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▪ ควรรูเ้ร ือ่งอะไรบา้งเกีย่วกบัแรงงานหญงิขา้มชาติ

▪ เรามสีิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งมหีรอืไม่

▪ จะรกัษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยไีดอ้ย่างไร

▪ สิง่ใดทีค่วรท า และไม่ควรท าบา้ง ในการปฏบิตัติาม

หลกัการทีม่ผูีเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลาง

▪ เราตอ้งพูดกบัผูเ้สยีหายอย่างไร



เกีย่วกบัผูเ้สยีหายจาก
ความรุนแรง

▪ ผูเ้สยีหายอาจไดร้บัผลกระทบหลายรปูแบบ
จากการปฏบิตัมิชิอบ

▪ ผูเ้สยีหายอาจรูส้กึกลวั อบัอาย รูส้กึเหมอืน
ถกูตตีรา ไรอ้ านาจ และแมก้ระทัง่ต าหนิตวัเอง
ส าหรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้

ความทา้ทายและความกงัวลเพิม่เตมิของ

แรงงานหญงิขา้มชาติ
▪ การถกูตดัขาดจากการสนับสนุนทีไ่ม่เป็นทางการ เชน่ 

ครอบครวัและเพือ่น

▪ การขาดความรูเ้กีย่วกบัสทิธขิองตน

▪ ความกลวัการรายงานตอ่ต ารวจเพราะอาจถกูสง่กลบั

ประเทศ

▪ อปุสรรคดา้นภาษา

▪ ความกลวัทีจ่ะถกูเลอืกปฏบิตัโิดยผูใ้หบ้รกิาร

▪ ความกลวัทีจ่ะสญูเสยีงานและรายได ้

▪ ความกลวัทีจ่ะถกูแยกจาก และ หรอื สญูเสยีการดแูลบตุร 

▪ ความกลวัทีจ่ะถกูปฏเิสธจากชมุชนดัง้เดมิหากกลบัคนืสู่

ถิน่ฐาน

สรา้งความไวว้างใจ และ

หลกีเลีย่งการตดัสนิ

เกีย่วกบัแรงงานหญงิขา้มชาติ



เรามสีิง่จ าเป็นทีต่อ้งมหีรอืไม่

แนวปฏบิตัสิ าหรบัการอา้งองิ เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจถงึสถานการณ์

ของแรงงานหญงิขา้มชาต ิ

ตาราง การวางแผนความปลอดภยั ส าหรบัแรงงานหญงิขา้มชาต ิ

สถานทีท่ีแ่รงงานหญงิขา้มชาตสิามารถไปไดโ้ดยไม่เสีย่งทีจ่ะถกู

รายงานตอ่เจา้หนา้ที่ ถา้ตอ้งถกูแยกตวั ตดิอยู่ทีบ่า้น  ฯลฯ

แผ่นพบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ ทีจ่ดัท าขึน้โดยเฉพาะส าหรบัแรงงาน

