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ค�าน�าโดยมูลนิธิศุภนิมิตแหง่ประเทศไทยค�าน�าโดยผู้เขยีน

 ในปี พ.ศ. 2558 รฐับ�ลไทยได้ประก�ศเจตน�รมณ์และมอบนโยบ�ยเรื่องก�รป้องกันและแก้ไขปัญห� 
ก�รค้�มนุษย์เป็นว�ระแห่งช�ติ รวมท้ังมอบหม�ยให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่�ยดำ�เนินง�นต่อต้�น 
ก�รค้�มนุษยอ์ย�่งจรงิจัง มูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) ได้ตอบสนอง 
นโยบ�ยของรฐับ�ล และเริม่ทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รค้�มนุษย์นับต้ังแต่น้ันต่อเน่ืองม�จนถึงปัจจุบนั โดยเน้น 
ก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันมุง่เน้นให้คว�มรูกั้บประช�กรกลุม่เสีย่งท่ีเข้�ถึงย�กโดยเฉพ�ะกับกลุ่มแรงง�นข�้มช�ติ 
และผู้นำ�ชุมชนในพื้นท่ีช�ยแดนไทย ก�รสง่เสรมิก�รพฒัน�ศักยภ�พทีมสหวิช�ชีพ ท้ังน้ี เพื่อขย�ยคว�มรว่มมือ 
และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเป็นทีมเพื่อชว่ยเหลือและคุม้ครองผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์นประเทศ อีกท้ัง 
รว่มมือกับองค์กรศุภนิมิตส�กล (World Vision International) ท่ีเป็นพนัธมิตรและเครอืข�่ยในประเทศเพื่อนบ�้น 
เพื่อก�รติดต�มชว่ยเหลือผู้เสียห�ยและนำ�สง่กลับคืนสูส่ังคม
  “คู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษยเ์บ้ืองต้นสำ�หรบัทีมสหวิช�ชพีและผู้นำ�ชุมชน” เป็นสิง่ท่ี 
ยนืยนับทบ�ทของมูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทย ในก�รแสวงห�คว�มรว่มมือในก�รทำ�ง�นกับเครือข�่ยภ�ครัฐ 
และภ�คประช�สังคม เพ่ือรว่มมือกันแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษยไ์ด้ดียิง่ขึน้ ท้ังน้ี กลุม่เด็กช�ยและเด็กหญงิก็ล้วน
ตกอยูใ่นข�่ยของเหยื่อก�รค้�มนุษยด้์วยกันท้ังสิน้ ซึง่พันธกิจของมูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทยท่ีดำ�เนินง�น 
ม�ตลอด 46 ปี คือก�รสร้�งคว�มเปล่ียนแปลงและมีส่วนทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชนได้รบัก�รพฒัน�ในท�งท่ีดีข้ึน  คู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษยเ์บ้ืองต้นฯ ฉบบัน้ีเป็นหน่ึง
ในคว�มพย�ย�มของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ท่ีจะช่วยส่งผลทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือในก�รปกป้อง
คุ้มครองเด็กต้ังแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด จนนำ�ไปสูก่�รแก้ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในระดับประเทศต่อไป

 “คู่มือก�รปฏิบติัง�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษยเ์บ้ืองต้นสำ�หรบัทีมสหวิช�ชพีและผู้นำ�ชุมชน” เป็นหน่ึงใน
ภ�รกิจของมูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทย ภ�ยใต้โครงก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษยข์ององค์ก�รเพ่ือก�รพัฒน�
ระหว่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� (USAID Thailand CTIP Project) โดยก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�ก
องค์ก�รวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล (Winrock International) และองค์ก�รเพื่อก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ
ของสหรัฐอเมริก� (USAID) คว�มร่วมมือของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยกับองค์กรระหว่�งประเทศ  
มีเป้�หม�ยรว่มกันคือก�รลดจำ�นวนผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทย และพัฒน�ระบบชว่ยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
 คู่มือก�รปฏิบัติง�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์เบื้องต้นฯ มีเน้ือห�เพื่อก�รเรียนรู้สำ�หรับทีมสหวิช�ชีพ
และผู้นำ�ชุมชน แม้ว่�ผู้นำ�ชุมชนอ�จจะไม่ได้มีหน้�ท่ีโดยตรงในกระบวนก�รคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียห�ย 
แต่ผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้ท่ีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนง�นของทีมสหวิช�ชีพได้ดีท่ีสุด ด้วยก�รเฝ้�ระวังและแจ้งเหตุ
ก�รค้�มนุษย์ จะชว่ยให้ทีมสหวิช�ชีพได้รับข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติก�รเข้�ชว่ยเหลือผู้เสียห�ย 
 เน้ือห�ของคู่มือฯ ได้อธบิ�ยสถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทย ข้อมูลสถิติต่�ง ๆ  รูปแบบ 
ก�รแสวงประโยชน์ กฎหม�ยท่ีเก่ียวขอ้งกับก�รค้�มนุษย ์ขัน้ตอนก�รปฏิบติัง�นของทีมสหวิช�ชพีในก�รคัดแยก 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษยแ์ละระบบก�รคุม้ครองผู้เสยีห�ย นอกจ�กน้ี คูมื่อฯ ยงัมีเน้ือห�ก�รทำ�ง�นด้�นก�ร 
ป้องกันในระดับชุมชน ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ข้อเสนอแนะก�รทำ�กิจกรรมลดคว�มเสี่ยง และก�รแจ้งเหตุ 
ก�รค้�มนุษย ์เพื่อให้ผู้นำ�ชุมชนตระหนักต่อปัญห�และมีสว่นรว่มในก�รแก้ไขปัญห� ซ่ึงจะทำ�ให้กลไกก�รแก้ไข 
ปัญห�ก�รค้�มนุษย์มีคว�มร่วมมือต้ังแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้ปัญห� 
ก�รค้�มนุษย์มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นกันในทุกภ�คสว่นและทุกระดับ

ช�ยไทย รักษ�ช�ติ  
มูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย

ดร.สร�วุธ ร�ชศรีเมือง 
ผู้อำ�นวยก�ร 

มูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย



บทที ่

ปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย

ข้อสงัเกตในการใช้ค�า

แม้คำ�ว่� “คนต่�งด้�ว” จะเป็นคำ�ท่ีมักใชใ้นเชิงนโยบ�ยเพ่ือ
อ้�งถึงแรงง�นจ�กต่�งช�ติ องค์ก�ร Winrock International 
ตระหนักดีว่�คำ�น้ีมีนัยท่ีส่ือถึงก�รเลือกปฏิบติั แรงง�นข�้มช�ติ 
สว่นใหญใ่นประเทศไทยยงัคงต้องด้ินรน เน่ืองจ�กยงัไมไ่ด้รบั 
ก�รสนับสนุน และก�รคุ้มครองสิทธิแรงง�นอย่�งเพียงพอ 
ในประเทศ อุปสรรคประก�รหน่ึงในก�รเข�้ถึงสทิธขิัน้พื้นฐ�น 
ของแรงง�นข้�มช�ติคือ ก�รลดทอนคว�มเป็นมนุษย์ซึ่ง
มักเก่ียวโยงกับภ�พจำ�ในแง่ลบของสังคม อคติท่ีฝังร�กลึก  
รวมถึงคว�มเกลียดกลัวช�วต่�งช�ติ ซึ่งทัศนคติต่�ง ๆ น้ี
สะท้อนให้เห็นได้จ�กคำ�ว่� “คนต่�งด้�ว” ท่ีถูกนำ�ม�ใช้เพื่อ
จำ�แนกแรงง�นข้�มช�ติจ�กประเทศเมียนม� กัมพชู�และล�ว 
โดยเฉพ�ะ ดังน้ัน องค์ก�ร Winrock จะใช้คำ�ว่� “ช�วต่�งช�ติ”  
ในบรบิทท่ีไม่เก่ียวในเชิงนโยบ�ย และคำ�ว่� “แรงง�นข�้มช�ติ”  
เม่ือกล่�วถึงแรงง�นต่�งช�ติท่ีอ�ศัยและทำ�ง�นในประเทศไทย



98 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 ก�รค้�มนุษยเ์ป็นปัญห�ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก และก�รค้�มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสะท้อนภ�พลักษณข์องสังคมน้ัน ๆ  
รวมถึงคว�มรว่มมือของภ�คประช�ชนและรัฐในก�รรว่มมือแก้ไขปัญห� ก�รค้�มนุษย์ยังเป็นเครื่องบง่ชี้ถึง
ก�รละเมิดสทิธมินุษยชนด้วยก�รขม่ขู ่หลอกลวง กักขัง ทำ�ร้�ย และแสวงประโยชน์กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นก�รสร้�ง
คว�มเจ็บช��ท้ังท�งร�่งก�ยและจิตใจจนถึงขั้นเสียชีวิต รวมท้ังสูญเสียทรัพย์สิน
 จ�กสถิติผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์นประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2563 พบว่�ผู้เสยีห�ยสว่นใหญม่�จ�ก 
ประเทศเพื่อนบ�้นโดยเฉพ�ะประเทศเมียนม� ล�ว และกัมพูช� ท้ังน้ี คนไทยท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยในประเทศไทย 
มีจำ�นวนไม่ม�ก แต่คนไทยมักจะตกเป็นผู้เสยีห�ยในต่�งประเทศ ท้ังน้ี ปัญห�ก�รค้�มนุษยไ์ด้ทำ�ล�ยภ�พพจน์
ของประเทศไทย ก�รเฝ้�ระวังจ�กต่�งประเทศ ก�รชะลอคว�มชว่ยเหลือหรอืคว�มรว่มมือในด้�นต่�ง ๆ  จนถึง 
ก�รไม่รับซื้อสินค้�ไทยท่ีถูกกล่�วห�ว่�ม�จ�กก�รใช้แรงง�นค้�มนุษย์ 
 ปัญห�ก�รค้�มนุษยเ์ป็นปัญห�สังคมท่ีไมใ่ชปั่ญห�ของตำ�รวจหรอืเจ้�หน้�ท่ีรฐัเท่�น้ัน หรอืวิพ�กษ์วิจ�รณ์ 
ว่�ใครหรือหน่วยง�นใดบกพร่อง แต่ก�รค้�มนุษย์เป็นปัญห�สังคมท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�ได้  
โดยก�รแจ้งเหตกุ�รค้�มนุษย ์ก�รเฝ้�ระวังปัญห�ในชุมชนของตนเอง ท้ังน้ี ก�รค้�มนุษยก์ล่�วโดยสรุปหม�ยถึง 
ก�รแสวงประโยชน์จ�กผู้อ่ืนครบ 3 องค์ประกอบ คือ

• จัดห�ผู้เสียห�ยด้วยก�รซื้อ ข�ย กักขัง รับตัว จัดห�ท่ีพักอ�ศัย หรือรับตัวผู้เสียห�ย  
• กระทำ�กับผู้อ่ืนด้วยก�รขม่ขู ่บังคับ ลักพ�ตัว หลอกลวง ให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์  (เด็กอ�ยุ

ต��กว่� 18 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีองค์ประกอบข้อน้ีก็ได้)
• ก�รห�ผลประโยชน์จ�กผู้อ่ืนด้วยก�ร เช่น บังคับให้ทำ�ง�น บังคับค้�ประเวณี บังคับขอท�น ผลิต 

หรือเผยแพรส่ื่อล�มก
 นับต้ังแต่ประเทศไทยประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 มี
สถิติจำ�นวนผู้เสียห�ย ดังน้ี

ตารางแสดงสถิติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยและชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2551–2561 (ร�ยง�น
สถ�นก�รณ์ป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ ประจำ�ปี 2551-2561) สถิติผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์
ปี พ.ศ. 2562-2563 (ระบบฐ�นข้อมูลของประเทศไทยด้�นก�รดำ�เนินคดีและก�รช่วยเหลือผู้เสียห�ยจ�ก
ก�รค้�มนุษย์ (E-AHT) : ระบบออนไลน์, กันย�ยน 2563)

1.1 การค้ามนุษย์ของสังคมไทยในอดตี

 จ�กประวัติศ�สตร์สังคมไทยในอดีตได้ใช้แรงง�นคนในรูปแบบไพร่และท�ส โดยระบบไพร่จะมี 
2 รูปแบบ ได้แก่ ไพร่หลวงคือก�รเกณฑ์แรงง�นไปทำ�ง�นให้ร�ชก�ร เช่น ขุดคลอง ทำ�ถนน หรือสร้�ง
วัดหลวง และไพร่สมจะทำ�ง�นให้มูลน�ย หรือก�รส่งส่วยข้�วหรือผลผลิตให้มูลน�ยของตน ส่วนท�ส
หม�ยถึงบุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมือนสิ่งของของผู้อ่ืน ไม่มีอิสระในก�รดำ�รงชีวิต และมีหน้�ท่ีรับใช้ผู้อ่ืน
โดยมิได้รับก�รตอบแทนจ�กเจ้�ของ (น�ยท�ส) อ�ทิ ก�รรับใช้ท�งด้�นแรงง�น และห�กไม่เชื่อฟังคำ�สั่ง 
อ�จถกูลงโทษต�มแต่น�ยท�สจะกำ�หนด ยกเว้นเป็นก�รกระทำ�อันทำ�ให้ถึงแก่คว�มต�ย (ประวัติก�รเลิกท�ส 
ของไทย : ระบบออนไลน์, 2563)
 ท�สในสย�มมีท้ังท่ีเป็นช�วไทย ท�สเชลยศึกจ�กต่�งเมือง ท�สต้องโทษท�งอ�ญ� หรือมีหน้ีสินม�ก 
จนต้องข�ยตัวเป็นท�ส ท�สไม่มีสิทธใินท่ีดินจึงไม่มีโอก�สท�งสังคมและเศรษฐกิจ ก�รซื้อข�ยท�สน้ันมีอยู่
ในสังคมสย�มก่อนสมัยรัชก�ลท่ี 5 แต่สย�มไม่ได้มีตล�ดค้�ท�สเหมือนยุโรปหรือสหรัฐอเมริก� (เศรษฐกิจ
สย�ม จุดเปล่ียนแห่งยุคสมัย : ระบบออนไลน์, 2563)
 จดหม�ยเหตขุองล�ลแูบรก์ล่�วถึงร�ชอ�ณ�จักรสย�มกรุงศรอียุธย�ในปล�ยรชัสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์
มห�ร�ช พ.ศ. 2230 ได้บันทึกไว้ว่�มีก�รซื้อข�ยผู้หญิงม�เป็นโสเภณี ส�มีอ�จลงโทษภรรย�ท่ีคบชู้ด้วย 
ก�รข�ยไปเป็นโสเภณ ีส�มีมีสทิธขิ�ยภรรย� ลกูช�ย หรอืลกูส�วให้ไปเป็นท�สในเรอืนเบีย้ หรือข�ยภรรย�หรือ
ลกูส�วให้กับซอ่ง นอกจ�กน้ี กฎหม�ยตร�ส�มดวงยุคตอนรตันโกสนิทรต์อนต้นยงัได้กล่�วถึงส�มีว่�อ�จลงโทษ 
ภรรย�ท่ีคบชู้โดยก�รข�ยให้ไปเป็นท�ส หรือข�ยเข้�ซอ่ง  
 สมัยอยุธย�เป็นต้นม� ก�รจดทะเบยีนสถ�นค้�บรกิ�รท�งเพศเป็นไปเพื่อเก็บภ�ษีเข�้รัฐ แต่ในชว่งรัชก�ล
ท่ี 6 ต่อรชัก�ลท่ี 7 เป็นไปเพื่อป้องกันก�รระบ�ดของก�มโรคด้วย ต่อม�เม่ือประก�ศใชก้ฎหม�ยปร�บปร�ม 
ก�รค้�ประเวณี พ.ศ. 2503 ทำ�ให้ก�รค้�ประเวณีกล�ยเป็นธุรกิจผิดกฎหม�ย
 พระร�ชบัญญัติสถ�นบริก�ร พ.ศ. 2509 เป็นก�รควบคุมธุรกิจและสถ�นบริก�รสถ�นบันเทิงต่�ง ๆ 
แต่ปร�กฏก�รแอบแฝงก�รค้�บรกิ�รท�งเพศ เชน่ ไนท์คลับ คอฟฟ่ีช็อป ค�เฟ่ อ�บอบนวด หรือบ�ร์เบยีร์ ฯลฯ  
ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเจริญเติบโตอย่�งรวดเร็วในหัวเมืองใหญ่และจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของฐ�นทัพอเมริกันในช่วง 
สงคร�มเวียดน�ม และเป็นท่ีรู้จักกันในกลุ่มนักท่องเท่ียวต่�งช�ติจนถึงปัจจุบัน เชน่ พัฒน์พงศ์ พัทย� ฯลฯ 
(ช�ยไทย รักษ�ช�ติ, 2548 : หน้� 20-21)
 ระยะเบ่งบ�นยุคท่ีสองของอ�ณ�จักรบันเทิงท่ีแอบแฝงก�รค้�บริก�รท�งเพศเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 
ท่ีรัฐบ�ลเริ่มจูงใจนักท่องเท่ียวต่�งช�ติให้ม�เท่ียวประเทศไทยม�กข้ึน ในท่ีประชุมผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 
ท่ัวประเทศครั้งหน่ึงท่ีอำ�เภอห�ดใหญ่ รองน�ยกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน (น�ยบุญชู โรจนเสถียร) ได้เสนอแนะ
ให้สง่เสริมสถ�นบริก�รท�งเพศเพื่อใช้โฆษณ�ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวม�เท่ียวเมืองไทยม�กขึ้น และน�ยมีชัย 
วีระไวทยะ โฆษกรฐับ�ลในสมัยน้ันได้ให้สมัภ�ษณกั์บสถ�นีโทรทัศน์บีบีซ ีโดยยอมรบัว่�ถ้�ไม่มีก�รข�ยบริก�ร 
ท�งเพศคงไมมี่นักท่องเท่ียวม�เท่ียวเมืองไทยม�กเชน่น้ี (กฤตย� อ�ชวนิจกลุ และ วร�ภรณ ์แชม่สนิท, 2537 :  
หน้� 7-10)
 ปัญห�เรื่องก�รค้�มนุษย์ ประช�คมโลกได้ให้คว�มสนใจม�ต้ังแต่ช่วงปล�ยคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 องค์ก�รสหประช�ช�ติได้ออกสนธิสัญญ�และข้อตกลงหล�ยฉบับเก่ียวกับเรื่อง 
ก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ โดยช่วงแรกจะเน้นไปยังเร่ืองก�รค้�ท�สผิวข�ว (พ.ศ. 2447) และข้อตกลงเรื่อง 
ก�รปร�บปร�มก�รค้�หญิงและเด็ก ท่ีสำ�คัญท่ีสดุคือพิธสี�รเพ่ือป้องกัน ปร�บปร�ม และลงโทษก�รค้�มนุษย์ 
โดยเฉพ�ะสตรีและเด็ก (พ.ศ. 2544)
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1110 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 นับต้ังแต่ประเทศไทยประก�ศก�รค้�มนุษย์เป็นว�ระแห่งช�ติเม่ือวันท่ี 5 มิถุน�ยน พ.ศ. 2546  
ทำ�ให้หนว่ยง�นร�ชก�รในระดับกระทรวงและระดับปฏิบัติก�รในจังหวัด อำ�เภอ และตำ�บลพบกับขอ้ท้�ท�ย 
หล�ยอย�่ง เพร�ะนโยบ�ยกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ง�น 4 Ps ได้แก่

 ซึ่งในชว่งแรกเจ้�หน้�ท่ียังข�ดก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินง�น ข�ดแผนปฏิบัติก�ร ไม่เข้�ใจ
ก�รทำ�ง�นแบบทีมสหวิช�ชีพ อีกท้ังยงัไมมี่กฎหม�ยก�รค้�มนุษยโ์ดยตรง ซึง่จำ�เป็นต้องอิงนิย�มคว�มหม�ย 
ก�รแสวงประโยชน์ท�งเพศกับพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�ประเวณี พ.ศ. 2539 และ
อ้�งอิงก�รค้�มนุษย์ กฎหม�ยแรงง�น กฎหม�ยอ�ญ� และกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ม�ปรับใช้ ต่อม�จึง
พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ท่ี ทำ�คว�มเข้�ใจนิย�มคว�มหม�ยของก�รค้�มนุษย ์ก�รบูรณ�ก�รรว่มกันของหล�ย
หน่วยง�น ก�รทำ�บันทึกข้อตกลงกับกระทรวงต่�ง ๆ  และท่ีสำ�คัญรัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รมีสว่นรว่ม
ของภ�คประช�สังคม ซึ่งทำ�ให้ก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์มีก�รพัฒน�และ 
มีคว�มก้�วหน้�ของก�รทำ�ง�นท่ีเป็นระบบ รวมไปถึงคว�มพย�ย�มของภ�ครัฐในก�รทำ�บันทึกข้อตกลง 
กับประเทศเพื่อนบ้�น ซึ่งรวมถึงประเทศต้นท�งและปล�ยท�งของก�รค้�มนุษย์ 
 บุคคลท่ีมีคุณูปก�รในก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของประเทศไทยมีส่วน 
ในก�รผลักดันนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ ก�รพัฒน�บุคล�กร ก�รแสวงห�คว�มร่วมมือกับน�น�ประเทศ  
จนทำ�ให้หนว่ยง�นต่�ง ๆ  ในประเทศไทยต้ังตัวก�รทำ�ง�นได้อย�่งมีประสทิธภิ�พ ได้แก่ รศ. ดร.ส�ยสรุ ีจุติกลุ  
อดีตท่ีปรึกษ�ด้�นสตรี เด็ก เย�วชน ก�รศึกษ� และพัฒน�สังคม สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี และ
บุคคลสำ�คัญอีกท่�นหน่ึง คือ พลตำ�รวจเอก ชัชว�ลย์ สุขสมจิตร์ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิก
วุฒิสภ�และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของทกุประเทศท่ัวโลกล้วนถูกจับต�มองและ
ประเมินประสิทธผิลของทุกประเทศท่ัวโลกจ�กประเทศสหรฐัอเมรกิ� โดยประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ล 
188 ประเทศท่ัวโลกท่ีเรยีกกันว่� The Trafficking in Persons (TIP) Report และให้คะแนนท่ีเรยีกกันว่� Tier Level 
ซึง่เป็นไปต�มกฎหม�ยคุ้มครองเหยื่อก�รค้�มนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act - TVPA) พ.ศ. 2543  
ร�ยง�นน้ีจะเสนอต่อรัฐสภ�สหรัฐฯ ในเดือนมิถุน�ยนของทุกปี โดยจัดลำ�ดับเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

 เม่ือวันท่ี 5 มิถนุ�ยน พ.ศ. 2546 รฐับ�ลไทยได้ประก�ศให้ปัญห�ก�รค้�มนุษยเ์ป็นว�ระแห่งช�ติ จึงถือ 
เอ�วันดังกล่�วเป็นวันต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ของประเทศไทย และได้จัดทำ� (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติป้องกัน
และปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ (พ.ศ. 2547) ต่อม�เกิดคว�มผันผวนท�งก�รเมืองทำ�ให้กระบวนก�รบัญญัติ
กฎหม�ยล่�ช้�ออกไป และได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 
ในสมัยของ พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ โดยยกเลิกพระร�ชบัญญัติม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รค้�หญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
 ต่อม�เม่ือวันท่ี 3 เมษ�ยน พ.ศ. 2558 พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบ�ย 
“ก�รป้องกันปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์” เป็นว�ระแห่งช�ติ เร่งรัดบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของทุกกระทรวง 
ทบวง กรม เดินหน้�ขจัดอุปสรรคด้�นกฎระเบียบ พร้อมดำ�เนินก�รกับผู้กระทำ�คว�มผิดท้ังข้�ร�ชก�รและ
พลเรือนอย�่งเด็ดข�ด และได้ดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์โดยมีก�รดำ�เนินก�รท่ีสำ�คัญ ดังน้ี 
 

- แก้ไขพระร�ชบญัญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขบทลงโทษ 
ให้หนักยิ่งขึ้น 

- แก้ไขพระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 โดยกำ�หนดนิย�ม 
คว�มหม�ยและให้ครอบคลุมประเด็นเรื่องก�รค้�มนุษย์ด้�นแรงง�นม�กขึ้น

- ประก�ศใช้พระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์  
พ.ศ. 2551 ต่อม�ปี พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 4) ได้แก้ไขในเรื่องแรงง�นบังคับเพิ่มเติมให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์

1.2 สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยและสถิติจ�านวนผู้เสยีหาย

Prevention
(ก�รป้องกัน)

Protection
(ก�รปกป้องคุ้มครอง)

Prosecution
(ก�รดำ�เนินคดี)

Policy
(ก�รผลักดันนโยบ�ย) 
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ระดับที ่1 (Tier 1) 
คือ ประเทศท่ีดำ�เนินก�รสอดคล้องกับม�ตรฐ�นขัน้ต�� 
ต�มกฎหม�ยสหรัฐฯ ท้ังด้�นก�รป้องกันและบงัคับใช้ 
กฎหม�ยต่อต้�นก�รค้�มนุษยแ์ละก�รคุม้ครองผู้เสยีห�ย 
จ�กก�รค้�มนุษย์  

ระดับที ่3 (Tier 3) 
คือ ระดับต��ท่ีสุด หม�ยถึงประเทศท่ีดำ�เนินก�รไม่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นขั้นต��ต�มกฎหม�ยสหรัฐฯ และ 
ไม่พย�ย�มแก้ไข ซึง่สหรฐัฯ อ�จพจิ�รณ�ระงับก�รให้คว�มชว่ยเหลือท่ีมิใชค่ว�มชว่ยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและ 
ก�รค้�ได้ นอกจ�กน้ี ยงัอ�จไมใ่ห้งบประม�ณสนับสนุนแก่ลูกจ้�งของรัฐบ�ลประเทศ Tier 3 ในก�รเข�้รว่มโครงก�ร
แลกเปล่ียนด้�นก�รศึกษ�และวัฒนธรรม รวมท้ังคัดค้�นคว�มชว่ยเหลือท่ีรฐับ�ลประเทศน้ัน ๆ อ�จได้รบัจ�ก
สถ�บนัก�รเงินระหว่�งประเทศ เชน่ กองทนุก�รเงินระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund – IMF) 
และธน�ค�รโลก (World Bank) ได้ด้วย

ระดับที ่2 ซึ่งต้องจับตามองเปน็พิเศษ (Tier 2 Watch List) 
คล้�ยกับ Tier 2 โดยมีจำ�นวนผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษยเ์พิม่ขึน้ หรือ
ไมมี่หลักฐ�นชดัเจนว่�รฐับ�ลเพิม่คว�มพย�ย�มดำ�เนินก�รต่อต้�น 
ก�รค้�มนุษย์  

 ประเทศสหรฐัอเมรกิ�รได้ให้คะแนนกับทกุประเทศม�ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบ้�นได้ลำ�ดับ Tier ในแต่ละปีดังน้ี (นำ�เสนอข้อมูลเฉพ�ะประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น)

 ท้ังน้ี ก�รให้คะแนน Tier แต่ละประเทศของสหรฐัอเมรกิ�จะรับร�ยง�นตรงจ�กรฐับ�ลของประเทศน้ัน ๆ  
และร�ยง�นฉบับคูข่น�นท่ีรัฐบ�ลสหรฐัฯ จัดทำ�ข้ึนเอง โดยรวบรวมข้อมูลจ�กก�รสมัภ�ษณ ์ทำ�แบบสอบถ�ม
ผู้เก่ียวข้อง และลงพ้ืนท่ีไปเก็บข้อมูลภ�คสน�ม โดยร�ยง�น TIP Report ท่ีจะนำ�เสนอในช่วงปล�ยเดือน
มิถุน�ยนของทกุปี จะให้คำ�อธบิ�ยว่�รฐับ�ลแต่ละประเทศทำ�ผลง�นท่ีดีเรื่องอะไร และยังมีข้อบกพรอ่งหรอื
ปัญห�เรื่องอะไรบ้�ง อย�่งไรก็ต�ม ในปี พ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทยถูกลดระดับลงไป Tier 3 ในร�ยง�น
สถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ระบุว่�ประเทศไทยยังพย�ย�มไม่เพียงพอในก�รบังคับใช้
กฎหม�ยต่อต้�นก�รค้�มนุษย ์ซึ่งมีร�กปัญห�ม�จ�กก�รทุจรติคอรร์ปัชนัในทกุระดับ ปัญห�ก�รข�ดแคลน
ล่�ม สง่ผลให้ก�รระบุสญัช�ติและก�รปกป้องผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยแ์ละก�รสบืสวนดำ�เนินคดียงัดำ�เนิน
ก�รจับกุมผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ไม่หมด 
 ในก�รจัดก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์เป็นบทบ�ทหน้�ท่ีของกระทรวงก�รพัฒน�สังคม 
และคว�มม่ันคงของมนุษย์ กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร กองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ โดยสถ�นคุ้มครอง 
สวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษยท์ำ�หน้�ท่ีคุ้มครองสวัสดิภ�พ ฟื้ นฟเูยยีวย� ก�รชว่ยเหลือด้�นกฎหม�ย  
และเตรียมคว�มพร้อมในก�รช่วยเหลือก�รคืนสู่สังคม ก�รส่งกลับภูมิลำ�เน� รวมท้ังก�รจัดก�รบริก�ร  
ก�รชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ท่ีประสบปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในลักษณะครอบครัว ซ่ึงในประเทศไทย
มีสถ�นคุ้มครองฯ ท้ังหมด 8 แห่ง (สถ�นคุ้มครองช�ย 4 แห่ง ลำ�ดับ 1-4 และสถ�นคุ้มครองหญิง 4 แห่ง 
ลำ�ดับ 5-8) ดังน้ี

1. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ จังหวัดเชียงร�ย
2. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ จังหวัดปทุมธ�นี
3. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ จังหวัดระนอง
4. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ จังหวัดสงขล�
5. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ (บ้�นศรีสุร�ษฎร์) จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
6. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ (บ้�นน�รีสวัสด์ิ) จังหวัดนครร�ชสีม�
7. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ (บ้�นเกร็ดตระก�ร) จังหวัดนนทบุรี
8. สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ (บ้�นสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

 เม่ือเกิดเหตกุ�รค้�มนุษย ์ผู้เสยีห�ยจะถกูสง่ตัวไปยงับ้�นพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดเพื่อก�รคุ้มครอง
เบื้องต้น และต่อม�จะสง่ต่อผู้เสยีห�ยไปยงัสถ�นคุม้ครองสวัสดิภ�พฯ ในจังหวัดท่ีใกล้กับพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อย�่งเชน่ 
ผู้ช�ยท่ีตกเป็นผู้เสยีห�ย เหตเุกิดท่ีจังหวัดเชียงใหม ่จะสง่ไปยงัสถ�นคุม้ครองฯ จังหวัดเชยีงร�ย และในกรณีท่ี 
ผู้เสียห�ยเป็นผู้หญิง เหตุเกิดท่ีจังหวัดพิจิตร จะสง่ไปยังสถ�นคุ้มครองฯ (บ้�นสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
 นอกจ�กสถ�นคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ของหน่วยง�นภ�ครัฐแล้ว กฎหม�ยป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้มีระเบียบกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ว่�
ด้วยก�รจัดต้ังสถ�นคุ้มครองเอกชนเพื่อก�รช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2560 
ให้อำ�น�จหน้�ท่ีแต่องค์กรเอกชนท่ีมีศักยภ�พในก�รดแูลผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์ห้เข�้รบัชว่ยเหลือและ
คุ้มครองได้อีกด้วย ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว 2 แห่ง คือ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ และ
มูลนิธอิรุณสวัสด์ิ จังหวัดเชียงใหม่
 นับต้ังแต่ใชพ้ระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 ได้รวบรวมข้อมูลสถิติจำ�นวน 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในก�รคุ้มครองของสถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พฯ โดยต�ร�งสถิติท่ีนำ�เสนอเป็น
สถิติรูปแบบก�รแสวงประโยชน์จ�กก�รค้�มนุษย์และจำ�นวนผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์แบ่งต�มเพศและ
สัญช�ติปี พ.ศ. 2557-2561 

ตารางแสดงสถิติ Tier Level ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านปี พ.ศ. 2544 
จนถึงปจัจุบัน

1

2

2 (watch list)

3

ระดับที ่2 (Tier 2) 
คือ ประเทศท่ีดำ�เนินก�รไม่สอดคล้องกับม�ตรฐ�น 
ขั้นต��ต�มกฎหม�ยสหรัฐฯ แต่มีคว�มพย�ย�ม 
ปรับปรุงแก้ไข 

Year 2001

2

3

2

2

2

2

3

2002

2

3

3

2

2

2

2

2003

2

3

2

2

2

2

2

2004

2

3

2

2WL

2WL

2WL

3

2005

2WL

3

3

2

2

2

3

2006

2WL

3

2WL

3

2

2

3WL

2007

2WL

3

2WL

2

2

2

3

2008

2WL

3

2

2

2

2

3

2009

2WL

3

2WL

2

2

2

3

2010

2WL

3

2

2WL

2WL

2WL

2WL

2011

2WL

3

2

2

2 WL

2WL

2WL

2012

2WL

2WL

2WL

2WL

2WL

2

2WL

2013

3

2WL

2WL

2

2WL

2

2WL

2014

2WL

2WL

2WL

2WL

3

2

3

2015

2WL

2WL

2WL

2WL

3

2

3

2016

2WL

3

2

2WL

2WL

2

2WL

2017

3

2WL

2

2WL

2WL

2

2

2018

3

3

2

3

2

2

2WL

2019

3

3

2WL

2WL

2

2WL

2WL

2020

3

3

2WL

2

2

2WL

2WL

China

Burma

Cambodia

Lao

Thailand

Vietnam

Malaysia
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ตารางแสดงสถิติการปราบปรามการค้ามนุษยจ์�าแนกตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์
โดยมชิอบ (ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยข์องประเทศไทย 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560  และ 2561)

ตารางแสดงจ�านวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จ�าแนกตามเพศและสัญชาติ (ร�ยง�น 
ผลก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 
2560 และ 2561)

 อย�่งไรก็ต�ม สถิติผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์นปี พ.ศ. 2562-2563 ยงัไมมี่ก�รเผยแพรข่อ้มูลจ�กร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยข์องประเทศไทย แต่ในเว็บไซต์ของกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ 
ได้นำ�เสนอตัวเลขคดี ประเภทก�รแสวงประโยชน์ และจำ�นวนผู้เสยีห�ยไว้ (ไมร่ะบุสญัช�ติผู้เสยีห�ย) (ระบบ
ฐ�นข้อมูลของประเทศไทยด้�นก�รดำ�เนินคดีและก�รชว่ยเหลือผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์(E-AHT) : ระบบ
ออนไลน์, 2563) และในเว็บไซต์ยงัระบุข้อมูลอ่ืน เชน่ ประเภทก�รแสวงประโยชน์ และก�รตรวจสอบจำ�นวน
ผู้เสียห�ยในแต่ละจังหวัด ป ีพ.ศ.

2557 280 223 1 - 1 16 33 3 3

2558 317 245 - - - 3 30 39 -

2559 333 244 3 - - 8 32 43 3

2560 302 246 7 2 - 26 14 7 -

2561 304 249 4 5 - 8 29 6 3

รูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จ�านวน

(คด)ี ค้า
ประเวณี

สื่อ
ลามก

แสวงหา
ประโยชน์
ทางเพศ

เปน็ทาส ขอทาน แรงงาน ประมง ขูดรดี/
อ่ืน ๆ 

ป ีพ.ศ.

2557 595 190 405 303 98 29 108 57

2558 982 451 531 360 409 9 87 117 

2559 824 411 413 333 238 52 58 143

2560 455 88 367 327 53 26 30 19

2561 631 282 349 345 205 28 24 39

สัญชาติเพศ
จ�านวน

ผู้เสยีหาย
ชาย หญิง ไทย เมยีนมา กัมพูชา ลาว อ่ืนๆ

ป ีพ.ศ. จ�านวนคดี จ�านวน

ผู้ต้องหา

จ�านวน

ผู้เสยีหาย

จ�านวนผู้เสยีหายทีอ่ยู่

ในความดูแลของ พม. 

