
“พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ” (ลก 4:18-19)

  “เครือข่ายคาทอลิกเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Catholic Network Against Trafficking in Thailand หรือ CNATT เกิดขึ้นโดย
ความร่วมมือจากคณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum Thailand) ฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทย
แลนด์) ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยสำานักเลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ ทำาหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมการดำาเนินงานของเครือข่ายฯ ซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิกในเครือข่ายจำานวน 25 องค์กรทั่วประเทศ โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน มาเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เป็นที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
ทีม่าจากองคก์รตา่งๆ ไดแ้ก ่เครอืขา่ยนกับวชไทยตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Talitha Kum Thailand) ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี คณะภคินีศรชีมุพาบาล คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล (NCCS) และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
แผนกสตรี (คคส.) 

การค้ามนุษย์ คืออะไร
 “การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับ

ไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำาลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการ

ลักพาตัว ดว้ยการฉอ้โกง ดว้ยการหลอกลวง ดว้ยการใชอ้ำานาจโดยมชิอบ หรอืดว้ยการใช้สถานะความ

เสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความ

ยนิยอมของบคุคล ผูม้อีำานาจควบคมุบคุคลอืน่ เพือ่ความมุง่ประสงค ์ในการแสวงประโยชน ์การแสวง

ประโยชนอ์ยา่งนอ้ยทีสุ่ด ใหร้วมถงึการแสวงประโยชนจ์ากการคา้ประเวณขีองบคุคลอืน่หรอืการแสวง

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระ

ทำาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 ประเทศไทย เปน็ตน้ทาง ปลายทาง 

และทางผ่านของการค้ามนุษย์  อาทิ การค้า

ประเวณี การบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะภาค

ประมง และการละเมิดแรงงานข้ามชาติ 

เป็นการกดขี ่และการกระทำาความอยตุธิรรมตอ่

บุคคล โดยเฉพาะแรงงานอพยพ คนไร้รัฐ ผู้

ยากไร้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง

และเด็ก ...ปัญหาดังกล่าวดูเหมือนไกลตัว แต่

ที่จริง การค้ามนุษย์ มิใช่อาชญากรรมที่เกิดขึ้น

ในตา่งประเทศหรอืท่ีชายแดน อยา่งท่ีหลายคน

เข้าใจ การค้ามนุษย์ เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ...และ

สามารถเกิดกับเราและลูกหลานของเราได้ หากไม่ได้รับความใส่ใจ...

 รฐับาลไทย ให้ความสำาคญัในการทำางานในการตอบสนองต่อปัญหาและรว่มกนัแก้ไขและ

ต่อต้านการค้ามนุษย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังคงความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ 

ของประเทศ จนในช่วงการทำางานตั้งแต่ 1 

เมษายน 2015 - 31 มีนาคม 2016 รัฐบาลได้

พฒันาความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมจนการ

ทำางานออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น และส่งผล

ให้ประเทศไทยได้รับยกระดับจากประเทศท่ี

ดำาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา (Tier 3) มาสู่ Tier 2 

Watch List  ซึ่งแปลว่าประเทศไทยได้มีความพยายามอันสำาคัญในการขจัดการค้ามนุษย์ แต่ยังไม่ได้

ขั้นต่ำาของมาตรฐานที่สภาสหรัฐวางไว้

 พระศาสนจักรสากลให้ความสำาคัญกับ

ประเด็นดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสนทนา

กบับรรดาพระสงัฆราชจากประเทศไทย พระสนัตะปาปา

กิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 ทรง “ประณามการค้ามนุษย์ใน

หญิงและเด็ก” (ข่าวจาก Bangkok Post ฉบับประจำาวัน

ที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2008) และสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรงัซสิ ทรงตรสัวา่ “การคา้มนษุย ์เปน็บาดแผลของสงัคม

ในยุคปัจจุบัน ...เป็นรอยเฆี่ยนบนพระวรกายของพระเยซูเจ้า และเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

(จากเว็บไซต์สำานักข่าว The Guardian ประจำาวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2014)

ประวัติศาสตร์ของงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของพระศาสนจักรไทย
 การทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ของพระศาสนจักรไทยได้เริ่มต้นมานานแล้ว เริ่มจาก