หญงิขา้มชาต ิ โดยมขีอ้พจิารณาดา้นภาษา และตอ้งไม่มีการบงัคบั

รายงาน ซึง่สามารถส่งตอ่ใหแ้รงงานหญงิใหเ้ขา้รบัการรกัษาทาง

การแพทยไ์ด ้

เอกสารรายละเอยีดเกีย่วกบั กฎหมายและกฎระเบยีบตา่ง ๆ 

ส าหรบัแรงงานหญงิขา้มชาตซิ ึง่เขา้มาในประเทศโดยผ่านชอ่งทางทัง้ที่

ถกูตอ้งหรอืทีไ่ม่ถกูตอ้ง

ความรูแ้ละการเชือ่มโยงสู่กลุ่มใหค้วามสนบัสนุนดา้นจติสงัคม 

แกผู่เ้สยีหายทีเ่ป็นแรงงานหญงิขา้มชาติ เชน่ เครอืขา่ยเพือ่น

เสน้ทางและข ัน้ตอนปฏบิตัใินการสง่ตอ่ ซึง่ไดม้กีารปรบัปรงุให ้

ทนัสมยักบัเหตกุารณ ์และใหข้อ้มูลทีเ่ป็นมติรต่อแรงงานหญงิขา้มชาติ

รายชือ่ของ ภาคพีือ่ตอบสนองตอ่กรณีการละเมดิแรงงาน

ทัว่ไป เชน่ ทตูแรงงาน สหภาพแรงงาน สถานทตู หรอื ศูนยข้อ้มูล

แรงงานขา้มชาติ

รายชือ่ ล่ามภาษา และผูไ้กล่เกลีย่ในทางวฒันธรรม รวมทัง้ ขอ้มูลใน

การตดิตอ่บุคคลดงักล่าว



จะรกัษาความปลอดภยัทางเทคโนโลยไีดอ้ย่างไร

ใช ้ทางเลอืกหลายชนิด โทรศพัท ์ การสนทนาทางเว็บไซต ์ 

แอ็พพลเิคช ัน่ต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้สยีหายสามารถเขา้ถงึความสนับสนุนได ้

โดยใชภ้าษาพูดของแรงงานหญงิขา้มชาติ

ใชอ้ปุกรณท์ีจ่ดัสรรโดยองคก์ร หน่วยงาน และเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบั

การใชอ้ปุกรณน้ั์น หา้มใชอ้ปุกรณส์่วนตวั และหา้มดาวนโ์หลดรายการ

หรอืซอฟทแ์วรส์ว่นตวัในอปุกรณท์ีใ่ชท้ างาน

ใชว้ธิกีารทีแ่รงงานหญงิขา้มชาตใิช ้ซึง่ไม่เสยีค่าใชจ้่าย หรอืที่

สามารถจ่ายได ้ เขา้ถงึไดง่้าย และไม่ตอ้งอาศยัขัน้ตอนมากมาย เชน่ 

การดาวนโ์หลดแอพ๊ดว้ยขอ้ก าหนดของระบบ  การสรา้งบญัชผีูใ้ชง้าน  

การลงนาม การล็อกอนิเขา้ใชง้าน หรอืการรบัรองตวับคุคล

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่าน หน่วยงานของท่าน สามารถควบคมุเทคโนโลยทีี่

ใชอ้ยู่ เพือ่รกัษามาตรฐานความปลอดภยัสูงสุดและความเป็นสว่นตวั 

เพือ่มใิหเ้กดิการแทรกแซงจากบคุคลภายนอกได ้บคุคลอืน่ไม่ควรเขา้ถงึ

ขอ้มูลทีส่ง่ผ่านได ้ เชน่ ฐานขอ้มูล แฟ้มขอ้มูล  บทสนทนาหรอืภาพทีเ่ซฟ

ไว ้ การบนัทกึต่าง ๆ ฯลฯ

อย่าใชก้ารแปลอตัโนมตั ิ ซึง่อาจสรา้งปัญหาใหไ้ด ้

ใหข้อ้มูลแกผู่เ้สยีหาย เกีย่วกบัวธิกีารลบการสือ่สาร การตัง้ค่าความ

เป็นสว่นตวั การปรบัปรงุความปลอดภยัและความมั่นคง และวธิทีีด่ทีีส่ดุใน

การบนัทกึรายงานเกีย่วกบัการละเมดิสทิธิ

ตรวจสอบ ตดิตาม และปรบัวธิกีารทีใ่ชอ้ยู่เป็นประจ า เพือ่ใหม้ั่นใจว่า

ท่านไดต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้สยีหายดว้ยมาตรฐานสงูสดุทีม่อียู่

