่อรายย่อยอาจเป็นเครื่องมือที่
เพียงพอเมื่อธุรกิจดำาเนินธุรกิจและเริ่มสร้างผลกำาไร โดยช่วยเพิ่มผลกำาไรและนำาไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว ตารางที่ A.4 
แสดงถึงภาพรวมแผนผังและขั้นตอนการใช้วงเงินสินเชื่อรายย่อยในกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ 
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ตารางที่ A.4: ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อรายย่อยเพื่อสนับสนุนความสำาเร็จทางธุรกิจ15 

ระหว่างการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ผู้ประกอบการที่เป็นผู้คืนถิ่นทุกคน ควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลงทุนและ
การใช้เงินที่ได้รับโอนจากญาติหรือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอย่างมีประโยชน์ (ดูตารางท่ี A.3) การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เงิน
โอนของผู้ประกอบการ ควรกำาหนดเป้าหมายระดับครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ อาจเป็นผู้รับเงินและ
64 ดัดแปลงจาก: IOM, Access to Microcredit Opportunities for Returned Migrants during and beyond IOM Support A Study on Microcredit in the AVRR 
Context (Geneva, 2016)

ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจ ลักษณะการใช้ประโยชน์
สินเชื่อรายย่อย ข้อดี ความท้าทาย

ก่อนเริ่มธุรกิจ

การเริ่มพัฒนาธุรกิจ
(โดยทั่วไปจะอยู่ในปี
ที่หนึ่ง)

การขยายตัวและการเติบโต 
(โดยทั่วไปหลังจากปีที่หนึ่ง)

เงินทุนเสริม: ผู้คืนถิ่นหรือ
กลุ่มผู้คืนถิ่นสมัครขอสินเช่ือ
รายย่อย ก่อนการก่อตั้งบริษัท 
เพื่อปรับใช้เงินทุนในส่วนที่
สำาคัญ อาจเป็นสินเชื่อมูลค่า
สูงแต่จะส่งผลให้ระยะเวลาชำา
ระคืนยาวนานขึ้น

เงินทุนหมุนเวียน: ผู้คืนถิ่น
หรือกลุ่มผู้คืนถ่ินที่ ได้รับงบ
สนับสนุนธุรกิจจากโครงการ
พัฒนาธุรกิจ และเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละงวดแล้ว ผู้คืนถ่ินหรือ 
กลุ่มผู้คืนถิ่นที่สมัครขอสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือใช้ในช่วงส้ัน ๆ  เช่น 
การจัดซ้ือสินค้า แต่ในขณะน้ัน
มีเงินสดไม่เพียงพอ วงเงินสิน
เช่ือมักจะมีมูลค่าต่ำ าและมี
ระยะเวลาการชำาระคืนสั้นลง

การลงทุนเพิ่มเติม:
ผู้คืนถิ่นหรือกลุ่มผู้คืนถิ่นที่ได้
รับงบสนับสนุนธุรกิจจากโครง
การพัฒนาธุรกิจ และเบิกจ่าย
เงินในแต่ละงวดแล้ว  และขอ
อนุมั ติสินเชื่อรายย่อยเพื่อ
ขยายธุรกิจและมีความจำาเป็น 
ต้องลงทุนเพิ่มเติม มักจะเป็น
วงเงินที่สูงขึ้นและมีระยะเวลา
การชำาระหนี้ค่อนข้างยาว

การสนับสนุนที่ครอบคลุมที่
พร้อมให้บริการในระยะเริ่ม
ต้นธุรกิจ

หากดำาเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี
ผู้คืนถิ่นหรือกลุ่มผู้คืนถิ่น จะ
สามารถพิสูจน์ความสามารถ
ในการชำาระคืนหน้ีได้ เน่ืองจาก 
วงเงินต่ำา จึงมีโอกาสได้รับ
อนุมัติสินเช่ือมากกว่า

การให้คำาปรึกษาหรือการจัดทำา
ฝึกอบรมอาจก่อให้เกิด แนวคิด
ใหม่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการธุรกิจ หากผู้คืนถิ่นหรือ
กลุ่มผู้คืนถิ่นได้รับคำาปรึกษาที่
ดีจะทำาให้มีความเสี่ยงต่ำาลง

หากผู้คืนถิ่นต้องการจำานวน
เงินกู้สูงขึ้นเพื่อดำาเนินธุรกิจ 
อาจมีเกณฑ์หลักประกันที่เพิ่ม
มากขึ้น กลุ่มผู้คืนถิ่นจะต้อง
แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพใน
การชำาระหนี้สูง

ผู้คืนถิ่นหรือกลุ่มผู้คืนถิ่นใน
ระยะเริ่มต้นธุรกิจอาจยังไม่
พร้อมที่จะปฏิบั ติตามหลัก
เกณฑ์สินเชื่อ (หลักประกัน 
รายได้ที่ม่ันคงและการดำาเนิน
ธุรกิจ) ทั้งผู้คืนถื่นหรือกลุ่ม
ผู้คืนถิ่นและสถาบันการเงิน
ระดับชุมชนนั้นจะไม่ทราบ
ว่าการเริ่มต้นธุรกิจจะประสบ
ความสำาเร็จหรือจะช่วยสร้าง
รายได้ม่ันคงพอที่จะชำาระคืน
เงินกู้ได้หรือไม่ ประกอบเป็น
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นและแตก
ต่างกันตามวงเงินกู้ที่ยื่นขอ
อนุมัติ

หากสาเหตุการขาดสภาพ
คล่องเกิดจากการที่ธุรกิจไม่ได้
ผลกำาไรหรืออยู่ในช่วงท่ีลำาบาก 
การได้รับวงเงินสินเช่ือ อาจทำา
ให้สถานการณ์แย่ลง การให้คำา 
ปรึกษาที่ดีและการประเมิน
ธุรกิจจึงมีความสำาคัญ

การให้คำาปรึกษาหรือการฝึก
อบรมที่มีให้บริการ อาจก่อให้
เ กิ ด แนวคิ ด ใหม่ และ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ 
หากผู้คืนถิ่นหรือกลุ่มผู้คืนถ่ิน
ได้รับคำาปรึกษาท่ีดีจะทำาให้มี
ความเสี่ยงต่ำาลง

64
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เป็นผู้จัดการเงินดังกล่าวโดยพฤตินัย การกำาหนดเป้าหมายที่เป็นญาติสนิทของผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนา
ทักษะการบริหารการเงินและการออม และเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น 
ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อความสำาเร็จของธุรกิจ ความรู้ทางการเงินทั่วไปควรบรรจุอยู่ในโมดูลการฝึกอบรมซึ่งมักจะดำาเนินการภายใน
องค์กรชุมชน จะช่วยให้กำาหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการเงินและโครงการ
ลงทุนที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินแสดงอยู่ในหมวดที่ 2.4.5

การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาธุรกิจ

หน่วยงานภาคีมีบทบาทสำาคัญในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่การประเมินตลาดเบื้องต้น 
ความเชี่ยวชาญในการเลือกแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ การจัดฝึกอบรม และการเป็นพี่เลี้ยง ไปจนถึงการบ่มเพาะและขยายผล
ไปสู่ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ

ในการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน องค์กรหลักที่ดูแลโครงการกลับคืนสู่สังคมควรตั้งเป้าหมายที่จะก่อตั้งสภา
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory Councils หรือ BAC) ในระดับท้องถิ่นเพื่อการให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ที่จะเสริมในส่วนการทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรหลัก
ที่ดูแลโครงการกลับคืนสู่สังคมควรสร้างความมีส่วนร่วมกับภาคีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหอการค้า องค์กรนายจ้าง สมาคม
ธุรกิจท้องถิ่นและระดับชาติ นักธุรกิจพลัดถิ่น สมาคมภาคธุรกิจ และผู้แทนสถาบันการเงินระดับชุมชนและองค์กรภาค
ประชาสังคมเพื่อตั้งสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจท่ีจะประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่จะสนับสนุนการออกแบบ
การดำาเนินการ และการประเมินผลการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ องค์กรหลักที่ดูแลโครงการกลับคืนสู่
สังคมควรร่วมมือกับกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการเงิน แรงงาน และพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม เพื่อศึกษาตัวเลือกการจัดทำา
โครงการสร้างแรงจูงใจที่ให้กับสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนหรือและการสร้างชื่อเสียงจากการ
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ รูปแบบขององค์กรอาจประกอบด้วย บันทึกความเข้าใจ (MoUs) หรือข้อตกลง
ระหว่างองค์กรที่สนับสนุนนการกลับคืนสู่สังคม หรือกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างจูงใจให้กับสภาที่ปรึกษา
ทางธุรกิจในการให้ความสนับสนุนในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ:

• สนับสนุนการประเมินตลาดเบ้ืองต้น เม่ือทำาการประเมินตลาดหรือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analyses)
 องค์กรหลักที่ดูแลโครงการกลับคืนสู่สังคม (หรือภาคีภายนอกที่รับทำาวิจัย) ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของสมาคมธุรกิจ
 ท้องถิ่น สมาคมภาคส่วนต่าง ๆ องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในการให้ข้อมูลสำาคัญของตลาด
 ท้องถิ่นและพลวัตในแต่ละภาคส่วน การประเมินตลาดในแต่ละหมวดหมู่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักในตลาด ดังนั้นความ
 เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นจึงมีความจำาเป็นในการหาสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาที่ครอบคลุมและแม่นยำา หากสภาที่ปรึกษา
 ธุรกิจมีผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นจะช่วยให้สะดวกต่อการติดต่อเพื่อทำาการประเมินตลาดอย่างสม่ำาเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
 การทำากิจกรรมรณรงค์เชิงรุกก้บผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายบุคคลใหม่ ทุกครั้งที่ต้องประเมินตลาด
• การประเมินและการเลือกแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ สมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจมีส่วนร่วมในคณะกรรมการคัดเลือกหรือ
 ประเมินผล เพื่อหาแผนธุรกิจที่มีศักยภาพสำาหรับผู้รับผลประโยชน์ในการกลับคืนสู่สังคม คณะกรรมการประเมินผลจะ
 มีความแตกต่างกันไปตามโครงการคืนสู่สังคมและบริบทในท้องถ่ิน แต่ควรประกอบด้วยตัวแทนของสถาบันการเงินระดับ
 ชุมชน สมาคมธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์กรนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของคณะกรรมการประเมินผล
 ควรได้รับการแต่งตั้งตามความรู้ในเชิงปฏิบัติในระบบตลาดท้องถิ่นและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงไหวพริบทางธุรกิจ
• การฝึกอบรมและการให้คำาปรึกษา สมาชิกสภาท่ีปรึกษาธุรกิจ เช่นสมาคมธุรกิจ ตัวแทนของสถาบันการเงินระดับชุมชน 
 และองค์กรนายจ้างสามารถให้คำาปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงและฝึกสอนในทุกมิติของผู้ประกอบการ รวมถึงกระบวนการทาง
 ภาษี การบริหาร และระบบราชการการจัดการแรงงานและการตลาด ความรู้ความผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น
 อาจเป็นสินทรัพย์ท่ีสำาคัญในการสร้างความม่ันใจว่าการฝึกอบรมทางธุรกิจได้คำานึงถึงแง่มุมเฉพาะของระบบตลาดท้องถ่ิน 
 รวมถึงประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขัน และความต้องการ และการพลวัตของอุปทานในระดับท้องถิ่น
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• ตัวเลือกคู่ค้าธุรกิจท่ีเหมาะสม สมาชิกสภาท่ีปรึกษาธุรกิจได้รับการคัดเลือกจากพ้ืนฐานของความรู้ในระบบตลาดท้องถ่ิน
 ห่วงโซ่คุณค่า และสามารถสนับสนุนองค์กรหลักที่สนับสนุนโครงการกลับคืนสู่สังคม ในการหาและคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะ 
 สมเพื่อซื้อสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ หากเป็นไปได้องค์กรหลักที่สนับสนุนโครงการกลับคืนสู่สังคม
 ควรสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมด้วยการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือยอมรับจากภาครัฐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจ
 สามารถสนับสนุนองค์กรการกลับคืนสู่สังคมได้ด้วยการสร้างและอัปเดตสินค้าคงคลังของคู่ค้าในแต่ละประเทศต้นทาง
 อยู่เป็นประจำา

การบ่มเพาะและการขยายผลธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 6 องค์กรหลักที่สนับสนุนโครงการกลับ
คืนสู่สังคมควรศึกษาตัวเลือกการสนับสนุนทางการเงินขององค์กรและโลจิสติกส์ สำาหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจและประสบความ
สำาเร็จมากที่สุดหลังจากดำาเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง สมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจสามารถสนับสนุนการสร้างศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจที่ช่วยด้านเงินลงทุนเพิ่มเติม และจัดหาทรัพยากร และบริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น พื้นที่สำานักงานราคาถูก หรือการใช้
บริการจัดการร่วมกัน) ให้กับธุรกิจที่ได้รับเลือก โดยมีเป้าหมายที่จะขอความร่วมมือจากนักธุรกิจพลัดถิ่นในการสนับสนุน
ศูนย์บ่มเพาะ ลำาดับแรกคือการมอบโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและลำาดับที่สองคือการอำานวยความสะดวกการแลก
เปลี่ยนความเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวกที่ 3: แบบฟอร์มข้อมูลแผนการกลับคืนสู่สังคม

1.แผนของผู้คืนถิ่นโดยสรุป

ด้านเศรษฐกิจ: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ด้านสังคม: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ด้านจิตสังคม:_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.ประเภทความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม

ความช่วยเหลือโดยทันที
□ ความช่วยเหลือด้านการเงิน
□ ความต้องการขั้นพื้นฐาน (อาหาร เสื้อผ้า และ อื่น ๆ)
□ ที่พักอาศัย
□ ทางการแพทย์
□ อื่น ๆ  ________________________________________________________________________________

ความช่วยเหลือระยะยาว
□ เงินสดสำาหรับการทำางาน
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ _______________________________________________________________________

เศรษฐกิจ
□ กิจกรรมสร้างรายได้ (การสร้างหรือเสริมความเข้มแข็ง)
□ ธุรกิจส่วนบุคคลรายย่อย 
□ โครงการร่วม
□ โครงการชุมชน
□ อื่น ๆ _________________________________________________________________________________
 จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่____________________________________________________________________ 
 โปรดระบุ ______________________________________________________________________________
□ การจัดหางาน
จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ _______________________________________________________________________
□ การฝึกอบรมวิชาชีพ
 จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________

ชื่อ เลขบัตร
ประจำาตัว

เดินทางกลับไปที่
(ภูมิภาค เมือง หรือหมู่บ้าน)
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สังคม
□ ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
 จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ การสนับสนุนทางการแพทย์
□ ผู้คืนถิ่น
□ ครอบครัว
 โปรดระบุ ______________________________________________________________________________
 จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ การสนับสนุนด้านการศึกษา
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ การพัฒนาทักษะ
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่____________________________________________________________________
□ บริการทางกฎหมาย
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ ระบบการคุ้มครองทางสังคม
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ การดูแลเด็ก
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ มาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษ
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________

จิตสังคม
□ กิจกรรมระดับครอบครัวและบุคคล____________________________________________________________
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ กิจกรรมระดับชุมชน ______________________________________________________________________
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________
□ อื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)________________________________________________________________
  จำาเป็นต้องส่งต่อหรือไม่ ____________________________________________________________________

3. รายการสินค้า อุปกรณ์ และบริการที่กำาหนดให้ซื้อจากเงินทุนโครงการกลับคืนสู่สังคม และประมาณการค่าใช้จ่ายที ่
 สอดคล้องกัน

สินค้า อุปกรณ์ บริการ ประมาณค่าใช้จ่าย

รวมทั้งหมด
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4. รายชื่อหน่วยงานส่งต่อ

5. การพัฒนาด้านความเป็นอยู่ จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของผู้คืนถิ่น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการให้ความ
 ช่วยเหลือ

 คะแนนบรรทัดฐานการกลับคืนสู่สังคม
 ด้านเศรษฐกิจ:   ด้านสังคม:  ด้านจิตสังคม:  คะแนนรวม:

6. ในกรณีท่ีเป็นโครงการระดับชุมชน (เช่น กลุ่มผู้คืนถ่ินและสมาชิกชุมชนท้องถ่ิน) ให้ระบุช่ือผู้คืนถ่ินและสมาชิกชุมชน
 แต่ละคนที่เกี่ยวข้อง และระบุบทบาทที่เกี่ยวข้องในโครงการ (หากกำาหนดไว้แล้ว)

เสร็จสิ้น [วันที่] ที่ [ตำาแหน่งที่ตั้ง]:________________________________________________________________

อนุมัติโดย [ชื่อและลายเซ็นของผู้คืนถิ่น:
________________________________________________________________________________________

อนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ หรือชื่อและลายเซ็นของภาคีหน่วยงานที่ส่งต่อ:    
_________________________________________________________________________________________