(คน)

2562 291 792 1,727 1,540

2563 132 195 225 138

 

 จ�กก�รสมัภ�ษณผู้์เสยีห�ย ง�นศึกษ�วิจัย และก�รถอดบทเรยีนของเครอืข�่ยท่ีทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�น 
ก�รค้�มนุษย ์ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับก�รค้�มนุษยจ์ะมี 3 กลุม่ใหญ ่คือ ขบวนก�รน�ยหน้�และผู้นำ�พ� ผู้เสยีห�ย และ 
ผู้แสวงประโยชน์ 

นายหน้า ผู้เสยีหาย ผู้แสวงประโยชน์

1.3 ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการค้ามนุษย ์



1716 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

1. ก�รแสวงประโยชน์ท�งเพศมีสัดสว่นจำ�นวนผู้เสียห�ยม�กท่ีสุด (ค่�เฉล่ียร้อยละ 55)
2. ก�รบังคับใช้แรงง�นในบ้�น โรงง�น สถ�นประกอบก�ร และภ�คประมง (ค่�เฉล่ียร้อยละ 42)
3. ก�รบังคับขอท�น (ค่�เฉล่ียร้อยละ 3)

 จ�กสถิติผู้เสยีห�ยในแต่ละปีมีผู้เสยีห�ยช�วไทยจำ�นวนไม่น้อย ซึง่มักจะตกเป็นผู้เสียห�ยในประเทศอ่ืน เชน่ 
อินโดนีเซยี กลุม่ประเทศตะวันออกกล�ง ญ่ีปุ่น เก�หลี  และจำ�นวนม�กมักถกูแสวงประโยชน์ท�งเพศ ผู้เสยีห�ย 
เพศหญงิจำ�นวนม�กคิดว่�ตนเองไมส่วย รูปร�่งไมดี่ มีอ�ยุม�ก แต่พบว่�หญงิไทยวัยกล�งคนจำ�นวนม�กตกเป็น 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รถูกแสวงประโยชน์ท�งเพศ  
 ผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยจ์ำ�นวนม�กใชช้วิีตด้วยคว�มทรม�น ถกูกักขัง ได้รบัอ�ห�รไมเ่พยีงพอ ถกูทำ�ร�้ย 
ติดเช้ือ HIV มีอ�ก�รท�งจิตประส�ท มีภ�พหลอนฝังอยูใ่นจิตใต้สำ�นึกของผู้เสยีห�ย บ�งกรณพีบว่�ผู้เสยีห�ย 
เม่ือได้รับก�รช่วยเหลือกลับคืนสู่สังคมได้ผันตัวเองเป็นน�ยหน้� เพื่อต้องก�รให้คนอ่ืนถูกกระทำ�เหมือนท่ี
ตนเองเคยถกูกระทำ� จะเห็นได้ว่�ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียห�ยมีคว�มรุนแรงและมีหล�ยประเด็น ดังนั้น 
ก�รติดต�มเพื่อฟื้ นฟูผู้เสียห�ยให้ใช้ชีวิตในชุมชนเดิมจึงสำ�คัญอย�่งยิ่ง  

3. ผูแ้สวงประโยชน์  คือ ผู้ท่ีได้รบัประโยชน์จ�กแรงง�นของผู้เสยีห�ยด้วยก�รบังคับ ควบคุม
ด้วยอำ�น�จ เชน่ ก�รด่�ทอ ก�รพดูเสยีงดัง ใช้อ�วุธขม่ขู ่กักขัง บังคับ ทำ�ร�้ย ยึดเอกส�รสำ�คัญ ซึง่ 
ก�รกระทำ�ดังกล่�วเพื่อให้ผู้เสยีห�ยหว�ดกลัวและยนิยอมทำ�ต�มคำ�สัง่ของผู้แสวงประโยชน์ 
นอกจ�กน้ี ยังบังคับผู้เสียห�ยในภ�วะจำ�ยอม เช่น แรงง�นขัดหน้ีทำ�ง�นชดใช้หน้ีสิน  

ก�รใช้ญ�ติหรือครอบครัวของผู้เสียห�ยเป็นตัวประกัน ก�รกล่อมให้ผู้เสียห�ยยินยอมโดยคำ�สัญญ�ต่�ง ๆ 
ก�รท่ีผู้เสียห�ยไม่ทำ�ต�มคำ�สั่งจะถูกทำ�ร้�ยต่อหน้�คนอ่ืน เพื่อทำ�ให้คนอ่ืนกลัวและไม่กล้�ขัดขืน ซ่ึง 
ก�รกระทำ�ดังกล่�วรวมถึงก�รทำ�ร้�ยเด็กเล็กให้ทำ�ง�น ขอท�น หรือเร่ข�ยดอกไม้ ข�ยทิชชู ให้ได้เงินต�ม 
ท่ีกำ�หนด ซึ่งผู้แสวงประโยชน์มักจะทำ�ร้�ยเด็กเพ่ือให้เด็กท่ีเหลือหว�ดกลัว หรือเด็กท่ีทำ�ง�นได้ต�มเป้� 
จะได้รับร�งวัล เป็นต้น

 

1.4 ผู้ทีย่ังไมถู่กระบุตัวในฐานะผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ 

 แม้ในประเทศไทยจะชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยจ์ำ�นวนม�กในทกุ ๆ  ปี เพร�ะมีก�รแจ้งเหตุ
จ�กญ�ติของผู้เสยีห�ย พลเมืองดี และตัวผู้เสยีห�ยแจ้งขอคว�มชว่ยเหลือ กระน้ันยงัมีผู้ท่ีเป็นกลุม่เสีย่งและ
ผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยท่ียังไม่ได้รับก�รชว่ยเหลือ โดยมีส�เหตุหลัก 2 ประก�ร

-  ปัญห�เรื่องสถ�นท่ีของผู้เสยีห�ย ผู้เสยีห�ยอ�จอยูใ่นพื้นท่ีปิด ห�่งไกลชุมชน ถกูกักขงั ติดต่อขอคว�ม 
ชว่ยเหลือไมไ่ด้ หรอืไมท่ร�บว่�ตนเองอยูท่ี่ไหน ท้ังน้ี ยงัมีพ้ืนท่ีท่ีค�ดว่�จะมีผู้เสยีห�ยท่ีต้องก�รคว�ม 
 ชว่ยเหลืออยู ่และมีสถิติก�รชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยกลุม่น้ีน้อยม�ก เชน่ ผู้เสยีห�ยท่ีถกูบงัคับทำ�ง�นในพื้นท่ี   
ก�รเกษตรและอยูห่่�งไกล โรงง�นท่ีมีก�รควบคุมเข้มงวด และพื้นท่ีก่อสร้�งท่ีมีรั้วรอบมิดชิด 

- กรณีท่ีมีก�รบุกชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยจำ�นวนม�ก แต่มีผู้เสียห�ยบ�งร�ยไมย่อมให้คว�มรว่มมือกับเจ้�หน้�ท่ี  
ไม่ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ อ�จเป็นเพร�ะถูกข่มขู่ ครอบครัวถูกคุกค�ม หรือหว�ดกลัวอิทธิพล   
ของผู้กระทำ�ผิด 

1. ขบวนการนายหน้าและผูน้�าพา จะเชื่อมโยงและทำ�ง�นด้วยกันเป็นระบบในก�รสรรห� 
ผู้เสยีห�ย และนำ�ไปสง่ให้กับผู้แสวงประโยชน์ โดยขบวนก�รน�ยหน้�อ�จแบง่ได้ถึง 4 กลุ่ม ดังน้ี
• นายหน้าทีไ่ปชวนผูเ้สยีหาย  จะสื่อส�รโดยตรงกับผู้เสียห�ยและครอบครวั โดยให้ขอ้มูลเท็จ
เรื่องง�น ก�รอยูอ่�ศัย สวัสดิก�ร ก�รติดต่อครอบครัว ก�รสง่เงินกลับบ�้น และคว�มสำ�เร็จท่ี 

จะเกิดขึ้น น�ยหน้�ผู้ชักชวนจะแสดงคว�มน่�เชื่อถือกับครอบครัวของผู้เสียห�ยด้วยก�รอ้�งถึง 
ผู้มีอำ�น�จบ�รมีในระดับต่�ง ๆ  ผู้ท่ีถกูหลอกจำ�นวนม�กไมมี่เงินจ่�ยเป็นค่�เดินท�ง น�ยหน้�ผู้ชกัชวน 
จะแนะนำ�ให้ข�้มแดนผิดกฎหม�ย บ�งกรณอี�จเก็บเงินล่วงหน้� อย�่งเชน่ เดินท�งจ�กเมียนม�ข�้มแดน 
ท่ีแม่สอดไปจนถึงกรุงเทพฯ มีค่�ใช้จ่�ย 15,000 บ�ท น�ยหน้�จะรับประกันก�รถูกจับได้ 3 คร้ัง 
ถ้�ถูกจับ น�ยหน้�จะพ�เดินท�งม�ใหม่ แต่ถ้�ถูกจับท้ัง 3 ครั้ง จะต้องเสียเงินใหม่อีก 15,000 บ�ท 
กรณท่ีีไมมี่เงินจ่�ยค่�เดินท�ง จะมีก�รตกลงกันว่�ให้ไปหักค่�เดินท�งจ�กน�ยจ้�งและให้น�ยจ้�งหัก 
เงินเดือน เม่ือผู้เสียห�ยหลงเชื่อ จะสง่ตัวผู้เสียห�ยให้กับน�ยหน้�พ�ข้�มแดน

 • นายหน้าพาขา้มแดน จะทำ�หน้�ท่ีรับตัวผู้เสียห�ยไว้ หล�ยกรณผู้ีเสียห�ยจะม�จ�กต่�งเมือง และ 
จะต้องม�พกัรอในบ�้นท่ีอยูใ่กล้กับช�ยแดนไทย เพ่ือรอผู้เสียห�ยคนอ่ืน บ�งกรณเีดินท�ง 10 คน จนถึง 
100 คน ก�รข�้มแดนจ�กประเทศเพ่ือนบ�้นเข�้ม�ยงัประเทศไทยจะใชเ้ส้นท�งธรรมช�ติ เม่ือข้�ม
ม�แล้วจะมีพ�หนะม�รับผู้เสียห�ยเข้�ไปยังหัวเมืองชั้นใน บ�งคร้ังเดินท�งด้วยพ�หนะท่ีดัดแปลง
ให้มีท่ีหลบซอ่นตัว บ�งกรณีจะใช้วิธเีดินท�งเท้�ในป่� 2-3 วัน (แม่สอด-กำ�แพงเพชร) เม่ือเดินอ้อม
และพ้นด่�นตรวจจะมีรถม�รับผู้ท่ีลักลอบเข้�เมือง เคยพบว่�ผู้เสียห�ยท่ีเดินลัดป่�จะได้ด่ืมน��ท่ี
ผสมย�บ้� เพื่อให้ทุกคนเดินได้เร็วต�มกำ�หนด บ�งคนถูกน�ยหน้�ขม่ขืนหรือละเมิดท�งเพศ เม่ือมี 
ผู้ม�รบัตัวผู้เสยีห�ย จะถือว่�จบภ�รกิจของน�ยหน้�พ�ข�้มแดน หรอืบ�งร�ยตกลงกับน�ยหน้�ไว้ว่� 
จะให้พ�ไปสง่ยงัจุดหม�ยต�มท่ีตกลงกันไว้แต่แรก กรณีน้ีมักจะเป็นครอบครัวหรือญ�ติของแรงง�น
ข้�มช�ติท่ีม�ทำ�ง�นในเมืองไทยอยูก่่อนแล้ว และต้องก�รให้ครอบครัวและญ�ติม�อยูด้่วยกัน

 • นายหน้าขนย้าย จะทำ�หน้�ท่ีรับตัวผู้เสียห�ยท่ีจุดนัดพบ และพ�ผู้เสียห�ยไปสง่ต�มโรงง�นหรือ
สถ�นท่ีต่�ง ๆ ต�มท่ีกำ�หนดไว้ บ�งกรณีพบว่�น�ยหน้�ขนย้�ยจะขับรถพ�ผู้เสียห�ยไปให้เจ้�ของ
โรงง�นเลือกตัวเข้�ม�ทำ�ง�น ในหล�ยกรณีท่ีน�ยหน้�ขนย้�ยจะพ�ผู้เสียห�ยไปส่งให้กับน�ยหน้�
หน้�โรงง�นอีกต่อหน่ึง

 • นายหน้าหน้าโรงงาน จะรบัตัวผู้เสยีห�ยไว้ และคัดตัวนำ�ไปสง่ยงัโรงง�น สถ�นประกอบก�รต่�ง ๆ  
เพื่อให้น�ยจ้�งเลือก บ�งร�ยอ�จถูกสง่ไปทำ�ง�นในพื้นท่ีเกษตร ก่อสร้�ง เป็นต้น

 จ�กขบวนก�รน�ยหน้�ท่ีกล่�วม�จะพบว่�มีน�ยหน้�ถึง 4 คน โดยน�ยหน้�คนท่ี 1 จะรูจั้กน�ยหน้�คนท่ี 2 
แต่จะไม่รู้จักน�ยหน้�คนท่ี 3-4  และน�ยหน้�คนท่ี 2 จะรู้จักน�ยหน้�คนท่ี 1 และ 3 แต่จะไม่รู้จักน�ยหน้�
คนท่ี 4 ดังน้ัน ขบวนก�รน�ยหน้�ท่ีมีหล�ยคนและทุกคนไม่ได้รูจั้กกันทำ�ให้ก�รสืบสวนและจับกมุของตำ�รวจ
จับตัวน�ยหน้�คนแรกไม่ได้ ทำ�ให้น�ยหน้�ผู้ชักชวนยังคงทำ�หน้�ท่ีหลอกเหยื่อต่อไปในชุมชนต้นท�ง 

2. ผูเ้สยีหาย จ�กสถิติก�รค้�มนุษยต้ั์งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนัจะเห็นได้ว่�มีจำ�นวน 
ผู้เสยีห�ยผู้หญิงม�กกว่�ผู้ช�ย ซึง่จำ�นวนผู้เสยีห�ยผู้หญงิสว่นใหญพ่บว่�มีสดัสว่นอ�ยุต��กว่� 
18 ปี ม�กกว่�ผู้ท่ีมีอ�ยุม�กกว่� 18 ปี ซึง่อ�จกล่�วได้ว่�ผู้เสยีห�ยท่ีมีสัดสว่นม�กท่ีสดุคือผู้หญงิ
อ�ยุต��กว่� 18 ปี โดยต�มกฎหม�ยถือว่�เป็นเด็ก และรูปแบบก�รค้�มนุษยใ์นประเทศไทยท่ี 
เกิดขึ้นบอ่ยจะพบ 3 รูปแบบหลัก คือ



1918 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

บทที ่

กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

 ปัญห�ก�รค้�มนุษยเ์ป็นปัญห�ส�กล มีคว�มเชื่อมโยงกับอ�ชญ�กรรมข�้มช�ติ อย�่งเชน่ ผู้เสยีห�ยตกเป็น 
ผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์นประเทศไทย แต่มีขบวนก�รน�ยหน้�ล่อลวงผู้เสยีห�ยม�จ�กประเทศเพื่อนบ�้น 
อย่�งไรก็ต�ม หน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยของแต่ละประเทศได้ร่วมมือทำ�ง�นปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์
ระหว่�งประเทศรว่มกัน 
 นับต้ังแต่น�น�ช�ติได้รว่มลงน�มในสนธสิญัญ�ระหว่�งประเทศ “พธิสี�รของสหประช�ช�ติเพื่อป้องกัน 
ปร�บปร�ม และลงโทษก�รค้�มนุษยใ์นเด็กและสตรี” เม่ือเดือนธนัว�คม พ.ศ. 2543 ทำ�ให้ประเทศท่ีลงน�ม
ในพธิสี�รฯ จะต้องดำ�เนินก�รเพื่อพฒัน�และประก�ศใชก้ฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์โดย
ประเทศไทยได้จัดทำ� (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 และ
ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ในปี พ.ศ. 2551 
 ในก�รพัฒน�และจัดทำ�กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของแต่ละประเทศจะพิจ�รณ�
ข้อคว�มในพธิสี�รฯ เพ่ือนำ�ม�ปรบัและประยุกต์ให้เข้�กับบรบิทและข้อกฎหม�ยอ่ืนในประเทศของตน ท้ังน้ี 
พระร�ชบัญญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 ของประเทศไทยจะเช่ือมโยงกับกฎหม�ยอ่ืน 
เชน่ พระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พ.ศ. 2522 พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 พระร�ชบัญญัติ
ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระร�ชบญัญติัว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และกฎหม�ยอ่ืนอีกหล�ยฉบับ 
 อย่�งไรก็ต�ม ก�รประก�ศใช้กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของแต่ละประเทศขึ้นอยู่
กับคว�มพร้อมในก�รจัดทำ�กฎหม�ยของแต่ละประเทศ หรือบ�งประเทศยังไม่ประก�ศใช้กฎหม�ยก�รค้�
มนุษย์ อ�ทิ ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์โดยเฉพ�ะ แต่ใช้กฎหม�ย
อ�ญ�และกฎหม�ยอ่ืนท่ีมีอยูแ่ล้ว เพื่อเทียบเคียงกับนิย�มและองค์ประกอบของก�รค้�มนุษย์ต�มพิธสี�รฯ 
ในก�รลงโทษผู้กระทำ�ผิด และใช้นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ระดับ
ประเทศเพื่อแก้ไขและตอบสนองต่อปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในประเทศของตน  

 
2.1 ความหมายและองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย

 “ก�รค้�มนุษย”์ มีคว�มหม�ยท่ีบัญญติัไว้ต�มพธิสี�รป�เลอรโ์ม (Palermo) ซ่ึงเป็นสนธสิญัญ�ระหว่�ง
ประเทศฉบับสำ�คัญท่ีมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันและต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ มีชื่ออย�่งเป็นท�งก�รว่� “พิธสี�ร
ของสหประช�ช�ติเพื่อป้องกัน ปร�บปร�ม และลงโทษก�รค้�มนุษย์ในเด็กและสตรี” (United Nations 
Protocol to Prevent, Suppress, and Punish the Trafficking in Persons of Women and Children) 
ได้รับก�รลงน�มโดย 120 ประเทศจ�ก 148 ประเทศท่ีเข้�ร่วมประชุมท่ีเมืองป�เลอร์โม ประเทศอิต�ลี  
เม่ือเดือนธนัว�คม พ.ศ. 2543 โดยประเทศไทยได้ลงน�มรับพิธสี�รน้ีเม่ือเดือนธนัว�คม พ.ศ. 2544 และยัง
ได้เข้�เป็นภ�คีอนุสญัญ�ฯ และพธิสี�รว่�ด้วยก�รป้องกัน ปร�บปร�ม และลงโทษก�รค้�มนุษยฯ์ ต้ังแต่วันท่ี 
16 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556  (ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์, ระบบออนไลน์) 
และประเทศในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น��โขงได้ลงน�มในพิธีส�รของสหประช�ช�ติเพื่อป้องกัน ปร�บปร�ม 
และลงโทษก�รค้�มนุษย์ในเด็กและสตรี โดยแต่ละประเทศได้ลงน�มต�มช่วงเวล�ดังน้ี ประเทศไทย 
ลงน�มปี พ.ศ. 2544, กัมพูช� ลงน�มปี พ.ศ. 2550, สปป.ล�ว ลงน�มปี พ.ศ. 2546, เมียนม� ลงน�มปี พ.ศ. 
2547 และเวียดน�ม ลงน�มปี พ.ศ. 2555 (เพื่อนนำ�ท�งปัญญ�ไว : หน้� 6)
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คำ�นิย�มก�รค้�มนุษย์ในพิธีส�รป�เลอร์โม (Palermo) คือ “ก�รจัดห� ก�รขนส่ง ก�รส่งต่อ ก�รจัดให้อยู่
อ�ศัย หรือก�รรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีก�รขู่เข็ญ หรือด้วยก�รใช้กำ�ลัง หรือด้วยก�รบีบบังคับในรูปแบบอ่ืน
ใด ด้วยก�รลักพ�ตัว ด้วยก�รฉอ้โกง ด้วยก�รหลอกลวง ด้วยก�รใชอ้ำ�น�จโดยมิชอบ หรอืด้วยก�รใชส้ถ�นะ 
คว�มเส่ียงภัยจ�กก�รค้�มนุษย์โดยมิชอบ หรือมีก�รให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคว�ม
ยินยอมของบุคคลผู้มีอำ�น�จ ควบคมุบุคคลอ่ืนเพื่อคว�มมุง่ประสงค์ในก�รแสวงประโยชน์ ก�รแสวงประโยชน์
อย่�งน้อยท่ีสุดให้รวมถึงก�รแสวงห�ประโยชน์จ�กก�รค้�ประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือก�รแสวงประโยชน์
ท�งเพศในรูปแบบอ่ืน ก�รบงัคับใชแ้รงง�นหรือบริก�ร ก�รเอ�คนลงเป็นท�สหรือก�รกระทำ�อ่ืนเสมือนก�ร
เอ�คนลงเป็นท�ส ก�รทำ�ให้ตกอยูใ่ต้บงัคับ หรอืก�รตัดอวัยวะออกจ�กร�่งก�ย” จ�กนิย�มคว�มหม�ยของ
ก�รค้�มนุษยใ์นพธิสี�รป�เลอรโ์ม (Palermo) ประเทศท่ีลงน�มในพิธสี�รฯ จะนำ�คำ�นิย�มของก�รค้�มนุษย์ 
ม�พัฒน�เป็นกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ในประเทศของตน รวมถึงประเทศไทย ท้ังน้ี  
ก�รค้�มนุษย์มี 3 องค์ประกอบหลักท่ีสัมพันธกั์บนิย�ม
 - ก�รจัดห� หลอกลวง ผู้เสียห�ย (ก�รกระทำ�)

- ก�รจัดสง่ผู้เสียห�ยไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง (วิธกี�ร)
- ก�รรับตัวผู้เสียห�ย และห�ประโยชน์จ�กผู้เสียห�ย (วัตถุประสงค์)

 พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ระบุองค์ประกอบคว�มผิดของ 
ก�รค้�มนุษย์ 3 องค์ประกอบสำ�คัญ ดังน้ี

การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธ ี
การขูเ่ข็ญ หรอืด้วยการใชก้�าลัง หรอืด้วยการบบีบงัคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว  
ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรอืด้วยการใช้สถานะ
ความเสีย่งภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรอืมกีารให้ หรอืรบัเงิน หรอืผลประโยชน์
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�านาจ ควบคุมบุคคลอ่ืนเพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อยา่งน้อยทีส่ดุใหร้วมถึงการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณขีองบุคคลอ่ืนหรอืการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ
อ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรอืบรกิาร การเอาคนลงเป็นทาสหรอืการกระท�าอ่ืนเสมือน
การเอาคนลงเป็นทาส การท�าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 

1. การกระท�า 

 (Act ถูกกระท�าอยา่งหน่ึงอยา่งใด)

2. วิธกีาร (Means) ถูกกระท�าด้วย

 วิธกีารอยา่งหน่ึงอยา่งใด

3. วัตถุประสงค์ (Purpose) ถูกกระท�า 

 เพื่อแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

1. มีก�รจัดห� - เป็นธุระจัดห� ซื้อ 

ข�ย จำ�หน่�ย 

2. มีก�รนำ�พ�ไป - พ�ม�จ�ก สง่

ไปยังท่ีใดท่ีหน่ึง

3. มีก�รรับตัวเอ�ไว้ - รับไว้  

หน่วงเหน่ียว กักขัง จัดให้อยู่

อ�ศัย

1. ขม่ขู ่

2. ใช้กำ�ลังบังคับ 

3. ลักพ�ตัว 

4. ฉ้อฉล 

5. หลอกลวง 

6. ใช้อำ�น�จโดยมิชอบ

7. ใช้อำ�น�จครอบงำ�บุคคลด้วย

เหตุท่ีอยูใ่นภ�วะอ่อนด้อยท�ง

ร�่งก�ย จิตใจ ก�รศึกษ� หรือ

ท�งอ่ืนใดโดยมิชอบ 

8. ขูเ่ข็ญว่�จะใช้กระบวนก�รท�ง

กฎหม�ยโดยมิชอบ โดยให้เงิน

หรือผลประโยชน์อย�่งอ่ืนแก่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลน้ันให้ 

คว�มยินยอมแก่ผู้กระทำ�ผิดใน

ก�รแสวงห�ประโยชน์จ�ก 

บุคคลท่ีตนดูแล

1. ก�รแสวงประโยชน์จ�กก�รค้�

ประเวณี

2. ก�รผลิตหรือเผยแพรวั่ตถุหรือ

สื่อล�มก

3. ก�รแสวงประโยชน์ท�งเพศ

 รูปแบบอ่ืน

4. ก�รเอ�คนลงเป็นท�ส

5. ก�รนำ�คนม�ขอท�น

6. ก�รบังคับใช้แรงง�นหรือ

บริก�ร

7. ก�รบังคับตัดอวัยวะเพื่อก�รค้�

8. ก�รอ่ืนใดท่ีคล้�ยคลึงอันเป็น 

ก�รขูดรีด

 ก�รพิจ�รณ�ว่�ผู้ใดเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์จะต้องครบองค์ประกอบท้ัง 3 หัวข้อ 

 กรณีท่ีผู้เสียห�ยเป็นเด็ก (อ�ยุต��กว่� 18 ปี) ไม่จำ�เป็นต้องมีองค์ประกอบข้อ 2

 เม่ือวันท่ี 6 เมษ�ยน พ.ศ. 2562 ได้ตร�พระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิม่เติมพระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยส�ระสำ�คัญได้แก้ไขเรื่องก�รบังคับใช้แรงง�นให้มีคว�มชัดเจนม�กยิ่งขึ้น 



2322 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

ตารางแสดงผู้กระท�าผดิฐานค้ามนุษยแ์ละบทลงโทษปรบัและจ�าคกุตามกฎหมายปอ้งกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 2.2 บทลงโทษการค้ามนุษย์

 ประเทศไทยได้ดำ�เนินง�นเพื่อก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อย่�งจริงจังและต่อเน่ือง โดย
มีคว�มต่อเน่ืองในก�รพัฒน�กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ ดังน้ี

- พ.ศ. 2547 (ร�่ง) พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ….. (คว�มผันผวนท�ง 
ก�รเมืองทำ�ให้ก�รเสนอกฎหม�ยฉบับน้ีเกิดคว�มล่�ช้�)

- พ.ศ. 2551 ประก�ศใช้พระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 มีผลบงัคับใช้ 
ต้ังแต่วันท่ี 5 มิถุน�ยน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

- พ.ศ. 2558 แก้ไขพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 โดย
มีก�รแก้ไขบทลงโทษให้หนักยิ่งขึ้น

- พ.ศ. 2560 แก้ไขพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 โดย
ก�รกำ�หนดนิย�มคว�มหม�ยและให้ครอบคลุมประเด็นเรื่องก�รค้�มนุษย์ด้�นแรงง�นม�กขึ้น

- พ.ศ. 2562 ประก�ศใช้พระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิม่เติมพระร�ชบญัญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ 
พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 6 เมษ�ยน พ.ศ. 2562 (ฉบบัท่ี 4) โดยแก้ไขในเร่ืองแรงง�นบงัคับให้เพ่ิมเติมเป็น 
สว่นหน่ึงของกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์

 

ผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ โทษปรบัและโทษจ�าคุก

กระทำ�ก�รดังต่อไปน้ีมีคว�มผิดและต้องรบัโทษเท่�กับผู้กระทำ�คว�มผิด 

ฐ�นค้�มนุษย์ (ม�ตร� 7)

- สนับสนุนก�รทำ�ผิดก�รค้�มนุษย์

- ให้ทรัพย์สินผู้กระทำ�ผิด ให้ ท่ีประชุม หรือให้ ท่ีพักพิง 

ผู้กระทำ�ผิด 

- ชว่ยผู้กระทำ�ผิดไม่ให้ถูกจับกุม

- รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำ�ผิด 

ไม่ถูกจับ

- ชักชวน  ชี้แนะ  หรือติดต่อบุคคลให้เข้�ไปเป็นส่วนหน่ึงของ

สม�ชิกองค์กรอ�ชญ�กรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รค้�มนุษย์

ขึน้อยูกั่บพฤติก�รณข์องผู้กระทำ�ผิดว่�กระทำ�

กับผู้เสียห�ยอย�่งไร ลักษณะก�รแสวงประโยชน์

ก�รค้�มนุษย ์จำ�นวนผู้เสยีห�ย  อ�ยุผู้เสยีห�ย 

และก�รทำ�ร้�ยผู้เสียห�ยอย�่งไร

ผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ โทษปรบัและโทษจ�าคุก

ผู้ท่ีชว่ยตระเตรียมเพื่อชว่ยก�รกระทำ�ผิดค้�มนุษย์ (ม�ตร� 8) 

สมคบกัน 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ�ก�รค้�มนุษย์ (ม�ตร� 9)

แต่ถ้�ผู้น้ันลงมือกระทำ�คว�มผิดด้วย ก็รบัโทษเท่�กับก�รกระทำ�ผิดฐ�น

ค้�มนุษย์

รว่มกันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไปกระทำ�ก�รค้�มนุษย์ (ม�ตร� 10)

ผู้อยูใ่นเครือข�่ยก�รกระทำ�ผิด รูเ้ห็นก�รกระทำ�ผิด แม้จะไมไ่ด้ลงมือเอง 

ก็มีคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์

ทำ�ก�รค้�มนุษย์นอกประเทศไทยมีโทษและต้องรับโทษในประเทศไทย 

(ม�ตร� 11)

แอบอ้�งเป็นเจ้�หน้�ท่ีรัฐและกระทำ�ผิดฐ�นค้�มนุษย์ (ม�ตร� 12)

เจ้�หน้�ท่ีรฐั นักก�รเมืองทกุระดับ พนักง�นรฐัวิส�หกิจ พนักง�นองค์กร

ต�มรัฐธรรมนูญกำ�หนดทำ�ผิดฐ�นค้�มนุษย์ (ม�ตร� 13)

กระทำ�ผิดค้�มนุษยเ์ป็นคว�มผิดมูลฐ�นต�มพระร�ชบัญญติัป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ม�ตร� 14) ผู้เสยีห�ยได้รบัอันตร�ยส�หัสหรอื

ต�ยเป็นคว�มผิดมูลฐ�นต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รฟอกเงิน (ม�ตร� 14 ฉบับแก้ไข 3)

กระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ (ม�ตร� 52)

กระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์กับผู้ท่ีอ�ยุ 15 ปี–ไมเ่กิน 18 ปี (ม�ตร� 52)

รับโทษ 1 ใน 3 (เช่น ถ้�ศ�ลสั่งจำ�คุก 3 ปี  

ก�รรับโทษ 1 ใน 3 หม�ยถึงก�รรับโทษ 1 ปี  

เท่�น้ัน)

 รับโทษ 1 ใน 2

รับโทษเป็น 2 เท่�ของคว�มผิดน้ัน

ขึน้อยูกั่บพฤติก�รณ์ของผู้กระทำ�ผิดว่�กระทำ�

กับผู้เสยีห�ยอย�่งไร ลักษณะก�รแสวงประโยชน์

ก�รค้�มนุษย ์จำ�นวนผู้เสยีห�ย  อ�ยุผู้เสยีห�ย 

และก�รทำ�ร้�ยผู้เสียห�ยอย�่งไร

รับโทษเพิ่มเป็น 2 เท่�

รับโทษเพิ่มเป็น 2 เท่�

ต้องตรวจสอบทรัพย์สินท่ีได้ม�โดยมิชอบ 

เข้�ข่�ยฟอกเงินหรือไม่ ยึดทรัพย์ส่วนท่ี 

ได้ม�โดยมิชอบ

จำ�คกุ 4-10 ปี ปรบัต้ังแต่ 80,000–200,000 บ�ท

จำ�คกุ 6–12 ปี ปรบัต้ังแต่ 120,000–240,000 

บ�ท



2524 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

2.3 อะไรทีไ่มใ่ชก่ารค้ามนุษย์

 สิง่ท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�มสบัสนว่�อะไรคือก�รค้�มนุษยห์รอืไม่ใชก่�รค้�มนุษย ์มีข้อพจิ�รณ�หลักคือเรื่อง
พฤติกรรมของผู้กระทำ�ผิด และสิ่งท่ีผู้เสียห�ยได้รับผลกระทบ โดยประเด็นท่ีอ�จจะเก่ียวข้องว่�เป็นก�รค้�
มนุษย์หรือไม่ มีดังน้ี

- การเข้าเมอืงโดยไมถ่กูต้องตามกฎหมาย เน่ืองจ�กประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ�้น 
เป็นระยะท�งย�ว ทำ�ให้มีก�รเข�้ม�ยงัประเทศไทยโดยไมถู่กต้องต�มกฎหม�ยจำ�นวนม�ก ซ่ึงผู้หลบหนี 
เข้�เมืองน้ันจะมีท้ังผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และผู้ท่ีมีเจตน�เข้�เมืองผิดกฎหม�ย 
ก�รพิจ�รณ�ว่�ก�รหลบหนีเข้�เมืองเป็นก�รค้�มนุษย์หรือไม่มีขั้นตอนและหลักก�รพิจ�รณ� ดังน้ี 

• ผู้หลบหนีเข้�เมืองถูกตำ�รวจจับ ไม่ว่�จะอยู่ในระหว่�งก�รเดินท�ง ท่ีพัก หรือท่ีทำ�ง�น ตำ�รวจชุด
จับกมุจะต้องพจิ�รณ�ว่�ผู้หลบหนีเข�้เมืองถกูกระทำ�ต�มองค์ประกอบ 3 ข้อของก�รค้�มนุษยห์รือไม่  
ถ้�จำ�เป็นอ�จจะต้องเชิญทีมสหวิช�ชีพม�ชว่ยสัมภ�ษณ์คัดแยกฯ

• สัมภ�ษณ์คัดแยกฯ และสรุปผลว่�ไม่ใช่ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์หรือผู้เสียห�ยต�มกฎหม�ยอ่ืน
ถือว่�ผู้น้ันเป็นบุคคลต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง มีคว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พ.ศ. 
2522 ซึ่งจะถูกสง่ตัวไปยังสำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมืองเพื่อรอผลักดันกลับประเทศต้นท�ง

• กรณท่ีีผู้หลบหนีเข้�เมืองถกูจับระหว่�งก�รเดินท�ง และยังไมมี่ก�รแสวงประโยชน์ใดจ�กผู้หลบหนี
เข้�เมือง แต่มีข้อมูลท่ีพิสูจน์ได้แน่ชัดว่�เม่ือผู้หลบหนีเข้�เมืองไปถึงจุดหม�ยปล�ยท�งจะถูกแสวง
ประโยชน์จ�กก�รค้�มนุษยแ์น่นอน ผู้น้ันยอ่มได้รับก�รคุ้มครองในฐ�นะผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ 

- การจ้างงานแรงงานข้ามชาติด้วยวิธทีีผ่ดิกฎหมาย หรอืแรงง�นข้�มช�ติท่ีไมมี่เอกส�รก�รเข�้เมือง
และใบอนุญ�ตทำ�ง�น ก�รจ้�งแรงง�นด้วยวิธท่ีีผิดกฎหม�ยซึ่งไม่ได้มีสภ�พบังคับให้ทำ�ง�น กักขัง 
หรือไมไ่ด้แสวงประโยชน์จ�กแรงง�นไมถื่อว่�เป็นก�รค้�มนุษย ์แต่ถือเป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ยคน
เข้�เมืองและกฎหม�ยแรงง�น 

- การเอาเปรยีบแรงงาน กรณนี�ยจ้�งจ่�ยค่�จ้�งไม่ครบต�มท่ีตกลงกัน มีช่ัวโมงก�รทำ�ง�นท่ีย�วน�น 
หรอืง�นท่ีทำ�หนักม�ก หรอืก�รทำ�ง�นท่ีนอกเหนือไปจ�กท่ีตกลงกัน ให้พิจ�รณ� 3 องค์ประกอบของ
ก�รค้�มนุษยว่์�ครบหรอืไม่ เชน่ ถกูหลอกลวง ถกูบังคับ หรอืทำ�ร�้ยเพ่ือให้ทำ�ง�น ถกูกักขงัหลบหนี 
ไม่ได้ ถูกยึดเอกส�ร หรือถูกแสวงประโยชน์ใด ๆ หรือไม่ ซึ่งถ้�ไม่ครบองค์ประกอบท้ัง 3 ข้อ ก็จะ
เป็นก�รกระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยแรงง�น  

- การใช้แรงงานเด็ก ภ�ยใต้กฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ กรณีท่ีผู้เสียห�ยเป็น
เด็ก (อ�ยุต��กว่� 18 ปี) ไม่ต้องพิจ�รณ�องค์ประกอบท่ี 2 (วิธีก�ร - Means) เน่ืองจ�กกฎหม�ย
แรงง�นของไทยอนุญ�ตให้เด็กทำ�ง�นได้ โดยได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นตรวจแรงง�นในจังหวัด 
น้ัน โดยมีกฎและระเบียบข้อห้�ม เชน่ ไม่ให้ทำ�ง�นกับส�รเคมีอันตร�ย ก�รยกของหนัก ก�รทำ�ง�น 
กล�งคืน ฯลฯ ดังน้ัน ก�รใช้เด็กทำ�ง�นต�มระเบียบของกฎหม�ยแรงง�นจึงไม่ผิดกฎหม�ย 
กรณีท่ีสงสัยว่�จะเป็นก�รค้�มนุษย์หรือไม่ให้พิจ�รณ�ว่�มีก�รล่อลวง นำ�พ�ม� หน่วงเหน่ียว 
กักขัง และมีก�รแสวงประโยชน์จ�กเด็กหรือไม่ กรณีท่ีจ่�ยเงินค่�จ้�งเด็กท่ีทำ�ง�นน้อยกว่� 
ท่ีควร หรือให้เด็กทำ�ง�นข�ยก๋วยเต๋ียวตอนกล�งคืนอ�จเข้�ข�่ยคว�มผิดต�มกฎหม�ยแรงง�น

 

ผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ โทษปรบัและโทษจ�าคุก

กระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์กับผู้ท่ีอ�ยุไม่เกิน 15 ปี (ม�ตร� 52)

บังคับขม่ขืนใจผู้อ่ืนให้ทำ�ง�นหรือให้บริก�รอย�่งใดอย�่งหน่ึง ดังน้ี 

(ม�ตร� 52/1 ฉบับแก้ไข 3)

 (1) ทำ�ให้กลัวว่�จะเกิดอันตร�ยต่อร่�งก�ย  เสรีภ�พ  ชื่อเสียง   

  หรือทรัพย์สินของบุคคลน้ันเองหรือของผู้อ่ืน 

 (2) ขูเ่ข็ญด้วยประก�รใด ๆ 

 (3) ใช้กำ�ลังทำ�ร้�ย 

 (4) ยึดเอกส�รสำ�คัญประจำ�ตัวของบุคคลน้ันไว้

 (5) นำ�ภ�ระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผู้อ่ืนม�เป็นส่ิงผูกมัด 

  โดยมิชอบ

 (6) กระทำ�อย�่งใดคล้�ยคลึงกับท่ีกล่�วม� 

ต�ม 6  ขอ้ท่ีกล่�วม� ผู้อ่ืนอยูใ่นภ�วะท่ีไมส่�ม�รถขดัขนืได้  ผู้น้ันกระทำ�

คว�มผิดฐ�นบังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร

กระทำ�ผิดฐ�นค้�มนุษย์จนทำ�ให้ผู้เสียห�ยได้รับอันตร�ยส�หัสหรือเป็น

โรคร้�ยแรงซึ่งอ�จเป็นอันตร�ยต่อชีวิต 

ถ้�ทำ�ผิดฐ�นค้�มนุษย์บังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร (ต�มม�ตร� 6/1)  

(ม�ตร� 52/1 ฉบับแก้ไข 3) จนทำ�ให้ผู้เสียห�ยเสียชีวิต 

นิติบุคคล (เช่น บริษัท ห้�งร้�น หจก. ฯลฯ) กรรมก�ร ผู้จัดก�ร หรือ 

ผู้เก่ียวข้อง ได้สัง่ก�ร หรอืละเว้นก�รสัง่ก�ร จนทำ�ให้เกิดเหตกุ�รค้�มนุษย์ 

ผู้น้ันถือว่�กระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ (ม�ตร� 9 ฉบับแก้ไข 3)

จำ�คกุ 8–15 ปี ปรบัต้ังแต่ 160,000–300,000 

บ�ท

จำ�คุก 6 เดือน–4 ปี 

ปรับต้ังแต่ 50,000–400,000 บ�ท 

ต่อผู้เสยีหาย 1 คน หรือท้ังจำ�ท้ังปรับ

โทษจำ�คุกต้ังแต่ 8–20 ปี และปรับต้ังแต่ 

800,000–2,000,000 บ�ท หรือจำ�คุกตลอด

ชีวิต

จำ�คุกตลอดชีวิต หรือประห�รชีวิต

ขึน้อยูกั่บพฤติก�รณข์องผู้กระทำ�ผิดว่�กระทำ�

กับผู้เสียห�ยอย�่งไร ลักษณะก�รแสวงประโยชน์

ก�รค้�มนุษย ์จำ�นวนผู้เสยีห�ย  อ�ยุผู้เสยีห�ย 

และก�รทำ�ร้�ยผู้เสียห�ยอย�่งไร
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2.4 กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วกับการค้ามนุษย์ 