ในดา้นความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยั



ขอ้ควรปฏบิตัแิละขอ้หา้มของหลกัการผูเ้สยีหายเป็นศูนยก์ลาง

ขอ้หา้มขอ้ควรปฏบิตัิ

X หา้มใหข้อ้มูลใด ๆ แกบุ่คคลอืน่โดยมไิดร้บัความยนิยอมจาก

ผูเ้สยีหาย

X โทรกลบัไปหาผูเ้สยีหายถา้สญัญาณโทรศพัทด์บัลง 

X หา้มท างานในสถานทีซ่ ึง่ผูอ้ืน่สามารถมองเห็นหรอืไดย้นิการสือ่สาร

ของทา่น 

X หา้มทิง้บนัทกึทีเ่ป็นกระดาษไวใ้นทีซ่ ึง่มองเห็นไดห้รอืเขา้ถงึได ้

X หา้มบอกผูเ้สยีหายว่าจะตอ้งท าอะไร หรอื เกลีย้กล่อมใหต้ดัสนิใจ

อย่างใด

X หา้มสรปุว่าทา่นรูถ้งึความเป็นมาและสถานการณข์องผูเ้สยีหาย

X หา้มละเลยสุขสภาวะของตวัทา่นเอง 

✓ อธบิายแกผู่เ้สยีหายว่าทา่นจะรกัษาความเป็นส่วนตวัและเก็บ

ความลบัของเธอไดอ้ย่างไร

✓ อธบิายแกผู่เ้สยีหายว่าจะตดิตอ่กลบัอย่างไรถา้สญัญาณโทรศพัท ์

ขดัขอ้ง 

✓ รบัประกนัถงึความเป็นส่วนตวัเมือ่ตดิต่อกบัผูเ้สยีหาย 

✓ เก็บบนัทกึไวใ้นตูท้ีล่อ๊คได ้หรอืในฐานขอ้มูลทีไ่ม่ระบุช ือ่ โดยมกีาร

คุม้กนัดว้ยรหสัผ่าน

✓ เคารพสถานการณข์องผูห้ญงิแตล่ะคน รวมทัง้สทิธทิีจ่ะตดัสนิใจ

ของผูห้ญงิบนฐานของการไดร้บัขอ้มูลทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจ

✓ ทบทวนตนเองว่ามอีคตหิรอืไม่ และเรยีนรูจ้ากประสบการณด์า้น

วฒันธรรมและสงัคมของผูเ้สยีหาย 

✓ ดแูลตนเอง ซึง่ส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัตวัทา่นเองและ