เอเจนซี่

เอเจนซี่

การให้ความช่วยเหลือ

การให้ความช่วยเหลือ
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ภาคผนวกที่ 4: เครื่องมือติดตามและประเมินผล

ก. สรุปวิธีเก็บข้อมูลทั่วไป

คำาแนะนำา: เอกสารนี้ให้ภาพรวมของวิธีต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการเก็บข้อมูล และแสดงทั้งข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธี 
ก่อนดำาเนินการประเมิน ควรตรวจทานเอกสารอย่างรอบคอบ เพื่อพิจารณาประเภทและกรอบการประเมินที่เหมาะกับงาน
โดยเฉพาะ

วิธี คำาอธิบาย ข้อดี ข้อด้อย

การค้นคว้าจาก
เอกสารและรายงาน
ที่มีอยู่

แบบสอบถาม

การสัมภาษณ์เชิงลึก

การสังเกตการณ์ใน
สถานที่

เอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
โครงการ รวมทั้งผลลัพธ์และ
ผลงานของโครงการ เช่น เอกสาร
จากกิจกรรมการพัฒนาความ
สามารถ รายงานผู้ให้ทุน บันทึก
ดิจิตอลและหลักฐานอื่น ๆ

นำาเสนอวิธีมาตรฐานในการรับข้อมูล
ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลายกลุ่มหรือ จำานวน 
มาก (โดยปกติ จะใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่าง) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็นการ
รับรู้ ระดับความพึงพอใจ และอื่น ๆ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานปัจจัยนำาเข้า
ผลงาน และปัจจัยเชิงบริบทของ
โครงการ

ชักชวนให้บุคคลตอบคำาถามที่
ออกแบบมาเพื่อขอข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความประทับใจหรือ
ประสบการณ์ของบุคคล หรือ
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาตอบ
ของคนเหล่านั้นในแบบสอบถาม
หรือแบบสำารวจ

ใช้แบบฟอร์มการสังเกตการณ์
เพื่อบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องในสถานที่
เกี่ยวกับวิธีดำาเนินโครงการ

มีข้อมูลอยู่และเข้าถึงได้
โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย

เหมาะสำาหรับการรวบรวม
ข้อมูลเชิงบรรยายอย่าง
รวดเร็วในหัวข้อต่าง ๆ โดย
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำา
อาจวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า

ช่วยให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
และเชิงลึกในหัวข้อนั้น

เห็นการดำาเนินงานของ
โครงการได้ตามที่เกิดขึ้น
จริง

ปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

อาจใช้เวลารวบรวมและ
วิเคราะหน์าน

อาจจัดการและวิเคราะห์
หลักฐานได้ยาก

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและ
ความถูกต้องของข้อมูลได้ลำาบาก

อาจก่อให้เกิดอคติ เช่น การตอบ
คำาถามตามใจสังคม

อาจให้ภาพ
ทั่วไป แต่อาจขาดข้อมูลเชิงลึก

อาจให้ข้อมูลนอกบริบท

ข้อมูลอาจมีอคติจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง

สำาหรับแบบสำารวจออนไลน์
อาจคุมจำานวนผู้ตอบไม่ได้

อาจวิเคราะห์ลำาบาก

ผู้สัมภาษณ์อาจจะเกิดอคติกับ
คำาตอบของผู้เข้าร่วม

อาจตีความพฤติกรรมที่สังเกต
เห็นได้ลำาบาก 

อาจเกิดอคติในการเลือกสถานที่ 
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วิธี คำาอธิบาย ข้อดี ข้อด้อย

การสัมภาษณ์
กลุ่มย่อย

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

กรณีศึกษา

การอภิปรายกลุ่มย่อย (6 ถึง
12 คน) เพื่อสำารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการ
พิจารณากิจกรรมกระบวนการ 
โครงการหรือนโยบาย นอกจากนี้
ยังใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความต้องการ แรงจูงใจ ความตั้งใจ 
และประสบการณ์ของกลุ่มได้

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงคุณภาพมักเป็นการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อต่อ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย ซึ่งมีความรู้โดยตรงเกี่ยว
กับการดำาเนินงานและบริบทของ
โครงการริเริ่ม ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน
เหล่านี้ให้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
ด้านเกี่ยวกับปัญหา และแนะนำาวิธี
แก้ปัญหาได้

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกรณี
อย่างครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกโดยมีเป้าหมายเพื่อทำาความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ดำาเนินงาน กิจกรรม ผลงาน ผลลัพธ์ 
และ ปฏิสัมพันธ์ของโครงการพัฒนา
อย่างเต็มที่

มีประโยชน์ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในเชิงลึก

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ลักษณะของปัญหา และ
แนะนำาวิธีแก้ไขปัญหาได้

ให้มุมมองที่ต่างกันใน
ประเด็นเดียวหรือในหลาย
ประเด็นได้

มีประโยชน์ต่อการสำารวจ 
อย่างครอบคลุมเรื่อง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลงาน
และผลลัพธ์

ต้องมีผู้ดำาเนินการประชุมที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม

อาจวิเคราะห์และตีความลำาบาก

ผู้ดำาเนินการประชุมอาจเกิดอคติ

อาจมีอคติจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

ต้องมีวิธีพิสูจน์หรือยืนยันข้อมูล

ต้องใช้เวลาและทรัพยากร
จำานวนมาก ซึ่งโดยปกติจะผู้รับ
จ้างประเมินจะไม่ได้รับ
ทรัพยากร

อาจวิเคราะห์ลำาบากและทำาซ้ำา
ไม่ได้

B. การสำารวจของไอโอเอ็มเพื่อศึกษาความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

แบบฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำาหนดว่ากระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่นมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด นั่น
คือ บรรลุผลตามเงื่อนไขที่ “ผู้คืนถิ่นทำามาหาเลี้ยงชีพ มีความมั่นคงทางสังคมภายในชุมชนของตน และมีสุขภาวะทางจิต
สังคมมากพอจะช่วยให้คนเหล่านี้รับมือกับสิ่งผลักดันให้โยกย้ายถิ่น (อีกครั้ง)”9 คำาถามด้านล่างตั้งใจจะครอบคลุมคำานิยาม
ทุกด้านเรื่องความยั่งยืน จึงประกอบด้วยการกลับคืนสู่สังคมในสามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม เพื่อให้การ
ดำาเนินงานไม่มีอคติเรื่องความสำาคัญของความช่วยเหลือจากไอโอเอ็มผ่านโครงการ AVRR/PARA จึงไม่ประเมินความพึง
พอใจของผู้โยกย้ายถิ่นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากไอโอเอ็มตลอดกระบวนการกลับคืนสู่สังคม  แต่เพื่อประเมินว่าการกลับ
คืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่นนั้นยั่งยืนมากน้อยเพียงใด

ควรให้แบบสำารวจสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของไอโอเอ็มให้คะแนนรวมได้ รวมถึงให้คะแนนแยกต่างหาก
สำาหรับความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคม ตัวอย่างด้านล่างของผู้ตอบสามรายจาก
โครงการ MEASURE ของไอโอเอ็ม  แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การกลับคืนสู่สังคมมีความหลากหลายมากเพียงใด  ระบบ
การให้คะแนนให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องทำาความเข้าใจความต้องการกลับคืนสู่สังคมของแต่ละบุคคลในเชิงลึกมากขึ้น

65 สำาหรับคำานิยามของไอโอเอ็มเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน กรุณาดูที่ Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return 
(IOM, 2017).

65
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ผู้คืนถิ่นชาย
ชาวเอธิโอเปีย

อายุ 44 ปี

คะแนน
ด้านเศรษฐกิจ

คะแนน
ด้านสังคม

คะแนน
ด้านสังคม

คะแนน
ด้านสังคม

คะแนน
ด้านจิตใจ

คะแนน
ด้านจิตใจ

คะแนน
ด้านจิตใจ

คะแนน
รวม

คะแนน
รวม

คะแนน
รวม

คะแนน
ด้านเศรษฐกิจ

คะแนน
ด้านเศรษฐกิจ

ผู้คืนถิ่นชาย
ชาวอัฟกานิสถาน

อายุ 19 ปี

ผู้คืนถิ่นหญิง
ชาวอิรัก

อายุ 24 ปี

ในระดับบุคคล คะแนนเหล่านี้แสดงให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ  เช่นเดียวกับสิ่งที่แสดงด้านบน ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของโครงการที่ให้คะแนนเป็นรายบุคคล เช่น แม้ว่าผู้คืนถิ่นชาวเอธิโอเปียวัย 44 ปีต้องการความช่วยเหลือที่สำาคัญทุกด้าน 
แต่คะแนนแสดงให้เห็นว่าเขามีความเสี่ยงเรื่องการทำามาหาเลี้ยงชีพมากเป็นพิเศษ ในทำานองเดียวกัน แม้ว่าผู้คืนถิ่นชาว
อัฟกานิสถานอายุ 19 ปีกลับคืนสู่สังคมได้ดีโดยรวม แต่แนวทางแก้ไขปัญหาควรเน้นความต้องการทางจิตสังคมของเขาเป็น
หลัก สุดท้าย ผู้คืนถิ่นหญิงชาวอิรักวัย 24 ปีดูเหมือนจะกลับคืนสู่สังคมได้ดีในแง่ของสังคมและจิตสังคม ทว่าต้องช่วยเหลือ
เธอมากกว่านี้ในด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมของระบบการให้คะแนน และการตีความคะแนนที่ได้อยู่ในระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการให้คะแนนความ
ยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม หากต้องการสำาเนาระเบียบวิธีวิจัย กรุณาติดต่อ: MPAHQTeam@ iom.int ระเบียบวิธีวิจัยยัง
ให้แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบสำารวจ เช่น ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ของไอโอเอ็มควรทำาความคุ้นเคยกับระเบียบวิธีวิจัย
ก่อนอ่านแบบสำารวจตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เจ้าหน้าที่ควรกรอกแบบฟอร์มนี้ระหว่างที่ถามผู้คืนถิ่นโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสำารวจใช้เป็นพื้นฐาน และ
ช่วยประเมินความคืบหน้าก่อนและระหว่างให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งสำาหรับการประเมินขั้นสุดท้าย
เพื่อพิจารณาว่าผู้คืนถิ่นสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนเพียงใดเมื่อความช่วยเหลือ
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แบบสำารวจเพื่อ
ติดตามโครงการให้
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับภูมิลำาเนา

โดยสมัครใจ

0 - 1 เดือน
หลังจากกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง

ทันทีหลังกลับภูมิลําเนา ระหว่างและ / หรือหลังการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม

(ระยะเวลาก่อนหน้านี้
ยังมีประโยชน์ต่อการ
ประเมินบรรทัดฐาน /

ความคืบหน้า)

0 - 1 เดือน
หลังจากกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง

9 - 12 เดือน
หลังจากกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง

9 - 12 เดือน
หลังจากกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง

12 - 18 เดือน
หลังจากกลับไปยัง
ประเทศต้นทาง

แบบสำารวจความ
พึงพอใจโครงการให้
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับภูมิลำาเนา

โดยสมัครใจ

แบบสำารวจเพื่อ
ติดตามโครงการให้
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับคืนสู่สังคม

แบบสำารวจความ
พึงพอใจโครงการให้
ความช่วยเหลือเพื่อ
การกลับคืนสู่สังคม

แบบสำารวจความ
ยั่งยืนของการกลับ

คืนสู่สังคม

แบบสำารวจนี้ควรให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีหรือไม่เคยมีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์ให้กลับคืนสู่สังคม ซึ่งควร
ถามแบบตัวต่อตัว  การทำาเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นโดยไม่ลังเล รวมทั้งเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่า “อคติจาก
การตอบตามใจสังคม”

เอกสารนี้นำาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคำาถามที่ใช้ แนะนำาเจ้าหน้าที่ด้วยการตีความตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวอย่างชัดเจน หน้า 2 ประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติในการสำารวจ หน้า 3 - 9 ประกอบด้วยแบบสำารวจท่ีมีคำาอธิบายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจตัวชี้วัดได้ดีขึ้น  

ระเบียบปฏิบัติในการสำารวจ

ควรทำาแบบสำารวจในบริเวณที่เป็นส่วนตัว ซึ่งผู้คืนถิ่นรู้สึกสบายใจที่จะเล่าประสบการณ์ของตน และตอบคำาถามซึ่งอาจเป็น
ประเด็นอ่อนไหว ผู้คืนถิ่นไม่ควรถูกบังคับให้ตอบคำาถามใด ๆ และมีสิทธิ์ขัดจังหวะการสัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อ

ระเบียบปฏิบัติ

1. ก่อนพบกัน เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัว และหมวดที่ 1 ของแบบสำารวจ ควรตรวจสอบข้อมูลกับผู้รับผลประโยชน์ 
 และให้คนเหล่านี้ตอบคำาถามใด ๆ  ที่ยังค้างอยู่ ประเภทที่เขียนว่า “เลือก” ในหมวดที่ 1 เป็นตัวกำาหนดองค์ประกอบของ
 แบบสอบถามที่จะใช้กับผู้คืนถิ่นแต่ละรายในภายหลัง (เจ้าหน้าที่ถามคำาถามเฉพาะในส่วน “เลือก” ไว้ในหมวดที่ 1)
2. ผู้สัมภาษณ์อ่านตัวเลือกให้ผู้รับผลประโยชน์ฟัง แล้วขอความยินยอม10 หากได้รับความยินยอม ผู้สัมภาษณ์จะดำาเนินการ
 ต่อในหมวดที่ 2
3. สำาหรับคำาถามทุกข้อ ผู้สัมภาษณ์ต้องอ่านออกเสียง 
4. ผู้สัมภาษณ์อ่านวิธีถามคำาถามด้านล่างแต่ละข้อ:

 “อ่านตัวเลือก” แสดงว่าผู้สัมภาษณค์วรอ่านตัวเลือกของคำาตอบ แล้วให้ผู้ตอบคำาถามเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด  
 “ไม่อ่านตัวเลือก” สดงว่าผู้สัมภาษณ์ไม่ควรอ่านรายการคำาตอบท่ีผู้ตอบน่าจะเลือก แทนท่ีจะทำาเช่นน้ัน ผู้สัมภาษณ์ควร
 ฟังสิ่งที่ผู้ตอบพูดออกมาเอง แล้วเลือกคำาตอบที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำาตอบนั้น 

 “เลือกหนึ่งข้อ” แสดงว่าคำาถามนั้นตอบได้เพียงข้อเดียว 
 “เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง” แสดงว่าคำาถามนั้นตอบไดห้ลายข้อ

66 เมื่อทำาแบบสำารวจด้วยตนเอง ผู้ตอบคำาถามควรให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ควรขอผู้รับผลประโยชน์กล่าวคำายินยอมอย่างชัดเจนว่า
ตนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนให้สัมภาษณ์

66
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5. ผู้สัมภาษณ์จะอัดเสียงคำาตอบ และจดบันทึกไว้
6. หากคำาตอบที่เลือกต้องมีคำาถามต่อเนื่อง (เช่น ในคำาถามข้อ 9) ผู้สัมภาษณ์จะถามต่อ (ทำาเครื่องหมายวงเล็บตรงข้อ
 คำาถามเช่น “(10)”)
 

ความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

คำาถาม คำาตอบ หมายเหตุ

ด้านเศรษฐกิจ คำาถามข้อ 1-10 ประกอบด้วยตัวชี้วัดของการกลับคืนสู่สังคมในแง่เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการหาเลี้ยงชีพ

คุณพอใจแค่ไหนกับสถานการณ์การหา
เลี้ยงชีพในปัจจุบันของคุณ? 
(ผู้ตอบประเมินตนเองโดยพูดถึง
สถานการณ์โดยรวม)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

2. ทำาตามคำาแนะนำา (ในคำาถามนี้
 ไม่ต้องอ่านออกเสียง) 

3. รับฟังผู้คืนถิ่น

1. อ่านคำาถาม

4. ทำาเครื่องหมายที่คำาตอบ
 (ในคำาถามน้ี เลือกคำาตอบ
 เพียงข้อเดียว) 

5. เขียนข้อมูลท่ีตามมา ซ่ึงมี
 สัญลักษณ์ ¼ … หรือ
 บันทึกอื่น ๆ ที่มีความ
 สำาคัญต่อการจัดการเคส 

□ พอใจมาก
□ พอใจ
□ ปานกลาง
□ ไม่พอใจ ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่พอใจอย่างมาก ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ และ
เพื่อจดคำาอธิบายต่อเนื่อง ข้อความใด
ก็ตามที่อยู่ในแถวนี้จะไม่ใช้คำานวณ
คะแนน แต่อาจเป็นประโยชน์ใน
การจัดการเคส
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การสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

รายการข้อมูลส่วนตัวที่ต้องรวบรวมประกอบด้วยตัวแปรที่มีความสำาคัญต่อการจัดการเคส และช่วยให้เข้าใจประสบการณ์
การกลับคืนสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่น เจ้าหน้าที่ควรเก็บและตรวจสอบข้อมูลนี้ก่อนเริ่มสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่
สังคม