 พระร�ชบัญญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 มีบทลงโทษท�งอ�ญ�ท่ีสูงถึงประห�รชีวิต 
รวมถึงโทษท�งแพง่และก�รจ่�ยค่�สนิไหมทดแทน นอกจ�กน้ี ยงัมีกฎหม�ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อก�รดำ�เนินคดี 
กับผู้กระทำ�ผิดและก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยต�มต�ร�งน้ี
 

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การด�าเนินการ

พระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง พ.ศ. 2522

พระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่

จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รมีสว่นรว่มในองค์กรอ�ชญ�กรรม 

ข้�มช�ติ พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงว่�ด้วยก�รนำ�คนต่�งด้�วม�ทำ�ง�นกับน�ยจ้�งในประเทศ 

พ.ศ. 2559

ดำ�เนินคดีกับผู้นำ�พ�แรงง�นข้�มช�ติเข�้เมือง

โดยผิดกฎหม�ย ผู้ให้ท่ีพักพิง

กระทรวงยุติธรรมจ่�ยเงินชดเชยให้กับ

ผู้เสยีห�ยในคดีอ�ญ� ซ่ึงรวมถึงคดีค้�มนุษย์

เพื่อให้อำ�น�จกับเจ้�หน้�ท่ีในก�รคุ้มครอง 

ผู้ท่ีจะม�เป็นพย�นในคดีค้�มนุษย์

เรียกร้องค่�แรงท่ีน�ยจ้�งไม่ยอมจ่�ยให้กับ

ผู้เสียห�ย

คุ้มครองเด็กผู้เสียห�ย ลงโทษผู้ปกครองท่ี

ปล่อยปละละเลยเด็กผู้เสียห�ย

ก�รค้�มนุษยเ์ป็นคว�มผิดมูลฐ�นต�มกฎหม�ย

ฟอกเงินต้องตรวจสอบและยดึทรพัยผู้์กระทำ�ผิด 

ในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับก�รค้�มนุษย์

ก�รดำ�เนินคดีผู้เก่ียวข้องกับอ�ชญ�กรรม 

ข้�มช�ติ รวมถึงก�รค้�มนุษย์

ระเบียบก�รว่�จ้�งแรงง�นข้�มช�ติเข้�ม�

ทำ�ง�นกับน�ยจ้�ง

ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2551 ในมาตรา 41 ได้ห้ามมใิหพ้นักงานสอบสวน 

ด�าเนินคดกัีบผูเ้สยีหายในความผดิฐานอยูใ่นราชอาณาจักร 

โดยไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ความผดิฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ปลอมหรอื

ใชซ้ึง่หนังสอืเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา 

ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปราม 

การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน 

แนะน�าตัว ติดตาม หรอืรบเรา้บุคคลเพื่อค้าประเวณ ี

และการเข้าไปม่ัวสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อ 
ค้าประเวณี ความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�างานโดย 

ไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของ 

คนต่างด้าว
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2.5 รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

 ก�รแสวงห�ประโยชน์โดยมิชอบในคว�มผิดฐ�นค้�มนุษยต์�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 มี 8 รูปแบบ (สมพงษ์ เย็นแก้ว, รูปแบบก�รค้�มนุษย์)

 1) การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือก�รนำ�มนุษย์ไปข�ยบริก�รท�งเพศอันเป็นคว�มผิด 
ต�มพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�ประเวณี พ.ศ. 2539 อีกกรรมหน่ึงด้วย
 ก�รแสวงประโยชน์จ�กก�รค้�ประเวณี กรณผู้ีเสียห�ยมีอ�ยุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณข์ึน้ไปจะเข�้ข�่ยคว�มผิด 
ฐ�นค้�มนุษย์ได้น้ัน ผู้น้ันต้องถูกข่มขู่ ใช้กำ�ลังบังคับ ฯลฯ ซึ่งหม�ยถึงก�รไม่สมัครใจน่ันเอง แต่ถ้�เป็นเด็ก
อ�ยุยังไม่ถึง 18 ปี แม้ไม่มีก�รขม่ขูห่รือใช้กำ�ลังบังคับ ก็ถือเป็นคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์แล้ว และก�รแสวงห�
ประโยชน์จะเพื่อประโยชน์ท�งตรงหรือท�งอ้อมก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นตัวเงินเพียงอย�่งเดียว
 2) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน ก�รใช้เรื่องท�งเพศ (Sexuality) เป็นเครื่องมือใน 
ก�รแสวงห�ประโยชน์หรือให้ข�ยสินค้�ได้ แต่ก�รกระทำ�น้ันต้องเป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยอย่�งอ่ืนด้วย 
อ�ทิ ก�รเปลือยก�ย ซึ่งเป็นก�รแสดงล�มกอน�จ�รในสถ�นท่ีส�ธ�รณะหรือแสดงสิ่งท่ีน่�อับอ�ยต่อหน้�
ธ�รกำ�นัล จึงจะเข้�ลักษณะคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ กรณีรูปแบบน้ีถ้�เป็นผู้ใหญต้่องขม่ขูห่รือใช้กำ�ลังบังคับ
จึงจะเป็นคว�มผิด ถ้�เป็นเด็กไม่ต้องมีก�รขม่ขูห่รือใช้กำ�ลังบังคับก็เป็นคว�มผิด
 3) การผลิตหรอืเผยแพรวั่ตถุหรอืสื่อลามก สื่อล�มก หม�ยถึง ก�รแสดงออกในรูปภ�พเปลือย เห็น
อวัยวะเพศ มีเน้ือห�รว่มเพศ กระตุ้นทำ�ให้เกิดคว�มใครท่�งก�ม�รมณ ์ปร�กฏได้ในส่ือทุกรูปแบบ คลิปวิดีโอ 
ก�ร์ตูน หรือก�รเขียนพรรณน�ให้เกิดจินตน�ก�ร

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การด�าเนินการ

พระร�ชบัญญัติวิธพีิจ�รณ�คดีค้�มนุษย์ พ.ศ. 2559

พระร�ชบญัญติัว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550

พระร�ชบัญญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560

พระร�ชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รค้�มนุษย์  พ.ศ.  2551, พ.ศ. 2562

ก�รดำ�เนินก�รในระบบยุติธรรม และบทบ�ท

หน้�ท่ีของผู้เก่ียวข้อง

ก�รกระทำ�ผิดท�งคอมพิวเตอร์ท่ีพัวพันกับ

ก�รค้�มนุษย์ 

กำ�หนดบทลงโทษเพิ่มขึ้น โทษปรับคิดจ�ก

จำ�นวนผู้เสยีห�ยต่อร�ย และโทษจำ�คกุสูงสดุ

ตลอดชีวิตถึงประห�รชีวิต

ข้อกำ�หนดท่ีชัดเจนขึ้นเรื่ องก�รจำ�แนก 

ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ด้�นแรงง�น

 ก�รผลิตคือก�รกระทำ�ถ่�ยคลิปวิดีโอต่�ง ๆ ก�รเผยแพร่คือก�รจำ�หน่�ย กรณีน้ีจะเป็นคว�มผิดฐ�น
ค้�มนุษย์ได้ต่อเม่ือถ้�เป็นผู้ใหญ่ต้องข่มขู่หรือใช้กำ�ลังบังคับจึงจะเป็นคว�มผิด ถ้�เป็นเด็กไม่ต้องข่มขู่หรือ
ใช้กำ�ลังบังคับก็เป็นคว�มผิด
 4) การเอาคนลงเปน็ทาส ยกตัวอย�่งเชน่ คดีช�วโรฮีนจ�ท่ีบังคับให้ไปประเทศม�เลเซีย ถ้�ไม่ไปก็จะถูก 
ขูฆ่�่ ต้องให้ญ�ติเอ�เงินม�ไถ่ตัว ท้ังน้ี ต�มอนุสญัญ�ต่อต้�นก�รเอ�คนลงเป็นท�ส (Slavery Convention (1962)) 
ได้นิย�มคำ�ว่� “ท�ส” ว่�หม�ยถึง “สถ�นะหรอืเง่ือนไขท่ีบุคคลหน่ึงมีอยูเ่หนือบุคคลอ่ืนโดยมีก�รใชอ้ำ�น�จทกุอย�่ง 
อันพึงมีในฐ�นะเป็นเจ้�ของ” มนุษย์ไม่อ�จเป็นเจ้�ของกันได้ คำ�ว่� “เจ้�ของ” ใช้เฉพ�ะทรัพย์สินเท่�น้ัน 
ในสมัยก่อนใครเป็นหน้ีต้องเอ�ตัวลงเป็นท�สเพื่อชดใชห้น้ีดังกล่�ว และยอ่มหม�ยถึงก�รแสวงห�ประโยชน์
โดยมิชอบจ�กแรงง�นเด็ก
 อ�จ�รย์หยุด แสงอุทัย ให้คำ�นิย�มคำ�ว่� “ท�ส” คือก�รอยูภ่�ยใต้อำ�น�จของผู้อ่ืนโดยสิ้นเชิง และต้อง
ทำ�ง�นให้แก่ผู้อ่ืน มีก�รอ้�งสทิธเิหนือบุคคลอ่ืนโดยเด็ดข�ดในเสรภี�พร�่งก�ยของผู้น้ันโดยฝ่�ฝืนคว�มสมัครใจ 
ของผู้น้ัน 
 5) การน�าคนมาขอทาน ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมก�รขอท�น พ.ศ. 2559 “ห้�มมิให้บุคคลใดทำ�ก�ร
ขอท�น” แต่จะเป็นคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ก็ต่อเม่ือมีบุคคลนำ�พ�ม�บังคับใช้ให้เป็นขอท�น กรณีแม่เอ�ลูก 
ม�เป็นขอท�นก็เป็นคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์ และย่อมเป็นคว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. 2546 ด้วย
 6) การบังคับใช้แรงงานหรอืบรกิาร ก�รบังคับใช้แรงง�นและบริก�รจะเป็นคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์  
ในกรณีท่ีเด็กหรือผู้ใหญไ่ม่สมัครใจทำ�ง�นโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้กำ�ลังบังคับ เพียงแต่ให้บุคคลน้ันอยูใ่นภ�วะ
ขัดขืนไม่ได้ เช่น น�ยจ้�งยึดหนังสือเดินท�ง และไม่ยอมให้ลูกจ้�งกลับบ้�นในต่�งประเทศ ก็เข้�ข่�ยเป็น
คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์แล้ว
 ในอดีตก�รบังคับมองว่�ต้องเป็นก�รบังคับท�งก�ยภ�พหรือต่อร�่งก�ยเท่�น้ัน ซ่ึงแต่เดิมถือว่�ห�กมี 
เสรภี�พในก�รเดินไปไหนม�ไหนได้ไมถื่อว่�เป็นคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย ์แต่ปัจจุบันห�กลกูจ้�งประสงค์จะกลับบ�้น 
แล้วน�ยจ้�งไมใ่ห้กลับบ้�น กรณน้ีีอ�จถือว่�ทำ�ให้เด็กอยูใ่นภ�วะท่ีขัดขืนไมไ่ด้ เป็นก�รบงัคับและ กฎหม�ยท่ี 
เก่ียวข้องคือพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2541
 7) การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า การค้าอวัยวะ ผู้ถกูกระทำ�ต้องไม่สมัครใจ กล่�วคือ ต้องอยูใ่นภ�วะ
จำ�ยอมหรือเป็นก�รบังคับจึงจะมีคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย์
 8) การอ่ืนใดทีค่ล้ายคลึงกันอันเปน็การขูดรดีบุคคล ไมว่่�บุคคลน้ันจะยนิยอมหรือไมก็่ต�ม ก�รขูดรดี 
ห�กกระทำ�แก่บุคคลไม่ว่�เด็กหรือผู้ใหญ่แม้จะยินยอมก็ต�มถือว่�เป็นก�รค้�มนุษย์ ซึ่งจะคล้�ยคลึงกับ 
รูปแบบท่ี 1-7 แต่ต้องสอบสวนในประเด็นท่ีว่�มีก�รกดขี่ ขม่เหง เอ�รัดเอ�เปรียบกันโดยไม่จำ�เป็น
 ตัวอย�่ง ม�รด�ยนิยอมปล่อยให้ลกูท่ีเป็นแรงง�นข�้มช�ติเข�้ม�ทำ�ง�นในร�ชอ�ณ�จักรในลักษณะทอดท้ิง 
ไมส่นใจว่�จะเกิดอะไรข้ึน แล้วน�ยจ้�งก็ใช้แรงง�นเด็กโดยขัดต่อกฎหม�ยอันเป็นก�รแสวงห�ประโยชน์โดย
มิชอบจ�กเด็ก ซึ่งข้อแตกต่�งของก�รหลบหนีเข้�เมืองกับก�รค้�มนุษย ์คือ ถ้�เป็นก�รค้�มนุษย ์คนหลบหนี
เข้�เมืองจะหมดอิสรภ�พไมมี่อำ�น�จตัดสนิใจว่�จะไปในทิศท�งใด แต่เป็นอำ�น�จตัดสนิใจของคนนำ�พ�เท่�น้ัน
 กรณีจับกุมข้อห�ค้�มนุษย์ม�สง่พนักง�นสอบสวน พนักง�นสอบสวนจะต้องซักถ�มให้ได้คว�มว่�เข้�
กรณรูีปแบบใด ถ้�ห�กอธบิ�ยไมไ่ด้ต้องตัดขอ้ห�น้ันออกก่อน จนกว่�จะสอบสวนมีพย�นหลักฐ�นต�มสมควร
จึงจะแจ้งข้อห�เพิ่มเติมได้ 
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บทที ่
 สถ�นก�รณท่ั์วโลกของก�รค้�มนุษยเ์ป็นอ�ชญ�กรรมท่ีสร้�งร�ยได้เป็นอันดับ 2 รองจ�กก�รค้�ย�เสพติด  
ในแต่ละปีมีเด็กจำ�นวน 1.2 ล้�นคน ตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ และร้อยละ 80 ของผู้เสียห�ยคือ 
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (ม�กกว่�ร้อยละ 50 เป็นเด็ก) และมีผู้เสียห�ยท่ีถูกบังคับใช้แรงง�นอย�่งน้อย 20.9 
ล้�นคน (ประวิทย ์รอ้ยแก้ว, นิย�มและคว�มหม�ยก�รค้�มนุษย์และองค์ประกอบของคว�มผิดฐ�นค้�มนุษย,์ 
ระบบออนไลน์, พ.ศ. 2562)
 ค่�เฉล่ียผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทยเป็นผู้เสียห�ยจ�กประเทศเพื่อนบ้�นประม�ณ 
รอ้ยละ 70 และเป็นผู้เสยีห�ยช�วไทยประม�ณรอ้ยละ 30 โดยผู้เสียห�ยช�วไทยตกเป็นผู้เสยีห�ยท้ังในประเทศ
และต่�งประเทศ ท้ังน้ี ก�รเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทยของแรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ�้น เชน่ ประเทศเมีย
นม� ล�ว และกัมพชู� จะมีบริษัทจัดห�ง�นภ�ยในประเทศท่ีอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับแรงง�น โดยแรงง�นต้อง
จ่�ยเงินให้กับบรษัิทจัดห�ง�นในประเทศต้นท�งประม�ณ 15,000-25,000 บ�ทต่อคน โดยบรษัิทจัดห�ง�น
จะประส�นกับหนว่ยง�นรฐัในประเทศต้นท�งและประส�นกับกระทรวงแรงง�นของประเทศไทย เพื่อนำ�เข�้
แรงง�นม�ทำ�ง�นอย�่งถกูกฎหม�ย ซึง่เรยีกว่�แรงง�นนำ�เข�้ต�ม MOU แรงง�นจะได้รบัใบอนุญ�ตทำ�ง�น 2 ปี 
ซึ่งเม่ือครบ 2 ปี ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของกระทรวงแรงง�นว่�จะให้ต่อใบอนุญ�ตในประเทศไทยได้เลย 
หรือต้องกลับประเทศต้นท�งไปก่อน 
 อย�่งไรก็ต�ม จ�กก�รสอบถ�มปัญห�กับแรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�นและผู้ท่ีทำ�ง�นกับแรงง�นข�้มช�ติ 
พบว่�มีปัญห�ท่ีเชื่อมโยงม�จ�กระบบก�รนำ�เข้�แรงง�นต�ม MOU ม�กม�ย เชน่ 

- ค่�ใช้จ่�ยท่ีแรงง�นจะต้องจ่�ยให้กับบริษัทจัดห�ง�นในประเทศต้นท�งอ�จสงูถึง 15,000-25,000 บ�ท  
ท้ังท่ีกระทรวงแรงง�นของไทยเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยประม�ณ 4,000 กว่�บ�ท

- เม่ือแรงง�นจ�กประเทศเพ่ือนบ้�นเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทยมักอย�กให้ครอบครวัย้�ยม�อยูด้่วย 
จึงติดต่อให้น�ยหน้�นำ�พ�คนในครอบครวัจ�กประเทศต้นท�งม�สง่โดยเข�้เมืองไม่ถกูต้องต�มกฎหม�ย

- ในหล�ยกรณีเม่ือแรงง�นแต่งง�นและมีบุตร ก็ไม่ได้ส่งบุตรกลับประเทศต้นท�ง ทำ�ให้เด็กไม่มี
เอกส�รประจำ�ตัวต�มกฎหม�ยของประเทศต้นท�งและไมมี่คว�มผูกพันกับประเทศต้นท�ง สง่ผลให้ 
ไม่มีคว�มคิดจะกลับไปยังประเทศต้นท�งของบิด�ม�รด� 

- แรงง�นต�มแนวช�ยแดนไทยท่ีประสงค์เข้�ม�ทำ�ง�นระยะสั้นต�มฤดูก�ลเป็นแรงง�นภ�คเกษตร
ติดต่อน�ยหน้�ต�มแนวช�ยแดนและเข้�เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย 

- แรงง�นโดยไมช่อบด้วยกฎหม�ยในจังหวัดช�ยแดนไทยมีจำ�นวนม�ก แม้จะจับกมุและสง่กลับประเทศ
ต้นท�งหล�ยครัง้ แต่ด้วยพรมแดนและสภ�พท�งภูมิศ�สตรท์ำ�ให้ก�รเข�้เมืองผิดกฎหม�ยในหล�ย ๆ  
พื้นท่ีเป็นเรื่องง่�ย 

- แรงง�นข้�มช�ติท่ีเข้�เมืองผิดกฎหม�ยไม่ได้ผ่�นระบบก�รตรวจสุขภ�พ และเข้�ไม่ถึงบริก�ร
ส�ธ�รณสุข จึงเสี่ยงท่ีจะนำ�พ�โรคติดต่อ

- ลูกหล�นของแรงง�นข้�มช�ติเข้�เรียนในโรงเรียนไทยไม่ได้ แม้จะมีนโยบ�ยให้เด็กทุกคนท่ีอยู่ใน 
ประเทศไทยเข�้รบัก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ของรัฐได้ แต่ปัญห�ของเด็กกลุม่น้ีคือส่ือส�รภ�ษ�ไทยไม่ได้

 จ�กท่ีกล่�วม�เป็นปัญห�เชิงโครงสร้�งของแรงง�นข้�มช�ติ ก�รเข้�เมืองไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ยของ
แรงง�นและผู้ติดต�ม ปัญห�ด้�นก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุข เป็นต้น ท้ังน้ี ก�รย้�ยถ่ินของแรงง�นม�ยัง
ประเทศไทยมีส�เหตจุ�กก�รท่ีไมมี่ง�นรองรบัในประเทศต้นท�ง ประกอบก�รเกษตรไมไ่ด้  ร�ยได้ไม่เพยีงพอ 
โดยมีปัจจัยสง่เสรมิเบื้องต้น  ได้แก่ ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศไทย คว�มต้องก�รแรงง�นจำ�นวนม�ก 
ในอุตส�หกรรมระดับครัวเรือน อุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่ นอกจ�กน้ี ประเทศไทยยังมีอัตร� 
ค่�จ้�งแรงง�นสูงกว่�ประเทศเพื่อนบ้�น แรงง�นจ�กประเทศเพ่ือนบ้�นจึงม�ทำ�ง�นในประเทศไทย

บุคคลกลุ่มเสีย่งและการประเมินความเสีย่ง
ผูท้ีอ่าจจะเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์
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จำ�นวนม�ก สง่ผลให้มีผู้ติดต�มแรงง�นท่ีเข�้เมืองไมถ่กูต้องต�มกฎหม�ยเพื่อม�อ�ศัยอยูด้่วยจำ�นวนม�ก 
เชน่กัน
 ในกลุม่ประเทศอนุภ�คลุม่น��โขงอ�จถือได้ว่�ประเทศไทยเป็นจุดศูนยก์ล�งของก�รย�้ยถ่ิน เพร�ะ
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้�น 4 ประเทศ ได้แก่ 
 พรมแดนไทย-เมียนม� 2,202 กม. 
 พรมแดนไทย-สปป.ล�ว 1,750 กม.
 พรมแดนไทย-กัมพูช� 798 กม.
 พรมแดนไทย-ม�เลเซีย 576 กม. 

 โดยเส้นแบ่งพรมแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�นเป็นแนวพรมแดนท�งธรรมช�ติ เช่น แม่น�� 
แนวป่� สันเข� ซึ่งหล�ยจุดง่�ยต่อก�รข้�มแดน บ�งพื้นท่ีเป็นจุดผ่อนปรน ก�รข้�มแดนผ่�นช่องท�งท�ง
ธรรมช�ติซึ่งเป็นวิถีชุมชนท่ีข�้มไปม�ห�สูกั่นต�มปกติ รวมถึงชอ่งท�งธรรมช�ติมีจำ�นวนม�ก และเจ้�หน้�ท่ี
ไมไ่ด้เฝ้�ระวังท่ัวแนวเขตแดน จึงทำ�ให้เกิดก�รเข�้เมืองผิดกฎหม�ย ก�รขนสินค้�หนีภ�ษี ก�รลักลอบขนสง่
ย�เสพติด เป็นต้น
 เน่ืองด้วยคว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม คว�มเป็นมิตรประเทศภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือ 
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ทำ�ให้ประเทศในกลุ่มลุ่ม 
แม่น��โขงสนับสนุนก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศสม�ชิก เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�ด้�นคมน�คม 
อย่�งเช่น ประเทศไทยสนับสนุนก�รสร้�งถนนบ�งส�ยในประเทศเมียนม�เพ่ือเช่ือมโยงก�รค้�ข�ย
ระหว่�งประเทศ หรือประเทศจีนช่วยสร้�งถนนในประเทศล�วเพ่ือก�รขนส่งสินค้�จ�กจีนม�ยังล�ว ไทย  
เมียนม� จนถึงม�เลเซีย 

 ก�รพัฒน�ด้�นคมน�คม เศรษฐกิจ ก�รท่องเท่ียว และก�รแลกเปล่ียนท�งวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศ 
AEC ทำ�ให้ก�รเดินท�งสะดวกสบ�ยม�กยิง่ขึน้ ก�รเข้�เมืองง่�ยขึน้ ก�รสนับสนุนก�รท่องเท่ียว ก�รแลกเปล่ียน 
วัฒนธรรม และคว�มเชื่อมโยงในหล�ย ๆ ด้�นของกลุ่มประเทศ AEC ทำ�ให้เกิดก�รย้�ยถ่ินของแรงง�นใน
แต่ละประเทศเพื่อก�รแสวงห�โอก�สของชีวิตท่ีดีกว่� ซึ่งประเทศไทย ม�เลเซีย สิงคโปร์ หรือประเทศอ่ืน 
ท่ีมีค่�จ้�งแรงง�นสงู จึงเป็นปัจจัยดึงดดูแรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ�้น ซึง่มีท้ังท่ีเข�้เมืองถกูต้องต�มกฎหม�ย
และผิดกฎหม�ย และอ�จตกเป็นผู้เสียห�ยในขบวนก�รค้�มนุษย์ข้�มช�ติ

3.1 กลุ่มเสีย่งทีอ่าจตกเปน็ผู้เสยีหายในขบวนการค้ามนุษย ์

 จ�กสภ�พปัญห�เศรษฐกิจและในประเทศต้นท�ง จึงมีแรงง�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�นท่ีเข้�ม�ทำ�ง�น
ในประเทศไทยจำ�นวนม�ก มูลนิธศุิภนิมิตแหง่ประเทศไทยซึง่ดำ�เนินง�นด้�นก�รป้องกันปัญห�ก�รค้�มนุษย์
ม�ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 จึงได้ประเมินและวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ของบุคคลกลุ่มเสีย่งต่อก�รตกเป็นผู้เสยีห�ย
จ�กก�รค้�มนุษย์ต�มต�ร�ง ดังน้ี

สภาพปญัหาจาก
ชุนชนต้นทาง

บุคคลกลุ่มเสีย่ง ความเสีย่งและ 
ผลทีจ่ะเกิดขึ้น

1. ปญัหาเศรษฐกิจ 

- สนิค้�ท�งก�รเกษตรมีร�ค�ตกต�� 

ภัยภิบัติท�งธรรมช�ติ ระบบ 

ก�รจัดก�รน��ไมมี่ประสทิธภิ�พ 

ถกูเอ�เปรยีบโดยพอ่ค้�คนกล�ง 

- อัตร�ก�รจ้�งง�นในประเทศมีน้อย

กว่�จำ�นวนประช�กรวัยแรงง�น 

และอัตร�ค่�จ้�งต�� ในชนบทบ�ง

ประเทศค่�จ้�งร�ยวันอ�จจะต��

กว่� 100 บ�ท และอ�จไม่มีง�น

ให้ทำ�ทุกวัน

- น�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งและไม่ให้

สวัสดิก�รต�มท่ีรัฐกำ�หนด 

- ก�รถกูเอ�รดัเอ�เปรยีบจ�กน�ยจ้�ง 

เช่น หักค่�อ�ห�ร หักค่�ท่ีพัก  

หักค่�ไฟ และอ่ืนๆ จนเหลือ 

เงินค่�จ้�งท่ีจ่�ยจริงน้อยม�ก

1.  คนวัยแรงง�นจ�กประเทศเพือ่นบ�้น

2. แรงง�นเด็กช�ยและเด็กหญิงจ�ก

ประเทศเพื่อนบ้�น

3. คนไทยอ�ยุ 18-25 ปี มุ่งม่ันท่ีจะ 

ไปทำ�ง�นในต่�งประเทศ เช่น

เก�หลี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน 

กลุ่มประเทศตะวันออกกล�ง  

และยุโรป  ฯลฯ

4. คนไทยอ�ยุ 20-45 ปี ต้องก�ร

ไปทำ�ง�นต่�งประเทศ แรงง�น

ในภ�คเกษตร ร้�นอ�ห�ร และ

นวดสป�

5. คนไทยอ�ยุ 15-45 ปี ย�้ยเข�้เมือง 

ใหญ่ไปห�ง�นทำ�ช่วงท่ีว่�งจ�ก

ก�รทำ�ก�รเกษตร หรือช่วงปิด

เทอม (ให้ลกูหล�นอยูกั่บผู้สงูอ�ยุ)

1. แรงง�นชนบทไม่มีร�ยได้ มีหน้ีสนิ  

และสง่ผลต่อก�รตัดสนิใจย�้ยถ่ิน

ไปห�ง�นทำ�ต่�งประเทศ

2. ตัดสนิใจย�้ยถ่ินไปทำ�ง�นท่ีอ่ืนโดย

ไม่มีก�รตรวจสอบขอ้มูลข�่วส�ร 

และร�ยละเอียดง�นท่ีชัดเจน

3. ถูกหลอกลวงโดยขบวนก�ร 

ค้�มนุษยห์รอืน�ยหน้�ขนแรงง�น

ผิดกฎหม�ย

4. ถูกหลอกลวงให้เสียเงินและ 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งเข้�

ประเทศด้วยวิธกี�รท่ีผิดกฎหม�ย

5. ถกูล่อลวง ตกเป็นผู้เสยีห�ยจ�ก

ก�รค้�มนุษย์ 

6. มีหน้ีสินจ�กก�รเดินท�งเข้�

ประเทศผิดกฎหม�ย 

ลาว

เวยีดนาม

กัมพูชา

พม่า
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สภาพปญัหาจาก
ชุนชนต้นทาง

บุคคลกลุ่มเสีย่ง ความเสีย่งและผล
ทีจ่ะเกิดขึ้น

2. สถานการณ์ COVID-19

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรค 

COVID-19 สง่ผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

ครัง้ใหญท่ั่วโลก คนจำ�นวนม�กไม่มีง�น

ทำ� ไมมี่นักท่องเท่ียวจ�กต่�งประเทศ 

เข�้ม�ประเทศไทย ธุรกิจอุตส�หกรรม

ก�รผลิต และธุรกิจภ�คบริก�รต่�ง ๆ   

หยุดชะงัก ก�รเลิกจ้�งคนง�น และ 

รวมถึงก�รเลิกจ้�งแรงง�นจ�กประเทศ

เพื่ อนบ้�น  แรงง�นจ�กประเทศ 

เพื่อนบ�้นกลับประเทศเพร�ะกลัวติด 

เชื้อ และส่วนหน่ึงถูกเลิกจ้�งเพร�ะ

โรงง�นไม่ได้รับคำ�สั่งซื้อสินค้� และ

ธุรกิจภ�คบริก�รไม่มีลูกค้� และไม่มี

เงินทุนหมุนเวียน

3. ปญัหาการศกึษา

- ครอบครวัมีลกูม�ก จุดมุง่หม�ยท�ง 

ก�รศึกษ�ต้องก�รแค่ให้อ่�นออก

เขียนได้ เด็กไม่มีจุดมุ่งหม�ยใน 

ก�รเรยีนในชัน้สงู เพร�ะไมมี่ตัวอย�่ง

ท่ีดีให้เห็นในชุมชน สิ่งท่ีเห็นใน

ชุมชน คือ เด็กในวัยเดียวกันออกไป 

ช่วยครอบครัวทำ�น�  กิจกรรมท่ี

ก่อร�ยได้เป็นสิง่ท่ีได้รบัก�รชื่นชม 

- โรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษ�จะอยู่

ในเขตอำ�เภอ ซึ่งหล�ยครอบครัว

ไมมี่ญ�ติในเมืองท่ีจะฝ�กลกูของ

ตนไปพักอ�ศัย และมีค่�ใช้จ่�ย

ในก�รดำ�รงชีพของเด็กท่ีม�กขึ้น 

กว่�เดิม

1. เม่ือสถ�นก�รณค์ล่ีคล�ย แรงง�น

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นอ�จจะ

กลับเข้�ประเทศเพื่อห�ง�นทำ�

โดยผ�่นชอ่งท�งท่ีไมถ่กูต้องต�ม

กฎหม�ย และห�ง�นต�มแนว

ช�ยแดนก่อน เพร�ะไม่มีเงินจ่�ย

ให้บริษัทจัดห�ง�น

2. เด็กช�ยและเด็กหญงิจ�กประเทศ

เพื่อนบ้�นท่ีออกจ�กโรงเรียน 

กล�งคัน เส่ียงท่ีจะถูกล่อลวงให้

ม�ทำ�ง�นประเทศไทย

3. คนไทยอ�ยุ 18-45 ปี ท่ีเคยไป

ทำ�ง�นต่�งประเทศจะพย�ย�ม

กลับไปทำ�ง�นต่�งประเทศเหมือน

เดิม ท้ังท่ีผ่�นช่องท�งท่ีถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยและท่ีไม่ถูกต้อง 

ต�มกฎหม�ย

1. เด็กผู้หญิงท่ีต้องออกโรงเรียน 

กล�งคันเน่ืองจ�กผู้ปกครองไม่

สนับสนุนให้เรียนต่อ อย�กให้

ชว่ยทำ�ง�น

2. เด็กผู้หญิงถูกล่องลวง หรือมี 

ผู้สนับสนุนให้เข�้สูธุ่รกิจท�งเพศ 

แบบชั่วคร�ว และอยู่ในภ�วะ

จำ�ยอมจนทำ�เป็นอ�ชีพ

3. แรงง�นเด็กหรอืวัยรุน่จ�กประเทศ

เพื่อนบ้�นเข้�ประเทศโดยไม ่

ถูกต้องต�มกฎหม�ยและไป

อยู่กับญ�ติในพื้นท่ีท่ีเจ้�หน้�ท่ี 

เข้�ถึงย�ก เช่น สวนย�ง พื้นท่ี

ก�รเกษตร หรือโรงง�นท่ีต้ังอยู่

ห่�งไกล 

1. แรงง�นไทยและแรงง�นจ�กประเทศ

เพ่ือนบ�้นจะกลับภูมิลำ�เน� และ

เม่ือสถ�นก�รณค์ล่ีคล�ย แรงง�น

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นจะเข�้ม�

ทำ�ง�นรบัจ้�งและทำ�ง�นเกษตร

ต�มแนวช�ยแดนไทยผ�่นชอ่งท�ง 

ท่ีไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย โดย

แรงง�นจะแสวงห�ง�นใหม่ท่ีมี

ร�ยได้ดีกว่� และจะพึง่น�ยหน้�ท่ี

จะพ�ข�้มพรมแดนผ�่นชอ่งท�ง

ท่ีไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย และ 

เข้�ม�ยังหัวเมืองชั้นในต่อไป 

2. คนไทยวัยแรงง�นจะย�้ยถ่ินเข้�

หัวเมืองใหญ ่เพื่อห�ง�นทำ�ซึ่งมี

ร�ยได้ดีกว่�เขตชนบท

3. แรงง�นย�้ยถ่ินท้ังหมดยงัข�ดคว�มรู้ 

เรื่องก�รย�้ยถ่ินปลอดภัย ขอ้มูลท่ี

ถกูต้องของง�น สวัสดิก�รแรงง�น   

ก�รขอคว�มชว่ยเหลือ เป็นต้น

1. ผู้ปกครองไมเ่ห็นคว�มสำ�คัญของ

ก�รศึกษ� และครอบครัวต้องก�ร

แรงง�นจ�กทกุคน เด็กผู้หญงิไมไ่ด้

รบัก�รสง่เสรมิให้ได้รบัก�รศึกษ�

อย�่งท่ีเด็กผู้ช�ยได้รับ

2. เด็กท่ีต้องทำ�ง�นและห�ร�ยได้

ชว่ยครอบครวัจะถกูสร�้งให้เป็น

ผู้ใหญด้่วยตนเองในก�รห�ร�ยได้ 

มีแฟน และมีเพศสัมพนัธก่์อนวัย

อันควร ต้ังครรภ์ และไม่มีเงินสง่

ให้ครอบครัว

- เด็กผู้หญงิไมไ่ด้รบัก�รสนับสนุนให้

เรยีนหนังสอืต่อในชัน้มัธยมศึกษ� 

เพร�ะอ�ยุเฉล่ียก�รแต่งง�นของ

คนในชนบทจะแต่งง�นเม่ืออ�ยุ 

ยังน้อย และเม่ือแต่งง�นแล้วก็

ต้องห�ร�ยได้เพื่อจุนเจือครอบครวั

4. ความไมเ่ท่าเทยีม

 ทางเพศและค่�นิยมท�งสังคม 

(Gender Inequality and Social

 Norm)

- คณุค่�ในเรื่องท�งเพศ (Sexuality) 

ถูกทำ�ให้เป็นของมีค่� บ�งชุมชน

ยอมรบัก�รสง่ลกูส�วไปข�ยบรกิ�ร

ท�งเพศ ซึง่เป็นก�รสร�้งคณุค่�ใหม่

ให้กับเน้ือตัวร�่งก�ยของลกูส�วว่�

เป็นขุมสมบติัท่ีจะเปล่ียนแปลงชวิีต

ครอบครวัให้ดีขึน้  

- อุตส�หกรรมท�งเพศ (Sexual  

Industry) อุตส�หกรรมท่องเท่ียว

ของไทยมีก�รประช�สัมพันธ์ใน 

ต่�งประเทศ นับต้ังแต่ชว่งปี พ.ศ. 