การใหบ้รกิารหญงิผูเ้สยีหาย



การฟังเชงิรุก 

▪ พูดทวนและสรุปในสิง่ทีผู่เ้สยีหายพูด ตามความจ าเป็น เพือ่แสดงให ้

เห็นวา่ท่านฟังอยู่และเขา้ใจสารทีผู่เ้สยีหายส่ง

▪ ท าใหก้ารสือ่สารกระจา่งเมือ่จ าเป็น

▪ สะทอ้นเนือ้หา และ หรอื ความรูส้กึ  เพือ่ชว่ยใหผู้เ้สยีหายไดจ้ดจอ่กบั

เร ือ่งเดมิถา้พูดเลยไปถงึหวัขอ้อืน่

▪ ใชเ้ทคนิคการสือ่สารอวจันภาษา การสือ่สารทีไ่ม่ใชค้ าพูด

และปล่อยใหม้ชีว่งเวลาเงยีบและชว่งเวลาทีผู่เ้สยีหายสามารถไดค้ดิ

▪ เน้นไปยงัสิง่ทีผู่เ้สยีหายก าลงัพูด แทนทีจ่ะคาดเดา หรอืเตรยีมสิง่

ทีจ่ะพูดตอ่ไป

กอ่นหนา้นีค้ณุบอกว่าคณุเดนิกลบับา้น  

แลว้

ระหวา่งทางเขาท าใหค้ณุตกใจ

ใชไ่หมคะ

ตอนคณุบอกวา่เขาขู ่คณุจะ

บอกเพิม่เตมิไดไ้หมวา่เขาท า

อะไรบา้ง

ลองพงัดวูา่ดฉัินเขา้ใจเร ือ่ง

นีถ้กูหรอืเปลา่

ดเูหมอืนวา่คณุกลวัมากตอนทีเ่ขา

ตะโกนและยกก าป้ันขึน้



ท าไมคณุถงึท าอย่างน้ัน

การถามค าถามอย่างมปีระสทิธผิล

ค าถามมสีามประเภท ไดแ้ก่

ค าถามเปิด ค าถามประเภทนี ้กระตุน้ใหผู้เ้สยีหายไดพู้ดและขยาย

ความสิง่ทีก่ าลงัพูด  ใหใ้ชค้ าถามประเภทนีบ่้อย ๆ

ค าถามปิด ใช่ ไม่ใช่ ค าถามประเภทนีอ้าจยบัยัง้มใิหผู้เ้สยีหาย

พูดคยุ จงึควรใชเ้ฉพาะเมือ่ตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน

ค าถามทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยค าวา่ ท าไม อาจฟังดเูหมอืนต าหนิ

ผูเ้สยีหาย ควรหลกีเลีย่ง การใชค้ าถามเหล่านี ้
คณุอยากพบแพทยไ์หม

คณุไปยงัสถานทีป่ลอดภยั

ไดอ้ย่างไร

ชว่ยบอกฉันอกีหน่อยวา่เร ือ่งน้ัน

เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร 

ในกรณีทีใ่ชล้า่มภาษา โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ล่ามภาษา
ไดป้ฏิบตัิตามประเด็นเหล่านี้เชน่กนั  โปรดระวงัประโยค 
เช่น   ท า ไมคุณจึงไ ม่ขอความช่วย เหลือในประ เทศ
ปลายทาง?   ท าไมคุณจึงไ ม่มี เอกสารที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย?  ประโยคเหลา่นีเ้ป็นการต าหนิผูเ้สยีหาย



ตรวจสอบความรูส้กึ

ปล่อยใหผู้เ้สยีหายไดรู้ส้กึอย่างทีก่ าลงัรูส้กึ และปล่อยให ้

ผูเ้สยีหายรูว้า่เป็นไปไดแ้ละเป็นเร ือ่งปกตทิีต่นเองจะรูส้กึเชน่น้ัน  

เพือ่ชว่ยใหผู้เ้สยีหายรูส้กึปลอดภยัเมือ่อยู่กบัท่าน

เป็นเร ือ่งธรรมดาทีค่ณุจะรูส้กึ

แย่ขนาดนีห้ลงัจากผ่านเร ือ่งราว

อย่างนีม้า 

หลายคนทีม่ปีระสบการณค์ลา้ย

คณุก็รูส้กึแย่เหมอืนกนั

ไม่เป็นไรทีจ่ะรอ้งไห ้ 

การรอ้งไหค้อืการแสดง

ความรูส้กึ

ผูห้ญงิหลายคนในสถานการณอ์ย่างคณุจะ

รูส้กึโกรธเชน่เดยีวกนั



ทา้ทายกบัความรูส้กึต าหนิตวัเอง

▪ ดงัทีเ่ราเคยไดย้นิมาแลว้  ผูเ้สยีหายมกัจะรูส้กึผดิและต าหนิตวัเอง

ส าหรบัการทีต่นเองถกูละเมดิ

▪ การละเมดิไม่ใชค่วามผดิของผูเ้สยีหายเลย

▪ ถา้ใครสกัคนรูส้กึผดิ หรอืต าหนิตวัเอง  ใหก้ลา่ววา่ น่ีคอืสิง่ทา้ทาย

ทีผู่เ้สยีหายสว่นใหญ่เผชญิ แตใ่หย้นืยนักบัผูเ้สยีหายวา่ ไม่ใช่

ความผดิของผูเ้สยีหายเลย 

▪ ปฏบิตัติอ่ผูเ้สยีหายดว้ยความเคารพและเขา้ใจเสมอเมือ่ผูเ้สยีหาย

ต าหนิตนเอง และหลกีเลีย่งการโตแ้ยง้กบัผูเ้สยีหาย

▪ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูเ้สยีหายรูถ้งึสถานะทางกฎหมายของตน และสถานะการยา้ยถิน่มไิดเ้ป็น