ผู้คืนถ่ินไม่ควรถูกบังคับให้ตอบคำาถามใด ๆ และมีสิทธ์ิขัดจังหวะการสัมภาษณ์ได้ทุกเม่ือ ในกรณีเช่นน้ี ควรท้ิงคำาตอบท้ังหมด 
ของพวกเขาเนื่องจากจะประเมินความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมได้ก็ต่อเมื่อตอบแบบสำารวจครบถ้วนเท่านั้น

67 การสำารวจนี้ทำาได้หลายครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าการกลับสู่สังคมของผู้โยกย้ายถิ่นเป็นไปอย่างยั่งยืนขึ้นหลังจากที่ตนเดินทางกลับมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ระเบียบ วิธีวิจัย

สำาหรับใช้ระหว่างและหลังให้ความช่วยเหลือเพื่อการกลับคืนสู่สังคม67

ข้อมูลส่วนตัว (เจ้าหน้าที่จะกรอกให้เสร็จก่อนสัมภาษณ์)

ระยะเวลาในการสำารวจความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโครงการกลับคืนสู่สังคม

ชื่อ: ________________________________________

หมายเลขประจำาเคส: ____________________________

วันที่กลับภูมิลำาเนา: _____________________________

วนัเกดิ: ______________________________________

อายุในเวลาที่เดินทางกลับ: ________________________

เพศ: □ ชาย □ หญิง

ประเทศภูมิลำาเนา:_____________________________

ระยะเวลาที่ออกจากประเทศต้นทาง:________ (ปี)

สถานการณ์เสี่ยง: □ ใช่ □ ไม่ใช่

ถ้าใช่ โปรดระบุ: ______________________________ 

ประเทศที่จะเดินทางกลับ: _____________________

ที่อยู่ในประเทศ: ____________________________

จังหวัด/เขตปกครอง: _________________________

ชุมชน (ถ้าทำาผังเอาไว้): ______________________

ชุมชนที่ผู้คืนถิ่นกลับมาเป็นที่เดียวกับชุมชนต้นทาง

หรือไม่: □ ใช่ □ ไม่ใช่

วันที่สัมภาษณ์: _____ / ______  / 20____

สถานที่สัมภาษณ์:  □ ที่สำานักงานของไอโอเอ็ม

   □ โทรศัพท์

   □ ในสถานที่ (ที่ทำางาน บ้านของ
        ผู้โยกย้ายถิ่น ฯลฯ)

ผู้สัมภาษณ์อ่านตัวเลือก:

หากคุณไม่ว่าอะไร ผม/ดิฉันจะขอเวลาประมาณ 40 นาทีเพื่อถามคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณหลังจากเดิน
ทางกลับประเทศ คำาตอบของคุณจะช่วยให้ไอโอเอ็มเข้าใจสถานการณ์ของชายและหญิงที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการกลับคืนสู่สังคมเหมือนอย่างคุณ คำาตอบของคุณมีความสำาคัญสำาหรับเรา เพราะจะทำาให้เราช่วยเหลือผู้ที่
จะกลับภูมิลำาเนาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

นี่ไม่ใช่การทดสอบ ไม่มีคำาตอบที่ถูกหรือผิด คุณไม่จำาเป็นต้องตอบคำาถามใด ๆ และหยุดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ หาก
รู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบคำาถามเหล่านี้ โปรดแจ้งให้ผม/ดิฉันทราบเพื่อที่เราจะได้หยุด เราจะเก็บคำาตอบของคุณไว้
เป็นความลับ ไม่ว่าคำาตอบของคุณจะเป็นอย่างไร เราก็ยังคงร่วมมือกันต่อไปได้ในอนาคต  ขอบคุณที่สละเวลา

ถ้าคุณอนุญาต เราเริ่มกันเลยดีไหม
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ความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

คำาถาม คำาตอบ หมายเหตุ

ด้านเศรษฐกิจ คำาถามข้อ 1-10 ประกอบด้วยตัวชี้วัดของการกลับคืนสู่สังคมในแง่เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการหาเลี้ยงชีพ

คุณพอใจแค่ไหนกับสถานการณ์การหา
เลี้ยงชีพในปัจจุบันของคุณ? 
(ผู้ตอบประเมินตนเองโดยพูดถึง
สถานการณ์โดยรวม)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

ตั้งแต่กลับมา คุณต้องลดปริมาณหรือ
คุณภาพของอาหารที่กินบ่อยแค่ไหน
เนื่องจากราคาสูง
(การปันส่วนอาหารซึ่งเป็นกลยุทธ์การ
ลดค่าใช้จ่ายเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

คุณกู้ยืมเงินได้หรือไม่หากต้องการ
(การรับรู้ว่ามีเครดิตหรือไม่โดยไม่
คำานึงถึงแหล่งที่มาของเงิน - ธนาคาร 
ครอบครัว เพื่อน ระบบสินเชื่อแบบ
ดั้งเดิม สินเชื่อรายย่อย - และไม่ว่า
ผู้ตอบจะนำาเงินกู้ไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ตาม)

คุณกู้ยืมเงินหรือไม่ บ่อยแค่ไหน
(พฤติกรรมที่ผู้ตอบบอกเอง โดยไม่
คำานึงถึงแหล่งที่มา และจำานวนเงินกู้ 
แม้จำานวนน้อยมากก็นับรวมด้วย)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

โดยเฉลี่ยแล้ว มีเงินจำานวนใดมากกว่า
กัน ระหว่างการใช้จ่ายของคุณแต่ละ
เดือนกับหนี้ของคุณ
(การเปรียบเทียบช่วยให้เราเห็นว่า
ผู้ตอบมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือนหรือไม่ หรือต้องกู้เงินมา
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้น
ฐานในชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน
น้อยกว่ามาก)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

1

2

3

4

5

□ พอใจมาก
□ พอใจ
□ ปานกลาง
□ ไม่พอใจ ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่พอใจอย่างมาก ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ พอใจมาก
□ พอใจ
□ ปานกลาง
□ ไม่พอใจ ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่พอใจอย่างมาก ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ใช่
□ ไม่ใข่
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ บ่อยมาก
□ บ่อย
□ บางครั้ง
□ ไม่บ่อย
□ ไม่เคย (ฉันไม่ยืมเงิน)
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ฉันไม่มีหนี้สิน
□ มีหนี้มากกว่า
□ มีค่าใช้จ่ายเงินมากกว่า
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม
□ ไม่มีข้อมูล

ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ และ
เพื่อจดคำาอธิบายต่อเนื่อง ข้อความใด
ก็ตามที่อยู่ในแถวนี้จะไม่ใช้คำานวณ
คะแนน แต่อาจเป็นประโยชน์ใน
การจัดการเคส

แม้ว่าตัวชี้วัดนี้เกี่ยวข้องกับหลายภาค
ส่วน (ทั้งยังมีผลกระทบต่อมิติทาง
สังคมและจิตสังคมของการกลับคืน
สู่สังคม) แต่ก็มีน้ำาหนักมากในระบบ
การให้คะแนนเพื่อแสดงว่ามันมีความ
สำาคัญในการกำาหนดความยั่งยืนของ
การกลับคืนสู่สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม
อยู่ในระเบียบวิธีวิจัย
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คุณกำาลังหางานอยู่หรือไม่
(ไม่ว่าปัจจุบันจะทำางานอยู่หรือไม่
ก็ตาม ผู้ตอบอาจมีงานทำาแต่ไม่พอใจ
กับค่าจ้าง และเงื่อนไขการทำางาน
ที่มีอยู่ จึงหาทางเลือกอื่น)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงโอกาสของ
คุณอย่างไร
(การจ้างงาน และการฝึกอบรม)
(ความสามารถส่วนตัวที่ตนรับรู้เพื่อเข้า
ถึง และได้รับโอกาสในการสร้างราย
ได้ - งาน หลักสูตรพัฒนาทักษะ และ
อื่น ๆ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

ตอนนี้ คุณทำางานอยู่หรือไม่
(ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ทำางานส่วนตัวทั้ง
ใน และนอกระบบ ถ้าขณะนี้ ผู้ตอบ
กำาลังเข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับค่า
จ้างหรือเรียนอยู่ในโรงเรียน ให้เลือก 
“ไม่มีข้อมูล”)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้
ต่อไปนี้หรือไม่
(สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างรายได้ เนื่องจากหมวด
หมู่จะแตกต่างกันไปตามบริบท
ผู้สัมภาษณ์จึงควรพิจารณา  ศักยภาพ
ของสินทรัพย์ในเศรษฐกิจท้องถิ่น แล้ว
ปรับคำาตอบให้เป็นไปตามนั้น จำาเป็น
ต้องทราบว่าผู้ตอบ เป็นเจ้าของ (ใช่) 
หรือไม่เป็นเจ้าของ (ไม่) สินทรัพย์ที่
สร้างรายได้หรือไม่ เพื่อใช้สำาหรับให้
คะแนนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การ
ทราบว่าผู้คืนถิ่นเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ใดบ้างจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เคส และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกลับ
คืนสู่สังคม)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

9

6

7

8

□ ใช่ (โปรดถามข้อ 10 ต่อ)
□ ไม่ (โปรดถามข้อ 11 ต่อ)
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม (ข้อ 11 )

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ

□ ใช่
□ ไม่ใช่
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม
□ ไม่มีข้อมูล

□ ที่ดิน
□ สัตว์
□ ต้นไม้ (ผลไม้ ถั่ว)
□ อาคาร และโครงสร้าง
□ ยานพาหนะ
□ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
□ อื่นๆ - โปรดอธิบาย
 ¼ ...
□ ไม่ใช่
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

หากผู้ตอบตอบว่าใช่ โปรดถามข้อ 10 
ด้วย หากผู้ตอบตอบว่าไม่ใช่หรือไม่
ต้องการตอบคำาถามในการตอบคำาถาม 
โปรดข้ามข้อ 10 ไปที่ข้อ 11
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ทำาไมคุณจึงหางานใหม่

เมื่อผู้ตอบเลือกคำาตอบข้อที่แล้วว่า 
“ใช่”เท่านั้น 
เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงที่อยู่
อาศัยในชุมชนของคุณในระดับใด
(ประเมินตนเองเรื่องความสามารถใน
การค้นหา ย้าย และหาซื้อที่อยู่อาศัย
ได้)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

คุณจะให้คะแนนมาตรฐานที่อยู่อาศัย
ของคุณในขณะนี้ในระดับใด
(การประเมินมาตรฐานที่อยู่อาศัยด้วย
ตนเอง - ความปลอดภัย ความสะอาด 
ขนาด บริเวณใกล้เคียง และเงื่อนไข
อื่น ๆ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงการศึกษา
ในชุมชนของคุณในระดับใด
(ประเมินตนเองเรื่องความสามารถใน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการศึกษา
โครงการ หลักสูตร และอื่น ๆ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

เด็กวัยเรียนทุกคนในบ้านของคุณได้เข้า
โรงเรียนหรือไม่
(ซึ่งรวมถึงเด็กที่ผู้ตอบเป็นพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กคนอื่น ๆ ในครัว
เรือนของผู้ตอบ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

10

11

12

13

14

□ ไม่มีงานทำา
□ ไม่พอใจกับงานที่ทำาอยู่
□ ไม่พอใจกับสภาพการทำางาน
 (สถานที่ตั้ง เวลาทำางาน และอื่น ๆ)
□ ไม่พอใจกับเงินเดือนปัจจุบัน
□ อื่น ๆ - โปรดอธิบาย
 ¼ ...

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ใช่ (เลือกข้อนี้ด้วยหากไม่มีเด็ก
 ในบ้าน)
□ ไม่ใช่ - ไปโรงเรียนบางคน
 แต่ไม่ใชทุ่กคน
 ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่มีใครไปโรงเรียนเลย
 ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

ด้านสังคม
คำาถามข้อ 11 - 21 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการกลับคืนสู่สังคมในด้านสังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คืนถิ่นมีความมั่นคงทางสังคมภายใน
ชุมชนของตนมากน้อยเพียงใด รวมถึงการเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา ความยุติธรรม สุขภาพ 
และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอื่น ๆ
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คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงกระบวน
การยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายใน
ชุมชนของคุณในระดับใด
(ประเมินตนเองเรื่องความสามารถ
ในการใช้ และได้รับกาคุ้มครองจาก
บริการของศาล ตำารวจ ทหาร และ
อื่นๆ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงเอกสาร 
(บัตรประจำาตัวประชาชน สูติบัตร และ
อื่น ๆ) ในชุมชนของคุณในระดับใด
(การประเมินตนเองเรื่องความสามารถ
ในการขอ และรับเอกสารส่วนบุคคลที่
รัฐเป็นผู้ออกให้)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงน้ำาดื่ม
สะอาดในชุมชนของคุณในระดับใด
(ประเมินตนเองเรื่องความสามารถใน
การเข้าถึงและใชน้้ำาที่ดื่มได้และสะอาด)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณมีเอกสารประจำาตัวอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับหรือไม่
(หนังสือเดินทาง เอกสารประจำาตัวของ
ประเทศหรือท้องถิ่น สูติบัตร - ปรับตัว
เลือกตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

15

17

18

16

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ใช่
□ ไม่ใข่
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

คุณจะให้คะแนนการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพในชุมชนของคุณในระดับใด

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

19 □ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี ¼ โปรดอธิบาย
□ แย่มาก ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

โปรดอธิบายว่าทำาไมคุณจึงเข้าใช้
บริการดูแลสุขภาพได้ลำาบาก:
□ ไม่มีสถานพยาบาลในบริเวณ
 ใกล้เคียง
□ ค่าบริการสูงเกินไป
□ สถานพยาบาลอยู่ไกลเกินไป
□ อื่น ๆ
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คุณภาพของบริการดูแลสุขภาพ
ที่คุณได้รับเป็นอย่างไรบ้าง
(มาตรฐานการดูแลสุขภาพ
ที่ผู้ตอบรับรู้ด้วยตัวเอง)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณได้รับเชิญหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมบ่อยแค่ไหน
(งานเลี้ยงฉลอง งานแต่งงาน กิจกรรม
อื่น ๆ) ภายในชุมชนของคุณ (ทั้งได้รับ
เชิญ และเข้าร่วมงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชน)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณรู้สึกอย่างไรกับเครือข่ายการ
สนับสนุนของคุณ คุณพึ่งพาการ
สนับสนุนของเครือข่ายได้หรือไม่
(ตนเองรับรู้ว่ามีเครือข่ายที่คอย
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทาง
ใจ และกาย ในยามที่ต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนประเภทใด มากน้อย
เพียงใด และจริงจังแค่ไหน)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ขณะนี้หรือไม่ (ความรู้สึกส่วน
ตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

การเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรวมมาจากคำาตอบโดยเฉลี่ยของคำาถามข้างต้น (ข้อ 13, 15, 17, 18, 19)

ด้านจิตสังคม
คำาถามข้อ 22 - 32 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการกลับคืนสู่สังคมด้านจิตสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบทางอารมณ์และจิตวิทยา

20

22

23

24

21

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ดีมาก - เครือข่ายเข้มแข็งมาก
□ ดี
□ พอใช้
□ ไม่ดี
□ แย่มาก - เครือข่ายอ่อนแอมาก
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ เห็นด้วย - ฉันรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
 ของชุมชนจริงๆ
□ ค่อนข้างเห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง - ฉันไม่ได้รู้สึก 
 เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเลย
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม
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คุณรู้สึกว่าตัวเอง และครอบครัว
ปลอดภัยแค่ไหนขณะทำากิจกรรม
ประจำาวันนอกบ้าน (รับรู้เรื่องความ
ปลอดภัยจากความรุนแรง และการ
ทำาร้ายร่างกาย รวมถึงความไม่มั่นคงใน
รูปแบบอื่น ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมหรือสถานะ
ของผู้คืนถิ่นเพียงอย่างเดียว)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

รุนแรงระหว่างคุณกับครอบครัวบ่อย
แค่ไหนนับตั้งแต่กลับภูมิลำาเนามา
(ความถี่ที่ตนเองรับรู้ ทุกครอบครัว
ประสบหรือคุ้นเคยกับเหตุขัดแย้งที่เกิด
ขึ้นบ่อยมากน้อยต่างกัน - คำาถามนี้
ถามเกี่ยวกับความขัดแย้ง และความ
ตงึเครยีดทีผู่ค้นืถิน่รูส้กึวา่สำาคญัสำาหรบั
ตัวเอง และรบกวนจิตใจของตน
ดังนั้น สิ่งนี้จึงขัดขวางกระบวนการ
กลับคืนสู่สังคม ความตึงเครียดเหล่านี้
อาจเป็นเรื่องใหม่หรือเกิดก่อนการกลับ
ภูมิลำาเนา)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

คุณรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่กลับ
ภูมิลำาเนามาหรือไม่ (รู้สึกบ่อยเพียงใด 
ไม่จำาเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กรณีที่มีการเลือกปฏิบัติ) 
นิยาม: การเลือกปฏิบัติเป็นเหตุให้คน
ไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพโดยเสมอภาค
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรืออื่น ๆ ชาติหรือสังคม
เดิม ทรัพย์สิน ชาติกำาเนิดหรือสถานะ
อื่น ๆ

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก 

25

26

27

□ ฉันรู้สึกปลอดภัยมากตลอดเวลา
□ ฉันรู้สึกปลอดภัยเกือบตลอดเวลา
□ เฉย ๆ
□ ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเกือบตลอดเวลา
□ ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากตลอด 
 เวลา
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ บ่อยมาก
□ บ่อย
□ บางครั้ง
□ ไม่บ่อย
□ ไม่เคย (ฉันไม่ยืมเงิน)
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ไม่เคยเลย
□ นาน ๆ ครั้ง
□ บางครั้ง - ¼ โปรดอธิบาย
□ บ่อยมาก - ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

เมื่อพิจารณาว่าตัวชี้วัดนี้เกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน (มีผลกระทบต่อการ 
กลับคืนสู่สังคมในมิติทางสังคม และ
เศรษฐกิจ) จึงมีน้ำาหนักมากกว่าใน
ระบบการให้คะแนน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสำาคัญของมันในการกำาหนด
ความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม

สำาหรับติดตามผลการจัดการเคส:
คุณประสบกับเหตุการณ์ตึงเครียด
มากกว่าก่อนโยกย้ายถิ่นหรือไม่

ถามต่อ: ถ้าตอบว่าใช่ โปรดอธิบาย



ภาคผนวก

266

คำาถาม คำาตอบ หมายเหตุ

คุณมักจะประสบกับสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
- รู้สึกโกรธ
- รู้สึกเศร้า
- รู้สึกกลัว
- รู้สึกเครียด
- รู้สึกเหงา
- รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
- ไม่ค่อยมีสมาธิ
(สิ่งบ่งบอกถึงความทุกข์ทางจิตสังคม 
คำาตอบควรพิจารณาว่าอาการเหล่านี้
เกิดขึ้นบ่อยเพียงใด) 

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้
เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาหรือไม่ 
(ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจได้แก่
การให้คำาปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
หรือเป็นทางการ และความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ได้หมายถึงการบำา
บัดจิตเพียงอย่างเดียว)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

คุณรู้สึกว่าอยู่ และอาศัยอยู่ใน
ประเทศนี้ได้หรือไม่
(เน้นความสามารถในการอยู่ที่ประเทศ
ต้นทาง ไม่ใช่ประเทศที่ต้องการจะไป 
ตามคำาจำากัดความของไอโอเอ็มเรื่อง
การกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน:
“การจะกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้
นั้น ผู้คืนถิ่นสามารถตัดสินใจ โยกย้าย
ถิ่นครั้งใหม่ได้เพราะมีทางเลือก
มิใช่เพราะจำาเป็นต้องทำา)

เลือกหนึ่งข้อ 
ไม่อ่านตัวเลือก

28

29

30

□ ไม่เคยเลย
□ นาน ๆ ครั้ง
□ บางครั้ง - ¼ โปรดอธิบาย
□ บ่อยมาก - ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ใช่
□ ไม่
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

□ ใช่
□ ไม่ (โปรดข้ามไปที่ข้อ 32)
□ ไม่ทราบ
□ ไม่ต้องการตอบคำาถาม

เมื่อพิจารณาว่าตัวชี้วัดนี้เกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน (มีผลกระทบต่อการ 
กลับคืนสู่สังคมในมิติทางสังคม และ
เศรษฐกิจ) จึงมีน้ำาหนักมากกว่าใน
ระบบการให้คะแนน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสำาคัญของมันในการกำาหนด
ความยั่งยืนของการกลับคืนสู่สังคม
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อะไรทำาให้คุณรู้สึกแบบนั้น
(ความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างความ
จำาเป็นต้องไปกับความต้องการจะไป - 
แสดงให้เห็นความสามารถของผู้ตอบ
ที่จะจัดการกับสิ่งผลักดันในประเทศ
ต้นทางให้ตนโยกย้ายถิ่นอีกครั้ง หากผู้
ตอบระบุ ว่าต้องการ และจำาเป็นต้อง
ไปโปรดเลือกสาเหตุหลัก  เช่น หากผู้
ตอบหางานทำาไม่ได้ มีรายได้ไม่พอตอบ
สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตน 
และยังคิดถึงคนรักของตนในเบลเยียม
เลือก “ความจำาเป็น” - เนื่องจากไม่
สามารถดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่ต้องการจะจากไป)

เมื่อตอบคำาถามข้างต้นว่า
“ไม่ใช่” เท่านั้น 
เลือกหนึ่งข้อ
ไม่อ่านตัวเลือก

บุคคล และองค์กรใด
สนับสนุนคุณในชุมชนนี้

เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ต้องอ่านตัวเลือกในตอนแรก

31

32

□ ฉันคิดถึงเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว
 ที่อยู่ที่อื่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
 ประสงคจ์ะศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ  
 (อยากไป)
□ ไม่มีงานทำา รู้สึกไม่มั่นคง รายได้ต่ำา 
 ไม่ได้รับริการที่จำาเป็น มีแรงกดดัน
 จากครอบครัว (รู้สึกว่าต้องไป)

□ ครอบครัว
□ เพื่อน
□ องค์กรทางศาสนาและผู้นำาชุมชน
□ เพื่อนร่วมงาน
□ ไอโอเอ็ม
□ องค์กรนอกภาครัฐ
□ ผู้คืนถิ่นรายอื่น
□ อื่น ๆ ¼ โปรดอธิบาย
□ ไม่มีใคร



ภาคผนวก

268

A. แบบฟอร์มร่างขอบเขตงานประเมิน

หัวข้อ [ระยะกลาง/ขั้นสุดท้าย/การประเมินอื่นๆ สำาหรับ “โครงการ”]

ว่าจ้างโดย: ระบุว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างทำารายงานการประเมิน

บริบทของการประเมิน

เขียนสองสามย่อหน้าเกี่ยวกับบริบทการประเมิน ปกติแล้ว เขียนสองสามย่อหน้าก็พอเกี่ยวกับโครงการที่จะประเมิน และคำา
อธิบายทั่วไปเกี่ยวกับบริบททางการเมือง สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การประเมิน

หมวดนี้อธิบายโดยสังเขปถึงสาเหตุที่ต้องทำาการประเมิน และดำาเนินการในเวลานี้ ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องประเมิน และวิธี
นำาผลการประเมินไปใช้

ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์มีดังนี้:

• ประเมินเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาผลไปใช้ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ หรือแผนงานที่กำาลังดำาเนินการอยู่ 
• ประเมินเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียนำาผลไปใช้ประเมินความเก่ียวข้องและความรับผิดชอบของโครงการท่ีมีต่อผู้รับผลประโยชน์
 กลุ่มเป้าหมาย
• ประเมินเพื่อให้คณะทำางานของโครงการนำาผลไปใช้ คนเหล่านี้จะได้บันทึกบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
• ประเมินเพื่อให้ผู้ให้ทุนนำาผลไปใช้ประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนให้ทุน
• ประเมินเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำาผลไปใช้ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรในการดำาเนินกลยุทธ์

เป็นเรื่องปกติที่นำาผลการประเมินไปให้กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มใช้ เช่น ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ให้ทุน หากเป็นเช่นน้ี ให้อธิบายโดยสังเขปเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานท้ังหมด โปรดคำานึงถึง
หลักเจตนารมณ์ ในการประเมิน ซึ่งหมายความว่าควรประเมินผลก็ต่อเมื่อมีความตั้งใจแน่ชัดที่จะใช้ผลการประเมิน (โปรดดู
บรรทัดฐาน UNEG สำาหรับการประเมินในระบบสหประชาชาติ)

ขอบเขตการประเมิน

อธิบายโดยสังเขปว่าการประเมินจะครอบคลุมและไม่ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ซึ่งควรรวมถึงระยะเวลาที่จะประเมิน (นั่นคือ
ประเมินระยะเวลาดำาเนินการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ระยะเวลาที่มีเพื่อทำาการประเมินให้เสร็จ) จะดำาเนินการช่วงใดของโครงการ
และในพื้นที่ใด ถ้ามีโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นพิเศษ ให้ระบุชื่อโครงการนั้น ๆ หากมีการยกเว้นใดโดยเฉพาะ - เช่น หาก 
ดำาเนินโครงการในหกจังหวัด  แต่สองจังหวัดเข้าถึงลำาบาก และจะไม่ถูกประเมิน - ต้องระบุทั้งสองจังหวัดไว้อย่างชัดเจน

ดำาเนินการให้แน่ใจว่าขอบเขตการประเมินน้ันเพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์การประเมิน เช่น หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
ความคุ้มค่า แต่ประเมินเพียงสามเดือนแรกของการดำาเนินโครงการ การประเมินไม่น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ในทำานอง
เดียวกัน ดำาเนินการให้แน่ใจว่ากำาหนดขอบเขตการประเมินที่ทำาได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรอันจำากัด 
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เกณฑ์การประเมิน

แสดงรายการเกณฑ์การประเมินที่จะเป็นพื้นฐานการประเมินโดยเฉพาะ

คำาถามสำาหรับการประเมิน

สำาหรับเกณฑ์แต่ละข้อที่ระบุไว้ ให้กำาหนดคำาถามที่ผู้ประเมินจะตอบ แล้วรวมเป็นกลุ่มไว้ตามเกณฑ์ ควรปรับคำาถามเหล่านี้
ให้ตรงตามความต้องการที่จะประเมินครั้งนี้

ระเบียบวิธีการประเมิน

ในหมวดนี้ ให้อธิบายวิธีเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประเมิน โปรดดูคำาอธิบายเรื่องวิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาคผนวกที่ 4.A ระบุว่าการประเมินจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นแนวทางดำาเนินโครงการที่คำานึงถึงสิทธิ
ของผู้โยกย้ายถิ่นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย รวมถึงเรื่องการบูรณาการประเด็นเพศสภาพเข้าสู่กระแสหลัก 
ความไวต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของผลลัพธ์ การดำาเนินการด้านมนุษยธรรมตามหลัก
การและการนำาการป้องกันมารวมไว้ในการรับมือกับวิกฤต

โปรดทราบว่าหมวดนี้อาจต้องอธิบายข้อมูลทั่วไป ส่วนระเบียบวิธีโดยละเอียดจะจัดทำาเมื่อได้หารือกับผู้ประเมินหรือทีม
ประเมินที่ได้รับเลือกแล้ว  มักจะเกิดในกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายประเมินขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและตั้งใจจะขอคำาแนะนำา
จากผู้ประเมินเกี่ยวกับวิธีประเมินที่เหมาะสมที่สุด

สุดท้าย ระบุว่าการประเมินต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานและมาตรฐานของ UNEG และแนวทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

งานประเมินที่ส่งมอบ

แจกแจงงานประเมินท่ีผู้ประเมินจะมีหน้าท่ีส่งมอบ โดยปกติจะมีรายงานเบ้ืองต้น การนำาเสนอผลท่ีค้นพบเบ้ืองต้น และรายงาน 
ขั้นสุดท้าย

แผนงานการประเมิน

ในหมวดนี้ ให้อธิบายสิ่งต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่จะดำาเนินการและระยะเวลา (จำานวนวัน สัปดาห์หรือเดือน) ที่จะจัดสรรเพื่อดำาเนินแต่ละกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
• บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในคณะประเมินผล และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• กระบวนการประกันคุณภาพ อย่างน้อยที่สุด ควรประกอบด้วย: (a) ข้อตกลงเรื่องร่างขอบเขตงานฉบับสมบูรณ์ระหว่าง
 ผู้จัดการฝ่ายประเมินกับผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมิน (b) การทบทวน แก้ไข และยอมรับรายงานเบื้องต้น (c) การ
 ทบทวน แก้ไข และยอมรับรายงานฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี้ ประชุมผู้บริหารมักจะจัดขึ้นเมื่อเริ่มกระบวนการประเมิน
 เพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการฝ่ายประเมิน ผู้ประเมินหรือทีมประเมิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้าเกี่ยวข้อง) ทุกฝ่ายเข้าใจตรง
 กันเรื่องกระบวนการประเมิน บทบาท และความรับผิดชอบต่าง ๆ รวมถึงสรุป และนำาเสนอผลการค้นพบเบื้องต้นหลัง
 จากได้ข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว เรื่องนี้ช่วยให้ระบุและแก้ไขสิ่งที่มองข้ามไป การตีความผิด 
 หรือข้อมูลที่ยังไม่มีก่อนที่ผู้ประเมินจะเริ่มร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กิจกรรม วัน ความรับผิดชอบ สถานที่
วัน / สัปดาห์ / เดือน

1 2 3 4 5 6 7

ใส่แต่ละกิจกรรมที่
จะดำาเนินการในช่วง
ประเมินผล

ตัวอย่าง: ตรวจทาน
เอกสารโครงการ
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

ระบุจำานวนวัน
สำาหรับทำากิจกรรม
แต่ละอย่าง

3

ระบุผู้มีหน้าที่ทำา
กิจกรรมให้สำาเร็จ

ผู้ประเมิน

ระบุสถานที่ดำาเนิน
กิจกรรม

ที่บ้าน

อาจให้ข้อมูลนี้เป็นข้อความหรือตารางตามด้านล่าง หากใช้ทั้งข้อความ และตาราง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้
แน่ใจว่าข้อความที่เขียนเล่าเรื่องตรงกับสิ่งที่เขียนในตาราง

งบประมาณสำาหรับการประเมิน

จะใส่หมวดนี้เข้าไปด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการฝ่ายประเมิน ในบางบริบท ควรระบุงบประเมินทั้งหมดที่มี 
หรือแจ้งงบประมาณที่ละเอียดขึ้น (เช่น จำานวนเงินที่ต้องชำาระเมื่อได้รับ และยอมรับงานที่ส่งมอบแต่ละครั้ง หรือระบุจำานว
นเงินที่มีสำาหรับชำาระค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เบี้ยยังชีพรายวัน ค่าอุปกรณ์ การเก็บข้อมูล และอื่น ๆ) ในบริบทอื่น อาจไม่
ควรระบุงบประมาณ แต่ควรให้ผู้สมัครเสนองบประมาณในใบคำาขอของตนแทน
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B. เช็คลิสต์สำาหรับการประเมิน

คำาแนะนำา: เช็คลิสต์นี้จะให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดำาเนินการระหว่างการประเมิน และในขั้นตอนใด 
สิ่งสำาคัญสำาหรับการประเมินคือดูให้แน่ใจว่าไม่หลงลืมขั้นตอนสำาคัญใด

         การเตรียมตัวสำาหรับประเมิน

กำาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโดยรวมของการประเมินไว้แล้ว (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ
ของโครงการ AVRR การลองหาวิธีใหม่ ๆ ในการดำาเนินการและอื่น ๆ )

กำาหนดขอบเขตและสิ่งที่ต้องเน้นในการประเมินไว้แล้ว (สิ่งที่ต้องเน้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินความ
เกี่ยวข้อง ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ ความยั่งยืน และผลกระทบระยะยาวของโครงการ AVRR)

กำาหนดวิธีเก็บข้อมูลแล้ว (การทบทวนเอกสาร และรายงาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประเมินในสถานที่ 
การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ผู้ให้ข้อมูลรายสำาคัญ และกรณีศึกษา) ซึ่งสอดคล้องกับกำาหนดเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่สำาหรับ
การประเมิน

ร่างขอบเขตงานประเมินแล้ว โดยพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
 