คณะนักบวชหญิงต่างๆ โดยเฉพาะในงานเชิงป้องกันในโรงเรียน ดูแลเด็กหญิง เน้นเรื่องการให้รู้จัก

ศกัด์ิศรขีองตนเอง ใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั มกีารอบรมครูและนกัเรียนในโรงเรียน ในป ีค.ศ. 2005 

เริม่มกีารพดูคยุในเรือ่งการทำางานตอ่ตา้นการค้ามนษุย์อยา่งชัดเจนระหว่างคณะนกับวชหญงิและชาย

 ในปี ค.ศ. 2007 ทางองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ International 

Organization on Migration (IOM) ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก
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2หน้าพิเศษ ปีที่ 41 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 16-29 เมษายน 2017 แทรกพิเศษเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT)

ศนูยสั์งคมพัฒนา สงัฆมณฑลราชบรุ ีและ คณะกรรมการ

คาทอลกิเพือ่การอภิบาลสงัคม แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและ

ผู้ถูกคุมขัง (NCCM) ให้เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพ ซึ่งได้

ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จากนั้นเป็นต้นมาได้ประสาน

งานร่วมกับคณะนักบวชต่างๆ และสำานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดปทุมธานี 

ในการอบรมเชิงปอ้งกันและพฒันาศกัยภาพให้กบัชุมชน

ไทยและชมุชนแรงงานขา้มชาต ิและในเวลาตอ่มาไดข้ยาย

ไปยังสังฆมณฑลอื่นๆ ผ่านทางคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี (คคส.) ด้วย

 ในปี ค.ศ. 2012 ได้มีการก่อตั้งเครือข่าย

นักบวชหญิงที่ทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยใช้ชื่อว่า 

Talitha Kum ซึ่งแปลว่า “หนูเอ๋ย ลุกขึ้นเถิด” (เทียบ มก. 

5:41 และ ลก. 7:14) ท่ีมีนยัว่า การใหพ้วกเขาท่ีถูกกระทำา

ฟืน้ขึน้มาเพือ่มชีวีติใหม ่โดยคณะนกับวชไทยตอ่ตา้นการ

ค้ามนุษย์ใช้ชื่อว่า Talitha Kum Thailand ซึ่งมีสมาชิก

ทำางานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในหลาย

ด้าน 

 จากการออกเยี่ยมอภิบาลชาวประมงตามแนวชายฝั่งตะวันออกของประเทศและทางภาค

ใต้ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) ทั้งที่ศรีราชา ภูเก็ต และสงขลา ทำาให้ผู้ทำางานทราบถึง

ความทุกข์ทรมานของเพื่อนพี่น้อง ผู้ทำางานทะเลจึงได้เพ่ิมบทบาทการทำางานในด้านดังกล่าว ท้ังใน

งานเชิงป้องกัน ช่วยเหลือและปกป้องสิทธิผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

 นอกจากนั้น ด้วยสถานการณ์การค้ามนุษย์ในแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและชาติอื่นๆ 

ในพืน้ท่ี ในป ีค.ศ. 2010 ศนูยส์งัคมพฒันา สงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน ีได้เพิม่บทบาทในด้านการต่อต้าน

การค้ามนุษย์อย่างจริงจังด้วย โดยมีการทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

 เดือนกันยายน ค.ศ. 2013 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ได้จัด

เวทีร่วมกับ Talitha Kum Thailand เพื่อแสวงหาแนวทางในการทำางานร่วมกัน และในเดือนธันวาคมปี

เดียวกัน กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) จึงได้จัดเวทีรวบรวมหน่วยงานองค์กรคาทอลิก 

และคณะนกับวชตา่งๆ ผูท้ำางานด้านการตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์เพือ่เปน็เครอืขา่ยในการทำางานรว่มกนั

อย่างมีเอกภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการทำางานได้พอสังเขปดังนี้

 - การรณรงค์และให้ความรู้เชิงป้องกันกับกลุ่มเสี่ยง อาทิ ในหมู่แรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทย และแรงงานงานไทยที่ต้องการจะไปทำางานต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

 - การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน อาศัยคู่มือที่พัฒนาขึ้นโดย Talitha Kum Thailand

 - การอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างแกนนำากลุ่มต่างๆ ในชุมชนพื้นที่เสี่ยง ดำาเนินงานโดย 

ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลต่างๆ

 - การให้ความช่วย

เหลือผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ 

ประสานงานทีพ่กัพงิชัว่คราว สอน

อาชีพสำาหรับกลุ่มเส่ียง ตลอดจน

ประสานงานกับเครือข่ายองค์กร

เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใน

การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

 - การประสานงานการ

สง่ตอ่กรณ ีเพือ่การดำาเนนิคดกัีบผู้

กระทำาผิดและผู้สมรู้ร่วมคิด

 - พัฒนาเครือข่ายร่วม

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำางานแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 

 และจากความพยายามในการทำางานร่วมกัน จึงได้มีการรวมตัวกันทำางานและทำาให้ “เครือ

ข่ายคาทอลิกเพ่ืองานต่อต้านการค้ามนุษย์ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Catholic Network Against 

Trafficking in Thailand หรือ CNATT” 

ความก้าวหนา้ในการทำางานตอ่ตา้นการคา้มนษุยข์องเครือข่าย CNATT
 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2016 - กุมภาพันธ์ 2017 สมาชิกในเครือข่ายคาทอลิกไทย

เพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) สามารถทำางานร่วมกันเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยสามารถ

สรุปอยู่ในแนวทางการทำางานที่เครือข่ายใช้คือ 3Ps+1 อันประกอบด้วย งานเชิงป้องกัน (Prevention) 

งานด้านการคุ้มครอง (Protection) งานการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Prosecution) และ การ

พัฒนาเครือข่าย (Partnership) โดยมีข้อมูลการทำางานดังต่อไปนี้

 การเชิงป้องกัน (Prevention) หมายถึง “การป้องกันมิให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่อ

จากการคา้มนษุยน์ัน้ สว่นใหญแ่ลว้จะอยูใ่นรปูของการใหก้ารศกึษา การเสรมิสรา้งความ

รูค้วามเขา้ใจตอ่ปญัหาการคา้มนษุย ์การสรา้งงานในทอ้งถิน่ โครงการฝกึอาชีพเพือ่เพิม่

โอกาสในการทำางาน ซึง่สว่นใหญแ่ลว้อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์” 

 สำาหรบังานเชงิปอ้งกนันี ้องค์กรสมาชกิในเครอื

ข่าย CNATTสามารถทำางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 

จำานวนรวม 16,966 คน มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - การอบรมใหค้วามตระหนกัรูแ้ละความเข้าใจ

ถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งใน

โรงเรียนคาทอลิกและชุมชนไทยและแรงงานข้ามชาติ 

รวมผูเ้ขา้รับการอบรมท้ังสิน้ 5,151 คน แบง่เปน็นกัเรียน

และครูในโรงเรียนคาทอลิกที่เข้ารับการอบรม จำานวน 

3,255 คน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ 

จ.เพชรบูรณ์ จำานวน 816 คน  โรงเรียนมารีย์วิทยา 

กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี9 คน โรงเรยีนมารยีว์ทิยา โคราช 

จ.นครราชสีมา 1,734 คน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สีลม กรุงเทพฯ 107 คน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ลพบุรี จ.ลพบุรี 124 คน โรงเรียนไตรราชวิทยาจ.พระนคร 

ศรีอยุธยา 245 คน โรงเรียนดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรี 

60 คน โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย จ.ราชบุรี 100 คน 

คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ จ.อุบลราชธานี (อบรม)  

ซสิเตอรแ์ละคณะครโูรงเรยีนในเครอืคณะฯ) 220 คน และ

ชุมชนท้ังท่ีเป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติ จำานวน 

1,736 คน ใน จ.ปทุมธานี (ที่ศูนย์การเรียนรู้ MDF) 32 คน จ.นครสวรรค์ 50 คน จ.เชียงใหม่ 40 คน 

จ.ระนอง 40 คน จ.พังงา 236 คน จ.ภูเก็ต 385 คน จ.เลย (เป็นแรงงานหญิงชาวลาว) 18 คน และ 

จ.ตาก 180 คน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและเมียนมาที่ประกอบอาชีพปะมงและอื่นๆ อีก 

755 คน 

 - การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับแกนนำา

ชุมชน ชาวบ้านและญาติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 1,093 คน แบ่งเป็น จ.ระนอง  52 คน  จ.พังงา 155 คน และ จ.ภูเก็ต 