2500 เป็นต้นม� ในยุคสงคร�ม

เวียดน�ม เริ่มมีบ�ร์ เบียร์ใน

ประเทศไทยในพื้นท่ีใกล้กับค่�ย

ทห�รจ�กอเมรกิ� และเริม่มีหญงิ

ม�่ยเข�้ม�เป็นเพื่อนด่ืมกินกับทห�ร

อเมริกัน จนไปถึงรูปแบบของ 

เมียเช�่ และสิง่ท่ียงัคงมีให้เห็นได้

ในปัจจุบันคือ พัฒน์พงศ์พัทย� 

หรอืบ�รเ์บียรใ์นเมืองใหญ ่ๆ  เชน่ 

เชียงใหม่ หรือภูเก็ต ฯลฯ

 4. เด็กผู้หญิงไทยเม่ือจบชั้น มัธยม 

ศึกษ�ปีท่ี 6 ต้องก�รไปทำ�ง�นกับ

ญ�ติในเก�หลี ไต้หวัน ญ่ีปุ่น หรอื

ประเทศท่ีญ�ติของตนไปทำ�ง�น

อยูก่่อนแล้ว

1. ในชุมชนท่ียังคงมีก�รสนับสนุน

เด็กผู้หญงิและผู้หญงิให้เข้�สูธุ่รกิจ

ท�งเพศ เด็กและผู้หญงิคนอ่ืนใน

ชุมชนน้ันก็ถือว่�มีคว�มเสี่ยง 

2. ผู้ท่ีเป็นผู้เสียห�ยบ�งคนท่ีกลับ

ชุมชนจะชักชวนเพื่ อนหรือ 

คนรู้จักไปทำ�ง�นท่ีตนเคยทำ�

3.  ผู้ท่ีถูกชกัชวนไปทำ�ง�นในสถ�นท่ี

เส่ียง เชน่ ร�้นอ�ห�รท่ีมีก�รข�ย

บรกิ�รแอบแฝง ร�้นค�ร�โอเกะ 

คลับบ�ร ์หรอืสถ�นท่ีอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน ผู้น้ันมีคว�มเสีย่งท่ีจะถกู

ชักจูง อยูใ่นภ�วะจำ�ยอม หรือมี

แนวโน้มสูงท่ีจะถูกบังคับ ข่มขู ่

และตกเป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�

มนุษย์

3. ระบบก�รศึกษ�ไม่ได้ตอบสนอง

ปัญห�เรื่องท�งเพศ (Sexuality) 

ของเด็กวัยรุน่และสงัคมสมัยใหม่ 

สื่อออนไลน์เร่งเร้�ให้เด็กเรียนรู้ 

และทดลองเรื่องท�งเพศด้วย

ตนเอง ทำ�ให้เกิดปัญห�ก�ร 

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์และออก

จ�กโรงเรียนกล�งคัน 

4.  เด็กผู้หญิงท่ีต้องเล้ียงลูกลำ�พัง 

เสี่ยงท่ีจะตัดสินใจเข้�สู่ธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งเรื่องท�งเพศ เพ่ือห�เงิน

เล้ียงลูก 

1. ก�รเลือกปฏิบติัท�งเพศ ก�รว�ง

กฎเกณฑ์ท�งสงัคมของเพศหญงิ

และช�ยไว้อย�่งชัดเจน และธุรกิจ

ท่องเท่ียวผลักดันเด็กช�ยหญิง

และผู้หญิงเข้�สู่ธุรกิจท�งเพศ 

และก�รแสวงประโยชน์ท�งเพศ 

2. เย�วชนหญิงและช�ยท่ีออกจ�ก

ก�รเรียนกล�งคันหรือเย�วชน

ท่ีไปทำ�ง�นในสถ�นบันเทิงท่ี

เก่ียวขอ้งกับก�รแอบแฝงก�รข�ย

บรกิ�รท�งเพศ หรือไปทำ�ง�นเป็น

เพื่อนน่ังด่ืมกับแขกในร�้นอ�ห�ร  

ร้�นค�ร�โอเกะ เป็นต้น

สภาพปญัหาจาก
ชุนชนต้นทาง

บุคคลกลุ่มเสีย่ง ความเสีย่งและผล
ทีจ่ะเกิดขึ้น
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สภาพปญัหาจาก
ชุนชนต้นทาง

บุคคลกลุ่มเสีย่ง ความเสีย่งและผล
ทีจ่ะเกิดขึ้น

สภาพปญัหาจาก
ชุนชนต้นทาง

บุคคลกลุ่มเสีย่ง ความเสีย่งและผล
ทีจ่ะเกิดขึ้น

5. หนีส้ินและแรงงาน

 ขัดหนี ้(Debt Bondage)

  หน้ีสินทำ�ให้แรงง�นตัดสนิใจโดย

ง่�ยและกล้�เสี่ยงท่ีจะเข้�ไปห�

น�ยหน้�เพื่อให้ชว่ยห�ง�นให้

- จ�กคว�มย�กจน ทำ�ง�นห�ร�ยได้

เล้ียงครอบครัวร�ยวัน ทำ�ให้เม่ือ

เกิดคว�มจำ�เป็นใชเ้งิน จึงเกิดก�ร

กูย้มืเงินและไมส่�ม�รถชดใชคื้นได้ 

จนทำ�ให้เกิดก�รตัดสนิใจไปห�ง�น

ทำ�ท่ีมีร�ยได้ดี โดยมีครอบครวัใน

ชุมชนต้นท�งเป็นตัวประกันของ

หน้ีสินน้ัน

- ในระบบของเครือข่�ยค้�มนุษย์ 

มีก�รหักค่�แรงหรือสง่ค่�แรงบ�ง

สว่นไปให้กับน�ยหน้�ในประเทศ

ต้นท�งเพื่อหักหน้ี จนทำ�ให้แรงง�น

แทบจะไมไ่ด้รับค้�จ้�ง และถกูบวก

ค่�ดอกเบีย้สงู หล�ยกรณีแม้ว่�จะ

ใชห้น้ีหมดแล้ว น�ยจ้�งก็ยงัไมย่อม

จ่�ยค่�แรงให้ โดยอ้�งว่�เก็บเงิน

ไว้ให้ และจะจ่�ยเม่ือทำ�ง�นครบ

สญัญ� หล�ยกรณีเม่ือครบสญัญ�

น�ยจ้�งก็ไมย่อมจ่�ยหรอืผัดผอ่น

ก�รจ่�ยค่�แรง 

 ภ�พลักษณ์ของประเทศไทยใน 

ทัศนะของช�วต่�งช�ติมีภ�พลักษณ์

เก่ียวกับเร่ืองท�งเพศเป็นตัวนำ� อ�ทิ 

ดิกชันน�ร ีLongman ปี พ.ศ. 2536 

เคยให้คำ�นิย�มของกรุงเทพฯ ว่� 

“กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อเรื่องวัดว�อัน

งดง�มและโสเภณีอันม�กม�ย” 

(ท่ีเร�โกรธเพร�ะมีคว�มจรงิอยูใ่น

น้ัน, ระบบออนไลน์, 2562)

1. ผู้นำ�ครอบครวัมักจะเป็นผู้ตัดสนิใจ 

ในก�รแก้ไขปัญห� โดยตัวเอง

อ�จจะย�้ยถ่ินไปห�ง�นทำ� หรือ

ตัดสินใจว่�ลูกคนไหนจะต้อง 

ย�้ยถ่ินไปทำ�ง�น และก�รย�้ยถ่ิน

มักจะมีเหตผุลท่ีดีรองรบั รวมท้ัง

ก�รกดดันให้แสดงคว�มกตัญญู

1. เม่ือไมมี่เงินจ่�ยให้กับบรษัิทจัดห�

ง�นท่ีถกูต้องต�มกฎหม�ย แรงง�น

จำ�นวนม�กว�งใจท่ีจะให้น�ยหน้�

ในชุมชนช่วยห�ง�นและนำ�พ�

ม�ยงัประเทศไทยโดยไมช่อบด้วย

กฎหม�ย และต้องยินยอมต�ม 

ข้อตกลงท่ีถูกเอ�เปรียบจ�ก 

น�ยหน้�

2. แรงง�นท่ีทำ�ง�นในพื้ นท่ีปิด  

มีร้ัวรอบ มีคนเฝ้� ไม่มีอิสระในท่ี

ทำ�ง�น มีโอก�สท่ีจะถกูทำ�ร�้ยสงู 

เพื่อเป็นก�รขม่ขูแ่รงง�นคนอ่ืน

 
3.2 กลไกการท�างานเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

 ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทยมีระบบก�รจัดก�รและให้อำ�น�จเจ้�หน้�ท่ีในก�รดำ�เนินง�น  โดย 
มีข้อกฎหม�ยกำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็น 
ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทย โดยกฎหม�ยกำ�หนด 
ให้มีคณะกรรมก�รระดับช�ติ 2 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ (คณะกรรมก�ร ปคม.) ต�มม�ตร� 15 แห่ง 
พระร�ชบัญญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้น�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�น และ
ให้มีอำ�น�จหน้�ท่ี ดังน้ี
 - เสนอคว�มเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในก�รกำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
  ก�รค้�มนุษย์  

- กำ�หนดยุทธศ�สตร์และม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์  
- สัง่ก�รและกำ�กับดูแลให้มีก�รศึกษ�วิจัยและจัดทำ�ข้อมูลแบบบูรณ�ก�รเพ่ือประโยชน์ในก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ 

6. จากผู้เสยีหายผัน

 ตัวเองเปน็นายหน้า

 น�าพาและนายหน้าค้ามนุษย์

- ผู้เสยีห�ยเด็กท่ี“สมัครใจ”ทำ�ง�น

ข�ยบริก�รท�งเพศ บ�งคนเคย

ทำ�ง�นบรกิ�รท�งเพศในประเทศ

ต้นท�งอยู่ก่อนแล้ว ต่อม�ถูก

ชกัชวนให้ทำ�ง�นในประเทศไทย 

(มีสถ�นะเป็นผู้เสียห�ยจ�ก

ก�รค้�มนุษย์ โดยเง่ือนไขอ�ยุท่ี 

ต��กว่� 18 ปี) 

- ผู้เสียห�ยบ�งคนเม่ือกลับไปชุมชน

เดิม กลับไปร่วมมือกับน�ยหน้� 

โดยตัวเองได้รบัค่�หัวจ�กก�รนำ�

พ�คนอ่ืนไปทำ�ง�น

ผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยก์รณท่ีีถกู

แสวงประโยชน์ท�งเพศ โดยเฉพ�ะเด็ก

และผู้ท่ี “สมัครใจ” เข้�สู่ธุรกิจท�ง

เพศมีโอก�สจะกลับม�ทำ�ง�นแบบ

เดิม และชักชวนเพื่อนให้ม�ทำ�ง�น

อย�่งท่ีตนเคยทำ� 

ก�รชักชวนเพื่อนในชุมชนให้เข้�ม�

ทำ�ง�นในร�้นอ�ห�ร ร�้นค�ร�โอเกะ 

หรือสถ�นบริก�รแอบแฝง เม่ือม�

ทำ�ง�นครั้งแรกมักจะทำ�ง�นเสิร์ฟ 

ทำ�ง�นในครัว คร้ันเม่ือเห็นเพื่อน 

คนอ่ืนทำ�ง�นน่ังด่ืมกับแขก ไปจนถึง

ก�รรบัแขก จึงตัดสนิใจท่ีจะทำ�ง�นน่ัง

ด่ืมกับแขกเป็นครั้งคร�วจนบ่อยขึ้น

และรับแขกในท่ีสุด และกล�ยเป็น 

“คว�มสมัครใจ” ข�ยบรกิ�รท�งเพศ

ในท่ีสดุ ในขณะท่ีผู้เสยีห�ยบ�งคนก็

ถกูบังคับ กักขงั ทำ�ร�้ย และถกูบงัคับ

ให้รับแขกต้ังแต่แรก  



3938 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

2. คณะกรรมก�รประส�นและกำ�กับก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์(คณะกรรมก�ร 
ปกค.) ต�มม�ตร� 22 แห่งพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้ 
รองน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นและให้มีอำ�น�จหน้�ท่ี ดังน้ี

- จัดทำ�และกำ�กับก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบติัก�รและแผนประส�นง�นของหน่วยง�นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท้ังในระดับส่วนกล�ง ส่วนภูมิภ�ค ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และประช�สังคมให้สอดคล้องกับนโยบ�ย 
ยุทธศ�สตร์ และม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์    

- จัดทำ�และกำ�กับก�รดำ�เนินก�รต�มแผนง�นและแนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร 
- จัดให้มีและกำ�กับก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รรณรงค์และก�รให้ก�รศึกษ�กับประช�ชนท่ัวไป
- จัดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ ม�ตรก�ร

ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ 
- กำ�หนดให้มีกลไกในก�รจัดทำ�แผนปฏิบติัก�รประจำ�ปีและ ปกค. เพ่ือกำ�กับและติดต�มก�รดำ�เนินง�น 

ต�มแผน 

 พระร�ชบัญญัติฯ ยังกำ�หนดให้มีกองทุนเพ่ือป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ โดยใช้เงินทุน 
ในสองสว่น ได้แก่ ก�รชว่ยเหลือผู้เสียห�ยจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�นค้�มนุษย ์และก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อ
ป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์  ซึ่งหน่วยง�นภ�ครัฐและองค์กรพัฒน�เอกชนส�ม�รถเสนอโครงก�ร 
เพื่อขอใช้งบประม�ณกองทุนเพื่อป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ ซึง่อยูใ่นคว�มรับผิดชอบของกระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต�มท่ีกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์นำ�เสนอ 
โดยเห็นชอบนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีส�ระสำ�คัญของประเด็นยุทธศ�สตร์ ดังน้ี (ม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2560-2564)

1. ด้�นพัฒน�กลไกเชิงนโยบ�ยและก�รขับเคล่ือน (Policy) ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้�ง 
คว�มรว่มมือในระดับพื้นท่ี สง่เสรมิบทบ�ทศูนยป์ฏิบติัก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยจั์งหวัด  

2. ด้�นก�รดำ�เนินคดี (Prosecution) ได้แก่ สร้�งคว�มปลอดภัยในสังคม ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ� 
คว�มผิด โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่งเจ้�หน้�ท่ีของรัฐท่ีเข้�ไปมีสว่นเก่ียวข้องพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ท่ี

3. ด้�นคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รคัดแยกผู้เสียห�ย พัฒน�
คู่มือก�รดำ�เนินง�น ปรับปรุงม�ตรฐ�นสถ�นคุ้มครอง พัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ท่ี/องค์กร 
สง่เสริมหน่วยง�นแบบครบวงจร

4. ด้�นป้องกัน (Prevention) ได้แก่ ลดปัจจัยเส่ียง สร้�งคว�มรู้แก่กลุ่มเป้�หม�ย สร้�งเครือข่�ย 
ในก�รเฝ้�ระวัง พัฒน�ระบบจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติ

5. ด้�นพัฒน�คว�มร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ย (Partnership) ได้แก่ สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คี 
เครือข่�ยท้ังภ�ยในและต่�งประเทศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบ ขย�ยคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คและ 
น�น�ช�ติ ประช�สัมพันธ ์และขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น

 นอกเหนือจ�กยุทธศ�สตร์ฯ ท่ีกล่�วม� ในแต่ละกระทรวงได้มีม�ตรก�ร คำ�สั่ง หรือประก�ศต่�ง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งม�กม�ย เพื่อเป็นม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินก�ร หรอืพจิ�รณ�ก�รทำ�ง�น หรอืแก้ไขปัญห�ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับก�รค้�มนุษย์ อ�ทิ คำ�สั่งและประก�ศของกระทรวงก�รพัฒน�สังคมฯ

- บันทึกข้อตกลงว่�ด้วยแนวท�งปฏิบัติร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง ระบบฐ�นข้อมูล
ของประเทศไทยด้�นก�รดำ�เนินคดีและก�รชว่ยเหลือผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2561

- ทำ�เนียบล่�มท่ีผ่�นหลักสูตรสำ�หรับก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจเพิ่มประสิทธภิ�พในก�รดำ�เนินคดีค้�มนุษย์ พ.ศ. 2559
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีล้งกุ้งก๊ิก จังหวัดสมุทรส�คร พ.ศ. 2559
- แนวท�งก�รร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยและก�รดำ�เนินคดีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับ 

ก�รค้�มนุษย์

3.3 กลไกการท�างานระหว่างประเทศเพ่ือการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 นับต้ังแต่ประเทศไทยลงน�มในพิธีส�รป�เลอร์โม (Palermo) คือ อนุสัญญ�สหประช�ช�ติเพ่ือ 
ต่อต้�นอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กรและพิธีส�รเพื่อป้องกันปร�บปร�มและลงโทษ 
ก�รค้�มนุษย์ โดยเฉพ�ะสตรีและเด็ก โดยมีก�รลงน�มใน 155 ประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศลุ่มน��โขงได้ลงน�ม
ดังน้ี ประเทศไทยลงน�มปี พ.ศ. 2544, กัมพชู�ลงน�มปี พ.ศ. 2550, สปป.ล�ว ลงน�มปี พ.ศ. 2546, เมียนม� 
ลงน�มปี พ.ศ. 2547 และเวียดน�มลงน�มปี พ.ศ. 2555 (เพื่อนนำ�ท�งปัญญ�ไว : หน้� 6) 
 นับต้ังแต่ประเทศไทยประก�ศใชพ้ระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 พบว่� 
สถิติผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทยประม�ณร้อยละ 70 เป็นผู้เสียห�ยจ�กประเทศเพื่อนบ้�น 
โดยเฉพ�ะผู้เสียห�ยจ�กประเทศเมียนม� ล�ว และกัมพูช� รัฐบ�ลไทยจึงได้พย�ย�มพัฒน�คว�มร่วมมือ 
ในก�รดำ�เนินง�นกับประเทศเพื่อนบ้�น โดยลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือต่อต้�น
ก�รค้�มนุษย์ ซึ่งไทยได้ตกลงกับกัมพูช�เม่ือปี พ.ศ. 2546, ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว 
ปี พ.ศ. 2548, เวียดน�มปี พ.ศ. 2551 และเมียนม�ปี พ.ศ. 2552 และอีกหล�ยประเทศ (ก�รดำ�เนิน
ง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์, ระบบออนไลน์, 2563) ส�ระสำ�คัญของข้อตกลงกับ
แต่ละประเทศมีลักษณะสำ�คัญคล้�ยคลึงกัน โดยบันทึกข้อตกลงจะมีผลผูกพันระหว่�งรัฐกับรัฐ ซ่ึงจะช่วย 
สง่เสรมิและขับเคล่ือนคว�มรว่มมือระดับทวิภ�คีระหว่�งประเทศไทยและประเทศท่ีลงน�มในบันทึกขอ้ตกลง 
ซึง่ครอบคลมุก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ 3 ด้�น ได้แก่ 1) คว�มรว่มมือด้�นก�รป้องกันก�รค้�มนุษย ์2) คว�มรว่มมือ 
ก�รสืบสวนสอบสวนและก�รดำ�เนินคดีค้�มนุษย์ และ 3) คว�มร่วมมือก�รคุ้มครองและให้คว�มช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ 
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บทที ่

บทบาทของทมีสหวิชาชพีในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์

 ก�รทำ�ง�นแบบทีมสหวิช�ชีพในระยะแรกคือก�รถ�มป�กคำ�ของผู้เสียห�ยท่ีอ�ยุต��กว่�สิบแปดปี 
ต่อม�เม่ือประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงพบผู้เสียห�ย
ผู้ใหญ่และผู้เสียห�ยผู้ช�ยท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�ก�รค้�มนุษย์ โดยผู้เสียห�ยมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย 
ในอ�ยุ เพศ เชื้อช�ติ ช�ติพันธุ ์ภ�ษ�ท่ีใช้สื่อส�ร และผู้เสียห�ยหล�ยคนตกอยูใ่นภ�วะท่ีสับสน วิตกกังวล 
เก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รท�งคดีอ�ญ� หรอืบ�งร�ยมีอ�ก�รหนักเก่ียวกับปัญห�ท�งจิตเวช ทำ�ให้กระบวนก�ร
ถ�มป�กคำ�ผู้เสียห�ยในชั้นสอบสวนต้องใช้จิตวิทย�และง�นสังคมสงเคร�ะห์เข้�ม�ช่วยดำ�เนินก�ร เพื่อ
คุม้ครองผู้เสยีห�ยต�มหลักก�รท่ียดึผู้เสียห�ยเป็นศูนยก์ล�ง และกฎหม�ยวิธพิีจ�รณ�คว�มอ�ญ�ได้กำ�หนด
ไว้ในม�ตร� 133 ทวิ ทำ�ให้มีนักสังคมสงเคร�ะห์หรือนักจิตวิทย�บุคคลท่ีเด็กร้องขอ พนักง�นอัยก�ร และ 
ท่ีปรึกษ�กฎหม�ยเข้�ม�ร่วมถ�มป�กคำ�ผู้เสียห�ยพร้อมบันทึกภ�พและเสียงไว้ เพื่อไม่ให้ผู้เสียห�ยต้อง 
ถูกกระทำ�ซ��ในกระบวนก�รยุติธรรม
 จ�กลักษณะง�นดังกล่�วทำ�ให้ก�รทำ�ง�นแบบทีมสหวิช�ชีพเป็นม�ตรฐ�นและถูกต้องต�มหลัก 
ส�กล เพื่อเป็นก�รคุ้มครองผู้เสียห�ยและก�รถ�มป�กคำ�เบื้องต้น ซึ่งต่อม�เรียกว่� “ก�รคัดแยกผู้เสียห�ย 
จ�กก�รค้�มนุษย์” โดยได้เชิญทีมสหวิช�ชีพเข้�ม�ร่วมถ�มป�กคำ�ไปพร้อมกับเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจหรือ
เจ้�หน้�ท่ีต�มกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง และร่วมกันวินิจฉัยว่� 
บุคคลดังกล่�วเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์หรือไม่ เพื่อจะได้รับก�รคุ้มครองช่วยเหลือในขั้นตอน 
ต่�ง ๆ ท้ังท�งสภ�พร�่งก�ย จิตใจ ก�รดำ�เนินคดี และก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน

4.1 ทมีสหวิชาชพีคือใครและมหีน้าทีอ่ะไร 
 
 ทีมสหวิช�ชีพเป็นกลุ่มคนท่ีทำ�ง�นและมีหน้�ท่ีรับผิดชอบเก่ียวข้องในประเด็นก�รปกป้องคุ้มครอง
เด็ก ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์และคว�มรุนแรงต่อเด็กและสตรท้ัีงจ�กหนว่ยง�นภ�ครฐัและ
องค์กรพัฒน�เอกชน โดยท่ีหน่วยง�นต้นสังกัดของทีมสหวิช�ชีพมักเป็นสม�ชิกในคณะกรรมก�รคุ้มครอง
เด็กจังหวัดหรือคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์จังหวัด
 ในบ�งจังหวัดมีคำ�สัง่แต่งต้ังทีมสหวิช�ชีพอย�่งเป็นท�งก�รโดยพัฒน�สงัคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด ในฐ�นะเลข�ฯ คณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กจังหวัดและเลข�ฯ คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รค้�มนุษย์จังหวัดจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดลงน�มแต่งต้ัง แต่ในบ�งจังหวัดไม่ได้มีคำ�สั่งแต่ง
ต้ังโดยตรง แต่ถือว่�หน่วยง�นน้ันเป็นหน่ึงในคณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กหรือคณะกรรมก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อยูแ่ล้ว และคำ�สั่งท่ีแต่งต้ังให้หน่วยง�นเป็นคณะกรรมก�รฯ ได้ระบุบทบ�ทหน้�ท่ี
อยูแ่ล้ว ซึ่งหม�ยรวมถึงก�รดำ�เนินก�รปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็กท่ีถูกทำ�ร้�ย ละเมิดท�งเพศ และเป็น
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ 
 โดยทีมสหวิช�ชีพปฏิบัติง�นแบบก�รร่วมกลุ่มกันทำ�ง�นต�มทักษะคว�มส�ม�รถของตนเอง หรือ 
ก�รทำ�ง�นแบบทีมสหวิช�ชพีมีต้นแบบม�จ�กก�รทำ�ง�นในพื้นท่ีจังหวัดเชยีงใหม ่(Case Conference Chiang 
Mai Model) ซึ่งปัจจุบันเป็นรูปแบบท่ีได้รบัก�รยอมรบัเป็นม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นในทกุจังหวัดท่ัวประเทศไทย 
โดยทีมสหวิช�ชีพจะตอบสนองต่อกฎหม�ยหลัก 3 ฉบับ คือ
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กระทรวงแรงง�น ผู้ประส�นง�นด้�นภ�ษ� (ล่�ม) และอัยก�รจังหวัด (แล้วแต่กรณี) ต้องเข้�ร่วมรับฟัง 
ขอ้เท็จจรงิท่ีได้จ�กก�รสมัภ�ษณ์เบื้องต้น และรว่มกันประชุมห�รอืว่�ก�รกระทำ�หรอืพฤติกรรมดังกล่�วเข�้ข�่ย 
เป็นคดีค้�มนุษย์หรือไม่ (แผนบูรณ�ก�รปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�ก 
ก�รค้�มนุษย์ ลงวันท่ี 21 ธนัว�คม พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ข)
 โดยท่ัวไปแล้วทีมสหวิช�ชีพจะประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิช�ชีพด้�นกฎหม�ย กลุ่มวิช�ชีพ
ด้�นสังคมสงเคร�ะห์และจิตวิทย� กลุ่มวิช�ชีพท�งก�รแพทย์ และกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญพิเศษเฉพ�ะด้�น และ
ก�รปฏิบัติง�นร่วมกันของทีมสหวิช�ชีพไม่ได้มีเงินเดือนหรือเบ้ียเล้ียงพิเศษ และมีค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ง�น
รว่มกันท่ีต้องเบิกค่�ใช้จ่�ยจ�กหน่วยง�นต้นสังกัด 
 

บทบาทและสมาชิกของทมีสหวิชาชพีท้ัง 4 กลุ่มวิชาชพี

ขั้นตอนที ่1 กลุ่มวิชาชพีด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ตำ�รวจท้องท่ี 
ตำ�รวจตรวจคนเข�้เมือง ฝ่�ยปกครอง เจ้�พนักง�นตรวจแรงง�น ทห�ร 
ทน�ยคว�ม และนิติกรหรือนักกฎหม�ยทำ�หน้�ท่ีในก�รสบืขอ้เท็จจริง 
รวบรวมขอ้มูลพย�นหลักฐ�น จับกมุ ขอหม�ยศ�ล ตรวจค้น ตรวจสอบ 
ใบอนุญ�ตสถ�นประกอบก�รและกิจก�รประเภทต่�ง ๆ  ท้ังน้ี ในก�ร
ว�งแผนหรอืก�รลงมือปฏิบัติก�รอ�จไม่ต้องเชิญทุกคนหรอืทกุหนว่ยง�น
เข้�รว่ม ขึน้อยูกั่บคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม ท้ังน้ี ก�รเชิญผู้เก่ียวขอ้ง
เข้�ม�รว่มปฏิบัติก�รในแต่ละครัง้ข้ึนอยูกั่บคว�มเห็นชอบของผู้ท่ีเป็นคน 
นำ�เสนอเคสเข้�ม� และจะถกูมอบหม�ยให้เป็น Case Manager และ
เชิญผู้เก่ียวข้องหรือผู้เชี่ยวช�ญพิเศษให้เข้�ม�ร่วมด้วย บ�งครั้ง 
ขึ้นอยูกั่บคว�มเห็นชอบของทีมสหวิช�ชีพ  

ขั้นตอนที ่2 กลุ่มวิชาชพีด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา   
นักสงัคมสงเคร�ะห์และนักจิตวิทย�เป็นวิช�ชพีเฉพ�ะท่ีต้องมีใบประกอบ
วิช�ชพี หรอืได้รบัก�รอบรมท่ีได้รบัก�รรบัรองอย�่งเป็นท�งก�ร โดย
ท่ัวไปวิช�ชพีสังคมสงเคร�ะห์และนักจิตวิทย�จะปฏิบติัง�นในบ�้นพกัเด็ก
และครอบครวัทกุจังหวัด สถ�นคุม้ครอง สถ�นแรกรับ หรือสถ�นท่ีของ
รฐัหรอืเอกชนท่ีรองรับผู้เสยีห�ยจ�กก�รถกูละเมิดหรอืถกูทำ�ร�้ย รวมถึง 
นักสังคมสงเคร�ะห์และนักจิตวิทย�ในโรงพย�บ�ล นอกจ�กน้ี ยังมี 
นักสงัคมสงเคร�ะห์หรือนักจิตวิทย�ท่ีทำ�ง�นในองค์กรภ�คเอกชนท่ี
ทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ด้วย

 ท้ังน้ี ก�รดำ�เนินง�นของทีมสหวิช�ชพีไมไ่ด้จำ�กัดแค่กฎหม�ยหลัก 3 ฉบบั เพร�ะในแต่ละกรณจีะต้อง
ใช้กฎหม�ย กฎกระทรวง หรือคำ�สั่งอ่ืนในก�รคุ้มครองผู้เสียห�ย อ�ทิ กรณีผู้เสียห�ยเป็นบุคคลต่�งด้�ว 
หลบหนีเข�้เมือง แต่ต่อม�ตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์ดังน้ัน ผู้เสยีห�ยมีคว�มผิดต�มพระร�ชบญัญติั
คนเข้�เมือง พ.ศ. 2522 ในฐ�นคว�มผิดเข้�ม� ออกไป หรืออยูใ่นร�ชอ�ณ�จักรโดยไม่ได้รับอนุญ�ต แต่ใน
กรณท่ีีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษยไ์ด้มีกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์ม�ตร� 41 ยกเว้น
คว�มผิดไม่ต้องรับโทษต�มคว�มผิดน้ัน เป็นต้น 
 นอกจ�กกฎหม�ยหล�ยฉบับท่ีอ้�งถึงไว้แล้ว ยังกล่�วถึงทีมสหวิช�ชีพไว้ในคำ�ส่ังของสำ�นักเลข�ธกิ�ร
น�ยกรัฐมนตรี แผนบูรณ�ก�รปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์  
ลงวันท่ี 21 ธันว�คม พ.ศ. 2559 เก่ียวกับก�รทำ�ง�นร่วมกันกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องด้�นก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ว่� ทีมสหวิช�ชีพและทุกหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง (สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์  

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การด�าเนินการ

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วย

คว�มรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�

มนุษย์ พ.ศ. 2551

ท้ังน้ี  ในคว�มหม�ยก�รทำ�ง�นของทีมสหวิช�ชพีต�มกฎหม�ย 3 ฉบับ  

หม�ยถึง กรณีท่ีผู้เสียห�ยเป็นเด็ก ถกูกระทำ�คว�มรุนแรง อน�จ�ร ละเมิดท�ง

เพศ ถกูทำ�ร้�ยท�งร�่ยก�ย ถกูถ่�ยภ�พโป๊เปลือย ซ่ึงกรณดัีงกล่�วผู้เสยีห�ย 

เป็นเด็ก และถูกกระทำ�ท่ีส่งผลต่อร่�งก�ยและจิตใจ จึงจำ�เป็นต้อง

ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยคุ้มครองเด็ก และจำ�เป็นอย่�งยิ่ง

ท่ีจะต้องอ�ศัยคว�มรู้จ�กหล�กหล�ยส�ข�วิช�ของทีมสหวิช�ชีพ 

เข้�ม�ชว่ยสนับสนุนและให้คว�มชว่ยเหลือเด็กผู้เสียห�ย อีกท้ังก�ร

ชว่ยเหลือครอบครัวของเด็ก

เน่ืองจ�กคว�มรุนแรงในครอบครัว ผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยมักเป็นเด็ก

และผู้หญิง หล�ยกรณถีกูกระทำ�ต่อเน่ือง ถูกขม่ขู ่และได้รับผลกระทบ 

ท�งร�่งก�ยและจิตใจอย�่งรุนแรง ทีมสหวิช�ชีพจึงจำ�เป็นต้องเข�้ไป

ชว่ยเหลือและคุ้มครอง

ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์มีท้ังเด็กเล็ก เด็กผู้หญิง เด็กผู้ช�ย  

ผู้หญิง และผู้ช�ย บ�งกรณตีกเป็นผู้เสียห�ยท้ังครอบครัว หล�ยกรณี

มีผู้เสียห�ยนับร้อยคนในโรงง�นเดียวกัน ก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�ก

ก�รค้�มนุษย์เป็นม�ตรฐ�นขั้นแรกท่ีทีมสหวิช�ชีพจะต้องพิจ�รณ�

ร่วมกัน และลงน�มรับรองในแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้น เพื่อคัดแยก 

ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�น

หรือบริก�ร (แบบ คม.1)



4544 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

ขั้นตอนที ่3 กลุม่วิชาชพีทางการแพทย ์ได้แก่ แพทย ์จิตแพทย ์พย�บ�ล
วิช�ชพี เจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณสุข โดยกลุม่วิช�ชีพท�งก�รแพทยจ์ะทำ�หน้�ท่ี
รักษ�พย�บ�ลท�งร�่งก�ย จิตใจ ก�รประเมินอ�ยุผู้เสียห�ย

ขั้นตอนที ่4 กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ประกอบด้วยส�ข�วิช�ท่ีหล�กหล�ย 
และจะได้รบัเชญิม�รว่มทีมสหวิช�ชพีเป็นครั้ง ๆ  ไป เชน่ อัยก�รในกรณี
ท่ีต้องก�รคำ�ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยจ�กผู้เชีย่วช�ญ หรอืเจ้�หน้�ท่ีในสงักัด 
กรมประมง หรือเจ้�หน้�ท่ีจ�กกระทรวงแรงง�นท่ีเชี่ยวช�ญข้อกำ�หนด
ท�งแรงง�น นอกจ�กน้ี ยงัรวมถึงล่�มท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุน
ทีมสหวิช�ชีพโดยเฉพ�ะก�รคัดแยกผู้เสียห�ย และจำ�เป็นต้องเป็นล่�ม 
ท่ีผ�่นก�รอบรมและขึน้ทะเบยีนไว้กับกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย ์กระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งจะมีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแปลภ�ษ�และจริยธรรมในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี

 อย�่งไรก็ต�ม ทีมสหวิช�ชีพในบ�งจังหวัดจะเป็นคณะกรรมก�รคุม้ครองเด็กและคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ของจังหวัดอีกด้วย และประชุมอบรมต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทำ�ให้ทีมสหวิช�ชีพ 
มีโอก�สรว่มง�นกันบอ่ยครัง้ จึงสนิทสนมคุ้นเคยกันและมีคว�มสัมพันธส์ว่นตัวท่ีดี ดังน้ัน เวล�ท่ีเชญิให้เข�้รว่ม 
ประชุมหรือนัดหม�ยต่�ง ๆ จะสะดวกยิ่งขึ้น กรณีเรง่ด่วนไม่ต้องทำ�หนังสือร�ชก�รเพื่อเชิญม�รว่มประชุม
หรือว�งแผนก�รทำ�ง�น อีกท้ังในบ�งจังหวัดจะต้ัง Line กลุ่ม หรอื Messenger กลุ่ม เพื่อติดต่อประส�นง�น 
อัปเดตข้อมูลข�่วส�รและก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ 

4.2 ทมีสหวิชาชพีกับมุมมองเรื่องเพศสภาพ (Gender Perspective)

See also https://www.YouTube.com/watch?v=M1zglFG_IHM  on Gender Equality in Thailand (6 min. video)

เพศและเพศสภาพ

(Sex and Gender)

นิยามความหมาย “เพศสภาพ” (Gender)

บทบาททางเพศ

(Gender Roles)

บรรทัดฐานทางเพศ

(Gender Norms)

ความเท่าเทยีมทางเพศ

(Gender Equality)

คว�มหม�ยของคำ�ว่� “เพศ” (Sex) คือก�รแบง่เพศของมนุษย์ต�มชีวภ�พ (Biological) 

โดยแบง่เพศได้เฉพ�ะเพศช�ยและเพศหญิง คำ�ว่� “เพศสภ�พ” (Gender) เป็นก�รแบง่เพศ

ของมนุษยต์�มก�รสร�้งและขดัเกล�ท�งสงัคมและรสนิยมท�งเพศ ซึง่มีคว�มหล�กหล�ย 

เป็นคณุลักษณะของแต่ละเพศ ซึง่เป็นไปต�มกระบวนก�รสร�้งและขดัเกล�ท�งสงัคมจ�ก

ผู้ปกครอง เพื่อน รวมถึงส่ิงแวดล้อมในสังคมต�มชว่งอ�ยุ ชนชั้น และขึ้นอยูกั่บคว�มเช่ือ 

ของสังคมน้ัน

เป็นคุณลักษณะท�งเพศของช�ยหรือหญิงท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมหรือชุมชน และ

เป็นไปต�มคว�มค�ดหวังต�มเพศ (Sex) ต�มกรอบของสังคมต�มชว่งเวล�น้ัน และต�ม

บรรทัดฐ�นของกระบวนก�รสร้�งเด็กผู้ช�ยและเด็กผู้หญิงท่ีควรจะเป็นและควรปฏิบัติ

คว�มเท่�เทียมของมนุษยท์กุคน ทกุเพศสภ�พ (Gender) ทกุวัย และทกุสถ�นะบนพื้นฐ�น 

หลักสิทธิมนุษยชนท่ีเท่�เทียม ผู้ช�ย ผู้หญิง และผู้ท่ีอยู่ในเพศสภ�พต่�ง ๆ ได้รับสิทธิ