 • หมวดว่าด้วยความเป็นมาสรุปบริบทของโครงการที่จะประเมิน ระบุผลลัพธ์และผลงานที่คาดหวังจากโครงการ 
  เนื่องจากจะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่สำาคัญของการประเมิน (การแจกแจงบรรดาตัวชี้วัดอาจลงละเอียดมากเกินไป
  เว้นแต่จะมีตัวชี้วัดเพียงไม่กี่ตัวในรายงานโครงการเบื้องต้น)
 • วัตถุประสงค์การประเมินระบุ 'สาเหตุที่ดำาเนินการ' ลักษณะการประเมิน และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย
  การใช้งานประเมิน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานประเมิน
 • หมวดระเบียบวิธีประกอบด้วยวิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำา เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกใช้ระยะเวลา และเทคนิค 
  ในช่วงประเมินได้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ (โดยคำานึงว่าอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้คืนถิ่นจำานวน
  มากในหลายประเทศต้นทาง)
 • กำาหนดบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน (ไอโอเอ็ม ภาคีของโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ และอาจมี
  คณะกรรมการกำากับ) ไว้อย่างชัดเจน ทำาให้ทุกฝ่ายรู้ว่าตนมีหน้าท่ีอะไร และผลท่ีคาดหวังจากคนเหล่าน้ี เช่น ให้ข้อมูล 
  เกี่ยวกับการจัดการโครงการ ช่วยให้เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ และรวบรวมข้อมูลจากรัฐบาล
 • งบประมาณแจกแจง (โดยละเอียดถ้าเป็นไป) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประเมิน รวมถึงค่าที่ปรึกษาที่อาจมี และ
  ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลและทำาการสำารวจ ทรัพยากรที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น การเดินทาง หรืองานธุรการ) ซึ่งจะมีให้
  คณะประเมิน จะแสดงไว้อย่างชัดเจน
 • มีการอธิบายองค์ประกอบของคณะทำางานเอาไว้ (ผู้ประเมินคนเดียวหรือคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ และ
  ทักษะต่างกัน)
 • นำาผลงานท่ีจะส่งมอบในข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการประเมิน (เช่น แผนงาน รายงานเบ้ืองต้น รายงานระยะกลาง
  รายงานฉบับสมบูรณ์ และคำาแนะนำา) มารวมไว้ด้วย
 • จัดทำากำาหนดการโดยเรียงตามลำาดับเวลาท่ีต้องทำากิจกรรมให้แล้วเสร็จ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงท่ีน่าจะเกิดข้ึน
  และอาจส่งผลต่อระยะเวลาการประเมิน (เช่น ไม่สามารถติดต่อผู้โยกย้ายถิ่นเพื่อติดตามผลได้เมื่อกลับภูมิลำาเนา)
 • พิจารณาหลายประเด็นท่ีเก่ียวข้องและคาบเก่ียวกัน เช่น เพศสภาพ และสิทธิมนุษยชน อย่างเหมาะสม ในร่างขอบเขต
  งาน และงานประเมินโดยรวม
 • หลักการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระเบียบวิธีการประเมิน
 • จัดทำากรอบจริยธรรมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีส่วนร่วม
 • การยึดมั่นในบรรทัดฐาน  มาตรฐาน และแนวทางด้านจริยธรรมของ UNEG สำาหรับการประเมิน และผู้ประเมิน68

ตัดสินใจแล้วว่าจะประเมินโดยใช้ผู้ประเมินภายในหรือภายนอก และจัดสรรงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่

□

□

□

□

□

68 ดู Norms and Standards for Evaluation (UNEG, 2016).
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การจัดการและดำาเนินการประเมิน

คัดเลือกที่ปรึกษาหรือคณะประเมินตามข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:
 
 • ผู้ประเมินมีวุฒิการศึกษา และได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำาหรับการประเมินผล (สังคมศาสตร์ การฝึกประเมิน
  เฉพาะทาง การจัดการโครงการ สถิติทางสังคมหรือการวิจัย และวิเคราะห์ทางสถิติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น
  เศรษฐศาสตร์หรือสินเชื่อรายย่อย ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประเมิน)
 • ผู้ประเมินมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์เพียงพอสำาหรับการประเมิน AVRR ไอโอเอ็ม หรือ ยูเอ็นโดยทั่วไป และ
  ใช้วิธีการที่แตกต่างกันซึ่งระบุไว้เพื่อเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
 • ผู้ประเมินมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ที่ต้องประเมิน (เช่น นโยบาย AVRR และกฎหมาย) รวมถึงบริบทใน
  ท้องถิ่น (ประเทศเจ้าบ้านกับประเทศต้นทาง สถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจ นโยบายความปลอดภัย และ
  เสถียรภาพ) ซึ่งทำาการประเมิน
 • ผู้ประเมินมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
 • หากผู้ประเมินได้รับอนุญาตให้เข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ

จัดเวิร์คช็อปเตรียมความพร้อมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลด้านต่าง ๆ เช่น การชี้แจงบทบาท และการประสานงาน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการมีส่วนร่วม)

แนะนำาผู้ประเมินโครงการให้รู้จักกับคณะทำางานของโครงการ AVRR และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ รวมท้ังอธิบาย
ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ฟัง

คณะทำางานโครงการ AVRR ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประเมินตลอดกระบวนการเก็บข้อมูลตามที่ต้องการ (เช่น จัดให้มีการ
สัมภาษณ์ผู้โยกย้ายถิ่นและฝ่ายอื่น ๆ ระบุผู้ตอบ จัดให้เยี่ยมชมสถานที่ทำางานหรือสถานที่พบปะของผู้คืนถิ่น)

จัดประชุมติดตามผลระหว่างคณะทำางานเพื่อการกลับคืนสู่สังคมกับผู้ประเมิน เพื่อตรวจสอบงานและให้ความเห็นหาก
จำาเป็น นอกจากนี้ ต้องเคารพความเป็นอิสระของผู้ประเมิน

หากคาดการณ์ไว้ในร่างขอบเขตงาน ต้องส่งรายงานเบื้องต้น และ / หรือรายงานระหว่างกาลให้คณะทำางานโครงการ 
AVRR หรือหัวหน้างาน (Chief of Mission) หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความคิดเห็นจากคนเหล่านี้

รายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การประเมิน จัดเรียงโครงสร้างตามตรรกะ มีผลการค้นพบที่
มีหลักฐาน รวมทั้งมีข้อสรุป คำาแนะนำา และบทเรียน

คณะทำางานของโครงการมีโอกาสให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง และความยาวของรายงาน โดยตระหนักว่า
ผู้ประเมินมีอิสระที่จะแจ้งผลที่เกิดขึ้นจริงและให้คำาแนะนำาในรายงาน

ทบทวนผลที่ค้นพบและข้อเสนอแนะของรายงานฉบับสมบูรณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

หารือกับฝ่ายที่ต้องใช้ผลการประเมินเรื่องการติดตามผลการดำาเนินงานตามคำาแนะนำา

จัดประชุม (เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม) สำาหรับผู้ให้ทุน รัฐบาลกลาง ภาคี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
เกี่ยวกับผลการประเมินผล รวมถึงการติดตามที่ทำาได้ จัดส่งรายงานให้สำานักงานแห่งอื่น ๆ สำานักงานใหญ่ และภาคีอย่าง
เท่าเทียมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอนาคต

ทบทวนคุณภาพของรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่ รวมถึงแก้ไขให้รายงานตอบสนองวัตถุประสงค์การ
ประเมิน รวมทั้งจัดทำาขึ้นอย่างดีและนำาเสนออย่างชัดเจน69

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

69 เช็คลิสต์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสำาหรับร่างขอบเขตงานประเมิน และรายงานการประเมินอยู่ในหน้าเว็บการประเมินของไอโอเอ็ม / ข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการ
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ภาคผนวกที่ 5: ตัวอย่างตารางแสดงความเป็นไปได้ (Feasibility Grid) แบบสมบูรณ์

มิติ แนวทางที่เป็น
ไปได้ มีประโยชน์ต่อ เกณฑ์ที่ 1: บุคคล เกณฑ์ที่ 2: ชุมชน เกณฑ์ที่ 3: โครงสร้าง

เศรษฐกิจ

ความช่วยเหลือ
ทีเ่ป็นตัวเงิน

ให้ความช่วยเหลือที่
ไม่ใช่ ตัวเงิน

การจัดหางาน

หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์ใน
ระดับสูง  การขาดกิจกรรม
สร้างรายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ ความ
เปราะบางที่รุนแรง
ตำาแหน่งที่ตั้งห่างไกล หรือ
มีการเข้าถึงที่จำากัด

มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้
สินที่ไม่ก่อประโยชน์ การ
ขาดกิจกรรมสร้างรายได้ 
หรือมีกิจกรรมเหล่านี้ไม่
มากพอ

การขาดกิจกรรมสร้างราย
ได้ หรือมีกิจกรรมเหล่านี้
ไม่มากพอ

• ผู้ตอบมีความเปราะบาง
เฉพาะหน้าและต้องจัดการ
เร่งด่วนเกี่ยวกับชุมชน
ของตน

• การให้ความช่วยเหลือ 
ที่เป็นตัวเงินจะไม่ก่อให้ 
เกิดความเสี่ยงด้านการ 
คุ้มครองต่อบุคคล

• ความช่วยเหลือที่เป็นตัว 
เงินจะมีมูลค่ามากพอ ที่
จะทำาให้ผู้คืนถิ่นสามารถ 
หนีจากวงจรหนี้

• ผู้ตอบมีความต้องการ
เฉพาะหน้าและต้องจัดการ
เร่งด่วนเกี่ยวกับชุมชน
ของตน

• การให้ความช่วยเหลือที่
ไม่ใช่ตัวเงินจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการคุ้มครอง
ต่อบุคคล

• ผู้ตอบมีทักษะการทำางานที่
เกี่ยวข้อง

• ผู้ตอบสนใจที่จะได้รับ   
ตำาแหน่งงาน

• ผู้ตอบเข้าถึงตลาดงานและ
เว็บไซต์หางาน

• สมาชิกคนอื่น ๆ ของ
ชุมชนได้รับความช่วย
เหลือ ที่เป็นตัวเงิน

• มีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความตึงเครียดต่ำาระหว่าง
ผู้คืนถิ่นกับผู้ที่ไม่ได้เป็น
ผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับการรับ
ความช่วยเหลือที่เป็น
ตัวเงิน

• สมาชิกคนอื่น ๆ ของ
ชุมชนได้รับความช่วย
เหลือที่ไม่ใช่ตัวเงิน

• แทบไม่มีความตึงเครียด
ระหว่างผู้คืนถิ่นกับผู้ที่ไม่
ได้เป็นผู้คืนถิ่นเกี่ยวกับ
การรับความช่วยเหลือ
ดังกล่าว

• การจ้างงานในพื้นที่มีอยู่
ในระดับสูง

• มีนายจ้างท่ีต้องการจ้างงาน
• มีอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่มี

การจ้างงานในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง

• มีโครงสร้างพื้นฐานใน
การให้ความช่วยเหลือที่
เป็นตัวเงินอย่างปลอดภัย 
(เช่น ซิมการ์ด)

• มีความปลอดภัยในการ
ซื้อความช่วยเหลือรูป
แบบเฉพาะบางอย่าง
ในนามของผู้รับผล
ประโยชน์

• สามารถพึ่งพาภาคีที่เป็น
แหล่งที่สินค้ามา โดย
ไม่ต้องกังวลเรื่องการ
ทุจริตหรือการใช้เงินใน
ทางที่ผิด

• มีแผนจัดหางานใน
ประเทศที่ผู้ตอบเข้า
ร่วมได้
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มิติ แนวทางที่เป็น
ไปได้ มีประโยชน์ต่อ เกณฑ์ที่ 1: บุคคล เกณฑ์ที่ 2: ชุมชน เกณฑ์ที่ 3: โครงสร้าง

เงินช่วยเหลือในการ
เริ่มธุรกิจ

การฝึกอบรมอาชีพ

ทุนการศึกษา
สำาหรับการศึกษา
ระดับประถมหรือ
มัธยม

ทุนการศึกษา
สำาหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

• ผู้ตอบมีแผนธุรกิจที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง

• ผู้ตอบมีทักษะที่จำาเป็นใน
การทำาให้แผนบรรลุ

• ผู้ตอบสนใจที่จะเริ่มต้น
ธุรกิจจริง ๆ

• ธุรกิจใช้ประโยชน์จากชุด
ทักษะที่มีของผู้คืนถิ่น

• ผู้ตอบขาดทักษะที่
เกี่ยวข้องกับงาน ผู้ตอบ
ยินดีที่จะเข้าร่วมใน
โครงการฝึกอบรม

• ผู้ตอบไม่ได้รับการศึกษา
ระดับประถมหรือมัธยม

• ผู้ตอบสนใจที่จะไป
โรงเรียน

• ผู้ตอบมีความคิดคร่าว ๆ 
เกี่ยวกับวิธีวางแผนใช้การ
ศึกษาหลังเลิกเรียนเพื่อ
หารายได้

• ผู้ตอบจบการศึกษาระดับ
มัธยมแล้ว

• ผู้ตอบมีความสนใจศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา

• ผู้ตอบมีความคิดเกี่ยว
กับวิธีใช้การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหลังจากเรียนจบ

• มีตลาดมากพอที่จะทำาให้
ธุรกิจประสบความสำาเร็จ
ในชุมชน

• ธุรกิจที่คล้ายกันไม่ได้มีอยู่
มากนัก

• โปรแกรมฝึกอบรมอาชีพ
เชื่อมโยงกับโอกาสในการ
ทำามาหาเลี้ยงชีพที่มีอยู่
ในชุมชน

• ชุมชนมีโรงเรียนของรัฐ
หรือเอกชนที่สามารถ
รองรับผู้ตอบได้

• ชุมชนมีโรงเรียนของรัฐ
หรือเอกชนที่สามารถ
รองรับผู้ตอบได้

• หากไม่มี มีโรงเรียนที่
สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่
ใกล้เคียงที่สามารถให้การ
ศึกษาได้

• บริบททางกฎหมายเอื้อ
ให้เกิดธุรกิจ

• ระดับความรุนแรงและ
ความขัดแย้งอยู่ในระดับ
ต่ำามากพอที่จะทำาให้
ธุรกิจประสบความสำาเร็จ

• ธุรกิจมีความเหมาะสม
ทางวัฒนธรรม

• มีแผนอบรมออนไลน์ใน
ประเทศ

• การศึกษามากขึ้นจะนำา
ไปสู่โอกาสในการทำางาน
ที่ดีขึ้น

• ผู้ตอบไม่เจออุปสรรคทาง
วัฒนธรรมหรือเพศสภาพ

• การศึกษามากขึ้นจะนำา
ไปสู่โอกาสในการทำางาน
ที่ดีขึ้น

• ผู้ตอบไม่เจออุปสรรคทาง
วัฒนธรรมหรือเพศสภาพ

70 ตัวอย่างของคำาถามคัดกรองส่ิงแวดล้อมสามารถพบได้ในตอนท้ายของแต่ละบทของคู่มือ IOM Project Handbook (2nd edition, Geneva, 2017) เคร่ืองมือคัดกรองอ่ืน ๆ ท่ี
ปรับให้ง่ายอาจมีประโยชน์ เช่น World Food Programme's (WFP) Environmental and Social Screening Tool (เวอร์ชันหารือ) (Rome, 2018) อาจจำาเป็นหรือควร
ทำางานร่วมกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญหรือส่งต่อไปยังองค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในบางกรณี กฎหมายของประเทศอาจต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เต็มรูปแบบ แต่โดย
ปกติมักจะใช้กับโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น

เศรษฐกิจ

การสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจ

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

• ผู้รับผลประโยชน์มีความ
มุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อ
แนวทางการดำาเนินธุรกิจ 
รวมทั้งขีดความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการ 
ดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

• ผู้รับผลประโยชน์มีแผน
ธุรกิจที่เป็นไปได้และเน้น
ตลาด

• ผลกระทบที่คาดการณ์ได้
ของธุรกิจต่อชุมชนท้อง
ถิ่นและระบบตลาดเป็น
เชิงบวกหรือเป็นกลาง

• มีตลาดมากพอให้ธุรกิจ
ที่จะประสบความสำาเร็จ
ในชุมชน

• ธุรกิจที่คล้ายกันไม่ได้มีอยู่
มากนัก

• ธุรกิจไม่ได้ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตขิองชมุชน70

• ธุรกิจไม่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชน (เช่น การใช้ปัจจัย
นำาเข้าที่เป็นทรัพยากร
อย่างไม่ยั่งยืน การจัดการ
ขยะ มลพิษ)

• ธุรกิจอาจนำาช่วยสร้าง
ความสามารถในการ
ฟื้นตัวของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ

• บริบททางกฎหมายเอื้อ
ให้เกิดธุรกิจ

• ธุรกิจมีความเหมาะสม
ทางด้านสังคมวัฒนธรรม

• ระดับความรุนแรงและ
ความขัดแย้งอยู่ในระดับ
ต่ำาพอที่จะทำาให้ธุรกิจ
ประสบความสำาเร็จ

• ธุรกิจไม่ตกอยู่ในความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
(เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประปา
ที่ไม่ดี ความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน อันตรายทาง
ธรรมชาติ)
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มิติ แนวทางที่เป็น
ไปได้ มีประโยชน์ต่อ เกณฑ์ที่ 1: บุคคล เกณฑ์ที่ 2: ชุมชน เกณฑ์ที่ 3: โครงสร้าง

การรวมประวัติ
การจ้างงานและ
การศึกษา

การอบรมด้านการ
บริการการเงิน

เงินออมรายย่อย

กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเอง

สมาคมออมทรัพย์
และสินเชื่อ

การได้รายได้จาก
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้

ความช่วยเหลือที่
ระบุที่อยู่อาศัย
(รายชื่อสถานที่)