308 คน การอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิ การเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิ และ

หน้าที่ของแรงงานข้ามชาติ ตามกฎหมาย จ.สงขลา รวม 25 คน การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เครือข่ายฯ ประจำาปี 2016 จ.ชลบุรี 42 คน  การอบรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วย

เหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับใช้แรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี 8 คน การอบรมให้ความ

รู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำางาน ณ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา 

สำาหรับแรงงานในกลุ่มลูกเรือประมง จ.สงขลา 403 คน  การประชุมเพื่อซักซ้อมทำาความเข้าใจแก่ผู้

ปฏบิตังิานในการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์กรงุเทพฯ 60 คน และการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ จ.เชียงใหม่ 40 คน

 - การรณรงค์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งในโรงเรียนคาทอลิก

และชุมชนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 10,426 คน แบ่งเป็นนักเรียนและครู

ในโรงเรียนคาทอลิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และระลึกถึงนักบุญบาคีต้า จำานวน 5,023 คน ได้แก่ 

โรงเรียนวาสเุทวี กรุงเทพฯ 700 คน โรงเรียนอัสสมัชญั 

จ.ลพบุรี 1,423 คน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

กรุงเทพฯ 2,900 คน  และชุมชนทั้งที่เป็นคนไทยและ

แรงงานขา้มชาต ิจำานวน 5,403 คน แบง่เป็นในจงัหวัด

ระนอง 935 คน จังหวัดพังงา 2,490 คน จังหวัดภูเก็ต 

598 คน จังหวัดตาก 280 คน จังหวัดหนองคาย 600 

คน และจังหวัดสงขลา 500 คน  

 นอกจากนัน้ เครอืขา่ยนกับวชไทยตอ่ตา้นการ

ค้ามนุษย์ (Talitha Kum Thailand) ได้จัดกิจกรรม

รณรงค์ให้ความตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์ให้กับ

สัตบุรุษวัดคาทอลิก เช่น วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน 

 - การให้บริการด้านการศึกษาอบรมแก่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา  จำานวน

รวมทั้งสิ้น 296 คน แบ่งเป็น จังหวัดระนอง 117 คน และ จังหวัดภูเก็ต 179 คน

 ด้านการให้ความช่วยเหลือ/การให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

(Protection) “ในทางปฏบิตันิัน้ การใหค้วามคุ้มครองเหย่ือจากการค้ามนษุยแ์ละการดำาเนนิ

คดีกับผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์มักจะอยู่ในขั้นตอนเดียวกัน การปกป้องคุ้มครอง

เหยือ่จากการคา้มนษุย์นัน้มหีลากหลายขัน้ตอนดว้ยกนั ไมว่่าจะเปน็การคัดกรองแยกแยะ

เหยือ่จากการคา้มนษุย ์ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย การคุ้มครองในทางกฎหมายระหว่าง

รอกระบวนการส่งกลับอย่างเป็นทางการ การรักษาสุขภาพ การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว 

การสง่กลบัอยา่งปลอดภัย ซึง่ท้ังหมดนีเ้ปน็หนา้ท่ีของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ อันเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

 

 สำาหรับงานด้านการให้ความคุ้มครองนี้ องค์กรสมาชิกในเครือข่าย CNATT สามารถเข้าถึง

และทำางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำานวนรวม 11,078 คน มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - การผลกัดนัและการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณดีา้นกฎหมายและการใหบ้รกิารลา่มแปลภาษา

เพือ่การเขา้ถงึสทิธิในประเด็นตา่งๆ ทัง้ดา้นสุขภาพและสทิธิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางาน โดยเกิดประโยชน์

คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ จัดเวทีอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ซิสเตอร์ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในเครือฯ 
เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
จัดเวทีพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน
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3หน้าพิเศษปีที่ 41 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 16-29 เมษายน 2017 เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT)แทรกพิเศษ

