
โครงการปลอดภยัและยุติธรรม: ท�าให้สิทธิและโอกาสของแรงงานขา้มชาติหญงิในภูมภิาค
อาเซียนเป็นจรงิ (พ.ศ. 2561-2565) เป็นสว่นหนึ่งของ Spotlight Initiative ซ่ึงเป็น
โครงการรว่มระหวา่งสหภาพยุโรปกับสหประชาชาติ เพื่อขจดัความรุนแรงตอ่ผูห้ญงิและ
เดก็หญงิ โครงการปลอดภยัและยุติธรรมเป็นการด�าเนินการรว่มกันระหวา่ง ILO และ 
UN Women ดว้ยความรว่มมอืจาก UNODC โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อลดความเปราบาง
ของแรงงานขา้มชาติหญงิตอ่ความรุนแรงและการคา้มนุษย์ รวมทัง้สง่เสรมิการเขา้ถงึ
การบรกิารผา่นการประสานงานและตอบสนองตอ่ความตอ้งการอยา่งมีคณุภาพ 
เอกสารสรุปนีร้ะบุสิ่งจ�าเป็น 16 ประการ ตอ่การตอบสนองที่มีคณุภาพและผา่นการ
ประสานงานเกี่ยวกับความรุนแรงตอ่แรงงานขา้มชาติหญงิ1 เอกสารสรุปนี้มุง่เน้นผูใ้ห้
บรกิารแก่แรงงานขา้มชาติหญงิในประเทศปลายทาง เนื้อหาบางสว่นจะกลา่วถงึบทบาท
ของผูใ้ห้บรกิารในประเทศต้นทาง (กอ่นเดินทางหรอืหลงัจากเดินทางกลับมาตภุูม)ิ

1. ภาษา: จัดหาล่ามทัง้ล่ามพูดและล่ามแปลเอกสารที่สามารถสื่อสารการบริการที่จ�าเป็นในภาษาแม่ของแรงงาน
ข้ามชาติหญิง โดยควรจัดล่ามมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

2. ล่ามแปลภาษา:  จัดหาล่ามทัง้ชายและหญิงในการให้บริการ และจัดการฝึกอบรมล่ามในการให้บริการแก่ผู้เสีย
หาย/ผู้ได้รับผลกระทบ ในการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับทางวัฒนธรรม ปราศจากการกล่าวโทษผู้เสียหาย และมี
ความเข้าใจในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและการย้ายถิ่น (รวมทัง้การค้ามนุษย์ ในบางกรณี) โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางการให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลาง ล่ามต้องเคารพการรักษาความลับและไม่ควรเป็นผู้ที่มีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ

3. ความอ่อนไหวด้านวัฒนธรรม: อบรมผู้ให้บริการ (ด้านสุขภาพ ความยุติธรรมและงานรักษากฎหมาย และ
สังคม) ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้านวัฒนธรรมในการให้บริการด้านจิตใจ ร่างกาย และการดูแลด้านสังคม 
ได้อย่างตรงต่อความต้องการของแรงงานข้ามชาติหญิง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจาก 
คู่ครองใกล้ชิด ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ

4. การรักษาความลับ: เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราเมื่อเดินทางกลับมาตุภูมิ การเช่ือมต่อผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบกับ
การบริการในชุมชนบ้านเกิดควรระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูล ที่ควรจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการดูแล (เพื่อนและ
ครอบครัว) และควรเป็นไปตามหลักการเผยแพร่ข้อมูลภายใต้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหาย/ผู้ได้รับ
ผลกระทบเท่านัน้ 

5. การเก็บข้อมูล: แยกข้อมูลสถิติตามประเทศต้นทาง เพศและเพศสภาพ และประเภทของการกระท�าความรุนแรง 
ก�าหนดการจัดท�ารายงานประจ�าปี และจัดระบบการรักษาความลับของข้อมูล ทัง้นี้ ไม่มีความจ�าเป็นในการลง
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเข้าเมืองของแรงงาน 

6. การเข้าถึงและการจัดบริการ:  จัดบริการในสถานที่ที่สะดวก (ตลาด หรือสถานที่แรงงานข้ามชาติหญิงเจอกัน) 
และในช่วงเวลาที่สะดวก เช่น สุดสัปดาห์ หรือหลังเลิกงาน โดยค�านึงถึงหน้าที่ในการดูแล รวมทัง้จัดสายด่วน
หรือช่องทางการสื่อสารในภาษาของผู้ได้รับผลกระทบ

7. ผู้ดูแลที่เหมาะสม:  จัดหาผู้ดูแลเพื่อลดความเครียดและกังวลที่สามารถเกิดจากการบริการที่ไม่คุ้นเคยต่าง ไๆด้   

หลักการทัว่ไป

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

1. สิ่งจ�ำเป็น 16 ประกำร อ้ำงอิงจำก ชุดคู่มือบริกำรจ�ำเป็นพื้นฐำนส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง - เครื่องมือพัฒนำโดย 
UN Women, UNFPA, WHO, UNODC และ UNDP  ที่ระบุหลักกำรในกำรดูแลและกำรบริกำร จัดโดยผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ สังคม กำรรักษำกฎหมำย ควำม
ยุติธรรม และหน่วยประสำนงำน ในกำรตอบสนองต่อควำมรุนแรงต่อผู้หญิง หลักกำรดังกล่ำวทัง้หมดนี้ใช้กับแรงงำนข้ำมชำติหญิงเช่นกัน สิ่งจ�ำเป็น 16 ประกำรมุ่ง
เน้นเนื่อหำเพิ่มเติมในกำรจัดกำรบริกำรที่จ�ำเป็นที่มีคุณภำพแก่แรงงำนข้ำมชำติหญิงที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง
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16สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการบริการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพ
ส�าหรับแรงงานข้ามชาติหญิงที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง



บริการด้านสังคม

สุขภาพ
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10. ข้อมูลด้านสุขภาพ: จัดท�าข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพ (ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การตรวจเพื่อ
หลักฐานทางนิติเวช การให้การรักษาเร่งด่วน สุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์) ในสถานที่ที่แรงงานข้าม
ชาติหญิงอยู่ รวมถึง บ้าน ตลาด และสถานที่ท�างาน โดยใช้ภาษาที่แรงงานข้ามชาติเข้าใจ รวมทัง้แจ้งข้อมูลล่วง
หน้าเกี่ยวกับผลด้านลบจากการเข้ารับบริการสุขภาพ เช่น การรายงานต่อต�ารวจ กรณีแรงงานที่ไม่มีเอกสาร 
นอกจากนี้ ควรมีการให้ข้อมูลผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับทางเลือกที่ปลอดภัย (เช่น การบริการที่จัดให้
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน)

การประสานงาน
8. การประสานงานระหว่างประเทศ: ส่งเสริมการเช่ือมประสานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทางผ่านข้อ

ตกลงระดับภูมิภาค พหุภาคีและ/หรือทวิภาคี รวมทัง้สถานทูต หรือองค์การสหประชาชาติ ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้มีการบริการที่จ�าเป็นและเกิดการประสานงานกับประเทศปลายทาง และเมื่อเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ         

9. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน: จัดตัง้กลไกการเช่ือมประสานงานระหว่างผู้ให้บริการแก่ผู้เสียหาย/ผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและการค้ามนุษย์ และแรงงานข้ามชาติหญิง เพื่อให้เกิดการจัดบริการ
ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกัน

งานยุติธรรม และรักษากฎหมาย
11. ความช่วยเหลือทางกฎหมาย: ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายส�าหรับผู้เสียหาย/ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากความรุนแรงต่อผู้หญิงทุกคน การช่วยเหลือรวมถึงการให้ข้อมูลในการ
ขอรับค่าจ้างที่ยังค้างจ่าย การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย ให้การ
เยียวยาทัง้ในสถานที่ท�างาน และที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง อาญา และแรงงาน รวม
ถึงการเยียวยาจากความรุนแรง ให้การสช่วยเหลือกระบวนการทางกฎหมายที่ยังอยู่
ในระหว่างด�าเนินการ ในประเทศปลายทาง แม้ว่าผู้หญิงจะเดินทางกลับประเทศไปแล้ว 

12. ทางเลือกและผลกระทบด้านกฎหมาย:  ผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบควรรับรู้ถึงทาง
เลือกทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เช่น กระบวนการร้องทุกข์ และหากมีความ
แตกต่างส�าหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย และแจ้งผู้ได้รับผลกระทบล่วงหน้าถึงผล
ทางกฎหมายด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งเหตุความรุนแรง

13. องค์ความรู้ของผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านวิชาชีพเกี่ยวกับวิธีการปฏิสัมพันธ์กับแรงงาน
ข้ามชาติหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในความกลัวของผู้หญิง
เกี่ยวกับสถานะการเข้าเมือง และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมและการให้ความมั่นใจเมื่อผู้หญิงร้อง
เรียนเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในความซับซ้อนและหลากหลายของรูปแบบการ
เลือกปฏิบัติที่ผู้หญิงต้องเผชิญ เนื่องมาจากสถานะการเข้าเมือง ความเป็นพลเมืองของประเทศต้นทาง ศาสนา 
เช้ือชาติ เพศหรือเพศสภาพ อาชีพและปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงต้องเผชิญ

14. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาและการให้ค�าปรึกษาทางจิตใจ: แรงงานข้ามชาติหญิงมักไม่มีผู้ที่มาช่วยเยียวยา
ทางจิตใจ (เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน) ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือทางจิตใจขัน้พื้นฐานคือการประสานส่งต่อกับ
กลุ่มช่วยเหลือ และช่วยผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือกันในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดย
ให้ความส�าคัญต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันมีสาเหตุจากเหตุแห่งเพศ วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม ที่มี
ส่วนก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง การตีตราจากชุมชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความลับ
เมื่อผู้เสียหายเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

15. สถานพักพิง/ความปลอดภัย: ด้วยเหตุที่แรงงานข้ามชาติหญิงที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงถูกแยกจากครอบครัวหรือเพื่อนที่มีจากชุมชนเดียวกัน จึงมีความยากล�าบากในการที่จะหาที่พักพิงที่
ปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่ตนเองและลูกได้ทันที สิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงคือผู้กระท�าสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ชุมชนแรงงาน” ได้ ดังนัน้ การขอความช่วยเหลือในพื้นที่อาจไม่ใช่ทางเลือกเสมอไป

16. การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ: ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจช่ัวคราวแก่ผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบด้านปัจจัย
พื้นฐานและที่พัก โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติหญิง และความช่วยเหลือนัน้ต้องไม่ท�าให้ผู้เสียหาย/ผู้
ได้รับผลกระทบมีความเปราะบางต่อความรุนแรง การคุกคาม และการละเมิดซ�้ าอีก 

#SpotlightEndViolence
#SafeandFair 

spotlightinitiative.org