การสนับสนุนการ
เช่าและหรือที่อยู่
อาศัยชั่วคราว

การชำาระค่าเทอม  
หนังสือ และ
เครื่องแบบ

การขาดกิจกรรมสร้าง
รายได้ หรือมีกิจกรรม
เหล่านี้ไม่มากพอ

หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์
ที่มอียู่ระดับสูง

หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์
ที่มอียู่ระดับสูง

หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์
ที่มอียู่ระดับสูง

หนี้สินที่ไม่ก่อประโยชน์
ที่มอียู่ระดับสูง

การขาดกิจกรรมสร้างราย
ได้ หรือมีกิจกรรมเหล่านี้
ไม่มากพอ

สถานการณ์ที่อยู่อาศัย
ที่ไม่เพียงพอ

สถานการณ์ที่อยู่อาศัย
ที่ไม่เพียงพอ

การเข้าถึงการศึกษา
สำาหรับเด็กวัยเรียน

• ผู้ตอบมีเอกสารจากการ
ศึกษาและการจ้างงาน    
ที่ได้รับขณะอาศัยอยู่   
ต่างประเทศ

• ผู้ตอบสนใจรับการอบรม
ด้านการบริหารการเงิน

• ผู้ตอบพร้อมที่จะเข้าร่วม
การอบรมอย่างเต็มที่

• ผู้ตอบสนใจการออมเงิน
• ผู้ตอบเข้าไม่ถึงธนาคาร

และการออมแบบเดิม  
รวมทั้งสหภาพเครดิต

• ผู้ตอบมีรายได้มากพอที่
จะทำาให้การดำาเนินการ  
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง

• ผู้ตอบสนใจที่จะเข้าร่วมใน
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง

• ผู้ตอบสนใจออมเงิน พวก
เขามีรายได้มากพอที่จะทำา
ให้การดำาเนินการดังกล่าว
มีความเกี่ยวข้อง

• ผู้ตอบมีสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดรายได้

• ผู้คืนถิ่นขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลือกที่อยู่อาศัยราคา 
ไม่แพงหรือเข้าถึงได้

• ผู้คืนถิ่นไม่สามารถจ่าย
ค่าที่พักได้

• ผู้คืนถิ่นไม่น่าจะสามารถ
จ่ายค่าที่อยู่อาศัยของตน
ในอนาคตอันใกล้

• ผู้คืนถิ่นไม่สามารถจ่าย
ค่าการศึกษาของบุตร
หลานได้

• ผู้คืนถิ่นกำาลังรับภาระหนี้
เพื่อจ่ายค่าการศึกษา

• ลูก ๆ ถูกบังคับให้ทำางาน
แทนที่จะไปโรงเรียน

• ใบรับรองและปริญญา
จากต่างประเทศ ถูกรับรู้
ในเชิงบวกในชุมชน

• มีโปรแกรมอบรมด้านการ
บริหารการเงินและความ
รู้ทางการเงินในชุมชน

• โปรแกรมออมเงินราย
ย่อยมีบริการในชุมชน

• มีกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ในชุมชน

• มีสมาคมออมทรัพย์และ
สินเชื่อในชุมชน

• สินทรัพย์อาจเป็นแหล่ง
ทำามาหาเลี้ยงชีพ

• มีตลาดสำาหรับบริการ
ที่มาจากสินทรัพย์นี้

• มีตัวเลือกที่อยู่อาศัยราคา
ไม่แพงหรือมีพร้อมอยู่
ในชุมชน

• ค่าเช่ามีความเป็นธรรม
สำาหรับตลาด

• มาตรฐานโดยรวมของที่
อยู่อาศัยในชุมชนนั้นดี

• มีโรงเรียนในชุมชนที่อยู่ใน
ระยะทางที่เหมาะสม

• โรงเรียนมีคุณภาพดีพอ

• ทบทวนระเบียบของ
ประเทศเกี่ยวกับใบรับ
รองและปริญญา (จาก
ต่างประเทศ) เพื่อได้งาน

• เอกสารเหล่านี้เพิ่ม
มูลค่าเพื่อช่วยให้ผู้รับผล
ประโยชน์เข้าถึงงานที่
จ่ายค่าจางมากพอหรือ
มากขึ้น 

• มีโปรแกรมอบรมด้าน
การบริหารการเงินและ
ความรู้ทางการเงินที่จัด
โดยรัฐบาล

• รัฐบาลหรือธนาคารจัด 
ใหม้ีโปรแกรมออมเงิน
รายย่อยระดับประเทศ

• ระบบการธนาคารมี
ความน่าเชื่อถือและ     
ใช้กันอย่างแพร่หลาย

• กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ได้รับการสนับสนุนจาก
ระเบียบในระดับประเทศ

• n/a

• บริบททางกฎหมายช่วย
ให้ได้รายได้จากสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดรายได้

• การสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด  
รายได้มีความปลอดภัย

• มีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่
จัดหาให้ประชาชน

• มีแผนที่อยู่อาศัย
สาธารณะในประเทศ

• สถานะของการศึกษาใน
ประเทศดีพอในแง่ของ
การเข้าถึงและคุณภาพ

เศรษฐกิจ

สังคม



ผู้จัดการเคสพา
ผู้คืนถิ่นไปรับบริการ

ขาดการเข้าถึงเอกสาร
ทางแพ่ง บริการสาธารณะ 
และแผนคุัมครองทาง
สังคม การเยียวยา ความ
ยุติธรรมและกฎหมาย
การดูแลสุขภาพ การศึกษา

• ผู้คืนถิ่นต้องการแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้
เข้าถึงบริการที่ดีขึ้น

• บริการสาธารณะเข้าถึงได้ 
ราคาไม่แพง และเพียงพอ
ในประเทศ

• เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ผู้
จัดการเคสจะพาผู้คืนถิ่น
ไปยังหน่วยงานราชการ

• มีโปรแกรมที่เน้นเครือ
ข่ายความปลอดภัยทาง
สังคมในประเทศ (เช่น 
PSN ในเอธิโอเปีย)

ขาดการเข้าถึงเอกสาร
ทางแพ่ง บริการสาธารณะ 
และแผนคุัมครองทาง
สังคม การเยียวยา ความ
ยุติธรรมและกฎหมาย
การดูแลสุขภาพ การศึกษา

• ผู้คืนถิ่นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการเข้าถึงบริการอย่าง
น้อยหนึ่งประเภท

• ผู้คืนถิ่นสามารถอ่านได้ ถ้า
อ่านไม่ได้ ควรให้ข้อมูล
ทางวาจา

• ผู้คืนถิ่นสนใจข้อมูลเกี่ยว
กับวิธีการเข้าถึงบริการ
สำาคัญ ๆ

• การไม่มีเอกสารส่งผลต่อ
การเข้าถึงบริการในชุมชน

• มีบริการสาธารณะหรือ
เครือข่ายความปลอดภัย
ทางสังคมในชุมชน

• คนส่วนใหญ่ในชุมชน
พึ่งระบบยุติธรรมที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็น
ทางการ

• มีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพในชุมชนที่อยู่ใน
ระยะทางที่เหมาะสมและ
มีราคาไม่แพง

• มีคำาแนวทางที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการ
เข้าถึงบริการที่สำาคัญ 
(เอกสารทางแพ่ง บริการ
สาธารณะ ความยุติธรรม
และกฎหมาย การดูแล
สุขภาพ การศึกษา)

• มีช่องทางที่ไม่เป็น
ทางการในการเข้าถึง
บริการเหล่านี้

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการ (ชีทข้อมูล  
เว็บไซต์ การให้คำา
ปรึกษา)สังคม

มิติ แนวทางที่เป็น
ไปได้ มีประโยชน์ต่อ เกณฑ์ที่ 1: บุคคล เกณฑ์ที่ 2: ชุมชน เกณฑ์ที่ 3: โครงสร้าง

การระบุและการส่ง
ต่อไปยังผู้ให้บริการ
ทางคลินิกที่ระบุไว้

การระบุและการส่ง
ต่อไปยังผู้ให้บริการ
ให้คำาปรึกษาทาง
จิตวิทยาและจิตบำา
บัดที่ระบุไว้หรือไม่

การระบุและการส่ง
ต่อไปยังผู้ให้บริการ
สนับสนุนทั่วไปทาง
จิตสังคม

การให้คำาปรึกษากับ
ครอบครัวก่อนและ
หลังการคืนถิ่น

การดำาเนินงาน
เพื่อลดการประสบ
ความรุนแรงและ
อาชญากรรม (สนับ
สนุนการทำางานใน
เวลากลางวัน ช่วย
เหลือการขนส่งใน
เวลากลางคืน และ
อื่น ๆ )

ผู้คืนถิ่นที่มีความผิดปกติ
ทางจิต

ผู้คืนถิ่นที่แสดงความทุกข์
ทางอารมณ์สูง

ผู้คืนถิ่นที่มีปัญหาทาง
อารมณ์ จิตใจและสังคม

ความขัดแย้งในครอบครัว

ความรู้สึกมั่นคง

• มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา
คลินิกบุคลากรด้าน
สุขภาพจิต หรือแพทย์ใน
ประเทศต้นทางหรือไม่

• มีนักจิตวิทยา นักสังคม 
สงเคราะห์ หรือที่ปรึกษา
ทางจิตวิทยาในประเทศ
ต้นทางหรือไม่

• มีผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
ด้านการสนับสนุนทางจิต
สังคมหรือไม่

• ครอบครัวของผู้คืนถิ่น
ต้องการการให้คำาปรึกษา
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่คาดหวังจากผู้คืนถิ่น
หรือไม่ คนเหลานี้ดูจะ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การโยกย้าย
ถิ่นและการคืนถิ่นในระดับ
ต่ำาหรือไม่

• มีการดำาเนินการที่
เกี่ยวข้องอะไรหรือไม่ที่
สามารถช่วยให้ผู้คืนถิ่น
รู้สึกมั่นคงขึ้น

• ชุมชนรับรู้และพร้อมที่จะ
รับผู้คืนถิ่นที่มีความผิด
ปกติทางจิตหรือไม่

• มีบริการสนับสนุนทาง
สังคมและองค์กรชุมชน
หรือไม่

• มีเครือข่ายชุมชนหรือไม่ 
มีกลไกการสนับสนุนจาก
กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มทาง
ศาสนาหรือสังคมหรือไม่

• ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับ
การตอบรับอย่างดีจาก
ครอบครัวและชุมชน
หรือไม่

• ความรู้สึกของความไม่
มั่นคงมีความเฉพาะ
สำาหรับผู้คืนถิ่น หรือเป็น
เรื่องธรรมดาของชุมชน

• มีบริการดูแลทางคลินิก
หรือไม่ มีบริการดูแล
อย่างไม่เป็นทางการ 
(หมอแผนโบราณ แพทย์
สมุนไพร) หรือไม่

• มีบริการดูแลอย่างไม่เป็น
ทางการ (บริการทาง 

 ศิษยาภิบาลและบริการ 
 ให้คำาปรึกษาอื่น ๆ)   
 หรือไม่

• มีบริการทางสังคมจาก
รัฐบาลและนอกภาครัฐ
หรือไม่

• การให้คำาปรึกษาดังกล่าว
มีความเหมาะสมทาง
วัฒนธรรมหรือไม่

• ความขัดแย้งและความ
รุนแรงในพื้นที่มีอยู่ใน
ระดับไหน

ด้าน
จิตสังคม



สนับสนุนสมาคม
ผูค้ืนถิ่น

โปรแกรมพี่เลี้ยง

แนะนำาให้กับองค์กร
ชุมชน ผู้นำาชุมชน 
กลุ่มศาสนา สโมสร

ให้การสนับสนุนทาง
จิตสังคมในระหว่าง
การอบรม

การพูดคุยในชุมชน

การแยกตัวออกจากชุมชน
และการไม่มีเครือข่าย
สนับสนุน

การแยกตัวออกจากชุมชน
และการไม่มีเครือข่าย
สนับสนุน

การแยกตัวออกจากชุมชน
และการไม่มีเครือข่าย
สนับสนุน

สัญญาณของความทุกข์
ทางจิตสังคม

การแยกตัวออกจากชุมชน
และการไม่มีเครือข่าย
สนับสนุน

• ผู้ตอบขาดการเชื่อมโยง
ทางสังคมหรือเครือข่าย
สนับสนุนหรือไม่ ผู้ตอบ
ต้องการมีส่วนร่วมใน
สมาคมผู้คืนถิ่นหรือไม่

• ผู้ตอบต้องการติดต่อกับ
พี่เลี้ยงหรือไม่ โปรแกรม
พี่เลี้ยงมีประโยชน์ต่อ
ผู้คืนถิ่นหรือไม่ พี่เลี้ยง
มีประสบการณ์ที่จะ
สนับสนุนการกลับคืนสู่
สังคมด้านจิตสังคมของผู้
คืนถิ่นหรือไม่

• ผู้ตอบขาดผู้ที่ติดต่อได้ใน
ชุมชนใช่หรือไม่ ผู้ตอบ
ต้องการได้รับการแนะนำา
ให้รู้จักผู้ติดต่อในชุมชน
หรือไม่

• ผู้ตอบเข้าร่วมแผนอบรม
หรือไม่ ผู้ตอบมีท่าทีของ
ความทุกข์ทางจิตสังคม
หรือไม่

• ผู้ตอบขาดการเชื่อมต่อ
ทางสังคมและหรือเครือ
ข่ายการสนับสนุนหรือไม่  
ผู้ตอบต้องการมีส่วนร่วม
ในการพูดคุยในชุมชนหรือ
ไม่ ผู้ตอบยินดีที่จะแบ่งปัน
ประสบการณ์ในฐานะผู้คืน
ถิ่นหรือไม่

• มีผู้คืนถิ่นรายอื่นในชุมชน
ที่สนใจเข้าร่วมองค์กรดัง
กล่าวหรือไม่

• ใครในชุมชนเป็นพี่เลี้ยงที่
เหมาะสม

• ชุมชนมีอคติหรือมีความ
ลำาเอียงต่อผู้คืนถิ่นหรือไม่ 
ทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อผู้คืนถิ่นเป็นอย่างไร

• มีความลำาเอียงต่อการ
สนับสนุนทางจิตสังคมใน
ชุมชนหรือไม่

• ชุมชนมีอคติหรือมีความ
ลำาเอียงต่อผู้คืนถิ่นหรือไม่

• n/a

• มีโปรแกรมพี่เลี้ยง    
สำาหรับผู้ประกอบการ 
ในประเทศหรือไม่ ผู้พลัด
ถิ่นสามารถเล่นบทบาทนี้
ได้หรือไม่

• n/a

• การเข้าถึงบริการ
สนับสนุนทางจิตสังคม
เป็นสิ่งต้องห้ามใน
ประเทศหรือไม่ ผู้ให้
บริการสนับสนุนทางจิต
สังคมพบได้ทั่วไปหรือไม่

• ทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อผู้คืนถิ่นเป็นอย่างไร

มิติ แนวทางที่เป็น
ไปได้ มีประโยชน์ต่อ เกณฑ์ที่ 1: บุคคล เกณฑ์ที่ 2: ชุมชน เกณฑ์ที่ 3: โครงสร้าง

ด้าน
จิตสังคม
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ภาคผนวกที่ 7: การจัดการด้านความพร้อมใช้งาน ช่องว่างด้านคุณภาพและการเข้าถึงใน
 บริการที่มีอยู่

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ในกรณีที่มีโครงสร้างหลักที่
ครอบคลุมรอบด้านและเข้าถึง
ได้ง่ายสำาหรับผู้คืนถิ่นพร้อมให้
ใช้งานอยู่แล้วก็ไม่จำาเป็นต้อง
ดำาเนินการเร่งด่วนใด ๆ

ผู้คืนถิ่นไม่มีเอกสารที่จำาเป็น

ผู้คืนถิ่นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
เข้าถึงบริการหลัก

เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึก
อบรมเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะด้านของ
ผู้คืนถิ่นได้ 

ความพร้อม
ใช้งาน คุณภาพ การเข้าถึง ความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหา

• ปรับการรับรู้ของประชากรในพื้นที่ท่ีไม่ใช่ผู้โยก
ย้ายถิ่นว่าผู้คืนถิ่นไม่ได้เข้ามาทำาให้ทรัพยากร
สำาหรับพวกเขาลดน้อยลง 

• ดำาเนินการให้แน่ใจว่าผู้คืนถิ่นทราบข้อมูลเกี่ยว
กับโครงสร้างของบริการหลักอย่างครบถ้วน

• ประเมินอุปสรรคในการเข้าถึงบริการซ่ึงเกิดจาก
การไม่มีเอกสารประจำาตัวประชาชน

• อำานวยความสะดวกในการออกเอกสารให้ผู้คืน
ถิ่น

• ออกแบบกลไกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการหลักที่
มีอยู่และข้อมูลของบริการอื่น ๆ ทั้งหมดให้ผู้คืน
ถิ่นทราบ

• ออกแบบกลไกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้คืน
ถิ่นในการเข้าถึงบริการหลัก ขั้นตอนทางธุรการ
ที่ต้องปฏิบัติตาม และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ให้ผู้คืนถิ่นทราบ

• จัดการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ในโครงสร้างหลัก
เพื่อเพิ่มการรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความ
ต้องการเฉพาะและความท้าทายของผู้คืนถิ่น 
และเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบูรณา
การความต้องการและความท้าทายดังกล่าวเข้า
สู่กระแสงาน 

• มอบหมายหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานหลัก (เช่น 
“ผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้คืนถิ่น”) ใน
สถาบันหลักที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการคืนถิ่นสูง 
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✓

x

x

x

x

x

บริการมีคุณภาพเพียงพอ
สำาหรับประชากรที่ไม่ใช่ผู้โยก
ย้ายถิ่นแต่ไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการเฉพาะ
ด้านของผู้คืนถิ่นได้

บริการไม่เพียงพอสำาหรับทั้ง
ประชากรที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น
และผู้คืนถิ่น

บริการหลักทั้งหมด
(การดูแลสุขภาพ การศึกษา 
การคุ้มครองทางสังคม)
ไม่พร้อมใช้งานในพื้นที่ของ
ท้องถิ่น

ความพร้อม
ใช้งาน คุณภาพ การเข้าถึง ความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหา

• พิจารณาทางเลือกในการขยายหรือ(ร่วมกัน)
พัฒนาโครงสร้างเฉพาะด้าน (เช่น การบูรณา
การผู้คืนถ่ินเข้าสู่กระแสงานของหน่วยงานที่
ดูแลด้านการโยกย้ายถิ่นและศูนย์ประสานงานที่
มีอยู่) 

• ร่วมมือกับผู้บริหารของโครงสร้างหลักเพื่อ
พัฒนากลยุทธ์ที่พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหา
ความไม่เพียงพอของบริการที่ระบุ

• ใช้กลยุทธ์การพัฒนาบริการและกิจกรรมเสริม
สร้างขีดความสามารถเพื่อปรับปรุงบริการ
สำาหรับทั้งผู้คืนถิ่นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่น 

• ใช้ความเป็นภาคีเพื่อดำาเนินการให้บริการ (การ
ปฏิบัติงาน การเฉลี่ยต้นทุน และอื่น ๆ) ถึงระดับ
ที่สามารถบริหารจัดการภายใต้งบประมาณ
ด้านการกลับคืนสู่สังคมได้ โครงการคืนสู่สังคม
หลายโครงการมีระยะจำากัด ซึ่งหมายความว่า
ตามปกติแล้วข้อตกลงในการเฉลี่ยต้นทุนจะค่อย 
ๆ ลดลงจนหมดไปหลังจากระยะเวลาที่กำาหนด 
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องวาง
กลยุทธ์การจัดหาเงินทุนระยะยาวแบบยั่งยืน
ตั้งแต่แรก

• ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
และภาคีพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อสำารวจทาง
เลือกในการทำาให้โครงสร้างหลักที่บกพร่องอยู่
พร้อมใช้งานได้ในพื้นที่ของท้องถิ่น

• สำารวจทางเลอืกในการทำางานรว่มกบัภาคพีฒันา
ระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดหาความเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค การสนับสนุนเชิงองค์กร และเงิน
สนับสนุนเพื่อสร้างโครงสร้างหลักที่จำาเป็น

• บูรณาการบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมสำาหรับ
ผู้คืนถิ่นเข้าสู่กระแสงานของโครงสร้างท้องถิ่น
อันใหม่

• ร่วมมือกับผู้บริหารของโครงสร้างหลักเพื่อแก้ไข
ปัญหาความไม่เพียงพอของบริการที่ระบุจาก
ความต้องการของผู้คืนถิ่น 

• ใช้กลยุทธ์การพัฒนาบริการและกิจกรรม
เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อปรับปรุงการ
บริการสำาหรับผู้คืนถิ่น อนึ่ง ควรระมัดระวังไม่
แสดงออกว่าปฏิบัติต่อผู้ย้ายถิ่นกลับเป็นพิเศษ
เมื่อเทียบกับประชากรในท้องถิ่นที่ไม่ใช่ผู้โยก
ย้ายถิ่น

• ใช้ความเป็นภาคีเพื่อดำาเนินการให้บริการ (การ
ปฏิบัติงาน การเฉลี่ยต้นทุน และอื่น ๆ)
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การจัดหางาน

ด้านเทคนิค
ด้านวิชาชีพ
ด้านการศึกษาและ
การฝึกอบรม (TVET)

การสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจ

บริการด้านการเงิน

• บริษัทนายหน้าจัดหางาน (จับคู่ผู้หางานกับตำาแหน่งงานว่าง);

• บริการจัดหางานภาครัฐและเอกชน

• โปรแกรมตลาดแรงงานเพื่อจัดหาหรือส่งเสริมการจ้างงานสำาหรับ   

• ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป

• โปรแกรมพิเศษสำาหรับผู้พิการ

• โครงการงานสาธารณะ(การจัดหางานให้กับผู้ว่างงานผ่านรัฐบาลโดย

เน้นที่การสร้างสินค้าสาธารณะ)

• โปรแกรมการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET);
• โปรแกรมการเรียนรู้จากการทำางานและการฝึกงานไปพร้อมกับ
• การปฏิบัติงานจริง  (on-the-job training)
• โครงการอบรมงานช่างฝีมือ 
• โครงการฝึกงาน
• โครงการฝึกงานด้วยระบบพี่เลี้ยง
• โครงการวางแผนและแนะแนวอาชีพ

• การฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจ
• แผนการสนับสนุนด้านการเงิน

• ธนาคาร
• สถาบันให้บริการด้านการเงินและสถาบันการเงินระดับชุมชน
• โปรแกรมการให้คำาปรึกษาทางการเงิน

พิจารณาติดต่อหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลตลาด
แรงงานเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ซึ่งรวมถึงข้อมูล
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ข้อมูลการวิจัยและการ
วิเคราะห์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและ
แรงงาน)

พิจารณาโครงการจากบริษัทเอกชน องค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกำาไร และรัฐบาล

พิจารณาติดต่อขอข้อมูลจากหอการค้าและ
สำานักงานพัฒนาแห่งชาติ

รวบรวมเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปสำาหรับบริการต่าง ๆ

ภาคผนวกที่ 8: การทำาผังข้อมูลบริการ ผู้ให้บริการโดยทั่วไปและข้อควรพิจารณา

การทำาผังข้อมูลบริการควรเป็นไปตามบริบทความต้องการท่ีผู้คืนถ่ินคาดหวังและขอบเขตของโปรแกรม ตารางด้านล่างแสดง 
ข้อมูลผู้ให้บริการโดยทั่วไป จำาแนกตามมิติที่เกี่ยวข้องการจัดทำาโครงการคืนสู่สังคมซึ่งประกอบด้วยข้อควรพิจารณาและ
ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม เช่น สถานที่และวิธีการ

มิติทางเศรษฐกิจ

ประเภทของบริการ บริการและหน่วยงานที่ต้องพิจารณา ข้อควรพิจารณา
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บริการด้านสุขภาพ

ที่อยู่อาศัย

การจัดการ (เอกสาร)

แผนการคุ้มครอง
ทางสังคม

บริการด้านกฎหมายและ
ความยุติธรรม

การศึกษา

สถานรับเลี้ยงเด็ก

• บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary)  ระดับทุติยภูมิ          
(Secondary) และระดับตติยภูมิ (Tertiary) 

• ผู้ให้บริการประกันสุขภาพ
• ร้านขายยา
• ศูนย์ดูแลผู้เสียหายความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศและเพศ ภาวะ 

(SGBV)
• ห้องปฏิบัติการ
• บุคลากรให้บริการสาธารณสุขชุมชน
• โปรแกรมโรคเฉพาะทางและโรคติดต่อจากแม่สู่ลูก (Vertical 

Disease) (เช่น เอชไอวี หรือวัณโรค)
• บริการรถพยาบาล
• สายด่วนหน่วยรับมือเหตุวิกฤติ
• หมอแผนโบราณ
• ที่พักพิงสำาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้พิการ

• ที่อยู่อาศัยฉุกเฉินชั่วคราว
• ที่พักพิงสำาหรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ (เช่น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
• ของการค้ามนุษย์หรือเด็ก)
• ผู้ให้บริการที่อยู่อาศัยและเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่ดิน
• สมาคมที่อยู่อาศัยและสมาคมสิทธิของผู้เช่า

• ทะเบียนระบบการปกครอง
• สำานักงานจัดทำาบัตรประจำาตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบขับขี่และสำานักงานทะเบียนรถ

• สำานักงานประกันสังคม
• สิทธิประโยชน์การว่างงาน
• สำานักงานเงินบำานาญ
• ประกันสุขภาพที่รัฐสนับสนุน
• ประกันทุพพลภาพ
• ความช่วยเหลือด้านอาหาร

• กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
• ตุลาการ
• ระบบราชทัณฑ์ 
• สถาบันสิทธิมนุษยชน
• สำานักงานกฎหมาย (รวมถึงองค์กรนอกภาครัฐและองค์กรไม่แสวง

หาผลกำาไร)
• ระบบนอกกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่

• โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
• มหาวิทยาลัย
• โรงเรียนและชั้นเรียนภาคค่ำา
• หลักสูตรทักษะชีวิต
• หลักสูตรภาษา

• สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน
• พี่เลี้ยงเด็กตามบ้าน
• กิจกรรมทางสังคมและการศึกษา

• บริการที่มีอยู่และความพร้อมของบริการ (SARA)
• การสำารวจ SARA หรือ ทรัพยากรด้านสุขภาพ 
• บริการที่มีอยู่ระบบติดตามทรัพยากรและบริการ      
• สุขภาพ (HeRAMS) ที่มีประโยชน์
• กลุ่มสุขภาพแห่งชาติ
• ควรรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ
• ข้อมูลการรับเข้าแผนประกันสุขภาพ
• พิจารณาเรื่องการเข้าถึงยารักษา (ในบางประเทศ

จะแยกออกจากการให้บริการ)
• ต้องรวมถึงสุขภาพจิต ความพิการและบริการ

ดูแลแบบ
• ประคับประคอง
• พิจารณาตัวเลือกการส่งต่อของภาครัฐและเอกชน

รวมถึงองค์กรนอกภาครัฐ กลุ่มสนับสนุน และ   
สถาบันการศึกษา

• เข้าใจแนวทางปฏิบัติทั่วไปสำาหรับการให้เช่าที่อยู่
อาศัย รวมถึงเงื่อนไขการเช่า เอกสารที่จำาเป็น เงิน
มัดจำา  สาธารณูปโภคและอื่น ๆ

• กำาหนดว่ามีบันทึกเอกสารสำาคัญที่ต้องเรียกดูเพื่อ
พิสูจน์ข้อมูลหรือไม่

• รวบรวมข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดการ

• เข้าใจกฎระเบียบและข้อกำาหนดการลงทะเบียน
เข้าร่วมระบบคุ้มครองทางสังคม

• พิจารณาการทำาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานยุติธรรม (หาก
จำาเป็น)

• ทำาความเข้าใจว่ามีตัวเลือกบริการทนายความ
และบริการทางกฎหมายใดบ้างสำาหรับผู้ที่ไม่มี
เงิน เช่น ทนายจากภาครัฐ คดีอาสาบริการสังคม 
และอื่น ๆ

• สิ่งสำาคัญคือการพิจารณาค่าหลักสูตรและค่า
ธรรมเนียมการสอบ รวมถึงค่าอุปกรณ์การเรียน 
และ การเดินทาง (เช่น หนังสือและเครื่องแบบ)

• รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยและ
ความพร้อมของบริการ

มิติทางสังคม

ประเภทของบริการ บริการและหน่วยงานที่ต้องพิจารณา ข้อควรพิจารณา



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

283

บริการทางจิตสังคม

บริการทางจิตวิทยา

บริการทางจิตเวช

• กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
• กลุ่มศาสนาและกลุ่มศาสนิกชนที่โบสถ์
• กลุ่มกีฬาหรือสมาคม
• สมาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม
• กลุ่มโรงละคร
• กลุ่มเต้นรำา
• กลุ่มดนตรี
• สมาคมผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

• บริการจิตวิทยาคลินิก
• ศูนย์ให้คำาปรึกษา (ภาครัฐ ภาคเอกชน และศาสนา)
• เบอร์สายด่วน

• โรงพยาบาลจิตเวช คลินิก และแพทย์ (ภาครัฐและเอกชน)
• หน่วยจิตเวชบริการและหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป
• บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุขที่สามารถ
• ให้บริการดูแลทางจิตเวชเบื้องต้น
• ร้านขายยาและสถานที่จำาหน่ายยารักษาอาการทางจิต
• ศูนย์บำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
• สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตาย
• ที่พักพิงสำาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความผิด

ปกติทางจิตอย่างรุนแรง

• พิจารณาติดต่อสมาคมนักจิตวิทยาและสมาคม
ของผู้ให้คำาปรึกษาที่มีอยู่

• ควรพิจารณาถึงบริการเหล่านี้ไปพร้อมกับการทำา
ผังข้อมูลบริการสุขภาพ

มิติทางจิตสังคม

ประเภทของบริการ บริการและหน่วยงานที่ต้องพิจารณา ข้อควรพิจารณา
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ภาคผนวกที่ 9: ตัวอย่างคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในโครงการคืนสู่สังคม

ผู้ประสานงาน / 
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ติดต่อประสานงาน
ด้านความคุ้มครอง

ผู้ประสานงานด้านการสื่อสาร 
กิจกรรมรณรงค์เชิงรุกและการ
เจรจา

ผู้ประสานงานทางการแพทย์

ผู้จัดการเคส

คุณสมบัติ คำาอธิบาย

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีที่ดำาเนินด้านการกลับคืนสู่สังคม (รวมถึงประเทศเจ้าบ้านในกรณี
ที่เกี่ยวข้อง) และดูแลภาพรวมการดำาเนินโครงการคืนสู่สังคมในระดับบุคคล ชุมชน และโครงสร้าง
ปรับโครงการตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำาเนินการให้มั่นใจ
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการโยกย้ายถิ่นในวงกว้าง ผู้ประสานงาน / ผู้จัดการโครงการควร
มีประสบการณ์ในการจัดการโครงการและความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการย้ายถิ่นกลับและการกลับ
คืนสู่สังคม

ให้การสนับสนุนเฉพาะทางแก่ผู้คืนถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ผู้ติดต่อประสานงานด้านความ
คุ้มครองควรมีภูมิหลังด้านสังคมสงเคราะห์และการให้คำาปรึกษา และมีหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้
ชิดกับผู้จัดการเคสและผู้ติดต่อประสานงานหลัก  

ประสานงานด้านการสื่อสารภายในชุมชน จัดทำาและดำาเนินการกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้ที่อาจเป็นผู้คืน
ถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารฯ ควรมีภูมิหลังด้านการ
สื่อสารและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเพณีและขนบปฏิบัติในท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะเป็นผู้สร้างกลไกการส่งต่อกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้คืน
ถิ่นที่มีความต้องการด้านสุขภาพ

ผู้ประสานงานทางการแพทย์ควรมีวุฒิการศึกษาด้านการแพทย์จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
โดยทั่วไปหรือในสาขาอายุรศาสตร์หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คุณสมบัติเพิ่มเติมด้านอาชีวอนามัยจะเหมาะ
อย่างยิ่ง

โครงการอาจมีผู้ประสานงานระดับชาติและผู้ประสานงานท้องถิ่นหลายคนในระดับภุมิภาคขึ้นอยู่
กับขนาดของโครงการคืนสู่สังคม 

ผู้จัดการเคสทำางานกับผู้คืนถิ่นโดยตรงในการให้คำาปรึกษาและส่งต่อผู้คืนถิ่นไปสู่มาตรการสนับสนุน
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้คืนถิ่น จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการกลับคืนสู่
สังคม และร่วมมือกับผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้จัดการเคสทำาหน้าที่ประสาน
งานโครงการระดับชุมชนร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในด้านอื่น ๆ (การสื่อสาร การคุ้มครอง การ
ติดตามและประเมินผล) หากมี

ตามหลักการแล้วควรมีผู้จัดการเคสหลายคนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ เพื่อรับรองการเป็น
ทีมสหวิชาชีพที่สอดคล้องกับโครงการคืนสู่สังคมที่ตั้งขึ้น และผู้จัดการเคสควรกระจายกันอยู่ใน
พื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผู้คืนถิ่นอยู่ คุณสมบัติอื่น ๆ รวมถึง

ผู้จัดการเคสในประเทศเจ้าบ้านทำาหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้คืนถิ่นกับประเทศต้นทาง
• สมาชิกในทีมที่มีภูมิหลังด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ บริการจัดหางานภาครัฐ หรือโครงการด้านความ

เป็นอยู่ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาโครงการริเริ่มด้านการกลับคืนสู่สังคมในระดับบุคคลและชุมชนและ
การจับคู่ผู้คืนถิ่นกับโครงการริเริ่มด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 

• สมาชิกทีมท่ีมีภูมิหลังด้านสังคมสงเคราะห์ที่สามารถปรับปรุงผังข้อมูลการบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
รักษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการที่มีอยู่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และนำากลไกการ
ส่งต่อที่ตั้งขึ้นไปใช้ 