แก่กลุ่มเสี่ยง แรงงาน 

ข้ ามชาติยากไร้  รวม 

6 ,694 คน แบ่ ง เป็น

จังหวัดระนอง 714 คน 

พังงา 170 คน และ 

จังหวัดภูเก็ต 5,810 คน

 - การจัดอบรม

ล่ามแปลภาษาเพื่อการ

ช่วยเหลือผู้เสียหายจาก

การคา้มนษุยใ์นการเขา้ถงึ

สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 

จำานวนท้ังสิ้น 127 คน 

แบ่งเป็นจังหวัดระนอง 9 คน พังงา 81 คน และจังหวัดภูเก็ต 37 คน

 - การให้ความช่วย

เหลือฉุกเฉินแกผู่เ้สยีหายจาก

การค้ามนุษย์ทั้ งก่อนและ

ระหว่างที่อยู่ในกระบวนการ

ดำาเนินคดี จำานวนรวม 524 

คน แบ่งเป็น จังหวัดระนอง 

130 คน พังงา 96 คน และ

จังหวัดภูเก็ต 295 คน

 - การช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาให้เดินทางถึงบ้าน

อย่างปลอดภัยด้วยความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่เกาะสอง จำานวนรวมทั้งสิ้น 78 คน  

แบ่งเป็นแรงงานข้ามชาติจากจังหวัดระนอง 20 คน พังงา 26 คน สงขลา 3 คน และจังหวัดภูเก็ต  

29 คน

 - ใหบ้รกิารสขุภาพเคลือ่นทีแ่กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนษุยแ์ละกลุม่เสีย่ง จำานวน 3,376 คน 

แบ่งเป็นที่จังหวัดระนอง 1,422 คน พังงา 301 คน สงขลา 797 คน และจังหวัดอื่นๆ อีก 961 คน

 - นอกจากนั้น ยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ อีก รวมทั้งสิ้น 279 คน ได้แก่ การส่ง

ต่อกรณี รวม 3 คน ใน จ.นครสวรรค์ (แบ่งเป็นกรณีถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง 2 ราย และกรณีถูกนายหน้า

ลวงมาขายและบังคับใช้แรงงาน 1 ราย) การรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานข้ามชาติ จำานวน 187 คน 

จาก 7 กลุ่ม การช่วยเยี่ยวยาด้านจิตใจ ในเขตการศึกษาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 รายvและการให้

ความดูแลเร่ืองอาหารและความจำาเป็นข้ันพ้ืนฐานสำาหรับแรงงานประมงท่ีประสบปัญหาสุขภาพ 85 คน

 งานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี (Prosecution) หมาย

ถึง “การดำาเนินการทางด้านกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการ

ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนสอบสวน และการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความ

ผิดฐานค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำารวจ รวมไป

ถงึกองบงัคบัการปราบปรามกระทำาผิดเกีย่วกบัการคา้มนษุย ์(บก.ปคม.) อนัเปน็หนว่ยงาน

ที่มีหน้าที่โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้

กฎหมายในแงข่องความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งของการคัดกรองแยกแยะเหยือ่จากการคา้มนษุย ์

ทักษะในการสืบสวน สอบสวนและการให้ความคุ้มครองในคดีการค้ามนุษย์โดยเน้นเร่ือง

สิทธิของเหยื่อจากการค้ามนุษย์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

 สำาหรับงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายนี้ องค์กรสมาชิกในเครือข่าย CNATT 

สามารถเข้าถึงและทำางานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน จำานวนรวม 427 คน มีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี

 การผลกัดันและการให้ความช่วยเหลอืกรณีด้านกฎหมายใหก้บัผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์

ทั้งที่สถานีตำารวจ สถานประกอบการ สำานักงานแรงงานจังหวัด และศาล รวมทั้งสิ้น 213 คน แบ่งเป็น

ในพื้นที่จังหวัดระนอง 103 คน พังงา 58 คน และจังหวัดภูเก็ต 52 คน

 - นอกจากนั้น ยังมีการทำางานต่างๆ ในด้านนี้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกรวมทั้งสิ้น  

214 คน ได้แก่ ประสานความช่วยเหลือทางคดีและส่งกลับ จำานวน 129 คน และ การจัดกิจกรรม 

ให้คำาปรึกษา รายบุคคล/กลุ่ม และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแรงงานที่จะเข้าร่วมเจรจากับนายจ้าง 

จำานวน 85 คน

 งานด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Partnership) คือ “การประสานความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในพระศาสนจักร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่

ดำาเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ สอดประสาน พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนและส่งต่อ

ข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนการทำางานซึ่งกันและกัน” 

 สำาหรับงานด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ องค์กรสมาชิกในเครือข่าย CNATT มี

กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีผู้

ทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ ในเขต 3 จังหวัดภาคใต้ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในการทำางานต่อ

ต้านการค้ามนุษย์ร่วมกัน

เน้นการทำางานด้านการ

ส่ ง เ ส ริ มการบั งคั บ ใช้

กฎหมาย  และมี การ

ประชุมความร่วมมือกับ

กบัหนว่ยงานภาครฐั อาท ิ

ตำารวจ หน่วยงานปกครอง 

สว่นท้องถิน่ ศาล ฯลฯ ใน

การแสวงหาแนวทางช่วย

เหลือผู้ เสียหายในการ

ดำาเนินคดีกับผู้ต้องหา ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง จังหวัด 

พังงา และจังหวัดภูเก็ต 

ส่งผลให้สื่อมวลชนท้อง

ถิ่นให้ความสำาคัญนำาเสนอ

ข่าวสารและสาระเพื่อร่วมต่อ

ต้านการค้ามนุษย์

 -  ศูนย์สั งคมพัฒนา 

สั งฆมณฑลสุ ราษฎ ร์ธานี   

ยังได้ประสานงานกับหน่วย

งานของประเทศเมียนมา 

หน่ วย งาน รัฐ  สถาน ทูต 

อ งค์ ก ร เอกชน  กลุ่ มนั ก

กฎหมายเกาะสอง เพือ่งานใน

พื้นที่จังหวัดระนองและภูเก็ต

 - เครือข่ายนักบวชไทย

ต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับสหพันธ์เจ้าคณะนักบวชฯ เป็นเจ้าภาพจัด Southeast Asia Major 

Superiors (SEAMS) Conference on Human Trafficking ครั้งที่ 16 ที่พัทยา จ.ชลบุรี ส่งผลให้มี

แถลงการณ์ออกมาเพื่อเป็นแนวทางของคณะนักบวชในการทำางานเครือข่ายร่วมกับพระศาสนจักรใน

ภูมิภาคนี้

 - ผูแ้ทนเครอืขา่ยฯ รว่มประชมุกบัหนว่ยงานรฐัและเอกชนเพือ่การเสรมิสรา้งศกัยภาพเพือ่

การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับกรมสอบนวนคดีพิเศษ 

(DSI) - ธันวาคม 2016 

 - คณะทำางานเครือข่าย CNATT ได้รวบรวมและจัดพิมพ์ทำาเนียบองค์กรสมาชิกเครือข่าย 

CNATT 

 - ผู้แทนเครือข่ายฯ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้ท่องเที่ยว

และผู้เดินทางทะเล (NCCS) และเครือข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum Thailand) 

เขา้รว่มเวทีเสวนา “เปดิใจการคา้มนษุย์” อันเปน็เวทีความร่วมมอืของภาครัฐหลายฝา่ย อาทิ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่าง

ประเทศ ฯลฯ ตลอดจนหนว่ยงานภาคเอกชนตา่งๆ จำานวน 5 ครัง้ดว้ยกนั ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2016 

เป็นต้นมา

 - คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (NCCM) และเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม

เชิงปฏิบติัการทบทวนกระบวนการปฏบิตัหินา้ท่ีในการสมัภาษณ์เบือ้งตน้สำาหรับคัดแยกผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนษุย ์ตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 และเจา้หนา้ทีจ่าก

เครอืขา่ยเพ่ือปอ้งกนัการค้ามนษุย ์ นอกจากนัน้ ยังมเีวทีการประชุม/หารือ/แลกเปลีย่นเรียนรู้ในระดับ

จังหวัดหลายๆ ครั้งด้วยกัน อาทิ ประชุมเชิงป้องกันกับภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ ที่ อบต.หมูม่น 

อ.เมอืง จ.อดุรธาน ีและมกีารศกึษาดงูานรว่มกบัศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์จ.เชียงราย 

 - คณะภคินีศรีชุมพาบาล ร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.หนองคาย

 - ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมในการอบรมเป็นวิทยากรเพื่อการป้องกันการ

ค้ามนุษย์และจัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าฯ จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความตระหนักรู้เรื่องปัญหาและการต่อต้านการค้ามนุษย์

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงจังหวัดสงขลา เป็น
พื้นที่ทำางานที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) สงขลา จัด
เวทีอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำางานแก่แรงงาน
ในกลุ่มลูกเรือประมง

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรม 
เวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่
แก่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

NCCM จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการค้ามนุษย์, สิทธิแรงงาน
และการเคล่ือนย้ายอย่างปลอดภัย ชุมชน กม.48 อ.แม่สอด จ.ตาก 
และ ตม.แม่สอด จำานวนผู้เข้าร่วมเป็นชาย 110 คน หญิง 170 คน 
รวม 280 คน ก.ย.-ต.ค.