และโอก�สท่ีเท่�เทียมกัน  



4746 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 สิ่งท่ีมักถูกต้ังคำ�ถ�มคือทำ�ไมต้องให้โอก�สท่ีม�กกว่�แก่ผู้หญิง หรืออ�จมีคำ�ตอบไปแล้วว่�เพร�ะ 
เพศหญงิเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แต่กระบวนก�รท�งสงัคมจะมีกระบวนก�รสร�้ง “คว�มเป็นผู้หญงิและคว�มเป็น 
ผู้ช�ย” เพื่อสร้�งคุณลักษณะเฉพ�ะเพศนับแต่แรกเกิดอยู่แล้ว อย่�งเช่น เด็กผู้หญิงต้องเล่นตุ๊กต�หรือ
กิจกรรมอะไรก็ต�มท่ีบ่มเพ�ะคว�มเป็นกุลสตรี ในขณะท่ีเด็กผู้ช�ยจะเล่นรถ ปืน หรือกิจกรรมอะไรก็ต�ม 
ท่ีบ่มเพ�ะคว�มกล้�ห�ญ คว�มเข้มแข็ง และสิ่งท่ีสะท้อนก�รให้คุณค่�กับผู้ช�ยม�กกว่� คือ ผู้ช�ยบวช
ทดแทนบุญคุณพอ่แม่ และผู้ช�ยคือผู้นำ�ครอบครัว
 ในขณะท่ีผู้หญงิมีกรอบควบคมุชัดเจนคือก�รควบคุมเรื่องท�งเพศ (Sexuality) ในสมัยอยุธย� รัตนโกสนิทร์ 
ตอนต้น ส�มีมีสิทธิท่ีจะข�ยเมียและลูกส�วท่ีทำ�ผิดประเวณีให้เป็นโสเภณี หรือบทลงโทษในกฎหม�ย
ตร�ส�มดวงและกฎหม�ยมังร�ยศ�สตร์ในหมวดกฎหม�ยครอบครัวมีบทลงโทษท่ีเห้ียมโหดสำ�หรับ 
ผู้หญิงท่ีมีชู้หรือทำ�ผิดประเวณี แต่ในปัจจุบันก็คล่ีคล�ยกรอบควบคุมเรื่องท�งเพศของผู้หญิง
 กรอบคว�มคิดเรื่องท�งเพศกล�ยเป็นสิ่งท่ีขบวนก�รค้�มนุษย์นำ�ม�ใช้เพ่ือแสวงประโยชน์ท�งเพศ
จ�กผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และเป็นสิ่งท่ีต่อเน่ืองเป็นพลวัตร ในยุคสงคร�มเวียดน�ม ธุรกิจบ�ร์เบียร์ในแถบ
ช�ยแดนไทย-ล�ว ย่�นพัฒน์พงศ์หรือพัทย�เกิดปร�กฏก�รณ์ท่ีหญิงม่�ยเริ่มเข้�ม�ทำ�ง�นน่ังเป็นเพื่อนด่ืม
กับทห�รอเมริกัน จนถึงรูปแบบของเมียเช�่ และดำ�เนินต่อเน่ืองจนปร�กฏเป็นส�วบ�ร์เบียร์ในยุคปัจจุบัน     
 เด็กส�วจำ�นวนม�กถูกโน้มน้�วจ�กน�ยหน้�ว่�ก�รมีเพศสมัพนัธกั์บแฟนเป็นสิง่ท่ีไมมี่ร�ค�และไมก่่อร�ยได้ 
ก�รมีเพศสมัพนัธกั์บช�ยอ่ืนเป็นสิง่สร�้งร�ยได้ แก้ปัญห�ก�รไมมี่เงิน สร�้งร�ยได้ม�กกว่�คนท่ีเรียนจบปริญญ�  
ไมจ่ำ�เป็นต้องข�ยตัวเป็นประจำ� ไมมี่เงินค่อยทำ� ด้วยคำ�พดูโน้มน้�วแบบซ��แล้วซ��เล่� หรอืเห็นตัวอย�่งของรุน่พ่ี 
ทำ�ให้เด็กวัยรุ่นไทยเข้�สู่ธุรกิจท�งเพศโดยผ่�นน�ยหน้�เด็กท่ีเป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก นอกจ�กน้ี ยังมี 
เด็กส�วจ�กประเทศเพื่อนบ้�นถูกหลอกและบ�งคนสมัครใจเข้�สู่ธุรกิจท�งเพศ และตกเป็นผู้เสียห�ยจ�ก
ก�รค้�มนุษย์ในท่ีสุด    
 ในก�รทำ�ง�นด้�นก�รปกป้องคุ้มครองผู้เสียห�ย (Protection) บ่อยครั้งท่ีพบว่�ผู้เสียห�ยจ�ก 
ก�รแสวงประโยชน์ท�งเพศไม่อย�กให้ก�รท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจ้�หน้�ท่ีรัฐ รวมถึงก�รให้ก�รท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินคดี ไม่ต้องก�รให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐดำ�เนินคดีกับผู้ต้องห�หรือเจ้�ของร้�น เพร�ะ
ผู้เสียห�ยจำ�นวนม�กถูกกล่อมเกล�ให้ยอมรับสภ�พ และถูกชักชวนให้เต็มใจค้�บริก�รท�งเพศ ในฐ�นะ
ท่ีผู้หญิงส�ม�รถห�เงินจุนเจือครอบครัว และแม่เล้�หรือเจ้�ของร้�นอยู่ในตำ�แหน่งผู้มีพระคุณท่ีช่วยให้
เธอหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจน โดยเริ่มแรกผู้เสียห�ยจะถูกชักชวนม�ทำ�ง�นเป็นพนักง�นเสิร์ฟ และถูก
ปลูกฝังให้ดูตัวอย่�งรุ่นพ่ีท่ีค้�บริก�รท�งเพศ นอกจ�กน้ี พบว่�เจ้�ของสถ�นบริก�รจะเพ่ิมแรงกดดันให้
ผู้เสียห�ยอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือเร่งเร้�ก�รตัดสินใจของผู้เสียห�ย เช่น ก�รพูดถึงหน้ีสินค่�เดินท�ง หน้ีสิน 
ท่ีครอบครวัจะต้องรบัผิดชอบรว่ม หรอืปัญห�ต่�ง ๆ  ท่ีต้องใช้เงินแก้ไขปัญห� นอกจ�กน้ี เจ้�ของสถ�นบริก�ร
จะสอนผู้เสียห�ยไว้แล้วว่�กรณีท่ีถูกจับกุมหรือเม่ือพบเจ้�หน้�ท่ีรัฐจะต้องพูดอย่�งไร รวมถึงก�รข่มขู่ถ้� 
ผู้เสียห�ยพูดคว�มจริง ซึ่งข้อจำ�กัดต่�ง ๆ เหล่�น้ีเป็นแรงกดดันทีมสหวิช�ชีพท่ีต้องสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 
และสร้�งคว�มไว้ว�งใจให้กับผู้เสียห�ยในกระบวนก�รทำ�ง�นของทีมสหวิช�ชีพ  
 อย�่งไรก็ต�ม ผู้เสยีห�ยเพศช�ยท่ีอยูใ่นก�รคุม้ครองของสถ�นคุม้ครองผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มุษยจ์ะพบ 
กับคว�มเครียดและคว�มกดดันอย�่งม�กระหว่�งท่ีอยูใ่นสถ�นคุม้ครองฯ (ผู้เสยีห�ยอยูใ่นสถ�นคุ้มครองฯ โดย 
เฉล่ียประม�ณ 6 เดือน) เน่ืองจ�กข้อกังวลเรื่องก�รดแูลครอบครวั หน้ีสนิ ภ�วะก�รข�ดร�ยได้ เกรงว่�ตัวเอง 
และหรือครอบครัวจะถูกน�ยหน้�ทำ�ร้�ย ดังน้ัน สถ�นคุ้มครองฯ จึงได้พย�ย�มแก้ไขปัญห�โดยติดต่อ 
ผู้ประกอบก�รให้ม�รับผู้เสียห�ยเพศช�ยไปทำ�ง�นและนำ�ม�ส่งตอนเย็น เพื่อให้ผู้เสียห�ยมีร�ยได้ หรือ 
สถ�นคุ้มครองช�ย (บ้�นปทุม) พิจ�รณ�เป็นร�ยกรณี เพื่อให้ผู้เสียห�ยได้อยู่ร่วมกับครอบครัว นอกจ�กน้ี 
สถ�นคุ้มครองฯ ทุกแห่งยังจัดฝึกอบรมอ�ชีพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อลดคว�มเครียดของผู้เสียห�ย   

ดัชนคีวามไมเ่ท่าเทยีมทางเพศของประเทศไทย (Gender Inequality Index of 
Thailand)

 ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับก�รจัดลำ�ดับท่ี 84 จ�ก 146 ประเทศท่ัวโลกในดัชนีชี้วัดคว�มไม ่
เท่�เทียมท�งเพศ (Gender Inequality Index หรือ GII) ของโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ (UNDP) ซึ่ง
มีองค์ประกอบ 3 สว่น ท่ีสะท้อนถึงคว�มไม่เท่�เทียมกันท�งเพศ ได้แก่ ประเด็นเรื่องอน�มัยก�รเจริญพันธุ ์
ก�รสง่เสริมคว�มส�ม�รถ และประเด็นท�งเศรษฐกิจ

• ประเด็นเรื่องอน�มัยเจริญพนัธ์ ุ(Reproductive Health) พิจ�รณ�จ�กอัตร�ก�รเสียชีวิตของหญิงต้ังครรภ์
และอัตร�ก�รต้ังครรภ์ของวัยรุน่ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีอัตร�ก�รเสียชวิีตของหญงิต้ังครรภ์ ในอัตร�เด็ก 
เกิดใหม่ 100,000 คน จะมีหญิงเสียชีวิต 20 คน ท่ีมีส�เหตุจ�กก�รต้ังครรภ์และคลอดบุตร  และ
จ�กจำ�นวนเด็กเกิดใหม่ 1,000 คน จะมีเด็ก 44.9 คน ม�จ�กก�รต้ังครรภ์ของวัยรุน่ (อ�ยุ 15-19 ปี)

• ก�รสง่เสริมคว�มส�ม�รถ (Empowerment) ก�รแบง่คว�มเป็นผู้หญิงและผู้ช�ยในรฐัสภ�และก�รเข้�ถึง 
ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ของแต่ละเพศภ�พใชเ้ป็นตัวบง่ชีท่ี้แสดงถึงก�รสง่เสริมคว�มส�ม�รถของ 
ผู้หญิงต�ม GII โดยในปี พ.ศ. 2554 มีสัดสว่นของผู้หญิงในรัฐสภ�เพียงร้อยละ 5.3  

• ระดับก�รศึกษ�ของผู้หญงิไทยท่ีอ�ยุ 25 ปีขึน้ไป จบระดับก�รศึกษ�อย�่งน้อยมัธยมศึกษ�รอ้ยละ 43.1  
ขณะท่ีสัดสว่นของผู้ช�ยอยูท่ี่ร้อยละ 48.2 

• กิจกรรมท�งเศรษฐกิจวัดจ�กก�รมีส่วนร่วมของประช�กรวัยแรงง�น โดยในตล�ดแรงง�นมีก�ร 
มีสว่นรว่มของผู้หญิงร้อยละ 59.5 ในขณะท่ีผู้ช�ยมีสว่นรว่มร้อยละ 76.2    

 ประเทศไทยได้ประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ พ.ศ. 2558 ได้ระบุคว�มหม�ย
ของก�รเลือกปฏิบติัโดยไมเ่ป็นธรรมระหว่�งเพศอย�่งชัดเจน และครอบคลุมถึงบุคคลท่ีแสดงออกท่ีแตกต่�ง
จ�กเพศโดยกำ�เนิด (รัชด� ไชยคุปต์. รู้จักและเข้�ใจคว�มเสมอภ�คท�งเพศ)
 ปี พ.ศ. 2558 รัฐบ�ลไทยได้ใช้เป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน (SDG) ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รในส�กล 
เพ่ือยุติคว�มย�กจน และปกป้องทุกคนท่ัวโลกให้มีสนัติสขุและคว�มม่ังค่ังภ�ยในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้�หม�ย
ก�รพฒัน�ท่ียั่งยนืมีเป้�หม�ย 5 ขอ้ โดยมีประเด็นเพ่ือให้เกิดคว�มเท่�เทียมกันท�งเพศและเสริมพลังผู้หญิง
และเด็กผู้หญิง 2 เป้�หม�ย

• ยุติก�รเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในทุกท่ี
• ขจัดคว�มรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในพื้นท่ีส�ธ�รณะและพื้นท่ีส่วนตัว 

รวมถึงก�รค้�มนุษย์ ก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศ และอ่ืน ๆ
ท้ังน้ี คว�มเท่�เทียมท�งเพศในประเทศไทยทำ�ได้โดย
• ยุติก�รเลือกปฏิบัติและขจัดคว�มรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบ
• ก�รสง่เสรมิให้ผู้หญงิมีสว่นรว่มในบทบ�ทของผู้นำ�ในทกุระดับ รวมท้ังก�รมีสว่นรว่มในก�รตัดสนิใจ
• ก�รเข้�ถึงสุขภ�พท�งเพศและอน�มัยก�รเจริญพันธุ์
• ยุติก�รคุกค�มทุกรูปแบบ เชน่ ก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศ ก�รค้�มนุษย์ ก�รบังคับแต่งง�น
• ก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูล ก�รศึกษ�และเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต
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4.3 การคัดแยกผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์
 
 ในก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์จำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีทีมสหวิช�ชีพ ผู้ปฏิบัติง�นจะต้องได้รับ 
ก�รฝึกอบรม ทำ�คว�มเข�้ใจแบบสมัภ�ษณเ์บื้องต้นเพื่อก�รคัดแยกผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยแ์ละผู้เสียห�ย
จ�กก�รบังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร (แบบ คม. 1) เพร�ะทีมสหวิช�ชีพจะต้องให้ข้อสรุปว่�บุคคลดังกล่�ว
เป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยห์รอืไม ่และลงช่ือรับรองในท้�ยแบบสัมภ�ษณเ์บื้องต้นฯ และแบบสัมภ�ษณ์
เบื้องต้นฯ น้ีจะนำ�ไปประกอบในสำ�นวนก�รสอบสวนของพนักง�นสอบสวนท่ีจะนำ�ส่งอัยก�รและในระบบ
ก�รพิจ�รณ�คดีชั้นศ�ลซึ่งเป็นระบบไต่สวน แบบสัมภ�ษณ์เบ้ืองต้นฯ ถือเป็นหลักฐ�นหน่ึงท่ีผู้พิพ�กษ� 
ใช้ประกอบในก�รพิจ�รณ�คดี
 แบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นเพื่อก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้
แรงง�นหรือบริก�ร (แบบ คม. 1) ได้พัฒน�แก้ไขม�หล�ยคร้ัง เพ่ือให้ทีมสหวิช�ชีพบันทึกแบบฟอร์ม 
ได้ง่�ยท่ีสุด และตรงกับองค์ประกอบของก�รค้�มนุษย์ต�มกฎหม�ย ในปัจจุบันแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นฯ 
ได้พัฒน�ม�จ�กกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคม
และคว�มม่ันคงของมนุษย์ เม่ือวันท่ี 17 มีน�คม พ.ศ. 2563 โดยแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นเพ่ือก�รคัดแยก 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร (แบบ คม. 1) จะมีเน้ือห�
ท้ังหมด 6 สว่น ดังน้ี 
 
 หวัข้อสมัภาษณ์ในสว่นที ่1 จะเป็นขอ้มูลเบื้องต้นของผู้เสยีห�ย กรณชี�วต่�งช�ติจำ�เป็นอย�่งยิง่ท่ีจะต้อง
ถ�มชื่ออ่ืน ๆ  ด้วย อ�ทิ ช่ือท่ีอยูท่ี่ไทย เพร�ะช�วเมียนม�ไม่มีน�มสกุล ชื่อเดียวกันอ�จซ��กับคนจำ�นวนม�ก หรอื 
ช�วกัมพูช�จะมีน�มสกุลพย�งค์เดียว ข้อมูลในส่วนแรกน้ีสำ�คัญท่ีจะระบุตัวผู้เสียห�ยให้ชัดเจน และ
จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่�วไปยังประเทศต้นท�ง เพ่ือติดต�มครอบครัวและว�งแผนก�รส่งกลับไปยัง
ประเทศต้นท�ง รวมถึงกรณีท่ีผู้เสียห�ยเปล่ียนชื่อ เพร�ะต้องก�รเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทย กล่�วคือ 
ถูกจับครั้งท่ี 1 เป็นชื่อหน่ึงแล้วกลับไปประเทศของตนอีกครั้ง ถูกจับครั้งท่ี 2 เป็นอีกชื่อ เพื่อไม่ให้เจ้�หน้�ท่ี 
ของประเทศไทยจำ�ข้อมูลได้ว่�เคยถูกจับในครั้งท่ี 1 ม�แล้ว
 นอกจ�กน้ี ในสว่นท้�ยของแบบคัดแยกสว่นแรกน้ีจะต้องให้ขอ้มูลเร่ืองก�รเดินท�งของผู้เสียห�ย และ
ประเด็นน้ีจะเช่ือมโยงไปห�ผู้นำ�พ�และผู้ท่ีร่วมเดินท�งกับผู้เสียห�ย หล�ยกรณีท่ีผู้เสียห�ยจำ�ไม่ได้หรือ 
ไม่ทร�บ ผู้สัมภ�ษณ์จะระบุไปต�มข้อเท็จจริงท่ีได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์

แบบ คม. ๑ 
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5150 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 หัวข้อสัมภาษณ์ในสว่นที ่2 ข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังน�ยหน้�หรือผู้ชักชวน และเป็นก�รบันทึกข้อมูล
ท่ีสัมพันธกั์บองค์ประกอบแรกของก�รค้�มนุษย์ คือ ก�รกระทำ� (Means) ซึ่งมีหัวข้อยอ่ย 3 ข้อ ดังน้ี 

 - ก�รจัดห� (Recruitment) เป็นธุระจัดห� ซื้อ ข�ย จำ�หน่�ย
 - มีก�รนำ�พ�ไป (Transportation, Referral) พ�ม�จ�ก สง่ไปยังท่ีใดท่ีหน่ึง 
 - ก�รรับตัวไว้ (Harboring, Receiving) รับไว้ หน่วงเหน่ียวกักขัง จัดให้ท่ีอยูอ่�ศัย

 หัวข้อสัมภาษณ์ในสว่นที ่3 เพื่อชว่ยแก้ไขปัญห�ท่ีผ่�นม� คือ ข้อมูลเอกส�รของผู้เสียห�ยไม่ตรงกับ
สภ�พคว�มเป็นจรงิท่ีเห็น อย�่งเชน่ เอกส�รแสดงตนของผู้เสียห�ยมีอ�ยุ 21 ปี แต่สภ�พร�่งก�ย รูปร�่งหน้�ต� 
เหมือนกับเด็กอ�ยุ 15 ปี โดยข้อน้ีจะช่วยให้พิจ�รณ�เรื่องอ�ยุต�มคว�มเป็นจริงจ�กก�รตรวจอ�ยุกระดูก
และฟัน แต่ข้อจำ�กัดของก�รตรวจอ�ยุกระดูกคือก�รบอกข้อมูลเป็นช่วงอ�ยุ เช่น อ�ยุประม�ณ 16-18 ปี 
แต่แนวท�งปฏิบัติท่ีดีและถูกต้องคือก�รประส�นไปยังประเทศต้นท�ง เพื่อแสวงห�ข้อเท็จจริงจ�กเอกส�ร
อ่ืนของผู้เสียห�ย เพื่อทร�บอ�ยุท่ีแท้จริงของผู้เสียห�ย เน่ืองจ�กเป็นประเด็นสำ�คัญต่อก�รพิจ�รณ� 
ข้อกฎหม�ย และก�รต้ังข้อกล่�วห�ให้กับผู้ต้องห�

 หัวข้อสัมภาษณ์ในส่วนที่ 4 (สรุปการสัมภาษณ์เบ้ืองต้น) โดยทีมสหวิช�ชีพต้องเห็นร่วมกันว่�
ผู้ถูกสัมภ�ษณ์เป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์หรือไม่ ทีมสหวิช�ชีพจะต้องพูดคุยกับผู้เสียห�ย เพื่อ
ประเมินว่�ผู้เสียห�ยถูกกระทำ�อย่�งใดอย่�งหน่ึงท่ีเข้�กับองค์ประกอบของก�รค้�มนุษย์ท้ัง 3 ข้อหรือไม่ 
โดยพิจ�รณ�จ�กข้อท่ี 1 ก�รถูกกระทำ�จ�ก ข้อท่ี 2 ถูกกระทำ�ด้วยวิธีก�ร ข้อท่ี 3 ถูกแสวงประโยชน์โดย 
มิชอบด้วยรูปแบบ โดยทีมสหวิช�ชีพส�ม�รถทำ�เครื่องหม�ยได้ม�กกว่� 1 ข้อ ในแต่ละหัวข้อต�มข้อมูลท่ี 
ผู้ถูกสัมภ�ษณ์ได้ให้ข้อมูล ท้ังน้ี ในแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นฯ ได้ให้คำ�อธบิ�ยองค์ประกอบท้ัง 3 หัวข้อ ซึ่งอยู่
ในหน้�สุดท้�ยของแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นฯ    
 ในส่วนท่ี 4 น้ียังมีช่องให้ทำ�เครื่องหม�ยว่�ผู้ให้สัมภ�ษณ์อ�จเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�น 
เพร�ะพฤติก�รณ์ของผู้กระทำ�ผิดอ�จคล้�ยคลึงกับก�รเอ�เปรียบแรงง�น และอ�จเก่ียวข้องกับกฎหม�ย
แรงง�น นอกจ�กน้ี ก�รขม่ขู ่ก�รยึดเอกส�รของผู้เสียห�ย ก�รทำ�ร้�ย และก�รถูกทำ�ให้เป็นแรงง�นขัดหน้ี 
ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสำ�คัญว่�จะเข้�ข�่ยก�รค้�มนุษย์ด้�นบังคับใช้แรงง�นหรือไม่ 
 อย�่งไรก็ต�ม หัวขอ้ท่ี 4 น้ี กรณท่ีีมีทีมสหวิช�ชพี ผู้ใดมีคว�มเห็นแยง้ว่�ไมใ่ชก่�รค้�มนุษยจ์ำ�เป็นต้อง
ระบุชื่อผู้เห็นแย้ง

แบบ คม. ๑ 

-๒- 
๒. ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 

          ๒.๑ ขอเท็จจริงกอนเดินทาง/เหตุจูงใจ/ขอเท็จจริงระหวางการเดินทาง/ลักษณะของการกระทํา๒ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................................................... 
 

          ๒.๒ ขอเท็จจริงที่ผูใหสัมภาษณไดรับการปฏิบัติระหวางอยูกับผูนําพามาหรือผูรับไว สถานที่ทํางาน หรือสถานที่พบ
ผูใหสัมภาษณ๓ 
................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ ....... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

 

(สามารถบันทึกข้อมูลลงในกระดาษเพิ่มเติมได้) 

) 

(สามารถบันทึกข้อมูลลงในกระดาษเพิ่มเติมได้) 

แบบ คม. ๑ 

-๒- 
๒. ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 

          ๒.๑ ขอเท็จจริงกอนเดินทาง/เหตุจูงใจ/ขอเท็จจริงระหวางการเดินทาง/ลักษณะของการกระทํา๒ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................................................... 
 

          ๒.๒ ขอเท็จจริงที่ผูใหสัมภาษณไดรับการปฏิบัติระหวางอยูกับผูนําพามาหรือผูรับไว สถานที่ทํางาน หรือสถานที่พบ
ผูใหสัมภาษณ๓ 
................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ ....... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

 

(สามารถบันทึกข้อมูลลงในกระดาษเพิ่มเติมได้) 

) 

(สามารถบันทึกข้อมูลลงในกระดาษเพิ่มเติมได้) 

แบบ คม. ๑ 

-๓- 

 ๒.๓ ขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่ผูใหสัมภาษณตองการแจงใหทราบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
........................................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................................... 
๓. ขอสังเกต/ขอมูลอ่ืน ๆ ของทีมสหวิชาชีพท่ีไดรับขณะดําเนินการสัมภาษณ 

อาย ุ (  ) ตรงกับเอกสารหรือคําใหสัมภาษณ   
(  ) ตรงกับเอกสาร แตไมตรงลักษณะทางกายภาพ เห็นควรตรวจเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวินิจฉัย 
(  ) ไมตรงกับเอกสารหรือคําใหการ ควรสงตรวจรางกายทางการแพทย เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

อื่น ๆ ......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

๔.  สรุปผลการสัมภาษณเบ้ืองตน (โดยทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบรวมกัน)   
 

 ผูใหสัมภาษณ เปน ผูเสียหาย   
      จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ถูกกระทําจากการ๔ 
 
 จัดหา 
 ซื้อ  
 ขาย 
 จําหนาย  
 พามาจาก  
 สงไปยังที่ใด  
 หนวงเหน่ียว  
 กักขัง  
 จัดใหอยูอาศัย  
 รับไว 
 

๒. ถูกกระทําดวยวิธีการ๕ 
 
 ขมขู  
 ใชกาํลังบังคบั 
 ลักพาตัว 
 ฉอฉล  
 หลอกลวง 
 ใชอาํนาจโดยมิชอบ 
 ใชอาํนาจครอบงาํ 
 ขูเข็ญ 
 โดยใหเงิน/   
      ผลประโยชนอื่น 
 

๓. ถูกแสวงประโยชน 
    โดยมิชอบในรูปแบบ๖ 
 การคาประเวณี 
 การผลิตหรือเผยแพร 
      วัตถุหรือสื่อลามก  
 แสวงประโยชน 
      ทางเพศรูปแบบอื่น 
 เอาคนลงเปนทาส 
     หรือใหมีฐานะคลายทาส 
 การนําคนมาขอทาน 
 การตัดอวัยวะเพื่อการคา  
 การบังคบัใชแรงงานหรือ 
      บริการตามมาตรา ๖/๑ 
 การอื่นใดที่คลายคลึงกัน   
      อันเปนการขูดรีดบคุคล  
      ไมวาบคุคลน้ันจะยินยอม 
      หรือไมก็ตาม 

 ผูใหสัมภาษณ ไมเปน ผูเสียหาย   
     จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
..........................................................  
 มีเหตุอันควรเชื่อวาผูใหสมัภาษณ อาจจะเปน ผูเสียหายจากการคามนุษยหรอืผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบรกิาร 
เน่ืองจาก ........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 เปนผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ เน่ืองจากถูกขมขืนใจใหทํางานหรือบริการ โดยอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
ดวยวิธีการ 
      ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวติ รางกาย เสรีภาพชือ่เสียง หรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของผูอ่ืน  
      ขูเขญ็ดวยประการใด ๆ           ใชกําลงัประทษุราย       ยดึเอกสารสําคัญประจําตัวของบคุคลน้ันไว 
      นําภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ   ทําดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลงึกับการกระทาํ
ขางตน 

 

 ผูใหสัมภาษณ เปนบุคคลอายุไมเกิน๑๕ ป ที่ถูกใชทํางานหรือใหบริการ ในรูปแบบที่เลวราย (ตามมาตรา ๕๖/๑) 
 

 ทีมสหวิชาชีพ โดย ......................................................................... มีความเห็นแยง ท้ังน้ีไดทําบันทึกความเห็นแนบทายแบบสัมภาษณ  (ระบุชื่อ – สกุล) 

แบบ คม. ๑ 

-๓- 

 ๒.๓ ขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่ผูใหสัมภาษณตองการแจงใหทราบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
........................................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................................... 
๓. ขอสังเกต/ขอมูลอ่ืน ๆ ของทีมสหวิชาชีพท่ีไดรับขณะดําเนินการสัมภาษณ 

อาย ุ (  ) ตรงกับเอกสารหรือคําใหสัมภาษณ   
(  ) ตรงกับเอกสาร แตไมตรงลักษณะทางกายภาพ เห็นควรตรวจเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวินิจฉัย 
(  ) ไมตรงกับเอกสารหรือคําใหการ ควรสงตรวจรางกายทางการแพทย เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

อื่น ๆ ......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

๔.  สรุปผลการสัมภาษณเบ้ืองตน (โดยทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบรวมกัน)   
 

 ผูใหสัมภาษณ เปน ผูเสียหาย   
      จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ถูกกระทําจากการ๔ 
 
 จัดหา 
 ซื้อ  
 ขาย 
 จําหนาย  
 พามาจาก  
 สงไปยังที่ใด  
 หนวงเหน่ียว  
 กักขัง  
 จัดใหอยูอาศัย  
 รับไว 
 

๒. ถูกกระทําดวยวิธีการ๕ 
 
 ขมขู  
 ใชกาํลังบังคบั 
 ลักพาตัว 
 ฉอฉล  
 หลอกลวง 
 ใชอาํนาจโดยมิชอบ 
 ใชอาํนาจครอบงาํ 
 ขูเข็ญ 
 โดยใหเงิน/   
      ผลประโยชนอื่น 
 

๓. ถูกแสวงประโยชน 
    โดยมิชอบในรูปแบบ๖ 
 การคาประเวณี 
 การผลิตหรือเผยแพร 
      วัตถุหรือสื่อลามก  
 แสวงประโยชน 
      ทางเพศรูปแบบอื่น 
 เอาคนลงเปนทาส 
     หรือใหมีฐานะคลายทาส 
 การนําคนมาขอทาน 
 การตัดอวัยวะเพื่อการคา  
 การบังคบัใชแรงงานหรือ 
      บริการตามมาตรา ๖/๑ 
 การอื่นใดที่คลายคลึงกัน   
      อันเปนการขูดรีดบคุคล  
      ไมวาบคุคลน้ันจะยินยอม 
      หรือไมก็ตาม 

 ผูใหสัมภาษณ ไมเปน ผูเสียหาย   
     จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
..........................................................  
 มีเหตุอันควรเชื่อวาผูใหสมัภาษณ อาจจะเปน ผูเสียหายจากการคามนุษยหรอืผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบรกิาร 
เน่ืองจาก ........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 เปนผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ เน่ืองจากถูกขมขืนใจใหทํางานหรือบริการ โดยอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
ดวยวิธีการ 
      ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวติ รางกาย เสรีภาพชือ่เสียง หรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของผูอ่ืน  
      ขูเขญ็ดวยประการใด ๆ           ใชกําลงัประทษุราย       ยดึเอกสารสําคัญประจําตัวของบคุคลน้ันไว 
      นําภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ   ทําดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลงึกับการกระทาํ
ขางตน 

 

 ผูใหสัมภาษณ เปนบุคคลอายุไมเกิน๑๕ ป ที่ถูกใชทํางานหรือใหบริการ ในรูปแบบที่เลวราย (ตามมาตรา ๕๖/๑) 
 

 ทีมสหวิชาชีพ โดย ......................................................................... มีความเห็นแยง ทั้งน้ีไดทําบันทึกความเห็นแนบทายแบบสัมภาษณ  (ระบุชื่อ – สกุล) 

แบบ คม. ๑ 

-๓- 

 ๒.๓ ขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่ผูใหสัมภาษณตองการแจงใหทราบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
........................................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................................... 
๓. ขอสังเกต/ขอมูลอ่ืน ๆ ของทีมสหวิชาชีพท่ีไดรับขณะดําเนินการสัมภาษณ 

อาย ุ (  ) ตรงกับเอกสารหรือคําใหสัมภาษณ   
(  ) ตรงกับเอกสาร แตไมตรงลักษณะทางกายภาพ เห็นควรตรวจเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวินิจฉัย 
(  ) ไมตรงกับเอกสารหรือคําใหการ ควรสงตรวจรางกายทางการแพทย เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

อื่น ๆ ......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

๔.  สรุปผลการสัมภาษณเบ้ืองตน (โดยทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบรวมกัน)   
 

 ผูใหสัมภาษณ เปน ผูเสียหาย   
      จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ถูกกระทําจากการ๔ 
 
 จัดหา 
 ซื้อ  
 ขาย 
 จําหนาย  
 พามาจาก  
 สงไปยังที่ใด  
 หนวงเหน่ียว  
 กักขัง  
 จัดใหอยูอาศัย  
 รับไว 
 

๒. ถูกกระทําดวยวิธีการ๕ 
 
 ขมขู  
 ใชกาํลังบังคบั 
 ลักพาตัว 
 ฉอฉล  
 หลอกลวง 
 ใชอาํนาจโดยมิชอบ 
 ใชอาํนาจครอบงาํ 
 ขูเข็ญ 
 โดยใหเงิน/   
      ผลประโยชนอื่น 
 

๓. ถูกแสวงประโยชน 
    โดยมิชอบในรูปแบบ๖ 
 การคาประเวณี 
 การผลิตหรือเผยแพร 
      วัตถุหรือสื่อลามก  
 แสวงประโยชน 
      ทางเพศรูปแบบอื่น 
 เอาคนลงเปนทาส 
     หรือใหมีฐานะคลายทาส 
 การนําคนมาขอทาน 
 การตัดอวัยวะเพื่อการคา  
 การบังคบัใชแรงงานหรือ 
      บริการตามมาตรา ๖/๑ 
 การอื่นใดที่คลายคลึงกัน   
      อันเปนการขูดรีดบคุคล  
      ไมวาบคุคลน้ันจะยินยอม 
      หรือไมก็ตาม 

 ผูใหสัมภาษณ ไมเปน ผูเสียหาย   
     จากการคามนุษย 
เน่ืองจาก .......................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
..........................................................  
 มีเหตุอันควรเชื่อวาผูใหสมัภาษณ อาจจะเปน ผูเสียหายจากการคามนุษยหรอืผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบรกิาร 
เน่ืองจาก ........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 เปนผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ เน่ืองจากถูกขมขืนใจใหทํางานหรือบริการ โดยอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
ดวยวิธีการ 
      ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวติ รางกาย เสรีภาพชือ่เสียง หรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของผูอ่ืน  
      ขูเขญ็ดวยประการใด ๆ           ใชกําลงัประทษุราย       ยดึเอกสารสําคัญประจําตัวของบคุคลน้ันไว 
      นําภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ   ทําดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลงึกับการกระทาํ
ขางตน 

 

 ผูใหสัมภาษณ เปนบุคคลอายุไมเกิน๑๕ ป ที่ถูกใชทํางานหรือใหบริการ ในรูปแบบที่เลวราย (ตามมาตรา ๕๖/๑) 
 

 ทีมสหวิชาชพี โดย ......................................................................... มีความเห็นแยง ทั้งน้ีไดทําบันทึกความเห็นแนบทายแบบสัมภาษณ  (ระบุชื่อ – สกุล) 



5352 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 หวัขอ้สมัภาษณ์ในสว่นที ่5 (การด�าเนินการหลังการสมัภาษณ์เบ้ืองต้น)  หัวขอ้น้ีเป็นสว่นสำ�คัญม�ก 
เพร�ะทีมสหวิช�ชีพจะต้องสรุปรว่มกันและประเมินต�มหัวข้อในแบบสัมภ�ษณ์ฯ ดังน้ี
 - ผู้ให้สัมภ�ษณ์เป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์หรือผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�น

- ทีมสหวิช�ชพีได้แจ้งสิทธใิห้ผู้เสียห�ย เพ่ือเข้�รบัก�รคุม้ครองในสถ�นคุม้ครองของรฐั และเม่ือได้ข้อมูล 
อย�่งครบถ้วนแล้ว ผู้เสียห�ยมีสิทธท่ีิจะไม่เข้�รับก�รคุ้มครองจ�กรัฐ แต่ต้องระบุส�เหตุ 

- เป็นกรณีเด็กท่ีถูกใช้แรงง�นในรูปแบบท่ีเลวร้�ย และต้องได้รับก�รคุ้มครองต�มพระร�ชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ระบุสถ�นท่ีคุ้มครองและวันท่ีเริ่มคุ้มครอง)

- ยังระบุไม่ได้ว่�เป็นกรณีค้�มนุษย์หรือไม่ แต่น่�เช่ือว่�อ�จเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์หรือ 
ก�รบงัคับใช้แรงง�น โดยผู้เสยีห�ยยนิยอมหรอืไมย่มิยอมเข�้รบัก�รคุม้ครองฯ (ระบุสถ�นท่ีคุม้ครอง 
วันท่ี และเวล�ท่ีเริ่มคุ้มครอง)

- ไมเ่ข�้ข�่ยก�รค้�มนุษย ์แต่เป็นผู้กระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยอ่ืน เชน่ กฎหม�ยอ�ญ� กฎหม�ยคนเข�้เมือง 
ก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว หรอืเป็นผู้ท่ีควรได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยอ่ืน เชน่ กฎหม�ยคุ้มครองเด็ก  
คุ้มครองแรงง�น

- เรื่องคว�มปลอดภัยของผู้เสยีห�ย ก�รเข�้สูก่ระบวนก�รรักษ� บำ�บดัฟ้ืนฟู ก�รได้รับคำ�ปรึกษ�จ�ก 
นักสังคมสงเคร�ะห์ นักจิตวิทย� นักกฎหม�ย หรือแม้กระท่ังก�รเข้�สูก่ระบวนก�รคุ้มครองพย�น

 ในสว่นท้�ยของแบบสมัภ�ษณฯ์ หัวขอ้ท่ี 5 ทีมสหวิช�ชีพส�ม�รถเขยีนขอ้เสนอแนะในก�รให้คว�มชว่ยเหลือ 
ผู้เสียห�ยลงไปได้ อย่�งเช่น “ผู้เสียห�ยมีคว�มกังวลเร่ืองโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์จ�กก�รถูกบังคับ 
ข�ยบริก�รท�งเพศ เห็นควรให้สง่ไปโรงพย�บ�ลเพื่อก�รตรวจรักษ�โดยด่วน” 
 ผู้ให้สัมภ�ษณ์จำ�เป็นต้องลงชื่อ หรือถ้�เขียนไม่ได้จะต้องพิมพ์ล�ยน้ิวมือ และทีมสหวิช�ชีพท่ีรว่มกัน
สัมภ�ษณ์จะต้องลงชื่อ รวมท้ังล่�มท่ีชว่ยสัมภ�ษณ์จะต้องลงชื่อด้วย   

 บันทึกความเห็นต่างของทีมสหวิชาชีพ เป็นก�รบันทึกข้อมูลส่วนสุดท้�ยโดยสหวิช�ชีพท่ีมี 
คว�มเห็นต่�ง โดยให้เหตุผลท่ีเห็นต่�งและลงชื่อกำ�กับ

แบบ คม. ๑ 

-๔- 
๕.  การดําเนินการภายหลังการสัมภาษณเบ้ืองตน  
ผูเสยีหายจากการคามนุษย 
ผูเสยีหายจากการบงัคบัใช 
    แรงงานหรือบริการ 

 ทีมสหวิชาชีพไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูเสียหายรับทราบแลว ผูเสียหายมีความประสงค 
       เขารับการคุมครองตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑  
      ณ ......................................................................................................................................... 
 ผูเสียหายรับทราบสิทธิแลวแตไมประสงคเขารับการคุมครอง  เน่ืองจาก.............................. 
      .............................................................................................................................................. 

  

เด็กท่ีอายุไมเกิน ๑๕ ป ถูกใชทํางาน
ในรูปแบบที่เลวรายตามมาตรา ๕๖/๑ 

 

 ดาํเนินการสงตัวเขารับการคุมครองตาม พ.ร.บ. คุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ณ ................................................................................ ตั้งแตวันท่ี .......................................... 

  

บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
อาจจะเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยหรือจากการ
บังคบัใชแรงงานหรือบริการ 

 ผูใหสัมภาษณยินยอมเขารับการคุมครองชั่วคราวเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม 
 ผูใหสัมภาษณไมยินยอม พนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามมาตรา ๒๙ แหง พ.ร.บ.ปองกัน 
      และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดใหเขารับการคุมครองชั่วคราว  
     ณ .........................................................ตั้งแตวันท่ี................................เวลา.......................น. 

 

บุคคลที่ไมเปน
ผูเสียหายจาก
การคามนุษย 
และผูเสยีหาย
จากการบังคับ
ใชแรงงานหรือ
บริการ  

 เขาขายเปนผูกระทําผดิตามกฎหมายอ่ืน๗ ไดแก  
     ประมวลกฎหมายอาญา  
     กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
     กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
         การคาประเวณี  
     กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
     กฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

 ควรไดรับการชวยเหลือคุมครองตามกฎหมายอ่ืน   
      กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  
      กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
      กฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
      กฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและ 
          คาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา   
      กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
      อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................ 

โดยไดประสานหนวยงาน................................................................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ (เชน กลบัภูมิลําเนา , เปนผูเสียหายในคดีอ่ืน เปนตน) .......................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการใหความชวยเหลือ/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ................................................................................ 
 

ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลแกทีมสหวิชาชีพแลวจึงลงลายมอืช่ือไวเปนหลักฐาน  

(ลงช่ือ).................................................................ผูใหสมัภาษณ 
        (.................................................................) 

 

ทีมสหวิชาชีพไดรวมกันพิจารณาขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเบื้องตนแลวจึงบันทึกและลงลายมือช่ือไวเปนหลกัฐาน 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผูสัมภาษณ/บันทกึ 
      (............................................................) 
ตําแหนง...................................................................... 

(ลงช่ือ)........................................................ผูรวมสัมภาษณ 
       (............................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูรวมสัมภาษณ/บันทึก  
       (............................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ).......................................................... ลาม 
       (............................................................) 

 

 

หมายเหตุ   กรณีผูใหสัมภาษณไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาแทนการลงลายมือชื่อ ไวเปนหลักฐานแทน 

แบบ คม. ๑ 

-๔- 
๕.  การดําเนินการภายหลังการสัมภาษณเบ้ืองตน  
ผูเสยีหายจากการคามนุษย 
ผูเสยีหายจากการบงัคบัใช 
    แรงงานหรือบริการ 

 ทีมสหวิชาชีพไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูเสียหายรับทราบแลว ผูเสียหายมีความประสงค 
       เขารับการคุมครองตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑  
      ณ ......................................................................................................................................... 
 ผูเสียหายรับทราบสิทธิแลวแตไมประสงคเขารับการคุมครอง  เน่ืองจาก.............................. 
      .............................................................................................................................................. 