• สมาชิกทีมที่มีภูมิหลังด้านจิตวิทยาคลินิกหรือการให้คำาปรึกษา หรืองานสังคมสงเคราะห์ด้านการ
ให้คำาปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการริเริ่มในการฟื้นฟูสภาพจิตสังคมในระดับบุคคลและระดับชุมชน 
สมาชิกควรจะสามารถฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตวิทยา (PFA) และเกี่ยวกับลักษณะทาง
จิตวิทยาของการย้ายถิ่นกลับให้แก่พนักงานทุกคนที่ติดต่อกับผู้คืนถิ่น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล (หรือทีม)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง การเงิน 
และธุรการ

คุณสมบัติ คำาอธิบาย

ช่วยในการสร้างกลไกตรวจสอบสำาหรับผู้คืนถิ่นรายบุคคลและครอบครัวของผู้คืนถิ่นเช่นเดียวกับ
กิจกรรมระดับชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยจะมีหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมเป็นประจำา
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาถูกนำาไปวิเคราะห์และใช้งานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 

ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบและประเมินผลควรมีประสบการณ์ในการพัฒนา ดำาเนินการ และประสาน 
งานด้านการตรวจสอบและประเมินผล และโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเป็นกุญแจสำาคัญในการทำางานที่ราบรื่นของโครงการคืนสู่สังคม พวกเขาควร
เข้าใจหรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานของการดำาเนินโครงการคืนสู่สังคม และการโต้ตอบกับ
ผู้คืนถิ่นหากเนื้องานของพวกเขาจำาเป็นต้องใช้ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับหลักการรักษาความลับและ
การปกป้องข้อมูล
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ภาคผนวกที่ 10: คำาศัพท์สำาคัญในหนังสือคู่มือ

การสนับสนุนด้านการบริหาร การขนส่ง และการเงิน รวมถึงความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมแก่
ผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศทางผ่าน และตัดสินใจ
เดินทางกลับประเทศต้นทาง71

การจัดการเคสเป็นแนวปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้เพ่ือช่วยให้ผู้รับผลประโยชน์
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเมื่อรับบริการจากผู้ให้บริการรายต่าง ๆ  ในบริบทของการ
คืนถ่ินและการกลับคืนสู่สังคม การจัดการเคสจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้คืนถ่ินและครอบครัว
ให้เข้าใจเกี่ยวกับบริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่มักแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 

คนจำานวนหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นประจำาภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง และผู้
ที่มีแนวโน้มที่จะยึดถือค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติร่วมกัน

การขับเคล่ือนโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความครอบคลุมและทัศนคติเชิงบวกต่อการกลับ
คืนสู่สังคมของผู้คืนถิ่น ต่อต้านการตีตราที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ซึ่งสมาชิกของ
ชุมชน กลุ่มหรือองค์กรวางแผนและดำาเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะ ทั้ง
แบบที่ริเริ่มด้วยตนเองหรือได้รับแรงกระตุ้นจากผู้อื่น  การขับเคลื่อนโดยชุมชนเกี่ยวข้องกับกระบวน
การสำาคัญ เช่น การสร้างการรับรู้และการสร้าง-ข้อตกลงร่วมกันในการให้สมาชิกชุมชนมีโอกาส
ทบทวนความเชื่อ ทัศนคติและหลักปฏิบัติในปัจจุบัน กำาหนดลำาดับความสำาคัญและวางแผนวิธีที่ดี
ที่สุดเพื่อรับมือกับความท้าทาย ดำาเนินการตามแผน และติดตามความคืบหน้า และประเมินผลลัพธ์ 

การรวบรวมข้อมูลลักษณะของชุมชนช่วยให้องค์กรท่ีทำางานด้านการกลับคืนสู่สังคมเข้าใจว่ากิจกรรม
ด้านการกลับคืนสู่สังคมสามารถช่วยทั้งผู้คืนถิ่นและชุมชนผู้รับได้อย่างไร และกระบวนการกลับคืนสู่
สังคมส่งผลต่อชุมชมอย่างไร 

การให้คำาปรึกษาคือปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือบนพ้ืนฐานของการสื่อสาร 
ที่มุ่งสนับสนุนและช่วยให้บุคคลสำารวจตรวจสอบปัญหา  โดยเป็นการสร้างความตระหนักของแต่ละ
บุคคลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับความสามารถในการประเมินทางเลือกและตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาด  ดังนั้นการให้คำาปรึกษาจึงไม่ได้เป็นเพียง “การพูดคุย” กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ดังเช่นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างญาติพี่น้องและมิตรสหายที่พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการให้คําปรึกษาในหมวดที่ 2.1

ครอบคลุมแง่มุมของการกลับคืนสู่สังคมซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้คืนถิ่นสามารถหาเลี้ยงชีพได้อีกครั้งและดำา
รงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

GBV เป็นคำารวมสำาหรับการกระทำาอันตรายใด ๆ ที่กระทำาต่อบุคคลตามความแตกต่างทางเพศที่
กำาหนดโดยสังคมที่ก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความทุกข์ทรมาน ภัยคุกคาม การ
บีบบังคับ และการกีดกันเสรีภาพอื่น ๆ

โครงการให้ความช่วยเหลือการก
ลับภูมิลำาเนาและคืนสู่สังคมโดย
สมัครใจ (AVRR)

การจัดการเคส

ชุมชน

การขับเคลื่อนโดยชุมชน

ลักษณะของชุมชน

การให้คำาปรีกษา

มิติทางเศรษฐกิจของ
การกลับคืนสู่สังคม

ความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศ (GBV)

71 ในบริบทการโยกย้ายถ่ินคำาว่า "ประเทศต้นทาง" เป็นท่ีเข้าใจกันว่าเป็น "ประเทศของสัญชาติหรือภูมิลำาเนาในอดีตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอพยพไปต่างประเทศโดยไม่ว่าผู้
อพยพจะย้ายถิ่นฐานเป็นประจำาหรือไม่ก็ตาม" (IOM Glossary on Migration, Geneva, 2019)



คู่มือการกลับคืนสู่สังคม

287

สุขภาพ

แนวทางแบบบูรณาการในการ
กลับคืนสู่สังคม

สุขภาพจิต

ผู้โยกย้ายถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง

ผู้โยกย้ายถิ่นที่เปราะบางต่อ
ความรุนแรง การแสวงหา
ประโยชน์ และการล่วงละเมิด

มิติทางจิตสังคมของ
การกลับคืนสู่สังคม

72 WHO, Twelfth General Programme of Work (Geneva, 2014)
73 WHO, Promoting Mental Health. Concepts, Emerging Evidence, Practice (Geneva, 2004).
74  IOM Glossary on Migration, 2019.

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว้ “สุขภาพคือสถานะของสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกายภาพ 
จิตใจและสังคม และมิได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคหรือความเจ็บป่วย” แต่ยังรวมถึง “การสามารถใช้
สิทธิสูงสุดของมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สภาพ
เศรษฐกิจหรือสังคม”72

ข้อตั้งของแนวทางฯ คือกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายมิติของการกลับคืนสู่สังคมต้องใช้วิธีการ
แบบองค์รวมและอิงตามความต้องการซึ่งคำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการกลับคืนสู่สังคม 
ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้คืนถิ่น และชุมชน
ที่พวกเขากลับไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันตลอดจนจัดการกับปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เข้ามามี
บทบาท

“สถานะของสุขภาวะที่บุคคลตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สามารถรับมือกับความเครียดปกติของ
ชีวิต สามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลและสามารถ มีส่วนร่วมในชุมชนของตน”73

สุขภาพจิตมิใช่เพียงการปราศจากความผิดปกติทางจิต แต่เป็นสถานะโดยรวมของสุขภาวะ  อย่างไร
ก็ตามนี่เป็นสถานะที่ยากจะบรรลุได้สำาหรับผู้ย้ายถิ่นกลับ ในการถอดคำาจำากัดความและปรับให้เข้า
กับบริบทของผู้ย้ายถิ่นกลับ สามารถสันนิษฐานได้ว่า ผู้โยกย้ายถิ่นไม่สามารถบรรลุถึงศักยภาพของ
ตนในประเทศต้นทาง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลของการโยกย้ายถิ่นของพวกเขา  ความล้มเหลวในการ
โยกย้ายถิ่นไม่ใช่สาเหตุของการกลับถิ่นฐานเสมอไป ผู้โยกย้ายถิ่นอาจกลับประเทศต้นทางด้วยเหตุผล
หลายประการ หรือเพียงเพราะพวกเขาเห็นว่าการโยกย้ายถ่ินของพวกเขาส้ินสุดลงแล้วก็เป็นได้ อยา่งไร
ก็ตาม ผู้ที่กลับประเทศเนื่องจากแผนการโยกย้ายถิ่นล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุศักยภาพของตนใน
ประเทศเจ้าบ้านได้จะเดินทางกลับถิ่นฐานด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไป สำาหรับผู้ย้ายถิ่นกลับทุกคน 
ไม่ว่าเหตุผลในการกลับภูมิลำาเนาคืออะไร ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและวัฒนธรรมของพวก
เขาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและเกิดขึ้นไปพร้อมกัน  ซึ่งได้แก่ความรู้สึกต่อชุมชนต้นทาง ชุมชนผู้โยกย้าย
ถิ่นและชุมชนเจ้าบ้านในประเทศที่โยกย้ายถิ่นไป โดยทั้งหมดมีความคาดหวังและแรงผลักดันในการ
รวมกลุ่มหรือกีดกันจากลุ่มที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ วงจรการโยกย้ายถิ่นอาจมาพร้อมกับปัจจัย
ความเครียดที่ไม่ได้พบในเวลาปกติ เช่น การเดินทางที่อันตราย ประสบการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ 
การแสวงประโยชน์และการปฏิเสธ สิ่งเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ จึงอธิบายว่าเหตุใดการย้ายถิ่นกลับจึง
สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้โยกย้ายถิ่นดังที่องค์การอนามัยโลกได้ให้คำาจำากัดความไว้

ผู้โยกย้ายถิ่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิของตนตามหลักมนุษยชนได้เต็มท่ีมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกละเมิด
และทารุณ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอการดูแลที่มากขึ้นจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  สถานการณ์
เปราะบางที่ผู้โยกย้ายถิ่นต้องเผชิญสามารถเกิดข้ึนจากปัจจัยหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นแทรกกันหรือ
พร้อมกันโดยมีอิทธิพลและซ้ำาเติมซึ่งกันและกันและยังพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเม่ือ
สถานการณ์เปลี่ยนไป74

แรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นที่มีความสามารถจำากัดในการหลีกเลี่ยง ต่อต้าน รับมือ หรือ
ฟื้นตัวจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ หรือการละเมิดในบริบทการโยกย้ายถิ่น อันเป็นผล
มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ครัวเรือน และครอบครัว ชุมชน และลักษณะ
โครงสร้างและเงื่อนไข

ครอบคลุมการแนะนำาผู้ย้ายถิ่นกลับเข้าสู่เครือข่ายช่วยเหลือส่วนบุคคล (เพื่อน, ญาติ, เพื่อนบ้าน) 
และโครงสร้างภาคประชาสังคม (สมาคม, กลุ่มช่วยเหลือตนเองและองค์กรอื่น ๆ ) ซึ่งยังรวมถึงการก
ลับมายึดถือค่านิยม วิถีชีวิต ภาษา หลักศีลธรรม และประเพณีของสังคมในประเทศต้นทาง
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ระบบส่งต่อ

แผนการกลับคืนสู่สังคม

การกลับคืนสู่สังคม

การคืนถิ่น

ผู้คืนถิ่น

การทำาผังข้อมูลบริการ

มิติทางสังคมของการกลับคืน
สู่สังคม

การวิเคราะห์สถานการณ์

การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกลับคืนสู่สังคม
อย่างยั่งยืน

ระบบหรือกลไกการส่งต่อคือกระบวนการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้คืนถิ่น  ทั้งนี้จำาเป็นต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประสานงานกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (บริการด้านการจ้างงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน, สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา, ศูนย์สนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจ, สถาบันการศึกษา, ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ, องค์กรภาคประชาสังคม และอื่น ๆ) และ
รับประกันการดำาเนินงานที่ราบร่ืนของโครงการคืนสู่สังคมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น 

แผนการกลับคืนสู่สังคมเป็นเคร่ืองมือสำาหรับผู้คืนถ่ินเพ่ือระบุวัตถุประสงค์ของตนสำาหรับกระบวนการ
กลับคืนสู่สังคมและเพื่อวางแผนการสนับสนุนที่ต้องการและวิธีการจัดหาการสนับสนุนดังกล่าว ด้วย
ความช่วยเหลือจากผู้จัดการเคส แผนการกลับคืนสู่สังคมจัดทำาโดยการรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะ ความต้องการ และแรงจูงใจของผู้คืนถิ่น และบริบทที่ผู้คืนถิ่นเดินทางกลับภูมิลำาเนาซึ่งรวมถึง
ความท้าทาย โอกาสและบริการที่มีอยู่

กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตสังคมที่จำาเป็นต่อการ
ดำาเนินชีวิต รักษาสภาพความเป็นอยู่และศักดิ์ศรี และเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคม

โดยทั่วไปแล้ว การคืนถิ่นหมายถึงการกระทำาหรือกระบวนการกลับไปหรือถูกนำาตัวกลับไปยังจุด
ที่ออกเดินทาง นอกจากนี้ยังมักเกี่ยวกับกระบวนการกลับคืนสู่วัฒนธรรม ครอบครัว และบ้านของ
ตนเองอีกด้วย

โดยท่ัวไปเข้าใจว่าเป็นผู้ที่กลับไปอาศัยในถิ่นกำาเนิดของตนโดยไม่คำานึงถึงระยะเวลาที่จากถิ่นกำาเนิด
ไปหรือรูปแบบของการกลับมา สำาหรับวัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้ ผู้คืนถิ่นคือแรงงานข้ามชาติที่
ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะอยู่ในประเทศเจ้าบ้านหรือประเทศทางผ่านและได้เดินทางกลับไปยัง
ประเทศต้นทางของตน

การจัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับบริการคือการระบุและบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการและบริการทั้งหมด ภาย 
ใน เขตภูมิศาสตร์ที่กำาหนดอย่างเป็นระบบ  โดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการในประเทศทั้งสำาหรับ
ประชาชนที่ไม่ใช่ผู้โยกย้ายถิ่นและผู้คืนถิ่น เกณฑ์พิจารณาในการเข้ารับบริการเหล่านั้น ผู้ที่ให้บริการ
เหล่านั้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการและคุณภาพของบริการที่มี

สะท้อนให้เห็นการเข้าถึงบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้ย้ายถ่ินกลับภูมิลำาเนาในประเทศ
ต้นทางของพวกเขา รวมถึงการเข้าถึงแผนความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ความ
ยุติธรรม และการคุ้มครองทางสังคม

การวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศต้นทางมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทและแนวโน้มการย้ายถิ่น
กลับและคืนสู่สังคม รวมถึงกรอบนโยบายที่กว้างขึ้น

การทำาผังข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยประเมินขีดความสามารถ ความต้องการ ความเต็มใจ และ
ศักยภาพในการเข้าเป็นภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้อย่าง
ครอบคลุม

การกลับคืนสู่สังคมจะถือว่ายั่งยืนเมื่อผู้คืนถิ่นดูแลตนเองจนถึงระดับที่มีความพอเพียงทางเศรษฐกิจ 
มีความมั่นคงทางสังคมภายในชุมชนของตน รวมทั้งมีสุขภาวะทางจิตสังคมที่ช่วยให้คนเหล่านี้รับมือ
กับแรงขับเคลื่อนให้ต้องโยกย้ายถิ่นอีกครั้งได้ เมื่อผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้ว การ
ตัดสินใจว่าจะโยกย้ายถิ่นต่อไปหรือไม่จึงเป็นทางเลือกมิใช่สิ่งที่จำาเป็นต้องทำา75

75 คำาจำากัดความน้ีแสดงถึงการขาดความเก่ียวพันกันโดยตรงระหว่างการกลับคืนสู่สังคมท่ีประสบความสำาเร็จและการโยกย้ายถ่ินต่อไปหลังจากกลับภูมิลำาเนา  ซ่ึงการโยกย้ายถิ่น
หลังจากกลับภูมิลำาเนาสามารถเกิดขึ้นได้และยังคงเป็นทางเลือกไม่ว่าการกลับคืนสู่สังคมจะประสบความสำาเร็จ ประสบความสำาเร็จบางส่วน หรือไม่ประสบความสำาเร็จก็ตาม  
อย่างไรก็ตาม ผู้คืนถิ่นอาจไม่กลับคืนสู่สังคมหากพวกเขาพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่การโยกย้ายอีกครั้งหรือการพึ่งพาสมาชิกครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศถือว่าจำาเป็น
ต่อการอยู่รอดในทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจและสังคม 
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