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Thailand Country Office 
Save the Children has been working in Thailand 
since 1984. For over 35 years, the organization 
has been working to support the most 
vulnerable children through programmes on 
Education, Child Protection, Health and Nutrition, 
and Disaster Risk Reduction. Save the Children 
works countrywide, with offices in Bangkok, Mae 
Sot, and Pattani. Our projects reach children 
across Thailand, including in the nine refugee 
camps at the Thai–Myanmar border and in the 
conflict-affected Deep South.

Save the Children have been combating 
trafficking in persons in Thailand since the year 
2000. We empower children and young people 
to prevent unsafe migration and raise awareness 
of the risks associated with unsafe migration, 
including trafficking. We ensure that essential 
services are provided to victims of trafficking, 
including protection, psychological support and 
access to basic education and health services. All 
our work is conducted in close coordination with 
the Royal Thai Government and the Division of 
Anti-trafficking in Persons.

ส�ำนักงำนประจ�ำประเทศไทย
องค์การช่วยเหลือเด็ก เริ่มด�าเนินงานในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรกในปี 2527  ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ที่เราได้
ให้การสนับสนุนส่งเสริมเด็กที่มีเปราะบางผ่านโครงการ
การศึกษา โครงการคุ้มครองเด็ก โครงการส่งเสริมสุข
ภาพและโภชนาการ และโครงการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมีส�านักงานกรุงเทพ 
อ.แม่สอด จ.ตาก และจ.ปัตตานี การด�าเนินงานของเราเข้า
ถึงเด็กทั่วประเทศ รวมถึงในค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งบริเวณ
พื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ และพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

เราท�างานในประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปี 
2543 โดยเสริมสร้างพลังให้แก่เด็กและเยาวชน ในการ
ป้องกันการอพยพที่ไม่ปลอดภัย และสร้างความตระหนัก
ถึงความเสี่ยงจากการย้ายถิ่นที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง รวมถึง
การค้ามนุษย์ด้วย เราด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ กองต่อต้านการค้ามนุษย์และภาคเอกชน 
ในการวางแผนและด�าเนินการ ให้บริการที่จ�าเป็น 
แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง 
การสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจ การเข้าถึงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและบริการด้านสุขภาพ
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Ensuring Appropriate Safeguarding for Emigrant and trafficked children (EASE) Phase II

Promoting Safe and Child-Friendly Legal Mechanisms and Pathways for Child Victims of 
Trafficking (PROMPT) Project

โครงกำรเสริมสร้ำงระบบกำรคุ้มครองเด็กส�ำหรับ
เด็กผู้อพยพและเด็กที่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมุษย์ 

โครงกำรส่งเสริมกลไกทำงกฎหมำยที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก
ที่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

Objective: EASE Phase II aims to ensure that all 
child victims of trafficking in Thailand receive 
appropriate care while residing in government 
shelters. This includes the implementation of a 
Child Safeguarding Policy in all eight shelters 
nationwide and capacity building for staff to 
provide safe and supportive environment and 
gender and age appropriate activities in four 
targeted shelters. 

Key activities: 
• Refresh the knowledge of Child Protection 

and Child Safeguarding Policy for staff in 
individual shelters; 

• Build capacity and provide on the job 
training/coaching for shelter staff on the 
implementation of the Child Safeguarding 
Policy, case management, and individual care 
plans (IDP); and

• Design gender and age appropriate activities 
for children in the shelter to meet the 
children’s different needs.

Objective: PROMPT project aims to ensure that 
child victims of trafficking experience safe, child-
friendly, and gender-sensitive legal systems and 
processes, which will improve their ability to 
provide compelling testimonies, and assist in the 
rightful prosecution of perpetrators. It aims to 
institutionalize child- and gender-sensitive 
approaches in the training for the Government of 
Thailand’s social officials (including social workers, 
psychosocial workers, and shelter workers who 
care for children), legal officials, and translators 
for trafficking victims, as well as through advocacy 
for child- and gender-sensitive legal policy.