เครือข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ Talitha Kum Thailand จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความ

ตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์ ให้กับสัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

SEAMS A|W.indd   3 3/27/2560 BE   6:00 PM



4หน้าพิเศษ ปีที่ 41 ฉบับที่ 16-17 ประจำาวันที่ 16-29 เมษายน 2017 แทรกพิเศษเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT)

 การประชมุ SEAM CONGRESS ครัง้ที ่16 ไดส้านตอ่การตอ่ตา้นการคา้มนษุยจ์ากการประชมุครัง้ทีผ่า่นมา ในหัวข้อ “การตอ่ตา้นการค้ามนุษยใ์นเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต้” ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ เมื่อ ค.ศ. 2013 ส่วนในการประชุมครั้งที่ 16 นี้ มีผู้แทน 72 คน จากคณะนักบวช 42 คณะ ใน 6 ประเทศของอาเซียน  

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นเวลา 5 วัน ในหัวข้อเรื่อง “บูรณภาพของมนุษย์ในการเผชิญกับการค้ามนุษย์” (Integrity of the Human Person vis-à-vis Human Trafficking) 
การประชุมสมัมนานีเ้ปน็โอกาสในการสรา้งเครอืขา่ย และแบง่ปนัการตดิต่อสมัพนัธ ์รวมทัง้ทรพัยากรและข้อมลูของผูเ้ชีย่วชาญ จากหนว่ยงานของสหประชาชาตแิละองคก์ร
เอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร (NGOs) แต่ละประเทศได้รายงานความก้าวหน้าของตน รวมทั้งข้อปฏิบัติที่ได้จากการประชุม ครั้งที่ 15 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เรียนรู้ 
มากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง โดยการไปเยี่ยมบ้านของเด็ก ๆ เยี่ยมชมท่าเรือ และการสัมผัสชีวิตพัทยายามค่ำาคืน 
ในตอนท้ายของการประชุม บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้ย้ำาเตือนถึงพระดำารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในพระสมณสาส์นเรื่อง Amoris Laetitia (ความปีติยินดี 
แห่งความรัก) ที่ว่า “การอพยพย้ายถิ่นเป็นเรื่องน่าเศร้า ซึ่งทำาลายครอบครัวและปัจเจกบุคคล เมื่อการอพยพดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ...ปัญหาความยากจนอย่างรุนแรงและครอบครัวที่ล่มสลาย ส่งผลให้ครอบครัวต้องขายลูกๆ ของตนไปเป็นโสเภณี 
หรือขายให้กับขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์” (Amoris Laetitia 46) 

คำาประกาศร่วม 

 เราได้รับการกระตุ้นจากพระสมณสาส์นเตือนใจหลายฉบับของพระสันตะปาปา ที่ทรงต้องการให้ทุกคนลงมือกระทำา เพื่อกำาจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป เราได้รับ
แรงบันดาลใจให้ยืนยันคำาประกาศร่วมดังนี้ 

 ในสายพระเนตรของพระเจ้า เด็กชายหญิงทุกคน ทั้งสตรีและบุรุษ ล้วนเป็นบุคคลอิสระ เราดำาเนินชีวิตในความเสมอภาคและภราดรภาพ บรรดาผู้คนที่ถูกค้า
และถูกกดขี่ข่มเหง ทั้งทางร่างกาย เศรษฐกิจ เพศ และจิตใจ เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อื่นนั้น ถือว่าเป็นการผิดต่อความเชื่อมั่นพื้นฐานที่ว่า ประชาชน 
ทุกคนเท่าเทียมกันมีอิสรภาพและศักดิ์ศรีเหมือนกัน ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และเป็นหายนะที่จำาต้องกำาจัด
ให้หมดสิ้นไป 