  

เด็กที่อายุไมเกิน ๑๕ ป ถูกใชทํางาน
ในรูปแบบที่เลวรายตามมาตรา ๕๖/๑ 

 

 ดาํเนินการสงตัวเขารับการคุมครองตาม พ.ร.บ. คุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ณ ................................................................................ ตั้งแตวันที่ .......................................... 

  

บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
อาจจะเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษยหรือจากการ
บังคบัใชแรงงานหรือบริการ 

 ผูใหสัมภาษณยินยอมเขารับการคุมครองชั่วคราวเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม 
 ผูใหสัมภาษณไมยินยอม พนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามมาตรา ๒๙ แหง พ.ร.บ.ปองกัน 
      และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดใหเขารับการคุมครองชั่วคราว  
     ณ .........................................................ตั้งแตวันที่................................เวลา.......................น. 

 

บุคคลที่ไมเปน
ผูเสียหายจาก
การคามนุษย 
และผูเสยีหาย
จากการบังคับ
ใชแรงงานหรือ
บริการ  

 เขาขายเปนผูกระทําผดิตามกฎหมายอ่ืน๗ ไดแก  
     ประมวลกฎหมายอาญา  
     กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
     กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
         การคาประเวณี  
     กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 
     กฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

 ควรไดรับการชวยเหลือคุมครองตามกฎหมายอ่ืน   
      กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  
      กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
      กฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
      กฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสียหายและ 
          คาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา   
      กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
      อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................ 

โดยไดประสานหนวยงาน................................................................................................................................................................ 
 อ่ืน  ๆ(เชน กลบัภูมิลําเนา , เปนผูเสียหายในคดีอ่ืน เปนตน) .......................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะในการใหความชวยเหลือ/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ................................................................................ 
 

ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลแกทีมสหวิชาชีพแลวจึงลงลายมอืช่ือไวเปนหลักฐาน  

(ลงช่ือ).................................................................ผูใหสมัภาษณ 
        (.................................................................) 

 

ทีมสหวิชาชีพไดรวมกันพิจารณาขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเบื้องตนแลวจึงบันทึกและลงลายมือช่ือไวเปนหลกัฐาน 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผูสัมภาษณ/บันทกึ 
      (............................................................) 
ตําแหนง...................................................................... 

(ลงช่ือ)........................................................ผูรวมสัมภาษณ 
       (............................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ).....................................................ผูรวมสัมภาษณ/บันทึก  
       (............................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ).......................................................... ลาม 
       (............................................................) 

 

 

หมายเหตุ   กรณีผูใหสัมภาษณไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาแทนการลงลายมือชื่อ ไวเปนหลักฐานแทน 

แบบ คม. ๑ 

 

เอกสารแนบทายแบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยและผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
 

บันทึกความเห็นตางของทีมสหวิชาชีพประกอบแบบ คม.๑ 
วันที่ ................................................................. 

สถานที่ ................................................................. 

เวลา ..................................................................  

                        ขาพเจา .................................................................... ............................................................................. 

ตําแหนง ...................................................................................................... ในฐานะทีมสหวิชาชีพไดเขารวมการสมัภาษณ 

( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ..............................) ......................................................................................... .................. 

โดยขาพเจามีความเห็นที่แตกตางจากการพิจารณาของทีมสหวิชาชีพ ดังนี้  

......................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................................ ....................................... 

........................................................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

................................................................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ................................................................. 

 

 

(ลงช่ือ)........................................................  
       (............................................................) 

ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ)........................................................  
       (............................................................) 

ตําแหนง................................................................... 
 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ทมีสหวิชาชีพไมมีความเห็นตาง ไมตองแนบเอกสารฉบับนี้  
 

แบบ คม. ๑ 

 

เอกสารแนบทายแบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยและผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
 

บันทึกความเห็นตางของทีมสหวิชาชีพประกอบแบบ คม.๑ 
วันที่ ................................................................. 

สถานที่ ................................................................. 

เวลา ..................................................................  

                        ขาพเจา .................................................................... ............................................................................. 

ตําแหนง ...................................................................................................... ในฐานะทีมสหวิชาชีพไดเขารวมการสมัภาษณ 

( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ..............................) ......................................................................................... .................. 

โดยขาพเจามีความเห็นที่แตกตางจากการพิจารณาของทีมสหวิชาชีพ ดังนี้  

......................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................... ............................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................................ ....................................... 

........................................................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 

................................................................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ................................................................. 

 

 

(ลงช่ือ)........................................................  
       (............................................................) 

ตําแหนง................................................................... 

 

(ลงช่ือ)........................................................  
       (............................................................) 

ตําแหนง................................................................... 
 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ทมีสหวิชาชีพไมมีความเห็นตาง ไมตองแนบเอกสารฉบับนี้  
 



5554 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

 ค�าอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์และ 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใชแ้รงง�นหรอืบรกิ�ร เป็นสว่นสดุท้�ยของแบบสมัภ�ษณ ์เพื่อให้เป็นบรรทัดฐ�นของ 
ทีมสหวิช�ชีพในก�รคัดแยกผู้เสียห�ย กรณีก�รบังคับใช้แรงง�นหรือบริก�ร คำ�อธิบ�ยน้ีจะช่วยให้ 
ทีมสหวิช�ชีพพิจ�รณ�และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์รว่มกันได้โดยมีหลักก�รพิจ�รณ�ท่ีตรงกัน

แบบ คม. ๑ 

คําอธิบายเพ่ิมเติมแนบทายแบบสัมภาษณเบ้ืองตนเพ่ือการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย 
และผูเสยีหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

คํา/ขอความ อธิบาย 
ผูเสียหายจากการคามนุษยและ
ผู เสี ย ห าย จ าก ก ารบั ง คั บ ใช
แรงงานหรือบริการ๑ 
 
(เปนผูเสียหายที่มีฐานความผิด
แตกตางกัน) 

ผูเสียหายจากการคามนุษย  
เปนผู เสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย  พิจารณาจากการที่บุคคลถูกปฏิบัติครบ 
ตามองคประกอบ ๓ ขอ คือ ๑. มีการกระทํา ๒. ดวยวิธีการ ๓. มีเจตนาเพื่อแสวงประโยชนโดยมิชอบ 
**การกระทําตอเด็กผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป หากมีเพียงองคประกอบที่ ๑. มีการกระทํา และ ๓. มีเจตนา
เพื่อแสวงประโยชนโดยมิชอบ ก็ถือวาเด็กน้ันเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ยกเวนการแสวงประโยชน
จากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ตองมีองคประกอบที่ ๒. (สภาพบังคับ) ดวย 
ผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  
เปนผู เสียหายจากการกระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ พิจารณาจากการที่บุคคล 
ถูกขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ โดยอยู ในภาวะที่ ไมสามารถขัดขืนได ดวยวิธีการอยางหน่ึง  
อยางใดใน (๑) – (๖) ตามมาตรา ๖/๑  

ขอเท็จจริงกอนเดินทาง/เหตุจูงใจ/ 
ขอเท็จจริงระหวางการเดินทาง/
ลักษณะของการกระทํา๒ 

เหตุผลการเดินทาง มีผูใดชักชวน ไปทําอะไร สัญญาวาจะไดรายไดเทาไหร มีการเซ็นสัญญาเปนลายลักษณ 
อักษรหรือไม (ถาเซ็นสัญญาอยูที่ไหน รายละเอียดในสัญญาวาอะไรบาง) กอนถูกกระทํา เดินทางอยางไร  
มีเอกสารเดินทางผานแดนหรือไม ใครพามา เสียคาใชจายหรือไม เปนคาใชจายอะไร จายกอนหรือหลัง
เดินทาง จายใหกับใคร ใครเปนคนจาย ถูกหลอก/ขาย/บังคับ/ลักพาตัวมาหรือไมอยางไร เปนตน 

ขอเท็จจริงที่ผูใหสัมภาษณไดรับ
การปฏิบัติระหวางอยูกับผูนําพามา 
หรือผูรับไว สถานที่ทํางาน หรือ
สถานที่พบผูใหสัมภาษณ๓ 

มีผูใดเปนคนรับไว ใหทําอะไร ตรงกับที่ชักชวนหรือไม สมัครใจทําหรือไม พักอาศัยและกินอยูอยางไร  
ไปไหนมาไหนหรือติดตอบุคคลอ่ืนไดหรือไม มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจําตัวหรือไม และเอกสาร 
อยูกับตัวหรือไม (ถาไมมีเอกสารอยูกับตัว ใครเปนคนเอาไป เอาไปนานเทาไหร) สภาพการจางถูกบังคับ 
ใหทํางาน/ใหบริการ ไดรับคาจางหรือถูกนายจางหักคาจางหรือไม ฯลฯ มีหน้ีที่ตองจายคืนหรือไม  
จายใหใคร เปนจํานวนเทาไหร จายอยางไร (หักจากเงินเดือนหรือไม) จํานวนเงินที่เปนหน้ีและที่ตองจาย
เปนไปตามที่ตกลงหรือไม มีสัญญาการกูยืมเงินหรือไม ถูกทํารายรางกายและ/หรือจิตใจหรือไม อยางไร  
มีอิสระสามารถออกจากบาน/สถานที่ทํางานไดหรือไม มีเวลาพักผอน วันลาปวยหรือออกไปทํากิจกรรม 
ทางศาสนาและวัฒนธรรมไดหรือไม สามารถยายงานหรือเปลี่ยนนายจางไดหรือไม เปนตน 

ถูกกระทําจากการ๔ 
 
(ลักษณะของการกระทํา 
อยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง) 
 
 
 

จัดหา - ไปเลือกเฟนหามา จัดใหไดคนมาไมวากระทําดวยวิธีใดๆ 
ซื้อ - เอาเงินตราแลกกับคน ไมไดหมายความถึงสัญญาซ้ือขาย 
ขาย - เอาคนไปแลกเงินตราเอาเงินเขามาโดยยอมตนเขารับใชการงานของเจาของเงินที่เรียกวาขายตัวลงเปนทาส 
จําหนาย - ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซ่ึงแผลงมาจากจาย 
พามาจาก - นําไปหรือนํามาโดยมีตนทาง และแสดงอาการตอเน่ืองเรื่อยมาถึงปจจุบันพามาจากที่ใดก็ได 
ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได 
สงไปยังที่ใด - ทําใหเคลื่อนพนจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เพื่อใหถึงผูรับหรือเปาหมาย ดวยอาการตางๆ เชน  
สงขาม สงผาน สงตอ เคลื่อนออกจากที่ ใชตรงกันขามกับมา โดยสงไปยังที่ใดก็ไดในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได 
หนวงเหนี่ยว - รั้งตัวไว ดึงถวงไว กักไว ในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง 
กักขัง  - บังคับใหอยูในสถานที่อันจํากัด เก็บตัวไวในสถานที่อันจํากัด 
จัดใหที่อยูอาศัย  - จัดใหที่พักพิง พักอาศัย 
รับไว - รับหรือพาคนไปสูที่พัก เพื่อเก็บเขาที่ หรือเอาเขาที่ 

ถูกกระทําโดยวิธีการ๕  
 
(ดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด 
หรือหลายอยาง)   

 
 
 

 
 
 

 
 

ขมขู - ทําใหกลัว ทําใหเสียขวัญ ทําใหผูอ่ืนตองกลัววาจะเกิดความเสียหายเปนภัยแกตนเอง แกสกุล 
แหงตน หรือแกทรัพยสินของตน เปนภัยอันใกลจะถึงและอยางนอยรายแรงถึงขนาดที่จะพึงกลัว เชน  
ทํารายผูอ่ืนตอหนาทาน หรือขมขูวาจะแจงความหรือสงตํารวจขอหาเขาเมืองผิดกฎหมายหรือขอหาอ่ืนๆ   
ใชกําลังบังคับ - ใชแรงบังคับใหทํา หรือใชอํานาจสั่งใหทํา หรือใหปฏิบัติ หรือใหจําตองทํา หรือให
เปนไปตามความประสงคโดยกระทําแกกายหรือจิตใจ ดวยแรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด เปนเหตุใหบุคคล
อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได 
ลักพาตัว - แอบหรือลอบนําคนไปหรือนําคนมา โดยบุคคลน้ันไมยินยอม 
ฉอฉล - ใชอุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากลาวเพื่อใหเขาหลงผิด 
หลอกลวง - ใชอุบายทุจริตลวงใหเขาใจผิด แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอก
เพื่อใหบุคคลอ่ืนเขาใจผิด 
ใชอํานาจโดยมิชอบ - ใชอิทธิพลที่จะบังคับใหผูอ่ืนตองยอมทําตาม ไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม 
หรือตามสามารถบันดาลใหเปนไปตามความประสงค การปฏิบัติ การกระทํา เพื่อใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เปนตน 
โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดแูล เพื่อใหผูปกครองหรือผูดแูล 
ใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลทีต่นดแูล 
 

แบบ คม. ๑ 

คํา/ขอความ อธิบาย 
ถูกแสวงประโยชนโดยมิชอบ 
ในรูปแบบ๖ 
 
(มีวัตถุประสงคเพื่อนําบุคคลมา
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน) 

การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  
เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาคาประเวณี 
- การคาประเวณี หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเรา หรือการยอมรับการกระทําอ่ืนใด หรือการ
กระทําอ่ืนใดเพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอ่ืน อันเปนการสําสอนเพื่อสินจางหรือประโยชน 
อ่ืนใด ทั้งน้ี ไมวาผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
- กระทําชําเรา หมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา โดยการเอาอวัยวะเพศของ
ผูกระทํา กระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ื น หรือการใชสิ่งอ่ืนใดกระทํากับ 
อวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผูอ่ืน 
การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก  
เปนการแสวงประโยชนจากการนําคนมาเปนแบบหรือแสดงใหปรากฏในสื่อลามก 
- สื่อลามก หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงใหรูหรือเห็นถึงการกระทําทางเพศ ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบของ
เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย ภาพยนตร 
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ใหหมายความรวมถึง วัตถุ
หรือสิ่งตางๆ ขางตนที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนที่สามารถแสดงผลใหเขาใจ
ความหมายได 
- การเผยแพรเปนการเผยแพรจากผูผลิต หรือเผยแพรจากผูอ่ืนที่รูวาเปนสื่อลามกที่มาจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย 
การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอืน่  
เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาแสดงออกในทางเพศ โดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนการ
แสวงหาประโยชนโดยการปฏิบัติตอบุคคลที่หมายรวมถึง เด็กชาย เด็กหญิง ผูชาย และผูหญิง เสมือน
เปนสินคาหรือวัตถุทางเพศ ไมวาโดยการบังคับ ลอลวง หรือดวยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระทํา 
โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน เงินสด ทรัพยสิน สิ่งของ การบริการ (เชน การใหความชวยเหลือ
ในดานตางๆ หรือการใหความคุมครอง) และอ่ืนๆ ทั้งน้ี “การปฏิบัติตอบุคคลเสมือนเปนวัตถุหรือสินคา
ทางเพศ” หมายรวมถึง การลอลวงหรือชักจูงใหบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศโดยการแตงงาน  
การนําบุคคลมาแสดงออก หรือใชเพื่อกอใหเกิดการแสดงออกทางเพศโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน  
การนําบุคคลไปใหบุคคลที่สามจับตองของสงวนเพื่อแสวงหาประโยชน/การแสดงที่นําบุคคลมาแตงกาย
หรือใหแสดงออกในลักษณะสอไปในทางลามกอนาจาร 
การเอาคนลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส 
เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําคนมาเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส โดยที่ทําใหบุคคลตกอยูใต
อํานาจของบุคคลอ่ืนโดยสิ้นเชิง และจะตองทํางานใหบุคคลอ่ืนน้ัน 
การนําคนมาขอทาน  
เปนการแสวงหาประโยชนจากการนําบุคคลมาขอทาน หมายถึง การใหบุคคลขอทรัพยสินของผูอ่ืนโดย
มิไดทําการงานอยางใด หรือใหทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานะญาติมิตร 
การตัดอวัยวะเพื่อการคา 
เปนการตัดเอาอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกายบุคคล นําไปเปนสินคาเพื่อจําหนายหรือแลกเอา
ทรัพยสินของผูซ้ือ  
การบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ 
เปนการขมขืนใจผู อ่ืนใหทํางานหรือใหบริการโดยที่ผู อ่ื นน้ันอยู ในภาวะที่ ไมสามารถขัดขืนได  
ดวยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
๑) ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของบุคคลน้ันเองหรือของผูอ่ืน  
๒) ขูเข็ญดวยประการใด ๆ                                 ๓) ใชกําลังประทุษราย  
๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลน้ันไว 
๕) นําภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
๖) ทําดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลึงกับการกระทําขางตน 
การอื่นใดทีค่ลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล  
เปนการกระทําในลักษณะเชนเดียวกับการแสวงประโยชนโดยมิชอบในรูปแบบขางตน แตอาจจะยังไม
สามารถชี้ชัดวาเปนการแสวงประโยชนในรูปแบบน้ัน แตมีลักษณะ/พฤติการณ ที่คลายคลึงกัน โดยมีการ
ขูดรีดบุคคลดวย 

ผูกระทําผิดตามกฎหมายอ่ืน๗ เปนการกระทําผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมคนขอทาน  กฎหมาย 
วาดวยแรงงานทางทะเล  กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน 

*************************************************************** 



5756 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าทีข่องทมีสหวิชาชพีในการชว่ยเหลือผู้เสยีหาย  

 สิ่งสำ�คัญท่ีสุดในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีรว่มกันของทีมสหวิช�ชีพ เพื่อชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์
คือคว�มเข้�ใจบทบ�ทของตัวเองและทีมสหวิช�ชีพคนอ่ืน สิ่งท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจในบทบ�ทของกัน
และกันคือก�รมีโอก�สฝึกอบรมรว่มกัน รวมท้ังก�รลงมือปฏิบัติง�นรว่มกัน
 สิ่งท่ีเป็นข้อท้�ท�ยม�โดยตลอดของทีมสหวิช�ชีพในทุกจังหวัด คือ สม�ชิกของทีมสหวิช�ชีพมี 
ก�รโยกย�้ยไปปฏิบติัง�นท่ีอ่ืน เม่ือมีเจ้�หน้�ท่ีคนใหม่เข�้ม�แทน ก็จะยงัไม่เข�้ใจบทบ�ทของตัวเอง หรือแม้กระท่ัง 
หัวหน้�ง�นหรือหัวหน้�ส่วนร�ชก�รน้ันยังไม่เข้�ใจบทบ�ทของทีมสหวิช�ชีพ และไม่อำ�นวยคว�มสะดวก 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช� จึงทำ�ให้สม�ชิกคนอ่ืนในทีมสหวิช�ชีพปฏิบัติง�นติดขัด 
 เน่ืองจ�กว่�ก�รปฏิบัติง�นของทีมสหวิช�ชีพเป็นภ�รกิจเสริมท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
คุ้มครองเด็กหรือคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์จังหวัด ดังน้ัน ก�รท่ีจะสนับสนุนให้ 
ทีมสหวิช�ชีพปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พจำ�เป็นต้องฝึกอบรมทีมสหวิช�ชีพอย่�งต่อเน่ือง อย่�งน้อย
ควรฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนบทบ�ทหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นของแต่ละหน่วยง�น ก�รถอดบทเรียน  
ก�รรบัทร�บข้อมูลใหม ่ๆ  เชน่ แบบสมัภ�ษณ์เบื้องต้นฯ (แบบ คม. 1) แบบใหม่ กฎหม�ยท่ีออกม�ให้ นโยบ�ย
ใหม่จ�กรัฐบ�ล ซึ่งก�รจัดฝึกอบรมจะเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในทีมสหวิช�ชีพท่ีจะช่วยให้ 
ก�รทำ�ง�นเป็นไปด้วยคว�มร�บรื่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของทมีสหวิชาชพีในการชว่ยเหลือผูเ้สยีหาย
จากการค้ามนุษย์ ม ี6 ขั้นตอน 

 1. Case Management Meeting ก�รประชุมจัดก�รร�ยกรณ ีหน่วยง�นท่ีรับแจ้งเหตจุะเป็นเจ้�ภ�พ 
ก�รประชุมทีมสหวิช�ชีพ เพื่อนำ�เสนอเรื่องร�วของเหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอ�จได้รับแจ้งม�ท�งหม�ยเลข
โทรศัพท์ของศูนย์ชว่ยเหลือสังคม 1300 หรือก�รแจ้งจ�กอ�ส�สมัครชุมชน โดยผู้ท่ีเป็นคนดำ�เนินก�รหรือ
มักเรียกกันว่� ผู้จัดก�รร�ยกรณี (Case Manager) ซึ่งจะหม�ยถึงผู้ท่ีเป็นต้นเรื่องหรือผู้ท่ีรับแจ้งเรื่องเข้�ม� 
โดย Case Manager จะดำ�เนินก�ร ดังน้ี

- ประส�นง�นกับสม�ชิกทีมสหวิช�ชพีเพื่อนัดหม�ยก�รประชุม คว�มเรง่ด่วนในก�รจัดประชุมขึน้อยู ่
กับสถ�นก�รณ์ สถ�นท่ีจัดประชุมอ�จใชส้ำ�นักง�นของหนว่ยง�นใดก็ได้ เอกส�รท่ีเก่ียวขอ้งกับ Case 
จะต้องระบุในหัวเอกส�รว่� “ลับ” เพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกเผยแพรอ่อกไป 

- ข้อมูลในทีมสหวิช�ชีพมี 4 สว่นหลักท่ีสำ�คัญ คือ
  • การประเมินเหตกุารณ์ สถ�นก�รณท่ี์เกิดขึ้นมีองค์ประกอบของก�รค้�มนุษยห์รอืไม ่อ�จเป็น 

  กรณีอ่ืนท่ีใกล้เคียงกับก�รค้�มนุษย์ เช่น ก�รเอ�เปรียบแรงง�น ก�รละเมิดท�งเพศ หรือ 
  ก�รทำ�ร้�ยเด็ก  

  • ขอ้มลูผูเ้สยีหาย  มีข้อมูลครบถ้วน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง วิธติีดต่อผู้เสียห�ย เพ่ือระบุตัวผู้เสียห�ยให้ 
  ชัดเจนท่ีสุด รวมถึงภ�พถ่�ย อ�ยุผู้เสียห�ย (มีคว�มสำ�คัญม�ก)

  • สถานทีเ่กิดเหต ุหรอืสถ�นท่ีหน่วงเหน่ียวกักขงั สถ�นท่ีทำ�ง�นของผู้เสียห�ย หรือพิกัดในแผนท่ี  
  ประเด็นน้ีเป็นตัวแปรสำ�คัญว่�จะว�งแผนชว่ยผู้เสียห�ยได้เร็วแค่ไหน

  • ผู้กระท�าผิด จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดและเก่ียวข้อง วิธแีละรูปแบบก�รแสวงประโยชน์  
- ทีมสหวิช�ชีพต้องประเมิน ว�งแผนง�นขั้นต่อไป อย่�งเช่น ตำ�รวจจะต้องสืบข้อมูลเก่ียวกับ 

ร้�นค�ร�โอเกะท่ีผู้เสียห�ยถูกบังคับทำ�ง�น ท�งเข้�ออกร้�น จำ�นวนผู้เสียห�ยคนอ่ืน   
- เม่ือมอบหม�ยง�นกันแล้ว ก็นัดหม�ยกันอีกครัง้เพือ่ว�งแผนก�รลงพืน้ท่ีปฏิบัติง�น ซึง่บ�งคร้ังอ�จต้องประส�น 

หนว่ยง�นภ�ยนอกเพื่อขอกำ�ลังเสริม เชน่ ขอกำ�ลังเสรมิจ�กทห�รหรือตำ�รวจตระเวนช�ยแดน เพื่อชว่ย 
ปิดล้อมในกรณีท่ีพื้นท่ีเป้�หม�ยมีขน�ดใหญ ่หรือก�รประส�นง�นล่�มเพื่อม�ชว่ยสอบคัดแยก 

- ก�รประเมินคว�มเรง่ด่วนในก�รชว่ยเหลือผู้เสียห�ย
- ก�รประเมินคว�มปลอดภัยของเจ้�หน้�ท่ีในก�รบุกให้คว�มชว่ยเหลือ

 2. การเขา้ชว่ยเหลือและคัดแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย ์และก�รคุม้ครองผู้เสยีห�ยหรือกลุม่เสีย่ง 
เฉพ�ะหน้� เม่ือเข้�ไปชว่ยเหลือผู้เสยีห�ยออกม�แล้ว จะเริม่กระบวนก�รคัดแยกผู้เสยีห�ยโดยทีมสหวิช�ชพี 
ด้วยแบบสัมภ�ษณ์เบื้องต้นฯ (แบบ คม. 1)

- ในก�รสมัภ�ษณคั์ดแยกผู้เสียห�ยจะต้องว�งแผนไว้ล่วงหน้�เก่ียวกับสถ�นท่ีท่ีจะใชส้มัภ�ษณคั์ดแยกฯ 
หล�ยกรณสีมัภ�ษณคั์ดแยกฯ ในบรเิวณโรงง�นท่ีไปตรวจค้นเลย เพร�ะมีผู้เสยีห�ยนับร้อยคน บ�งกรณ ี
ตัวผู้เสียห�ยจำ�นวนไม่ม�กไปสัมภ�ษณ์ยังสถ�นท่ีปลอดภัย

- ก�รจัดเตรียมอ�ห�รหรือส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกต�มคว�มจำ�เป็นให้ทีมสหวิช�ชีพและผู้เสียห�ย 
เน่ืองจ�กก�รสัมภ�ษณ์อ�จใช้เวล�น�นหรือเป็นเวล�กล�งคืน 

- กรณีท่ีทีมสหวิช�ชีพเห็นร่วมกันว่�เป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ จะต้องส่งผู้เสียห�ยเข้�รับ 
ก�รคุ้มครองโดยด่วน โดยปกติจะนำ�ส่งผู้เสียห�ยไปยังบ้�นพักเด็กและครอบครัวจังหวัด กรณีท่ี 
ผู้เสียห�ยเป็นผู้ช�ยจะนำ�สง่ยังสถ�นคุ้มครองท่ีอยูใ่กล้

- ในเบ้ืองต้นถ้�ผู้เสยีห�ยได้รบับ�ดเจ็บหรอืมีแผลท�งก�ยจะต้องนำ�สง่โรงพย�บ�ลเพ่ือรกัษ� โดยจะ
สง่ตัวผู้เสียห�ยไปยังศูนย์ OSCC ของโรงพย�บ�ล (One Stop Service Crisis Center) ซึ่งจะได้รับ
ก�รรักษ�จ�กโรงพย�บ�ลโดยไม่คิดค่�รักษ� 

- กรณีท่ีผู้เสียห�ยไมพ่รอ้มท่ีจะให้ขอ้มูล หรอืยงัไมใ่ห้ขอ้มูลเป็นประโยชน์ แต่ทีมสหวิช�ชีพได้วิเคร�ะห์
จ�กข้อมูลต่�ง ๆ  แล้วประเมินว่�อ�จเป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์ทีมสหวิช�ชพีส�ม�รถสง่ตัวผู้ท่ี
อ�จเป็นผู้เสยีห�ยเข้�รบัก�รคุม้ครองช่ัวคร�วท่ีบ้�นพักเด็กและครอบครวัหรอืสถ�นท่ีอ่ืนท่ีปลอดภัย

 3. การสอบข้อเท็จจรงิเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมพย�นหลักฐ�นเพ่ือดำ�เนินคดีกับผู้เก่ียวข้องและดำ�เนิน
ก�รต�มกระบวนก�รยุติธรรมเพื่อคุ้มครองและเรียกร้องสิทธปิระโยชน์ให้ผู้เสียห�ย

- โดยปกติจะต้องสง่ตัวผู้เสยีห�ยไปยงัสถ�นคุม้ครองสวัสดิภ�พผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์ซ่ึงมีท้ังหมด 
8 แหง่ (ผู้ช�ย 4 แหง่ และผู้หญิง 4 แห่ง) แต่เน่ืองจ�กบ�งครัง้ตำ�รวจและทีมสหวิช�ชีพไปสอบป�กคำ� 
ผู้เสยีห�ย ณ สถ�นคุม้ครองสวัสดิภ�พผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยไ์มไ่ด้ เน่ืองจ�กอยูไ่กลจ�กจังหวัดท่ี 
เกิดเหต ุจึงมักอนุโลมให้ผู้เสยีห�ยอยูใ่นบ�้นพกัเด็กและครอบครวัฯ เป็นก�รชัว่คร�วระหว่�งก�รสอบ
ป�กคำ�เพิม่เติม เพื่อทำ�สำ�นวนฟอ้งสง่ให้อัยก�รพจิ�รณ�ก่อนท่ีจะสง่ต่อไปยงัสถ�นคุ้มครองฯ ต่อไป

- พนักง�นสอบสวนหรือเจ้�หน้�ท่ีบ้�นพักฯ จะต้องประส�นง�นกับสำ�นักยุติธรรมจังหวัด เพื่อ
ดำ�เนินก�รเพื่อขอค่�สินไหมทดแทนต�ม พ.ร.บ.ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทนและ 
ค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544   

- พนักง�นสอบสวน นิติกร หรือผู้เชี่ยวช�ญท�งกฎหม�ยควรให้คำ�แนะนำ�ก�รเรียกร้องค่�สินไหม
ทดแทนต่�ง ๆ ให้กับผู้เสียห�ย
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  4. กระบวนการบ�าบัดฟื้ นฟูผู้เสยีหายและติดตามครอบครวั
- ในระหว่�งท่ีผู้เสยีห�ยอยูท่ี่บ้�นพกัเด็กและครอบครัวฯ หรือสถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�ก 

ก�รค้�มนุษย ์นักสงัคมสงเคร�ะห์ นักจิตวิทย� นิติกร และเจ้�หน้�ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะประเมิน เยยีวย� ฟื้ นฟู  
และฝึกอ�ชีพให้ผู้เสียห�ย ก�รห�ง�นทำ�ให้ผู้เสียห�ยระหว่�งอยูใ่นสถ�นคุ้มครองฯ เป็นต้น

- ก�รสง่ขอ้มูลผู้เสยีห�ยให้กับประเทศต้นท�ง เพ่ือพิสูจน์สัญช�ติ ติดต�มครอบครัวหรือญ�ติ และให้ 
นักสังคมสงเคร�ะห์ของประเทศต้นท�งเตรียมก�รรับตัวผู้เสียห�ย

- ก�รให้ข้อมูลคว�มคืบหน้�กับผู้เสียห�ยเป็นระยะเรื่องก�รดำ�เนินคดี  
- นักสงัคมสงเคร�ะห์จ�กประเทศต้นท�ง เชน่ เมียนม� หรือ สปป.ล�ว จะสง่นักสังคมสงเคร�ะห์ม�เยีย่ม 

และอธิบ�ยแผนก�รส่งตัวกลับ รวมถึงก�รรับฟังเรื่องร�วหรือข้อเรียกร้องของผู้เสียห�ย โดย 
นักสังคมสงเคร�ะห์จ�กประเทศต้นท�งจะไปเยี่ยมผู้เสียห�ย ณ สถ�นคุ้มครองฯ ทุกแห่งปีละ 2 
ครั้ง และจะประชุมสรุปผลก�รเยี่ยมกับกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ และนำ�เสนอผลก�รเยี่ยมและ 
ขอ้เรยีกรอ้งของผู้เสยีห�ยในก�รประชุมทวิภ�คีระหว่�งประเทศ อ�ทิ ก�รประชุมทวิภ�คีก�รบริห�ร 
จัดก�รเคส (Bilateral Case Management Meeting - CMM) ระหว่�งไทยและเมียนม�จะจัดขึน้ปีละ  
2 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้�ภ�พ

- โดยเฉล่ียผู้เสียห�ยจ�กประเทศเพื่อนบ้�นจะอยู่ในสถ�นคุ้มครองฯ ประม�ณ 6 เดือน ซึ่งเสร็จสิ้น 
ขั้นตอนของประเทศต้นท�งในก�รติดต�มครอบครัวและขั้นตอนก�รสืบพย�นล่วงหน้�ต�ม 
กระบวนก�รของศ�ล

 5. กระบวนการคืนสูส่ังคม คือก�รสง่ผู้เสียห�ยกลับภูมิลำ�เน�ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ
- เม่ือผู้เสยีห�ยคืนสูส่งัคม กรณคีนไทยจะมีเจ้�หน้�ท่ีจ�กบ�้นพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดชว่ยติดต�ม 

และพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมติดต�ม เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ผู้เสียห�ยให้อยูใ่นสังคมได้และไม่กลับม�เป็นผู้เสียห�ยซ��

- กรณีก�รคืนสู่สังคมของผู้เสียห�ยจ�กประเทศเพื่อนบ้�นจะดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐและ
องค์กรพัฒน�เอกชนในก�รติดต�มก�รคืนสูส่ังคม

- ผู้เสียห�ยมีโอก�สกลับม�เป็นเหยื่อซ�� และบ�งกรณีจะผันตัวเองเป็นน�ยหน้�เพื่อล่องลวงคนอ่ืน
ม�เป็นเหยื่อ ดังน้ัน กระบวนก�รติดต�มฟื้ นฟูผู้เสียห�ยจึงเป็นประเด็นสำ�คัญ

 6. การปอ้งกันในการลดปจัจัยเสีย่งภายในครอบครวัและชุมชน
- คนในชุมชนมีสว่นสำ�คัญในก�รสนับสนุนและชว่ยเหลือผู้เสียห�ยไม่ให้ถูกคนอ่ืนดูถูก เหยียดหย�ม  

หรือถูกคนในชุมชนปฏิเสธ
- ก�รให้คว�มรู้กับคนในชุมชน ผู้นำ�ชุมชน ในก�รเฝ้�ระวังปัญห�ก�รค้�มนุษย์ ก�รเฝ้�ระวังคนนอก

ชุมชนหรือคนในชุมชนท่ีจะเข้�ม�ชักชวนและล่อลวงคนในชุมชนไปทำ�ง�นต่�งถ่ิน

      

4.5 แผนภาพสรุปการคุ้มครองผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย ์(อังคณ� หอมหวล, 2561) 
 
แผนภ�พแสดงข้ันตอนก�รดำ�เนินง�นคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ ก�รคุ้มครองผู้เสียห�ย และ 
สิทธปิระโยชน์ต่�ง ๆ ของผู้เสียห�ยต�มม�ตรฐ�นของกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

ภาพที ่1 การคัดแยกเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์

กลุ่มทีค่วามเห็นขัดแย้ง/รอการวินิจฉัย
ใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 54 พ.ร.บ.คนเข้�เมือง พ.ศ. 2522
ให้ สตช. จัดห�บ้�นพักร�ชก�ร/บ้�นเช�่

1) กรณีอ�ยุต��กว่� 15 ปี
บ้�นพักเด็กและครอบครัว
2) กรณีอ�ยุ 15 ปีขึ้นไป
สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พ
ผู้เสียห�ย (จังหวัดท่ีไม่มี
สถ�นคุ้มครองฯ ให้สง่บ้�นพัก
เด็กและครอบครัว)

คุ้มครองชั่วคราว 24 ชม.
+ ยื่นค�ารอ้งต่อศาล
   อนุญาตได้เพิ่มไมเ่กิน 7 วัน

กลุ่มต่างด้าวทีเ่ปน็พยานแต่ไมเ่ปน็ผู้เสยีหาย
ใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 54 พ.ร.บ.คนเข้�เมือง พ.ศ. 2522
- สตช/กคส. คุ้มครองพย�น
- สตช. จัดห�บ้�นพักร�ชก�ร/บ้�นเช�่
- รง. จัดห�ง�นให้ทำ�

แรงงานทีต้่องได้รบัคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
• กรณแีรงง�นเด็กอ�ยุต��กว่� 18 ปี สง่บ�้นพักเด็กและครอบครัว
• กรณแีรงง�นไทยอ�ยุ 18 ปีขึน้ไป กระทรวงแรงง�นจัดห�ง�นให้ทำ�
• กรณีแรงง�นต่�งด้�วอ�ยุ 18 ปีขึ้นไป ส่งศูนย์ร่วมบริก�ร 
  ชว่ยเหลือแรงง�นต่�งด้�ว

ผู้เสยีหายม�ตร� 33

สถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยฯ ท่ัวประเทศ

พ.ร.บ.ปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551

การคัดแยกเพื่อให้ความชว่ยเหลือคุ้มครองผู้เสยีจากการค้ามนุษย์

ผู้ทีม่เีหตุอันควรเชื่อว่า
เปน็ผู้เสยีหาย (สเีทา)

ม�ตร� 29
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ภาพที ่2 ขั้นตอนการชว่ยเหลือผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์

การชว่ยเหลือคุ้มครองผู้เสยีหาย

ภาพที ่3 การชว่ยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้เสยีหายจากเงินกองทุนปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1. ค่าใช้จ่ายในการ
    ครองชพี

2. ค่าใช้จ่ายในการ
    รกัษาพยาบาล

3. ค่าใชจ่้ายในการบ�าบดั
    ฟื้ นฟรูา่งกายและจิตใจ

4. ค่าขาดประโยนช์
    ท�ามาหาได้

5. ค่าเครื่ออุปโภค
     บรโิภค

7. ค่าใช้จ่ายในการ
    ศกึษาและฝกึอบรม

6. ค่าใช้จ่ายในการ
    จัดหาทีพ่ัก

8. ค่าใช้จ่ายในความ
     ชว่ยเหลือทาง
     กฎหมาย

9. ค่าใช้จ่ายในการ
    เดินทางกลับประเทศ
    เดิม/ภูมิล�าเนา

10. ค่าใช้จ่ายในการ
    ชว่ยเหลือให้กลับ
    เข้ามา

11. ค่าใช้จ่ายในการ
      สง่เสรมิการมงีานท�า

• ร�ยละ 300,000 บ�ท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง
• ขอได้ต่อเน่ืองทุกปีต�มระยะเวล�ท่ีรับคุ้มครอง

• จ่�ยจริงต�มหลักฐ�นท�งก�รแพทย์
• รวมถึงค่�ตรวจสุขภ�พ (คัดกรอง/ขอ Work Permit)
• ค่�พ�หนะ/อ�ห�รระหว่�งรักษ�พย�บ�ลไม่เกินครั้งละ 2,000 บ�ท