Key activities: 
• Map out the existing legal system and 

processes for child victims of trafficking;
• Develop training modules on child rights 

and child- and gender-sensitive approaches 
with and for key government agencies, such 
as the Division of Anti-Trafficking in Persons 
(DAT) and training of trainers; 

• Provide direct legal support to selected 
child victim cases to help build evidence of 
good practice for advocacy; and

• Work with trafficking networks join forces 
in advocacy for policy changes in favour of 
child-friendly legal systems and processes. 

วัตถุประสงค์: โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองเด็ก
ส�าหรับเด็กผู้อพยพและเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามุษย์ (ระยะที่2) มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินโครงการ
เพื่อเสริมเสร้างความมั่นใจว่าเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมขณะที่อยูใน
ความคุ้มครองช่วยเหลือของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการด�าเนินการ
ตามนโยบายคุ้มครองเด็กในสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่ง
ทั่วประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการจัดบริการที่เหมาะสม
กับเพศและอายุ

กิจกรรมหลัก 
• กิจกรรมทบทวนความรู้ในประเด็นการคุ้มครองเด็ก 

และนโยบายคุ้มครองเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
สถานคุ้มครองฯ

• กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและจัดให้มีการฝึก
อบรม/การฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามนโยบายคุ้มครองเด็ก การจัดการรายกรณี และ 
การพัฒนาแผนบริการรายบุคคล 

• ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและอายุเพื่อ
ตอบสนองความต้องการจ�าเป็นที่แตกต่างกันของ
เด็กแต่ละรายในสถานคุ้มครองฯ 

วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าเด็กผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์จะได้รับการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่ปลอดภัย และเป็นมิตร และมีกระบวนการที่
ค�านึงถึงความเปราะบางทางเพศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในชั้นศาลเพื่อ
ด�าเนินกระบวนการยุติธรรมกับผู้กระผิด รวมถึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ผู้ดูแล
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และล่ามแปลภาษา 
พร้อมกับการผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดกระบวนการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นมิตรกับเพศและวัยของ
เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กิจกรรมหลัก 
• จัดท�าระบบและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม

ส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
• พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประเด็นสิทธิเด็กและ

วิธีการท�างานที่ค�านึงถึงเพศและอายุส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กองต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ รวมถึงการฝึกอบรมวิทยากร 

• ให้การสนับสนุนทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์เพื่อเสริมสร้างหลักฐานการปฏิบัติอันเป็น
แบบอย่างเพื่อน�าไปสู่การผลักดันเชิงนโยบาย 

• ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อผลักดันให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระบบการให ้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
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Objective: SPACE project aims to ensure 
survivors of trafficking (women, men, girls and 
boys) in the targeted welfare protection centres 
are safe and consistently receive quality rights-
based and gender sensitive care and support 
services that meet national standards for 
rehabilitation and reintegration.

Key activities: 
• Develop and pilot a training on Standard 

Operating Procedures (SOPs) for quality 
protection and support procedures; and

• Produce guidelines on best practices for 
case management and individual care plans 
for survivors of trafficking that meet national 
and international standards

Standardized Protection and Care Embraced in government shelters in Thailand 
(SPACE) Project

โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรคุ้มครองและกำรดูแลในสถำน
คุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  

วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (เด็กและผู้ใหญ่)ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในพื้นที่เป้าหมายของ
โครงการ มีความปลอดภัย ได้รับการดูแลที่เท่าเทียม 
และบริการที่เหมาะสมกับเพศและอายุ รวมถึงการสนับสนุน
เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาและการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับ
สู่สังคม

กิจกรรมหลัก 
• พัฒนาและน�าร่องการฝึกอบรมในประเด็นมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในการคุ้มครองช่วยเหลือที่มี
คุณภาพ

• จัดท�าแนวทางการปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างส�าหรับ
การจัดการรายกรณี และแผนบริการรายบุคคล
ส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้มาตรฐาน
ระดับชาติและสากล 
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Save the Children is the leading independent organisation for children in need, with programmes in 120 countries.  We aim to inspire breakthroughs in the way 
the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives by improving their health, education and economic opportunities. In times 
of acute crisis, we mobilse rapid assistance to help children recover from the effects of war, conflict and natural disasters.