  • เราขอใหค้ำาสัญญาวา่จะกระตุน้และผลกัดนัให้พระศาสนจกัรและสงัคม รว่มกนัตอ่สูเ้พือ่อสิรภาพของทกุคนทีถ่กูคา้และตกเปน็ทาส ซึง่มกัเปน็ผูย้ากจน 
 ที่สุดและอ่อนแอมากที่สุดในบรรดาพี่น้องชายหญิงของเรา 

  • เราขอให้คำาสัญญาว่าจะทำางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ทั้งในระดับ 
 นานาชาติและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมมือกับความเชื่ออื่น และบรรดาผู้มีน้ำาใจดี เพื่อที่จะกำาจัดความชั่วร้ายของการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป 

  • เราขอให้คำาสัญญาว่าจะกระทำาทุกสิ่งที่เราสามารถ ทั้งในระดับส่วนบุคคลและเป็นเครือข่าย เพ่ือยืนยันว่าศักดิ์ศรีของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์
 จะต้องได้รับการฟื้นฟู และให้เหตุผลแก่พวกเขาที่จะมีความหวัง 

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งอินโดนีเซีย 

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 

สหพันธ์นักบวชคาทอลิกแห่งเมียนมาร์ 

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งฟิลิปปินส์ 

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย

ถ้อยแถลงสรุปจากการประชุม 

S E A M S  C O N G R E S S  X V I
5-9 ธันวาคม 2016 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา ประเทศไทย

 นอกจากความพยายามดังกลา่วขา้งตน้แลว้ เครอืขา่ยคาทอลกิไทยเพือ่งาน
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์(CNATT) ยงัไดม้ส่ีวนรว่มสนบัสนนุกลุ่มองค์กรตา่งๆ 

ของพระศาสนจักรในการพัฒนาเครือข่ายการทำางานร่วมกัน เช่น การร่วมมือกับเครือ
ข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum Thailand) ในการสนับสนุนและให้
ความรว่มมือกบัสหพนัธอ์ธกิารเจา้คณะนกับวชแหง่ประเทศไทย ในการเปน็เจา้ภาพจดั
เวทีประชุม South East Asia Major Superiors หรือ SEAMS (แปลเป็นไทยว่า สภา
อธกิารเจา้คณะนกับวชของภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต)้ ซึง่เปน็เครอืขา่ยความรว่ม

มือของสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จะมารวมตัวกัน
ทกุๆ 3 ป ีเพือ่ปรกึษาหารือและศกึษาประเดน็ปญัหาทางสงัคม ทีค่ณะนกับวชจะมสีว่น
รว่มในการแกไ้ขและแสวงหาทางออกรว่มกนั และสำาหรบัการพบปะกนัครัง้ลา่สดุ ไดน้ำา
เอาประเดน็การอพยพยา้ยถิน่ และการคา้มนษุยม์าเปน็หัวขอ้หลกัในการศกึษาทำาความ
เข้าใจ และในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจากสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชหญิง
นานาชาติ (International Union Superiors General - UISG) มาเป็นวิทยากรและร่วม
ประชุมด้วย ซึ่งได้มีถ้อยแถลงสรุปจากการประชุมออกมาโดยมีใจความดังนี้

 

เครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนร่วมมือกับเครือข่ายสหพันธ์คาริตัส คณะนักบวช และเครือข่ายต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขจัดปัญหาเหล่านี้ซึ่ง 
“เป็นดังรอยเฆี่ยนบนพระวรกายของพระเยซูเจ้า” ให้หมดไป...9   
ประสานงานเครือข่ายฯ ติดต่อสำานักเลขาธิการ คาริตัสไทยแลนด์ โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1710  อีเมล์ cnatt_trafficking@caritasthailand.net 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี • ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี • คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี (สังฆมณฑลจันทบุรี)  
• คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) • บ้านพักใจอุดรธานี • บ้านพักใจหนองคาย • บ้านพักใจเลย • บ้านเอื้ออารี 
สะพานใหม่ • บ้านเอื้ออารี เชียงใหม่ • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้เดินทางทะเล (NCCS) • ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล  
(Stella Maris) - สงขลา • เครือข่ายนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum Thailand) • ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ • ภคินีคณะรักกางเขนจันทบุรี 
• ภคินีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ • ภคินีคณะอุร์สุลินฯ • คณะภคินีศรีชุมพาบาล
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