• จ่�ยจริงต�มหลักฐ�นท�งก�รแพทย์
• เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�บัดฟื้ นฟูร�่งก�ยและจิตใจระยะย�ว

• วันละ 300 บ�ท นับต้ังแต่วันท่ีไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ต�มปกติ (ตกเป็นผู้เสียห�ย) จนถึง 
วันก่อนท่ีได้รับก�รชว่ยเหลือย้อนหลังต่อเน่ืองรวมแล้วไม่เกิน 1 ปี

• ร�ยละ 3,000 บ�ท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง
• ขอได้ต่อเน่ืองทุกปีต�มระยะเวล�ท่ีรับก�รคุ้มครอง

• ต�มท่ีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อนุมัติ
• รวมค่�ใช้จ่�ยเก่ียวเน่ืองสำ�หรับก�รศึกษ�

• เทียบเคียงอัตร�ร�ชก�รไม่เกินวันละ 800 บ�ท
• ในกรณีท่ีไม่เข้�รับก�รคุ้มครองในหน่วยง�นรัฐ
• ต�มท่ีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อนุมัติ

• ค่�ใช้จ่�ยเพื่อเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน
• ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับท่ีพัก ค่�พ�หนะ ค่�อ�ห�รในก�รไปเบิกคว�มเป็นพย�นในคว�มผิด
   ฐ�นค้�มนุษย์

• ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รสง่กลับผู้เสียห�ยกลับภูมิลำ�เน�ประเทศต้นท�ง
• ขออนุมัติหลักก�รไว้ล่วงหน้�เม่ือทร�บวันสืบพย�น

• สำ�หรับผู้เสียห�ยคนไทยท่ีต้องก�รเดินท�งกลับเข้�ม�ในประเทศไทย

• กรณีท่ีผู้เสียห�ยไม่ส�ม�รถออกไปทำ�ง�นได้
• วันละ 300 บ�ท ไม่เกิน 90 วัน/ร�ย

การชว่ยเหลือผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์โดยกลไกเงินกองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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การแจ้งสิทธิของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย ์(จ�าเปน็อยา่งยิง่ทีท่มีสหวิชาชพีต้อง
แจ้งให้ผู้เสยีหายทราบ)

 ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษยห์รอืกลุม่เส่ียงท่ียงัระบุสถ�นะผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยไ์มไ่ด้มีสทิธเิข�้รบั 
ก�รคุ้มครองหรือไม่ก็ได้ ท้ังน้ี ผู้เสียห�ยจะต้องได้รับทร�บก�รแจ้งสิทธิก่อนท่ีจะตัดสินใจ และมีข้อมูล
ประกอบก�รตัดสินใจ เช่น คว�มปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ก�รร่วมมือกับเจ้�หน้�ท่ีเพ่ือดำ�เนิน
คดีกับผู้กระทำ�ผิดและเรียกร้องค่�ชดเชย (แม้ผู้เสียห�ยจะไม่ขอเข้�รับก�รคุ้มครอง แต่ผู้เสียห�ยจำ�เป็น
ต้องให้คว�มร่วมมือกับเจ้�หน้�ท่ีในก�รดำ�เนินง�นต�มกระบวนก�รยุติธรรม) ท้ังน้ี กรณีก�รค้�มนุษย์  
ผู้เสียห�ยจะได้รับสิทธใิน 4 ด้�น ดังน้ี

1. การคุม้ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ผู้เสยีห�ยช�วไทยหรอืช�วต่�งช�ติจะได้รบัก�รคุม้ครอง 
ในสถ�นคุ้มครองสวัสดิภ�พผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ของรัฐหรือสถ�นคุ้มครองเอกชน (ท่ีขึ้น
ทะเบียนและได้รับก�รรับรองจ�กรัฐ) โดยสถ�นคุ้มครองจะจัดเตรียมเพื่อคุ้มครองผู้เสียห�ย ดังน้ี  

ก�รประส�นง�นไปยังประเทศต้นท�งเพื่อติดต�มญ�ติ 
พิสูจน์สัญช�ติ เตรียมก�รสง่กลับ

 ท่ีพักอ�ศัย อ�ห�ร คว�มปลอดภัย

ก�รศึกษ�ท่ีต่อเน่ืองหรือก�รศึกษ�
ท่ีเหม�ะสมเฉพ�ะบุคคล อย�่งเชน่  
ก�รเรยีนภ�ษ�ไทยสำ�หรบัผู้เสยีห�ย 
ท่ีไม่ใชค่นไทย

กิจกรรมบำ�บัดด้วยก�รฝึกอ�ชีพ
ท่ีเหม�ะสม

 นิติกรจะชว่ยประส�นง�นก�ร
ดำ�เนินคดีและให้คำ�ปรึกษ�

ก�รดูแลบำ�บัดฟื้ นฟูจ�กนักสังคมสงเคร�ะห์
นักจิตวิทย� ก�รรักษ�พย�บ�ล

a

c

d

d

f

b

2. ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย  ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในประเทศไทย (ทุกสัญช�ติ)  
มีสิทธท่ีิจะร้องขอค่�สินไหมทดแทน  เพร�ะมีกฎหม�ยและระเบียบอยูแ่ล้ว 
a) ค่�สนิไหมทดแทนในก�รตกเป็นผู้เสยีห�ยในคดีอ�ญ� พนักง�นสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้เสยีห�ย  

ยื่นเรื่องก�รขอเงินชดเชยกับสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด (พระร�ชบัญญติัค่�ตอบแทนผู้เสยีห�ยและ 
ค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544)

b) ค่�ใชจ่้�ยสว่นตัวและค่�ดำ�รงชพีจ�กเงินกองทนุต่อต้�นก�รค้�มนุษย ์เจ้�หน้�ท่ีจ�กสถ�นคุ้มครองฯ  
จะชว่ยดำ�เนินก�รให้

c) ค่�ตอบแทนในฐ�นะพย�นในคดีอ�ญ� ซึ่งเป็นไปต�มระเบียบของกระทรวงยุติธรรม

3. การด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดและเรียกร้องสิทธิให้กับ 
ผู้เสียห�ย
a) ตำ�รวจจะดำ�เนินก�รเพื่อสง่สำ�นวนฟอ้งให้อัยก�ร เพ่ือฟอ้งรอ้งคดีค้�มนุษยแ์ละต�มฐ�นคว�มผิดอ่ืนต�ม 

กฎหม�ยไทย 
b) ก�รยื่นฟ้องเรยีกค่�เสยีห�ยท�งแพง่ อย�่งเชน่ ค่�จ้�งและสวัสดิก�รท่ีน�ยจ้�งค้�งจ่�ย รวมถึงเงินชดเชย 

คว�มเสียห�ยอ่ืน ๆ 

4. การคืนสูส่งัคมและการติดตามให้ความชว่ยเหลือ เม่ือดำ�เนินข้ันตอนท�งกฎหม�ยแล้วเสรจ็ (มีก�ร 
สบืพย�นล่วงหน้� แต่ศ�ลยงัไมไ่ด้ตัดสนิคดี) ก็จะสง่ผู้เสยีห�ยคืนสูส่งัคม หรอืสง่กลับภูมิลำ�เน�ท่ีประเทศ
ต้นท�ง ซึง่จะมีหนว่ยง�นร�ชก�รท้องถ่ิน และอ�จมีองค์กรพฒัน�เอกชนสนับสนุนหรือสง่เสริมอ�ชพี 
ให้ผู้เสียห�ย
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บทที ่

บทบาทของผูน้�าชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
ในการป้องกันการค้ามนุษย์

 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ระดับช�ติหรือระดับจังหวัดจะมียุทธศ�สตร์ก�ร
ทำ�ง�น 5 Ps คือ Prevention (ก�รป้องกัน), Protection (ก�รปกป้องคุ้มครอง), Prosecution (ก�รดำ�เนินคดี),  
Policy (ก�รผลักดันนโยบ�ย) และ Partnership (ก�รมีสว่นรว่ม) จ�กยุทธศ�สตรท้ั์ง 5 ด้�นน้ี สิง่ท่ีจะต้องเรง่ 
ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองคือก�รป้องกัน (Prevention) เน่ืองจ�กรูปแบบก�รค้�มนุษย์ปรับกลวิธีนับต้ังแต่
กระบวนก�รแสวงห�เหยื่อ ก�รล่อลวง ก�รนำ�พ� และก�รแสวงประโยชน์ 
 สถ�นะก�รค้�มนุษยใ์นประเทศไทยมี 3 สถ�นะ คือ ต้นท�งก�รค้�มนุษย ์ท�งผ่�นก�รค้�มนุษย ์และปล�ยท�ง 
ก�รค้�มนุษย ์ส่ิงท่ีคนท่ัวไปให้คว�มสนใจอยู ่ณ ตอนน้ีคือสถ�นะปล�ยท�งก�รค้�มนุษย ์เพร�ะเม่ือเกิดเหตุแล้ว 
จะทำ�ให้ดูเหมือนว่�พื้นท่ีน้ันไม่มีก�รป้องกันหรือก�รตรวจตร�ท่ีดีจนทำ�ให้เกิดก�รค้�มนุษย์ 
 นับต้ังแต่ประก�ศใชพ้ระร�ชบญัญติัป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย ์พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน พบว่� 
ก�รดำ�เนินกิจกรรมป้องกันก�รค้�มนุษยจ์ะดำ�เนินกิจกรรมอยู ่3 ลักษณะ คือ ก�รผลิตส่ือภ�ษ�ไทยและต่�งประเทศ  
ก�รทำ�กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้ และก�รจัดง�นวันยุติก�รค้�มนุษย์ 
 สิง่ท่ีจำ�เป็นต้องต้ังคำ�ถ�ม คือ ก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ  น้ันเพยีงพอท่ีจะป้องกันก�รค้�มนุษยห์รือไม่ ในหล�ย
พื้นท่ีอ�จบอกว่�พ้ืนท่ีในอำ�เภอหรอืจังหวัดของตนน้ันเป็นจังหวัดท�งผ�่น ไมเ่คยมีก�รค้�มนุษยเ์กิดขึน้ในจังหวัด 
ของตน หรือเคยเกิดข้ึนน�นม�แล้ว หรือมีสถิติผู้เสียห�ยจำ�นวนไม่ม�ก ดังน้ัน สิ่งท่ีเห็นจ�กพื้นท่ีน้ันคือ
กิจกรรมด้�นก�รป้องกันมีไม่เพียงพอ
 ในหล�ยคร้ังมักพูดกันว่�ผู้เสียห�ยส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศเพื่อนบ้�น ทำ�ไมประเทศไทยจะต้อง
ม�แบกรับปัญห�น้ี คร้ังหน่ึงในก�รประชุมประจำ�ปีระดับรัฐมนตรีของ 6 ประเทศในลุ่มน��โขง เร่ือง
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ มีตัวแทนประเทศหน่ึงกล่�วว่� “ทำ�ไมประเทศของท่�นถึง 
ไม่ดูแลคนของท่�นให้ดี ทำ�ไมถึงปล่อยให้ตกม�เป็นเหยื่อก�รค้�มนุษย์ในประเทศของฉัน” และตัวแทนอีก
ประเทศหน่ึงก็ตอบว่� “ทำ�ไมท่�นถึงไม่ชว่ยดูแลคนจ�กประเทศฉันให้ดี และปล่อยให้พวกเข�ตกเป็นเหยื่อ
ก�รค้�มนุษย์ในประเทศของท่�น” จ�กท่ีกล่�วม�จะเห็นได้ว่�ปัญห�ก�รค้�มนุษย์กล�ยเป็นปัญห�ส�กล 
ท่ีจำ�เป็นต้องได้รับคว�มรว่มมือจ�กทุกฝ่�ย ทุกระดับ ในก�รแก้ไขปัญห� 

5.1 รายงานการวิจัยเส้นทางการค้ามนุษย์
 
 จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�เรื่องรูปแบบและเส้นท�งท่ีนำ�ไปสู่ก�รตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์  
กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2555 โดย 
ก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กองค์กรศุภนิมิตส�กล สำ�นักง�นภูมิภ�คเอเชียตะวันออก (World Vision,  
East Asia Office) ได้ศึกษ�แฟ้มประวัติผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 พบข้อมูลท่ี
สำ�คัญ ดังน้ี

- จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�งมีท้ังหมด 1,299 คน เป็นเพศช�ยจำ�นวน 446 คน (ร้อยละ 36.29) และ 
เพศหญิงจำ�นวน 783 คน (ร้อยละ 63.71)

- ผู้เสียห�ยส่วนใหญ่มีอ�ยุต��กว่� 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 โดยผู้เสียห�ยท่ีอ�ยุ 18 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 45

- ผู้เสียห�ยเพศหญิง
 •  ผู้เสียห�ยเพศหญิงช�วล�วม�กท่ีสุดจำ�นวน 485 คน (ร้อยละ 39.5)
 •  ผู้เสียห�ยเพศหญิงช�วไทยจำ�นวน 120 คน (ร้อยละ 9.8) 
 •  ผู้เสียห�ยเพศหญิงช�วเมียนม�จำ�นวน 116 คน (ร้อยละ 9.4)
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 •  ผู้เสียห�ยเพศหญิงช�วกัมพูช�จำ�นวน 47 คน (ร้อยละ 3.8)
- ผู้เสียห�ยเพศช�ย 
 •  ผู้เสียห�ยเพศช�ยช�วเมียนม�ม�กท่ีสุดจำ�นวน 238 คน (ร้อยละ 19.4) 
 •  ผู้เสียห�ยเพศช�ยช�วไทยจำ�นวน 139 คน (ร้อยละ 11.3) 
 •  ผู้เสียห�ยเพศช�ยช�วกัมพูช�จำ�นวน 38 คน (ร้อยละ 3.1) 
 •  ผู้เสียห�ยเพศช�ยช�วล�วจำ�นวน 28 คน (ร้อยละ 2.3) 

จุดผา่นแดนทีผู่้เสยีหายใช้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย
- จุดผ่�นแดนท่ีผู้เสียห�ยช�วเมียนม�ใช้เดินท�งเข้�ม�ในประเทศไทยม�กท่ีสุด คือ
 •  ด่�นแม่สอด จังหวัดต�ก จำ�นวน 157 คน (ร้อยละ 46.73) 
 •  ด่�นจังหวัดระนอง จำ�นวน 52 คน (ร้อยละ 15.48) 
 •  ด่�นเจดีย์ส�มองค์ จังหวัดก�ญจนบุรี จำ�นวน 31 คน (ร้อยละ 9.23) 
 •  ด่�นช�ยแดนแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย จำ�นวน 18 คน (ร้อยละ 5.36)
- จุดผ่�นแดนท่ีผู้เสียห�ยช�วล�วใช้เดินท�งเข้�ม�ในประเทศไทยม�กท่ีสุด คือ 
 •  สะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว จังหวัดหนองค�ย จำ�นวน 229 คน (ร้อยละ 53.26) 
 •  ด่�นชอ่งเม็ก จังหวัดอุบลร�ชธ�นี จำ�นวน 39 คน (ร้อยละ 9.07) 
 •  ด่�นจังหวัดมุกด�ห�ร จำ�นวน 14 คน (ร้อยละ 3.26)
- จุดผ่�นแดนท่ีผู้เสียห�ยช�วกัมพูช�ใช้เดินท�งเข้�ม�ในประเทศไทยม�กท่ีสุด คือ 
 •  ด่�นอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 52 คน (ร้อยละ 57.14)
 •  ชอ่งผ่อนปรนบึงตะกวน จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 11 คน 
- บุคคลท่ีติดต่อผู้เสียห�ยเข้�สูก่ระบวนก�รค้�มนุษย์ 
 •  น�ยหน้�ท่ีเป็นคนแปลกหน้�ม�กท่ีสุดจำ�นวน 636 คน (ร้อยละ 51.7) 
 •  คนในหมู่บ้�นจำ�นวน 159 คน (ร้อยละ 12.9) 
 •  เพื่อนจำ�นวน 115 คน (ร้อยละ 9.4) 
 •  พี่น้อง/ครอบครัวจำ�นวน 44 คน (ร้อยละ 3.6) 
 •  ญ�ติจำ�นวน 33 คน (ร้อยละ 2.7) 
- วิธกี�รของผู้ท่ีม�ติดต่อกับผู้เสียห�ยเพื่อก�รค้�มนุษย์ 
 •  ติดต่อผู้เสียห�ยโดยตรงม�กท่ีสุดจำ�นวน 935 คน (ร้อยละ 71.8)  
 •  ติดต่อผ่�นผู้ปกครองจำ�นวน 64 คน (ร้อยละ 4.9) 
 •  ติดต่อผ่�นเพื่อนจำ�นวน 20 คน (ร้อยละ 1.5) 
- ผู้ท่ีม�ติดต่อกับผู้เสียห�ยเพื่อก�รค้�มนุษย์ 
 •  ใช้วิธแีนะนำ�ข้อมูลก�รทำ�ง�นม�กท่ีสุดจำ�นวน 833 คน (ร้อยละ 67.8) 
 •  พย�ย�มชักจูงผู้เสียห�ยด้วยร�ยได้จำ�นวน 26 คน (ร้อยละ 2.1)  
 •  ให้ข้อมูลก�รทำ�ง�นท่ีไม่เป็นจริงแก่ผู้เสียห�ยจำ�นวน 23 คน (ร้อยละ 1.9)
- สถ�นท่ีติดต่อผู้เสียห�ยเข้�สูข่บวนก�รค้�มนุษย์ ได้แก่ 
 •    สถ�นท่ีทำ�ง�นหรือบ้�นเกิดของผู้เสยีห�ย เมืองช�ยแดนในประเทศต้นท�ง เมืองช�ยแดนในประเทศไทย  

     ศูนยก์ล�งก�รเดินท�งในประเทศไทย เชน่ สถ�นีรถไฟ สถ�นีขนสง่ หรือบนพ�หนะระหว่�งเดินท�ง เชน่  
      รถไฟ รถประจำ�ท�ง รถแท็กซี ่หรอืจ�กสถ�นท่ีท่ีผู้เสียห�ย ทำ�ง�นอยูใ่นประเทศไทย และผู้เสยีห�ยติดต่อ 
   น�ยหน้�ด้วยตนเองง  

- เหตผุลท่ีต้องก�รย้�ยถ่ินของผู้เสยีห�ย คือ ต้องก�รย�้ยถ่ินเพื่อม�ทำ�ง�นห�ร�ยได้ม�กท่ีสดุจำ�นวน 
766 คน (ร้อยละ 62.3) รองลงม�คือมีปัญห�ครอบครัวจำ�นวน 39 คน (ร้อยละ 3.17) และต้องก�ร
ศึกษ�ต่อจำ�นวน 6 คน (ร้อยละ 0.49)

 จ�กขอ้มูลง�นศึกษ�วิจัยจะเห็นได้ว่�ผู้เสียห�ยถกูหลอกท่ีบ�้นของตัวเอง ในหมูบ่�้นของตัวเอง ถกูหลอก 
ให้เดินท�งไปไกลหล�ยร้อยกิโลเมตรหรือนับพันกิโลเมตร เพื่อถูกแสวงประโยชน์จ�กแรงง�น ก�รบังคับให้
ทำ�ง�น ก�รบังคับค้�ประเวณ ีจ�กข้อมูลน้ีเห็นได้ชดัว่�จุดเกิดเหตเุริม่แรกคือท่ีหมูบ้่�นของผู้เสยีห�ย โดยคน
ม�หลอกลวงคือคนแปลกหน้� คนในหมูบ้่�น รวมท้ังญ�ติหรอืเพ่ือนของผู้เสยีห�ย ดังน้ัน ก�รทำ�ง�นในระดับ
หมู่บ้�นจึงเป็นพื้นท่ีก�รทำ�ง�นป้องกันก�รค้�มนุษย์ท่ีสำ�คัญม�กแห่งหน่ึง

5.2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560-2564)

 จ�กท่ีกล่�วม�ข�้งต้นก�รทำ�ง�นป้องกันให้คว�มรูเ้รื่องก�รค้�มนุษยใ์นระดับชุมชนถือเป็นสิง่สำ�คัญอย�่ง
ม�ก นโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ไว้ 5 ด้�น คือ ก�รป้องกัน ก�รปกป้องคุ้มครอง ก�รดำ�เนินคดี ก�รผลักดันนโยบ�ย และ
ก�รรว่มมือกับทุกภ�คสว่น ในสว่นร�ยละเอียดด้�นก�รป้องกันของแผนยุทธศ�สตร์ฯ มีร�ยละเอียด ดังน้ี

เปา้ประสงค์ด้านการปอ้งกันการค้ามนุษย์ 
1. กลุม่เป้�หม�ยทกุกลุ่ม รวมท้ังกลุ่มเส่ียงต่อก�รตกเป็นผู้เสยีห�ยและผู้กระทำ�ผิด ก�รค้�มนุษยมี์คว�มรู้  

คว�มเข�้ใจ และตระหนักถึงปัญห�ก�รค้�มนุษยแ์ละหลักสทิธมินุษยชนอย�่งท่ัวถึง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื
2. ก�รบรหิ�รจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติและแรงง�นนอกระบบมีคว�มชัดเจนและมีก�รกำ�หนดในกฎและ

ระเบียบปฏิบัติต่�ง ๆ อย�่งครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. อุปสงค์และอุปท�นของกลุ่มเป้�หม�ยท่ีเสีย่งต่อก�รกระทำ�ผิดและก�รตกเป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�

มนุษย์ลดลงอย�่งต่อเน่ืองและยั่งยืน 
กลุ่มเปา้หมาย 
1. ประช�ชนท่ัวไป 
2. กลุ่มเสี่ยงต่อก�รเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในทุกรูปแบบ 
3. ภ�คีเครือข�่ย ได้แก่ หน่วยง�นร�ชก�ร องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรพัฒน�เอกชน องค์ก�ร

ระหว่�งประเทศ ผู้ประกอบก�ร และนักท่องเท่ียว 
มาตรการ/กลยุทธ์ 
1. สร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนักถึงปัญห�ก�รค้�มนุษย์ให้แก่ทุกกลุ่มเป้�หม�ย รวมท้ัง

ก�รให้คว�มรู้แก่ผู้ใช้แรงง�นทุกกลุ่มให้รู้ถึงสิทธขิองผู้ใช้แรงง�นและกฎหม�ยแรงง�นท่ีเก่ียวข้อง 
2. ผลักดันให้มีก�รบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และก�รค้�มนุษย์ไว้ในสื่อก�รเรียนก�รสอนท้ัง

ในและนอกระบบก�รศึกษ�ทุกระดับ 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงในก�รเกิดปัญห�ก�รค้�มนุษย์ รวมท้ังก�รลดอุปสงค์และอุปท�นของกลุ่มเป้�หม�ย

ท่ีเสี่ยงต่อก�รตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์  
4. บรหิ�รจัดก�รขอ้มูลคว�มต้องก�รแรงง�นข้�มช�ติในภ�คอุตส�หกรรม ประเภท 25 กิจก�ร ในกลุ่ม

ง�นกรรมกรและง�นรับใช้ในบ้�น และก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นข้�มช�ติและแรงง�นนอกระบบ
อย�่งมีประสิทธภิ�พและประสิทธผิล รวมท้ังเพิ่มประสิทธภิ�พในก�รตรวจแรงง�น 
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5. สง่เสริมกลไกสถ�บันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและก�รทำ�ง�นในรูปแบบเครือข�่ยครอบครัว
และชุมชนในก�รเฝ้�ระวังปัญห�ก�รค้�มนุษย์ในพื้นท่ี 

6. จัดสรรทรัพย�กรและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ให้เหม�ะสมกับ
สถ�นก�รณ์ของพื้นท่ีท้ังต้นท�ง ท�งผ่�น และปล�ยท�ง 

7. สง่เสรมิภ�คธุรกิจและผู้ประกอบก�รให้มีสว่นรว่มในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยใ์นธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

 หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 หน่วยง�นหลัก กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงง�น กระทรวง 
 ศึกษ�ธกิ�ร หนว่ยง�นสนับสนุน กระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง 
 ก�รท่องเท่ียวและกีฬ� กระทรวงวัฒนธรรม สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ องค์กรพัฒน�เอกชน  
 ภ�คประช�สังคม ภ�คธุรกิจ และสื่อมวลชน 

5.3 การประเมินปญัหาการค้ามนุษย์และความเสีย่งในระดับชุมชน

 จ�กแผนนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2560-2564) จะมีภ�พท่ีชัดเจนและก�รบูรณ�ก�รของหล�ยหน่วยง�น ซึ่งก�รทำ�ง�นป้องกัน 
ก�รค้�มนุษย์ในระดับชุมชนจำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องพิจ�รณ�แผนยุทธศ�สตร์ระดับช�ติดังท่ีกล่�วม� ซึ่ง 
แผนยุทธศ�สตรฯ์ ทกุจังหวัดจะนำ�ม�พฒัน�แผนปฏิบติัก�รระดับจังหวัดและก�รรวบรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กับก�รค้�มนุษย์ต�มหัวข้อยุทธศ�สตร์ท้ัง 5 หัวข้อไว้ด้วยกัน
 ท้ังน้ี ในบทบ�ทของผู้นำ�ชุมชนจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ว่�ในพื้นท่ีชุมชนของตนน้ันเส่ียงม�กน้อยแค่ไหน 
โดยประเมินสถ�นก�รณ์จ�กต�ร�ง ดังน้ี 

หัวข้อการประเมินความเสีย่งในชุมชน ต่อการค้ามนุษย์ หมายเหตุ

1. ในระยะ 1 ปีท่ีผ่�นม�เกิดเหตุก�รค้�มนุษย์ในชุมชน

2. ในระยะ 1 ปีท่ีผ่�นม�เคยมีคนในชุมชนตกเป็นเหยื่อก�รค้�มนุษย์ ยังท่ีอ่ืน

3. ในชุมชนมีตัวแทนบริษัทแรงง�นถูกต้องต�มกฎหม�ย หรือมีน�ยหน้�ท่ีดู
เหมือนเป็นคนของบรษัิทจัดห�ง�น หรอือ�จจะไมใ่ชค่นของบรษัิทจัดห�ง�น 
ม�ชวนคนในชุมชนไปทำ�ง�น

4. เคยมีคนในชุมชนไปทำ�ง�นท่ีอ่ืนแล้วญ�ติติดต่อไม่ได้

มีน�ยหน้�ในชุมชน

มีน�ยหน้�ในชุมชน

ก�รย�้ยถ่ินไปทำ�ง�น แรงง�น
จำ�เป็นจะต้องมีคว�มรู้
ก�รย้�ยถ่ินปลอดภัย

เสี่ยงสูงท่ีจะตกเป็น
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์

หัวข้อการประเมินความเสีย่งในชุมชนต่อการค้ามนุษย์ หมายเหตุ

5. ในชุมชนมีสถ�นท่ีเส่ียงต่อก�รค้�มนุษย ์เชน่ ร�้นค�ร�โอเกะ ร�้นอ�ห�ร ท่ีมี
พนักง�นหญิงม�ให้บรกิ�รน่ังเป็นเพื่อน หรอืสถ�นท่ีแอบแฝงก�รค้�ประเวณี 

6. ในชุมชนมีโรงง�นหรือพ้ืนท่ีก่อสร้�งขน�ดกล�ง-ใหญ่ ท่ีมีแรงง�นอ�ศัย 
อยู่ในเขตก่อสร้�งหรืออ�ศัยในโรงง�น และมีก�รเข้�ออกของคนง�นอย�่ง
เข้มงวด

7. ในชุมชนมีก�รจ้�งง�นแรงง�นข้�มช�ติจ�กประเทศเพื่อนบ้�น เพื่อม�เป็น
แม่บ้�น ทำ�ง�นในพื้นท่ีเกษตร ร้�นค้� เป็นต้น 

8. ในชุมชนมักจะมีแรงง�นข้�มช�ติเข้�ม�เป็นกลุ่มอ�ศัยอยู่ 1-2 วัน และย้�ย
ออกไป

9. ในชุมชนมีแรงง�นข�้มช�ติท่ีไม่มีน�ยจ้�งแนน่อน เป็นแรงง�นรับจ้�งร�ยวัน

10. ในชุมชนมีขอท�นและขอท�นเด็ก

11. พื้นท่ีของชุมชนเป็นพื้นท่ีช�ยแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้�น

12. ในชุมชนมีแรงง�นข้�มช�ติอ�ศัยอยูจ่ำ�นวนม�ก 

13.ในชุมชนมีก�รจ้�งแรงง�นข้�มช�ติม�ทำ�ง�นในภ�คเกษตรต�ม 
  จุดผ่อนปรน หรือลักลอบเข้�ม�ทำ�ง�นเป็นระยะสั้นหรือระยะย�ว

14. ในชุมชนมีเด็กท่ีต้องออกจ�กโรงเรียนเพื่อทำ�ง�นชว่ยครอบครัว 

เป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อ
ก�รค้�มนุษย์

มีคว�มเสีย่งท่ีจะใชแ้รงง�น
ผิดกฎหม�ยและค้�มนุษย์

มีคว�มเสีย่งท่ีจะใชแ้รงง�น
ผิดกฎหม�ยและค้�มนุษย์

ขบวนก�รลักลอบขน
แรงง�นผิดกฎหม�ย

แรงง�นเสีย่งท่ีจะถกูหลอก
ไปทำ�ง�นท่ีอ่ืน 

อ�จจะเป็นแก๊งขอท�น 
หรือเช�่เด็กม�ขอท�น หรือ
บังคับเด็กขอท�น

เป็นท�งผ่�นของ
ก�รลักลอบขนแรงง�น
ผิดกฎหม�ย

มีผู้ติดต�มท่ีอ�จจะไม่มี
เอกส�ร และต้องก�ร
ง�นทำ�

แรงง�นจะแสวงห�ง�นท่ี
ดีและเงินท่ีดีกว่�

มีโอก�สจะถกูชกัชวนไป
ทำ�ง�นท่ีอ่ืน
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 แบบประเมินน้ีเป็นเพยีงคำ�ถ�มชีน้ำ�เพื่อประเมินคว�มเสีย่งในชุมชน ถ้�มีสถ�นก�รณ์เกิดขึ้นอย�่งน้อย 
10 ร�ยก�ร ถือว่�ชุมชนน้ันเสีย่งต่อก�รค้�มนุษย ์หรือกรณคีำ�ถ�มขอ้ท่ี 6-7 ถ้�มีข้อใดขอ้หน่ึง ก็ถือได้ว่�พ้ืนท่ีน้ัน 
มีคว�มเสี่ยงแล้ว

หัวข้อการประเมินความเสีย่งในชุมชนต่อการค้ามนุษย์ หมายเหตุ

15. เด็กหญิงออกจ�กโรงเรียนกล�งคัน หรือไมได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษ� 
และต้องทำ�ง�นชว่ยครอบครัว

16. เด็กช�ยออกจ�กโรงเรียนกล�งคัน หรือไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษ�   
และต้องทำ�ง�นชว่ยครอบครัว

17. แกนนำ�ชุมชน เชน่ กำ�นัน ผู้ใหญบ่้�น ครู หรือ อสม. ไม่เคยได้รับก�ร
อบรมคว�มรูเ้ร่ืองก�รย�้ยถ่ินปลอดภัย และก�รเฝ้�ระวังก�รค้�มนุษย์

18. แกนนำ�ชุมชน เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ครู หรือ อสม. ไม่เคยได้รับ 
ก�รอบรมเรื่องก�รปกป้องคุม้ครองเด็ก ก�รจัดก�รเหตเุม่ือเด็กถกูละเมิด
ท�งเพศ หรือแสวงประโยชน์ท�งเพศ

19. ในรอบ 1 ปีท่ีผ่�นม�เกิดเหตุก�รละเมิดท�งเพศเด็ก และผู้นำ�ชุมชน
ตัดสินแก้ไขปัญห�เองโดยไม่ดำ�เนินคดี

20. คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยรับทร�บข้อมูลข่�วส�รเร่ืองก�รย้�ยถ่ิน
ปลอดภัย ก�รถูกล่อลวงก�รค้�มนุษย์ หรือก�รไปทำ�ง�นต่�งประเทศ
โดยถูกกฎหม�ย  

เสีย่งท่ีจะถูกชกัชวนไปทำ�ง�น
ท่ีอ่ืน

เสีย่งท่ีจะถูกชกัชวนไปทำ�ง�น
ท่ีอ่ืน

ไม่มีข้อมูลในก�รประเมิน
สถ�นก�รณ์เสี่ยงในชุมชน

ไมส่�ม�รถชว่ยแก้ปัญห�ได้
ต�มแนวท�งสงัคมสงเคร�ะห์
และกระบวนก�รยุติธรรม

ไม่มีระบบยุติธรรมสำ�หรับ
เด็ก หล�ยกรณีอ�จจะ
เข้�ข�่ยก�รค้�มนุษย์

ข�ดขอ้มูลข�่วส�รและคว�มรู้
เร่ืองก�รป้องกันก�รค้�มนุษย์ 

5.4 การท�างานปอ้งกันการค้ามนุษยใ์นพ้ืนทีส่ถานะต้นทาง ทางผา่น และปลายทาง

 สิ่งท่ีเป็นปัญห�ม�กท่ีสุดในก�รดำ�เนินง�นป้องกันก�รค้�มนุษย์ คือ ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ ปัจจัย
คว�มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงไม่ถูกต้อง ทำ�ให้หล�ยกิจกรรมในก�รป้องกันก�รค้�มนุษย์ไม่ตอบสนองต่อปัญห� 
ส�เหตุสำ�คัญเพร�ะให้คว�มสำ�คัญกับคำ�ว่�พื้นท่ีปล�ยท�งก�รค้�มนุษย์น้ัน และประเมินปัญห�จ�กตัวเลข
ผู้เสียห�ยท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด 
 จ�กร�ยง�นก�รวิจัยได้แสดงชดัเจนว่�ผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยข้์�มแดนผ่�นเข้�ม�ท�งประเทศไทย 
ต�มสัญช�ติ ดังน้ี
 - ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ช�วเมียนม�เดินท�งเข้�ประเทศไทยท�ง

 • อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก ร้อยละ 46.73
 • จังหวัดระนอง ร้อยละ 15.48
 • อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี ร้อยละ 9.23
 • อำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย ร้อยละ 5.36
- ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ช�วล�วเดินท�งเข้�ประเทศไทยท�ง
 •  สะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว จังหวัดหนองค�ย ร้อยละ 53.26
 • ด่�นชอ่งเม็ก จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ร้อยละ 9.07
 • จังหวัดมุกด�ห�ร ร้อยละ 3.26
- ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ช�วกัมพูช�เดินท�งเข้�ประเทศไทยท�ง
 • พรมแดนปอยเปต-อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 57.14
 • ชอ่งท�งบึงตะกวน จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 12.09

ภาพแสดงเสน้ทางการค้ามนุษยช์าวเมยีนมาป ีพ.ศ. 2552 กรณีตกเป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยใ์นรูปแบบ 
ก�รบังคับใช้แรงง�นในเรือประมง ในภ�พแสดงเมืองต้นท�ง จุดผ่�นแดนแม่สอด และปล�ยท�งท่ีตกเป็น 
ผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�นในเรือประมง
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ภาพแสดงเส้นทางการค้ามนุษย์ชาวลาวป ีพ.ศ. 2554 กรณีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในรูปแบบ 
ก�รแสวงประโยชน์จ�กก�รค้�ประเวณ ีในภ�พแสดงเมืองต้นท�ง จุดผ่�นแดนหนองค�ย และปล�ยท�งท่ีตกเป็น 
ผู้เสียห�ยถูกแสวงประโยชน์ท�งเพศ

ภาพแสดงเส้นทางการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาปี พ.ศ. 2552 กรณีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย ์
ในรูปแบบก�รบงัคับใชแ้รงง�นและบรกิ�ร ในภ�พแสดงเมืองต้นท�ง จุดผ�่นแดนอรญัประเทศ และปล�ยท�ง 
ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รบังคับใช้แรงง�นและบริก�ร

 จ�กข้อมูลดังกล่�วจะเห็นจุดผ่�นแดนของผู้เสียห�ย เส้นท�งท่ีผู้เสียห�ยผ่�น และปล�ยท�ง ซึ่งพื้นท่ี
ผ่�นแดน อย�่งเชน่ พ้ืนท่ีอำ�เภอแมส่อด อำ�เภออรญัประเทศ และจังหวัดหนองค�ย ล้วนเป็นเสน้ท�งเข�้ม�ยงั
ประเทศไทย แต่พื้นท่ีเหล่�น้ันอ�จมีสถิติผู้เสียห�ยจำ�นวนไม่ม�กหรืออ�จไม่มีเลย ดังน้ัน ก�รให้คว�มสนใจ
ก�รทำ�ง�นป้องกันเฉพ�ะพื้นท่ีปล�ยท�งจะแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์ไม่ได้ ดังน้ัน ก�รประเมินสถ�นก�รณ์
ท่ีถูกต้องจะชว่ยให้แผนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันได้ผลดียิ่งขึ้น และจำ�เป็นต้องประเมินพื้นท่ีด้วยว่�อยูใ่น
สถ�นะต้นท�ง ท�งผ่�น หรือปล�ยท�ง 
  สถานะต้นทาง หม�ยถึง พื้นท่ีหรอืภูมิลำ�เน�ของผู้เสยีห�ย กรณท่ีีผู้เสยีห�ยม�จ�กประเทศเพื่อนบ�้น 
ต่อม�ย้�ยม�ทำ�ง�นในพื้นท่ีแม่สอด 1 ปี  ดังน้ัน พื้นท่ีแม่สอดจะนับเป็นพื้นท่ีต้นท�ง 
 สถานะทางผา่น หม�ยถึง ผู้เสียห�ยเดินท�งม�จ�กเมียนม�เข้�ท�งด่�นแม่สอด จังหวัดต�ก และเดิน
ลัดป่� 3 วัน ไปออกท่ีจังหวัดกำ�แพงเพชร และถูกนำ�ไปสง่ให้โรงง�นผักก�ดดองท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ดังน้ัน 
พื้นท่ีแม่สอด กำ�แพงเพชร จึงมีสถ�นะเป็นพื้นท่ีท�งผ่�น 
 สถานะปลายทาง หม�ยถึง จุดหม�ยปล�ยท�งของผู้เสยีห�ย และพื้นท่ีท่ีผู้เสียห�ยถกูแสวงประโยชน์หรือ 
ถูกบังคับทำ�ง�น 
 จ�กแผนยุทธศ�สตรก์�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยฯ์ มีขอ้แนะนำ�ในก�รทำ�ง�นกับกลุม่เป้�หม�ย 
เน้ือห�ท่ีควรให้คว�มรู้กับกลุ่มเป้�หม�ย และแผนง�นก�รจัดกิจกรรมในชุมชน ดังน้ี 