สาเหตขุองความรนุแรง  ไม่ใชค่วามผดิของผูเ้สยีหายเลยไม่วา่สถานการณจ์ะเป็นเชน่ใดก็ตาม

▪ รบัรูถ้งึความทา้ทายเกีย่วกบัการเขา้รบัความชว่ยเหลอืในประเทศปลายทาง (สถานทีใ่หม่)



ประโยคทีช่ว่ยเยยีวยา

เสรมิพลงั

สรา้งความไวว้างใจ

คณุเขม้แข็งมากทีเ่ลา่เร ือ่งนีใ้หด้ฉัินฟัง

แสดงความเห็นใจ

การสรา้งความมัน่ใจและไม่กลา่วโทษ

สรา้งความสมัพนัธ ์ ขอบคณุทีบ่อกดฉัิน

ดฉัินรูส้กึเสยีใจทีเ่กดิเร ือ่งเชน่นีก้บัคณุ

ดฉัินเชือ่คณุ

สิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ใชค่วามผดิของคณุ



โครงการปลอดภยัและยุตธิรรม ท าใหส้ทิธแิละโอกาสของแรงงานแรงงานหญงิขา้มชาตเิป็นจรงิในภูมิภาคอาเซยีน เป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการ เพือ่ขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเด็กหญงิภายใน พ ศ เป็นโครงการความรว่มมอืระดบัโลกระหว่างสหภาพยโุรป 

และ สหประชาชาติ โครงการปลอดภยัและยุตธิรรม เนน้ไปยงักลุ่มประเทศอาเซยีน และด าเนินโครงการโดยองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ และองคก์ารเพือ่การส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่พลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิ ดว้ยความรว่มมือจาก 

และด าเนินการทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิโดยผ่านรฐับาล สหภาพแรงงาน องคก์รนายจา้ง  องคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์รผูห้ญงิ  และใน

ระดบัภมูภิาคโดยผ่าน องคก์รอาเซยีน 

โครงการ คอืความพยายามอย่างมีเป้าหมายทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกเพือ่มุ่งขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผูห้ญงิและเด็กหญงิ  โครงการ

เร ิม่ตน้ดว้ยการสญัญาใหทุ้นสนับสนุนเบือ้งตน้จ านวน ลา้นยโูร จากสหภาพยโุรป โครงการ เป็นตวัแทน

ของความพยายามระดบัโลกอย่างทีไ่ม่เคยมมีากอ่น ทีจ่ะลงทุนในดา้นความเสมอภาคระหว่างชายหญงิ โดยถอืว่าเป็นเงือ่นไขเบือ้งตน้และเป็นแรงผลกัดนัเพือ่การ

บรรลเุป้าหมายในการพฒันาอย่างยั่งยนื   ในฐานะทีเ่ป็นกองทุนเกีย่วกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยนื  โครงการ ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า 

การลงทุนเพือ่ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการยุตคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิ ดว้ยจ านวนทีเ่พียงพอ โดยมีการประสานงาน และอย่างครบวงจร สามารถสรา้ง

ความแตกต่างและการเปลีย่นแปลงใหก้บัชวีติของผูห้ญงิและเด็กหญงิไดอ้ย่างชดัเจน

ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการปลอดภยัและยตุธิรรม โปรดตดิตอ่ 

mailto:valentina.volpe@unwomen.org
mailto:bharathi@ilo.org
http://www.spotlightinitiative.org/safe-and-fair