กลุ่มเปา้หมาย เน้ือหา
ข้อเสนอแนะการจัด

กิจกรรมในชุมชน

ประชาชนท่ัวไป

ผู้ใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติ

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ตระหนักถึง 

ปัญห�ก�รค้�มนุษย์และก�รแจ้ง 

เหตุก�รค้�มนุษย์

สทิธแิรงง�น สวัสดิก�รแรงง�น และ

ก�รย้�ยถ่ินอย�่งปลอดภัย

QR Code เรื่องก�รค้�มนุษย์ต�ม

สถ�นท่ีสำ�คัญ เปิดเสียงต�มส�ย 

แผ่นป้�ยไวนิล โปสเตอร์ แผ่นพับ 

และก�รจัดอบรม  

QR Code เรื่องก�รค้�มนุษย ์ป้�ยไวนิล  

แผ่นพับ และก�รจัดอบรมสร้�ง 

แกนนำ�แรงง�น (เพื่อนสอนเพื่อน)
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 คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และสำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บัน
ครอบครัว กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์, 2550, (หน้� 301-303, 305-306)  
ได้นำ�เสนอข้อค้นพบ บทบ�ทของชุมชนในก�รป้องกัน แก้ไข และเฝ้�ระวังปัญห�ก�รค้�มนุษย์ ดังน้ี  

บทบาททีพ่ึงประสงค์ของชุมชนในการปอ้งกัน แก้ไข และเฝา้ระวังปญัหาการค้ามนุษย์
1. บทบ�ทของชุมชนท่ีพึงประสงค์โดยรวมเป็นบทบ�ทท่ีเหม�ะสมและมีคว�มจำ�เป็น ซึ่งอยูใ่นวิสัยท่ีชุมชน 
จะกระทำ�ได้ โดยบทบ�ทหลัก ๆ คือ 

(1) บทบ�ทก�รเสริมสร้�งก�รเรียนรู้และคว�มตระหนัก 
(2) บทบ�ทก�รพัฒน�กลไกเฝ้�ระวังและเตือนภัย 
(3) บทบ�ทก�รชว่ยเหลือเยียวย�และคล่ีคล�ยปัญห� 
(4) บทบ�ทก�รพัฒน�ศักยภ�พชุมชน ภูมิคุ้มกัน และก�รป้องกันตนเอง
(5) บทบ�ทก�รพัฒน�กลไกก�รบริห�รจัดก�ร 

2. บทบ�ทชุมชนพึงประสงค์แยกต�มประเภทชุมชนต้นท�ง ท�งผ่�น และปล�ยท�ง ดังน้ี  
(1) ชุมชนต้นทาง โดยม�กลักษณะชุมชนยงัมีคว�มเป็นชนบทสงู ประช�กรกลุ่มโดยม�กเป็นเด็กและ

สตรีคนไทย ควรมุ่งเน้นบทบ�ทเชิงป้องกันคือก�รพัฒน�ศักยภ�พชุมชน ภูมิคุ้มกัน และป้องกัน
ตนเองจ�กภ�วะเสี่ยงหรือก�รนำ�ตนเองเข้�สูก่ระบวนก�รค้�มนุษย์  

(2) ชุมชนทางผ่าน สภ�พชุมชนมีท้ังสภ�พคว�มเป็นชนบทและก่ึงเมือง หรืออยู่ต�มแนวช�ยแดน  
กลุม่เส่ียงท้ังเด็กและสตรท่ีีอ�จตกเป็นผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยมี์ท้ังคนไทยและแรงง�นข�้มช�ติ 
ควรเน้นบทบ�ทด้�นก�รเฝ้�ระวัง โดยก�รพัฒน�กลไกก�รเฝ้�ระวังเตือนภัยท่ีชุมชนมีส่วนร่วม
กับกลไกภ�ครัฐและประช�สังคมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ประช�สัมพันธ์ เตือนภัยผ่�นหอกระจ�ยข่�ว  
วิทยุชุมชน ติดต่อประส�นง�น อำ�นวยคว�มสะดวก สืบข้อมูลข้อเท็จจริง และสำ�รวจสถ�นท่ีเสี่ยง 
ต่อก�รค้�มนุษย์ในชุมชนหรือพื้นท่ีใกล้เคียง 

3) ชุมชนปลายทาง ซึง่ลักษณะชุมชนจะมีคว�มเป็นเมืองสงู กลุม่เสีย่งมีท้ังคนไทยและแรงง�นข�้มช�ติ 
สถ�นก�รณ์ปัญห�อ�จรุนแรงและซับซ้อนม�กกว่� ก�รดำ�เนินบทบ�ทอ�จต้องเข้มข้นม�กต�ม
สถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ท้ังด้�นก�รป้องกันและเฝ้�ระวัง ตลอดจนก�รแทรกแซงชว่ยเหลือ
แก่เหยื่อโดยคำ�นึงถึงหลักมนุษยธรรม

กลุ่มเปา้หมาย  เน้ือหา
ข้อเสนอแนะการจัด

กิจกรรมในชุมชน

เด็กและเยาวชน

เครือข่ายครอบครัว อาสาสมัคร 

ต่าง ๆ และกลุ่มเฝา้ระวัง

ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ

นักท่องเทีย่ว

สิทธิเด็ก ก�รป้องกันตนเองไม่ให้ 

ตกเป็นเหยื่อก�รค้�มนุษย์ 

คว�มรู้ คว�มเข�้ใจ ตระหนักถึงปัญห�

ก�รค้�มนุษย์ ก�รเฝ้�ระวัง และ 

ก�รแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์

สวัสดิก�รและสทิธแิรงง�น กฎหม�ย

แรงง�น กฎหม�ยค้�มนุษย์ 

บทลงโทษก�รค้�มนุษย์ สิทธิเด็ก  

กฎหม�ยคุ้มครองเด็ก และก�รแจ้ง

เหตุก�รค้�มนุษย์

QR Code เรื่องก�รค้�มนุษย์ แชร์ 

วีดิทัศน์จ�ก YouTube เรื่องเก่ียวกับ

ก�รค้�มนุษย์ ก�รอบรมให้คว�มรู้ 

อบรมสร้�งแกนนำ�เพื่อนสอนเพื่อน 

QR Code เรื่องก�รค้�มนุษย์ แชร์

วีดิทัศน์จ�ก YouTube เรื่องเก่ียวกับ

ก�รค้�มนุษย์ ก�รอบรมให้คว�มรู้

ก�รค้�มนุษย์ อบรมสร้�งแกนนำ�

กลุ่มเฝ้�ระวัง

QR Code เรื่องก�รค้�มนุษย์ แชร์ 

วีดิทัศน์จ�ก YouTube เรื่องสิทธิ

แรงง�น ก�รค้�มนุษย์ อบรมเรื่อง

สวัสดิก�รแรงง�นและก�รเฝ้�ระวัง

ก�รค้�มนุษย์

ติด QR Code เรื่องก�รค้�มนุษยแ์ละ

สิทธเิด็กในห้องพักหรือจุดสำ�คัญ



7776 คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน คู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านการค้ามนุษย์เบื้องต้นสำาหรับทีมสหวิชาชีพและผู้นำาชุมชน

5.5 การแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ 

 ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์เป็นเรื่องสำ�คัญ มีบทลงโทษท่ีหนัก จำ�คุกสูงต้ังแต่  
4 ปี จนถึงจำ�คุกตลอดชีวิต และโทษปรับสูงสุด 5 ล้�นบ�ท (ม�ตร� 53 พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บ
ปร�มก�รค้�มนุษย์ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560)  นอกจ�กน้ี ในก�รแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์ยังมีร�งวัลให้ผู้แจ้งสูงสุด
ถึง 1 แสนบ�ท (กองทุนป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์)
 สิง่ท่ีผู้แจ้งจะต้องให้คว�มสำ�คัญคือก�รเรียบเรียงขอ้มูลเท่�ท่ีตนเองทร�บ ไมเ่ข�้ไปแอบติดต�ม สืบค้น 
หรือกระทำ�ก�รใดท่ีจะก่อให้เกิดอันตร�ยแก่ตนเอง

 หัวข้อส�าคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งเหตุการค้ามนุษย์หรอืผู้ทีเ่สีย่งต่อการค้ามนุษย์ มดัีงนี ้ 
1. การระบุตัวผู้เสียหาย โดยให้ข้อมูลผู้เสียห�ยให้ชัดเจนท่ีสุด ก�รระบุตัวผู้เสียห�ยเพื่ อให้ 

ก�รติดต�มและช่วยเหลือผู้เสียห�ยเป็นไปอย่�งรวดเร็วท่ีสุด เอกส�รหรือข้อมูลท่ีจะช่วยระบุตัว 
ผู้เสียห�ย ได้แก่ 

 • ชื่อ-น�มสกุล ชื่อเล่น ชื่อท่ีเพื่อนเรียก 
 • อ�ยุ เพศ รูปร�่ง หน้�ต� สว่นสูง น��หนัก ทรงผม สีผม สีผิว ตำ�หนิ 
 • ท่ีอยูเ่ดิม ท่ีอยูปั่จจุบัน
 • สำ�เน�บัตรประช�ชน (ทุกสัญช�ติ)
 • สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 
 • เอกส�รท่ีร�ชก�รออกให้
 • ภ�พถ่�ยล่�สุด 
 • ภ�ษ�พูด ก�รอ่�นเขียน
 • สถ�นท่ีทำ�ง�น หน้�ท่ี ลักษณะง�น
 • Facebook/Line หรือ Application และเบอร์โทรท่ีใช้ในก�รสื่อส�รกับผู้เสียห�ย       
2. การเรยีงล�าดับเหตุการณ์ตามวันและเวลาทีเ่กิดขึ้น
 • ก�รระบุข้อมูลเรื่องวันและเวล�ให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงม�กท่ีสุด 
 • ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุก�รณ์ 
 • วิธกี�รเดินจ�กชุมชนต้นท�งไปยังสถ�นท่ีทำ�ง�น
 • สถ�นก�รณ์ล่�สุดของผู้เสียห�ย
  • ท่ีอยูล่่�สุดหรือข้อมูลท่ีจะชว่ยระบุพิกัดของผู้เสียห�ย
  • เหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เสียห�ย ลักษณะก�รถูกละเมิด ถูกทำ�ร้�ย 
3. ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับผู้เสยีหาย
 • น�ยหน้�ในหมู่บ้�นต้นท�งท่ีเข้�ม�ชักชวนไปทำ�ง�น
 • เพื่อนบ้�น คนรู้จักในหมู่บ้�นท่ีชวนไปทำ�ง�น 
 • น�ยหน้�พ�ข้�มแดน 
 • เจ้�หน้�ท่ีรัฐท่ีชว่ยเหลือก�รข้�มแดนผิดกฎหม�ย
 • คนขับรถ เรือ หรือผู้ท่ีพ�ลักลอบข้�มแดนผิดกฎหม�ย
 • น�ยหน้�ท่ีเดินท�งม�ด้วยกัน
 • น�ยหน้�ท่ีพ�ผู้เสียห�ยไปสง่โรงง�นหรือท่ีใด ๆ 
 • เจ้�ของร้�น เถ้�แก่ เจ้�ของโรงง�น คนคุม ลูกน้องของเถ้�แก่ ผู้ควบคุมขม่ขู ่คนคุมร้�น

 • ผู้ท่ีชว่ยดูแลหรือชว่ยเหลือผู้เสียห�ย
 • ผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ยด้วยกันในสถ�นท่ีแห่งน้ัน จำ�นวนผู้เสียห�ย
4. สถานทีเ่กิดเหตุหรอืทีคุ่มขังผู้เสยีหาย
 • ชื่อโรงง�น ชื่อร้�น ชื่อเรือ หรือชื่อสถ�นประกอบก�ร
 • ตำ�แหน่งสถ�นท่ี เลขท่ี ถนน ซอย ชุมชน
 • สถ�นท่ีใกล้เคียง ใกล้โรงพย�บ�ล ใกล้ตล�ด วัด สี่แยก
 • ก�รเดินท�งของผู้เสียห�ยไปยังสถ�นท่ีทำ�ง�น
 • ลักษณะอ�ค�ร สถ�นท่ี สี รูปทรง ลักษณะสำ�คัญท่ีชว่ยให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถระบุตำ�แหน่ง

 ท้ัง 4 หัวข้อน้ีเป็นขอ้มูลท่ีจะชว่ยให้เจ้�หน้�ท่ีเรยีบเรียงขอ้มูลเพื่อว�งแผนก�รตรวจสอบและให้คว�มชว่ยเหลือ 
ผู้เสยีห�ย ก�รท่ีมีขอ้มูลครบถ้วนจะชว่ยให้ก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ท่ีรวดเรว็และชว่ยเหลือผู้เสยีห�ย รวมท้ัง 
ก�รคุ้มครองผู้ปกครองหรอืญ�ติของผู้เสียห�ย และท่ีสำ�คัญหนว่ยง�นท่ีรบัแจ้งทกุหนว่ยจะเก็บขอ้มูลผู้แจ้ง
เป็นคว�มลับ 
 บุคคลท่ีส�ม�รถแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์ได้ คือ บุคคลท่ัวไป ผู้เสียห�ยหรือญ�ติ หน่วยง�นภ�ครัฐ และ
หน่วยง�นเอกชน ผู้แจ้งเหตุส�ม�รถแจ้งเหตุได้ด้วยวิธกี�รเหล่�น้ี โทรศัพท์ เขียนจดหม�ย แจ้งท�งเว็บไซต์
ท่ีเก่ียวข้อง และแจ้งด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยง�นท่ีรับแจ้งจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเป็นคว�มลับ และผู้แจ้งยังจะได้
รบัร�งวัลในก�รแจ้งเบ�ะแสจนนำ�ไปสูก่�รดำ�เนินคดีจ�กกองทุนป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษยต้ั์งแต่ 
30,000-100,000 บ�ท ท้ังน้ี ก�รแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์ส�ม�รถแจ้งยังท่ีต่�ง ๆ ดังน้ี 

 1) ศูนย์ชว่ยเหลือสังคม One Stop Service Crisis (OSCC) ส�ยด่วน 1300 ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินก�รของ
กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงมนุษย์ เน้นก�รตอบสนองในประเด็นปัญห�สังคมโดยเฉพ�ะ
ปัญห�ก�รค้�มนุษย์ เด็กและสตรีถูกทำ�ร้�ย และปัญห�คว�มรุนแรงในครอบครัว โทรฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
และศูนย์ช่วยเหลือสังคมจะประส�นไปยังหน่วยง�นหลัก ได้แก่ บ้�นพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด 
และสำ�นักง�นพฒัน�สงัคมและคว�มมั่นคงของมนุษยใ์นทกุจังหวัด ซ่ึงเป็นหน่วยง�นในสงักัดของกระทรวง 
ก�รพัฒน�สังคมฯ
 1.1 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รหลังจ�กได้รับเรื่องจะดำ�เนินก�ร ดังน้ี

-  กรณท่ีีเป็นเรื่องเรง่ด่วนระดับกล�ง เจ้�หน้�ท่ีจะบันทึกข้อมูลและประส�นไปยงัหน่วยง�นท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อให้หน่วยง�นน้ันเป็นผู้ดำ�เนินก�ร รวมท้ังก�รประส�นคว�มรว่มมือกับเครือข�่ย 

- กรณท่ีีเป็นเรื่องเรง่ด่วน เจ้�หน้�ท่ีจะแจ้งไปยงัเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจท้องท่ี เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
หรือว�งแผนช่วยเหลือโดยด่วน และห�กพบว่�เป็นก�รค้�มนุษย์ หรือมีเหตุรุนแรงท่ีจำ�เป็น  
ต้องชว่ยเหลือโดยด่วน ผู้เก่ียวข้องจะประส�นกับทีมสหวิช�ชพี เพ่ือว�งแผนก�รทำ�ง�นรว่มกัน 
ในก�รคัดกรองผู้เสียห�ย ให้ก�รคุ้มครอง ก�รรักษ�  เยียวย�ท�งร่�งก�ยและจิตใจท่ีต่อเน่ือง  
ก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย ก�รเรยีกรอ้งค่�สนิไหมทดแทน ก�รบำ�บัดฟ้ืนฟกู�รเตรียมคว�มพร้อม 
ก่อนสง่กลับ ก�รคืนสูส่ังคม และก�รติดต�มในชุมชนต้นท�ง

1.2 ล่�มแปลภ�ษ� ภ�ษ�เมียนม� ภ�ษ�กัมพชู� และภ�ษ�อังกฤษ กรณท่ีีผู้แจ้งสื่อส�รภ�ษ�ไทยไมไ่ด้ 
เจ้�หน้�ท่ีผู้รับส�ยจะติดต่อไปยังล่�มภ�ษ�ต่�ง ๆ ท่ีได้รับก�รฝึกอบรมและก�รขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมพฒัน�สงัคมและสวัสดิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สงัคมฯ โดยก�รคยุกันจะเป็นก�รประชุม 3 ส�ย 
ระหว่�งเจ้�หน้�ท่ี ผู้แจ้งเหตุ และล่�มแปลภ�ษ�
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 1.3 ก�รแจ้งเหตุและก�รสง่ SMS จ�กต่�งประเทศ (ระบบของศูนย์ชว่ยเหลือสังคม 1300) 
- กดหม�ยเลขโทรศัพท์ 00 หรือกด +66 99 130 1300 (SMS จะมีร�ค�ถูกไม่ว่�ผู้แจ้งเหตุจะอยู่

ประเทศใด) 
- SMS จะสง่ม�ท่ีศูนย์ของกระทรวงพฒัน�สงัคมและคว�มม่ันคงของมนุษย ์และระบบของกระทรวงพฒัน� 

สงัคมและคว�มม่ันคงมนุษยจ์ะบนัทึกขอ้มูล จ�กน้ันเจ้�หน้�ท่ีศูนยช์ว่ยเหลือสงัคมจะติดต่อกลับไปยงั 
หม�ยเลขโทรศัพท์ท่ีสง่ข้อคว�มม�เพื่อให้คว�มชว่ยเหลือ 

- โทรศัพท์เข้�ม�ยังระบบ Call Center

 2) สถานตี�ารวจท้องทีท่ีเ่กิดเหต ุหรอืท้องท่ีท่ีประสบเหต ุหรือก�รโทรแจ้ง 191 ก�รแจ้งเหตดุ้วยตนเอง 
หรอืโทรแจ้งเหตุไปยงัหม�ยเลขโทรศัพท์ 191 ซึง่สถ�นีตำ�รวจในพื้นท่ีของสญัญ�ณโทรศัพท์จะเป็นผู้รบัส�ย ท้ังน้ี 
สถ�นีตำ�รวจทกุสถ�นีมีตำ�รวจทำ�หน้�ท่ีรบัแจ้งเหตแุละอำ�น�จก�รสืบสวน สอบสวน เก่ียวขอ้งกับก�รกระทำ�ผิด 
ฐ�นค้�มนุษย์ และมีอำ�น�จสอบสวนดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดฐ�นค้�มนุษย์ในเขตพื้นท่ีคว�มรับผิดชอบ
ของสถ�นีตำ�รวจท้องท่ีน้ัน ๆ โดยจะประส�นข้อมูลไปยังทีมสหวิช�ชีพในจังหวัด เพ่ือดำ�เนินง�นร่วมกัน 
ในก�รชว่ยเหลือ คัดแยก และคุ้มครองผู้เสียห�ย

 3) ศูนย์ด�ารงธรรม ทุกจังหวัดภ�ยใต้ระบบก�รบริห�รร�ชก�รในระดับจังหวัด ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดถือ
เป็นหัวหน้�สว่นร�ชก�ร ดังน้ัน ศูนยด์ำ�รงธรรมสังกัดกระทรวงมห�ดไทยจึงเป็นศูนยก์ล�งในก�รรับเร่ืองร�ว
รอ้งทกุขจ์�กประช�ชนท่ัวไป และศูนยด์ำ�รงธรรมจะประส�นในก�รสง่ต่อเรื่องร้องเรยีนและก�รประส�นง�น
กับสว่นร�ยก�รต่�ง ๆ  เพ่ือชว่ยเหลือและแก้ไขปัญห�เรื่องท่ีได้รับก�รรอ้งเรยีน ก�รรบัเรื่องรอ้งเรยีนของศูนย์
ดำ�รงธรรมส�ม�รถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์ได้ด้วย 
 - ก�รร้องเรียนหรือแจ้งเหตุด้วยตนเองท่ีศูนย์ดำ�รงธรรมในจังหวัดต่�ง ๆ  
 - ก�รร้องเรียนหรือแจ้งเหตุผ่�นส�ยด่วน 1567
 - ก�รแจ้งผ่�น Smart Phone, Application Spond-V2 (ศูนย์ดำ�รงธรรม)       

 4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รสืบสวนสอบสวนคดีคว�มผิด
ท�งอ�ญ� รวมถึงคดีค้�มนุษย์  โดยเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ท่ีเป็นคดีพิเศษ หม�ยถึงผู้กระทำ�ผิดเป็น 
ผู้มีอิทธิพล เป็นคดีท่ีมีผู้เสียห�ยจำ�นวนม�ก หรือเป็นคดีท่ีซับซ้อน เป็นต้น โดยผู้แจ้งส�ม�รถติดต่อได้ท่ี  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมห�นคร 10210 
หรือโทรส�ยด่วน 1202
 5) กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับการค้ามนุษย ์กองบญัช�ก�รตำ�รวจสอบสวน
กล�ง สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ มีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รรับแจ้งเหตุและก�รสอบสวนท่ีเก่ียวข้องกับคว�มผิด 
ท�งอ�ญ�เก่ียวกับก�รค้�มนุษย์ และคว�มผิดท่ีเก่ียวเน่ืองในเขตพื้นท่ีคว�มรับผิดชอบท่ัวร�ชอ�ณ�จักร 
กรณท่ีีผู้เสียห�ยเป็นเด็กหรืออยูใ่นภ�วะวิกฤติ เจ้�หน้�ท่ีจะประส�นง�นกับหนว่ยง�นในพื้นท่ีเพื่อดำ�เนินก�ร 
ทันที ท้ังน้ี ผู้แจ้งส�ม�รถแจ้งเหตุและร้องทุกข์ผ่�นท�ง 
 - www.atpd.go.th โดยก�รกรอกข้อมูลต�มแบบฟอร์มในเว็บไซต์
 - ส�ยด่วน 1191 ส�ยด่วนค้�มนุษย์ กองบัญช�ก�รสอบสวนกล�ง  

 6) สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1694 ก�รดำ�เนินง�นส�ยด่วนของกระทรวงแรงง�นให้บริก�ร 07.30-18.30 น. 
เม่ือเจ้�หน้�ท่ีได้รบัแจ้งเรื่องแล้ว จะตรวจสอบขอ้เท็จจริงจ�กฐ�นข้อมูลของกระทรวงแรงง�น ตรวจสอบชื่อ 

5.6 บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ให้กลับคืนสู่
ชุมชน

 กรณีท่ีผู้เสียห�ยช�วไทยตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ในต่�งประเทศ กรมพัฒน�สังคมและ
สวัสดิก�ร กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มม่ันคงของมนุษย ์จะประส�นง�นกับตำ�รวจตรวจคนเข้�เมือง 
องค์ก�รระหว่�งประเทศเพ่ือก�รโยกย้�ยถ่ินฐ�น และองค์กรพัฒน�เอกชนภ�ยในประเทศในก�รรับตัว 
ผู้เสียห�ยช�วไทย ณ สน�มบินในกรุงเทพฯ เพื่อให้คว�มช่วยเหลือเบ้ืองต้น ซึ่งผู้เสียห�ยจะเข้�พักใน
สถ�นคุ้มครองผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ 1 ใน 8 แห่งท่ัวประเทศ (สถ�นคุ้มครองหญิง 4 แห่ง และสถ�น
คุ้มครองช�ย 4 แห่ง) โดยสถ�นคุ้มครองฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูสภ�พจิตใจและฝึกทักษะวิช�ชีพ 
ให้แก่ผู้เสียห�ย ก�รฝึกทักษะวิช�ชีพน้ีประกอบด้วย ก�รฝึกอ�ชีพทำ�อ�ห�รและก�รเรียนเสริมสวยสำ�หรับ
ผู้หญิง และด้�นเครื่องยนต์สำ�หรับผู้ช�ย 
 เม่ือกระบวนก�รบำ�บัดฟ้ืนฟูและข้ันตอนท�งคดีแล้วเสร็จจะส่งตัวผู้เสียห�ยคืนสู่สังคม หน่วยง�น
ระดับจังหวัดจะประส�นง�นกับหน่วยง�นระดับอำ�เภอและหมู่บ้�น เพ่ือติดต�มประสิทธิผลก�รดำ�เนิน
ง�นคืนสู่สังคมและเพื่อให้แนวท�งและคว�มช่วยเหลือเพิ่มเติม ก�รติดต�มและประเมินผลดังกล่�ว 
มีระยะเวล�ต้ังแต่ 3 เดือน-1 ปี  
 สำ�หรับผู้เสียห�ยช�วไทยท่ีเดินท�งกลับประเทศเอง หน่วยง�นภ�คีองค์กรพัฒน�เอกชนในประเทศ
ปล�ยท�งจะแจ้งข้อมูลผู้เสียห�ยไปยังกองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ถึงก�รเดินท�งกลับของผู้เสียห�ย จ�กน้ัน 
กองต่อต้�นก�รค้�มนุษย์จะร่วมกับตำ�รวจตรวจคนเข้�เมืองดำ�เนินก�รคัดแยกผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ 
ห�กจำ�แนกได้ว่�เป็นผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ ผู้เสียห�ยจะมีสิทธไิด้รับก�รคุ้มครองและชว่ยเหลือ  
 ในสว่นก�รสง่ผู้เสียห�ยช�วต่�งช�ติกลับประเทศและกลับคืนสูสั่งคม ประเทศไทยจะประส�นคว�มรว่มมือ 
ระหว่�งประเทศของผู้เสียห�ย เพ่ือก�รส่งกลับท่ีปลอดภัยผ่�นกลไกระหว่�งรัฐต่อรัฐ ด้วยวิธีดำ�เนินง�น
ม�ตรฐ�นต�มท่ีได้ลงน�มระหว่�งประเทศรว่มกัน ก�รสง่ผู้เสยีห�ยกลับประเทศต้นท�งน้ีจะเป็นก�รดำ�เนินก�ร 
ด้วยแนวท�งท่ีผู้เสยีห�ยเป็นศูนยก์ล�ง โดยมีจุดมุง่หม�ยเพ่ือรกัษ�ผลประโยชน์สูงสุดและสทิธขิองผู้เสยีห�ย 
(คืนสูส่ังคม ทัศนะว่�ด้วยคว�มสำ�เร็จและคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินง�นฯ : 2555)

สถ�นประกอบกิจก�ร สถ�นท่ีต้ังท่ีแท้จรงิ จำ�นวนลูกจ้�ง ผู้ท่ีมีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนถ้�เป็นนิติบุคคล หรอืสอบสวน 
ในท�งลับ โดยใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รจนกว่�จะได้ข้อยุติ กรณีท่ีสงสัยในข้อเท็จจริง จะดำ�เนินก�ร
ตรวจแรงง�น กรณีท่ีเชื่อว่�มีก�รค้�มนุษย์ด้�นแรงง�นในสถ�นประกอบกิจก�รและได้ตรวจสอบเบื้องต้น
แล้ว จะประส�นง�นกับผู้บังคับใช้กฎหม�ยและทีมสหวิช�ชีพ เพื่อว�งแผนก�รดำ�เนินง�นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ย ส�ยด่วนกระทรวงแรงง�นจะมีล่�มภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�เมียนม� และภ�ษ�กัมพูช�ช่วยในก�ร
สื่อส�รกรณีท่ีผู้แจ้งสื่อส�รภ�ษ�ไทยไม่ได้ร�งวัลนำ�จับ ก�รแจ้งเหตุก�รค้�มนุษย์ (กองทุนเพื่อก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์)

- ร�งวัลในก�รแจ้งเหตุจนนำ�ไปสูก่�รดำ�เนินคดี 30,000-100,000 บ�ท กองทุนเพื่อก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์

- กรณีท่ีผู้ต้องห�คดีค้�มนุษย์ได้รับก�รประกันตัวและหลบหนี ผู้แจ้งเหตุจนนำ�ไปสู่ก�รจับกุม 
ได้รับเงินร�งวัลร้อยละ 30 ของวงเงินประกัน
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บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนและชว่ยเหลือผู้เสยีหายให้กลับคืนสูง่สังคม

 ในก�รติดต�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยจะมีหน่วยง�นรับผิดชอบในระดับจังหวัดคือพัฒน�สังคมและ
คว�มม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งจะประส�นคว�มร่วมมือกับองค์กรท่ีเป็นคณะกรรมก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ 
ในจังหวัด รวมถึงทีมสหวิช�ชีพ ซึ่งผู้ปฏิบัติง�นล้วนผ่�นก�รฝึกอบรมและมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ แต่ 
ขอ้จำ�กัดคือผู้ปฏิบติัง�นเหล่�น้ันจะทำ�ในตัวเมือง กรณีท่ีผู้เสยีห�ยอยูไ่กลอ�จติดต�มสนับสนุนไมไ่ด้อย�่งใกล้ชดิ 
หรือบ่อยครั้ง ดังน้ัน ผู้นำ�ชุมชนและสม�ชิกในชุมชนส�ม�รถสนับสนุนและให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ย 
ได้ โดยมีหัวข้อก�รสนับสนุน ดังน้ี

- การฟื้ นฟูสภาพจิตใจ เน่ืองจ�กผู้เสียห�ยผ่�นเร่ืองร�วท่ีเจ็บปวดท้ังท�งร่�งก�ยและจิตใจ ก�รท่ี
ผู้เสียห�ยอยู่คนเดียวจะทำ�ให้เกิดอ�ก�รคิดม�ก ฟุ้งซ่�น สิ่งท่ีครอบครัวและชุมชนจะช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ยได้ คือ อย่�ปล่อยให้ผู้เสียห�ยอยู่คนเดียว ให้มีกิจกรรมหรือทำ�ง�นต�มคว�มส�ม�รถ 
หรือก�รเชิญให้เข้�ไปร่วมง�นของชุมชน เช่น ก�รช่วยง�นอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข กิจกรรม
ชุมชน หรือกิจกรรมท่ีทำ�ให้ผู้เสียห�ยได้กลับเข้�ม�อยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
สิ่งท่ีต้องระวังคือต้องไม่ถ�มเรื่องร�วหรือให้ผู้เสียห�ยเล่�เร่ืองร�วท่ีเกิดขึ้น เม่ือวันหน่ึงผู้เสียห�ย 

มีสภ�พจิตใจท่ีเข้มแข็งพอ เข�จะเป็นฝ่�ยเล่�เอง เพ่ือสะท้อนเรื่องร�วคว�มผิดพล�ดและเป็น
อุท�หรณ์ให้คนอ่ืน

- การฟื้ นฟสูภาพรา่งกาย หล�ยกรณผู้ีเสยีห�ยจะสง่ต่อก�รรกัษ�ท�งก�รแพทย ์เพื่อให้ได้รบัย�และ 
ก�รตรวจวินิจฉยัท�งก�รแพทยท่ี์ต่อเน่ือง บ�งกรณอี�จเป็นก�รรกัษ�สภ�พจิตหรอือ�ก�รท�งจิตประส�ท 
หรอืก�รรกัษ�บ�ดแผลท�งก�ยท่ีต่อเน่ือง ผู้นำ�ชุมชนอ�จประส�นให้ อสม. ชว่ยไปเยีย่มและให้คำ�แนะนำ� 
ในก�รรกัษ�ตัว และก�รท่ีมีคนในชุมชนใสใ่จผู้เสียห�ย จะทำ�ให้ผู้เสยีห�ยรูส้กึว่�สงัคมให้ก�รต้อนรับ และ 
ผู้เสียห�ยยังเป็นสว่นหน่ึงท่ีมีค่�ในชุมชนของตน

- การชว่ยเหลือใหม้รีายได้ ก�รมีร�ยได้เล้ียงตนเองและครอบครวัเป็นสิง่สำ�คัญ สิง่ท่ีผู้เสยีห�ยได้เรียนรู้
เร่ืองก�รฝึกอ�ชีพจ�กสถ�นคุม้ครองผู้เสยีห�ยจ�กก�รค้�มนุษยอ์�จนำ�ม�ใชป้ระกอบอ�ชีพไม่ได้จริง 
ในชุมชน แต่สิ่งท่ีได้เรียนรู้ม�เป็นทักษะชีวิตอย่�งหน่ึง และก�รฝึกอบรมเพ่ือก�รฟื้ นฟูและบำ�บัด 
ผู้เสียห�ย สิ่งท่ีชุมชนจะช่วยผู้เสียห�ยได้ คือก�รห�ร�ยได้ให้ผู้เสียห�ยต�มคว�มส�ม�รถและ
ศักยภ�พของผู้เสียห�ย อ�ทิ จ้�งร�ยวันไปเก่ียวข้�ว แม้ผู้เสียห�ยจะไม่เคยทำ�ม�ก่อน แต่ก�รชว่ย
ให้ผู้เสียห�ยได้เริ่มฝึกจะทำ�ให้เข�เรียนรู้และทำ�ง�นน้ัน ๆ ได้ ส่ิงท่ีผู้เสียห�ยต้องก�ร คือ โอก�ส  
ก�รฝึกฝน เพื่อก�รพัฒน�ทักษะคว�มชำ�น�ญ จะทำ�ให้ทำ�ง�นน้ันได้ดี

- การใช้จ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผล  หล�ยกรณีท่ีผู้เสียห�ยได้รับเงินช่วยเหลือ เงินชดเชย หรือ 
ก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยท�งแพ่ง คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันว�งแผนก�รใช้เงินอย่�งมีเหตุผล 
บ�งกรณีใช้เงินไปกับก�รซ้ือโทรศัพท์ร�ค�แพง ของฟุ่มเฟือย และกลับเข้�สู่วังวนของปัญห�ร�ย
ได้เหมือนเดิม จนต้องตัดสินใจไปห�ง�นทำ�ท่ีอ่ืนอีกครั้ง 

- การเฝา้ระวังไมใ่ห้ตกเปน็เหยื่อซ�า ผู้เสียห�ยหล�ยคนโดยเฉพ�ะกรณีผู้เสียห�ยเด็กจ�กก�รแสวง
ประโยชน์ท�งเพศ พบว่�มีโอก�สจะกลับม�เป็นผู้เสียห�ยซ��ม�กท่ีสุด โดยม�จ�กหล�ยส�เหตุ
• ระหว่�งท่ีทำ�ง�นถูกกล่อมเกล�ให้ยอมรับสภ�พและถูกทำ�ให้เช่ือว่�เจ้�ของร้�น แม่เล้� หรือ 

ผู้แสวงประโยชน์เป็นผู้มีพระคุณกับผู้เสียห�ย เพร�ะชว่ยให้ผู้เสียห�ยมีร�ยได้ดี 
•   เฝ้�ระวังผู้เสยีห�ยสื่อส�รกับน�ยหน้�หรอืผู้แสวงประโยชน์ กลุม่น�ยหน้�เดิมจะชกัชวนให้ผู้เสยีห�ย 

ทำ�หน้�ท่ีเป็นน�ยหน้�เอง โดยไปชกัชวนเพื่อน รุน่น้อง ให้ไปทำ�ง�นแบบเดียวกันกับท่ีผู้เสียห�ยเคยทำ� 
• เม่ือเริ่มแรกผู้เสียห�ยหล�ยร�ยไม่ได้ต้ังใจท่ีจะไปค้�ประเวณี อ�จทำ�ง�นในครัว เสิร์ฟอ�ห�ร  

แต่จะถูกเกล้ียกล่อมจ�กเจ้�ของร้�น ถูกกดดันจ�กภ�ระหน้ีสิน จนตัดสินใจข�ยบริก�รท�งเพศ 
โมเดลแบบน้ีเพิ่มโอก�สให้ผู้เสียห�ยท่ีกลับสูส่ังคมจะนำ�ไปชักชวนเพื่อนคนอ่ืนในชุมชน 

- ไมป่ระทับตราหรอืตอกย�าความผดิของผูเ้สยีหาย (Stigma) แต่ต้องชว่ยสร�้งคุณค่�ในตัวเองของ 
ผู้เสียห�ย เน่ืองจ�กก�รถูกล่อลวง ถูกหลอก ด้วยกลวิธอัีนซับซ้อน และผลท่ีเกิดขึ้นรุนแรงจนทำ�ให้ 
ผู้เสยีห�ยถกูตร�หน้�ว่�หรือถกูดูถกูว่�โง่ ทำ�ให้พอ่แมแ่ละคนอ่ืนเดือดรอ้น จะเป็นก�รตอกย��ว่�เป็น
คว�มผิดของผู้เสียห�ย และทำ�ให้ผู้เสียห�ยติดอยูใ่นวังวนคว�มเจ็บปวด 

- สนับสนุนให้ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ รว่มกิจกรรมของชุมชน หรือสนับสนุนให้ผู้เสียห�ยใช้
ทักษะท่ีได้จ�กก�รอบรม อ�ทิ ตัดผมให้นักเรียน เป็นต้น

- เฝา้ระวังนายหน้าจากภายนอกและในชุมชนเอง ผู้นำ�ชุมชนต้องทำ�คว�มเข้�ใจและให้คว�มรูเ้รื่อง
ก�รค้�มนุษย์กับคนในชุมชนผ่�นเสียงต�มส�ย ก�รประชุมกลุ่มต่�ง ๆ ป้�ยประช�สัมพันธ์ ท้ังน้ี  
ผู้นำ�ชุมชนส�ม�รถแจ้งไปยงัพฒัน�สงัคมและคว�มม่ันคงของมนุษยจั์งหวัด บ�้นพักเด็กและครอบครัว 
เทศบ�ลเพื่อขอก�รสนับสนุน 
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พบเหตสุงสยัการค้ามนุษย์
แจ้งศูนยช์่วยเหลือสงัคมโทร 1300 
สนับสนุนก�รป้องกันก�รค้�มนุษย์โดยมูลนิธศุิภนิมิตแห่งประเทศไทย

คู่มือฉบับน้ีได้รับเงินสนับสนุนจ�กประช�ชนอเมริกันผ่�นองค์ก�รเพ่ือก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศของ
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Winrock International และ World Vision Foundation of Thailand ซึ่งมิได้สะท้อนถึงคว�มคิดเห็นของ 
USAID หรือรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�


