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สวัสด ีผูกําจัดการคาทาส

ขอขอบคุณที่มารวมกับเราในครั้งแรกกับ      GLOBAL FREEDOM SUMMIT.
เราดีใจที่คุณเลือกมาเปนสวนหนึ่งของวันประวัติศาสตรนี้ 

ในคูมือนี้ คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณจําเปนตองรู เพื่อเริมสรางความแตกตางในการตอสูกับ การคา
มนุษย โปรดติดตามการแพรภาพและเตรียมพรอมเพื่อลงมือปฏิบัติ 

ดวยกัน เราจะอยูหางจากโลกที่เราตองจะเห็นแคหนึ่งกาว นั่นคือโลกที่ปราศจากการเปนทาส

เพื่อเสรีภาพ
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เดอะ 
โกลบอล
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การ BROADCAST
มารวมกับเราในการแพรภาพเปนเวลาหนึ่งชั่วโมง ซึ่งจะใหความรู เสริมกําลัง และเปน
แรงบันดาลใจใหคุณตอสูกับการคามนุษย

  ๐๑      ตอนรับ + วิสัยทัศน สําหรับโกลบอล ฟรีดอม ซัมมิต 

  ๐๒       วิกฤติโลก: การคามนุษยคืออะไร

  ๐๓   ความหวังอันแรงกลา: ทางแกที่ไดรับการพิสูจนแลวสําหรับการตอสู 

  ๐๔   การฝกอบรมเพื่อการระบุตัวตน: วิธีสังเกต + แจงเหตุการคามนุษย
  ในชุมชนของคุณ

  ๐๕   การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปได

  ๐๖   เสียงเรียกใหลงมือปฏิบัติ
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หนึ่งวันแหง ACTION
หลังจากการแพรภาพ เราเชื้อเชิญคุณใหรวมลงมือปฏิบัติในสองดานนี้: เผยแพร, เรียนรู

ซึ่งการกระทําแตละอยางออกแบบมาเพื่อใหคุณสรางความแตกตางไดตอนนี้ ในที่ซึ่งคุณอยู 
หากคุณกําลังชมโกลบอล ฟรีดอม ซัมมิต ในงานที่มีผูจัด ผูจัดจะใหขอมูลแกคุณวาอะไรคือ
กาวตอไป 

หากวาคุณรับชมสวนตัว ขอใหเขาไปดาวนโหลดชุดเครื่องมือเพื่อการลงมือปฏิบัติไดที่ 
A21.ORG/SUMMIT.
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http://a21.org/Summit


เผยแพรในชุมชนของคุณ วาการคามนุษยมีอยูจริง และมีวิธีที่จะสังเกต 
และแจงเหตุ ติดโปสเตอรในรานกาแฟละแวกบาน ปายขาวสารใน  
ชุมชนและมหาวิทยาลัย ใชโพสตโซเชียลมีเดียที่เราเตรียมไวให หรือ 
สรางเรื่องราวของคุณเองวา เพราะอะไรคุณจึงลงมือปฏิบัติเพื่อจะเห็น 
การคามนุษยถูกกําจัด 

       โพสตบนโซเชียลมีเดีย    โปสเตอร

โพสตและโปสเตอรเหลานั้นถูกสรางขึ้นมาเพื่อสรางจิตสํานึกวา การคา
มนุษยมีอยูจริงในทุกชุมชนทั่วโลก ในนั้นจะมีตัวอยางและ ปจจัยบงชี้ 
เพื่อที่คนจะไดรูวิธีระบุสถานการณที่นาจะเปนการคามนุษย รวมทั้งมี
หมายเลขโทรศัพทที่ใครก็ไดจะโทรไปเพื่อแจงเหตุ เราไดเห็น มาหลาย
ตอหลายครั้งแลววา จิตสํานึกคือกุญแจสําคัญของการระบุตัว เหยื่อการ
คามนุษย รวมถึงการสืบสวนผูที่อาจจะกระทําความผิดดวย
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เรียนรูดวยตนเองในเรื่องการคามนุษย และวิธีที่คุณสามารถลงมือ
ปฏิบัติเพื่อคุณจะยังคงปลอดภัยและเปนสวนหนึ่งของทางแก  จากนั้น 
แบงปนสิ่งที่คุณไดเรียนรูกับคนอื่น 

       หลักสูตรออนไลน              แนวทางความ
ปลอดภัย

เขารวมหลักสูตรอบรม หรือชมการนําเสนอเสมือนจริง (the virtual 
presentation) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการคามนุษยใหมาก ขึ้น คุณจะ
ไดถายทอดใหแกคนอื่นดวย ใชเวลาสรางความคุนเคย กับแหลง
ขอมูลดานการศึกษาของ A21 และดาวนโหลดคูมือเพื่อ ความ
ปลอดภัย เพื่อที่คุณจะไดพูดคุยกับคนที่คุณรัก  
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การตอสู
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ขณะที่ปญหาการคามนุษยเปนทั้งวิกฤติโลกและอาชญากรรมในทองถิ่น รูปแบบที่พบเห็นไดทั่วไปมากที่สุดสอง
รูปแบบไดแก การคาทางเพศ และการคาแรงงาน  

การคาทางเพศคืออะไร
การกระทําทางเพศในเชิงพาณิชย ซึ่งเกิดขึ้นโดยการบังคับ การหลอกลวง หรือการขูเข็ญ หรือเปนการที่ 
บุคคลซึ่งกระทําการดังกลาวมีอายุไมถึง ๑๘ ป 

การคาแรงงานคืออะไร
คือการสรรหา ใหที่พักอาศัย ขนสง จัดหา หรือรับมาซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อแรงงานหรือการบริการ 
โดยการใชกําลัง การหลอกลวง หรือการขูเข็ญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเปนทาสในเรือนเบี้ย ทํางาน 
แทนคาปรับ แรงงานขัดหนี้ หรือการเปนทาส ซึ่งอุตสาหกรรมหลักที่มีความเสี่ยงตอการแสวงหา ประโยชน 
รวมถึงเทคโนโลยี อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผา การประมง การปลูกโกโก การปลูกออย อุตสาหกรรมกอสราง 
ภาคเกษตรกรรม ดานสาธารณสุข อุตสาหกรรมสถานบริการ การทําความสะอาด ที่พักอาศัย และการ
ดําเนินการดานสถานที่ การขนสงและการใหบริการโกดังสินคา
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ระดับและขนาด



สถิติการคามนุษยทั่วโลก

        มีผูคน นับลาน ๆ ที่ตกเปนทาส ในโลกทุกวันนี้
        การคามนุษยกอใหเกิดรายไดราว ๆ ๑๕๐.๒ พันลานดอลลารสหรัฐตอป  
        กวารอยละ ๗๐ ของเหยื่อการคามนุษยที่พบเปนหญิงและเด็กผูหญิง 
        ราว ๑ ใน ๔ ของเหยื่อการคามนุษยเปนเด็ก 
         ที่มา: Global Slavery Index (2018), United Nations Office on Drugs and Crime (2018), 
          International Labor Organization (2017).

สถิติของสหรัฐอเมริกา

        การคามนุษยกําลังเกิดขึ้นในรัฐ ทั้ง ๕๐ รัฐ
        เฉพาะในสหรัฐฯ ที่เดียวมีการแจงเหตุการคามนุษยมากกวา ๔๕,๐๐๐ เคส 
        ๑ ใน ๖ ของเด็กที่หนีออกจากบานซึ่งทางเน็คเม็ค (NCMEC) ไดรับแจง เปนไปไดวาคือเหยื่อของ 
        การคาทางเพศ 
       โดยเฉลี่ยพบวา ๑ ใน ๘ ของเหยื่อที่ระบุตัวตนไดเมื่อปกลายเปนเพศชาย
         รอยละ ๒๗ ของเหยื่อการคามนุษยในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งพบเปนผูเยาว        
         ที่มา: สายดวนการคามนุษยแหงชาติ (๒๐๑๙) ศูนยเพื่อเด็กหายและถูกแสวงหาประโยชนแหงชาติ (๒๐๒๐)
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ชนกลุมนอย
ผูยายถิ่นฐาน ผูยายถิ่นฐานแบบไมปกติ คนไรรัฐ และผูลี้ภัย 
เด็กจากครอบครัวที่ไมปลอดภัยและไมมั่นคง
บุคคลซึ่งมีความทุพลภาพทางรางกายหรือสติปญญา
บุคคลที่เผชิญความไมมั่นคงดานการงาน การเงิน หรือมีหนี้สิน

“เหยื่อการคามนุษยไมจํากัดอายุ เชื้อชาติ เพศ หรือสัญชาติ มีประชากรบางกลุมที่แสดงใหเห็นวา มีปจจัยเสี่ยงสูง ตอการถูก
คา หรือถูกแสวงหาประโยชน ซึ่งบอยครั้งเปนเพราะสถานการณหรือตําแหนงของพวกเขาในสังคม” 

ใครบางที่เสี่ยง —

เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับ
การคามนุษยและดาว
นโหลด แหลงขอมูลดาน 
การศึกษาของ A21 ได
ฟรี

ซึ่งประชากรในกลุมเสี่ยงเหลานี้ไดแก
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    ถูกคนอื่นควบคุม

พวกเขามีคนที่คอยควบคุมมาดวย และไมไดพูดอะไรดวยตนเอง แตกลับโยนใหคน
คนนั้นพูดหรือตอบแทน 

ถูกควบคุมการเคลื่อนไหว 

พวกเขาถูกสงไปหรือรับจากที่ทํางาน หรือไมก็พักอาศัยและทํางานในที่เดียวกัน 
พวกเขามีสัญญาณวาการเคลื่อนไหวถูกควบคุม 

เก็บรายไดไวไมได

พวกเขาเก็บรายไดของตนเองไวไมได มันจะ “ถูกเก็บไวเพื่อความปลอดภัย” ใน
หลายกรณี บุคคลเหลานี้เปนหนี้และตองทํางานเพื่อชําระหนี้นั้น 

     หวาดกลัว หดหู และยอมจํานนเกินเหตุ 

      พวกเขาหวาดผวาที่จะคุยกับคนนอกหรือบรรดาเจาหนาที่ เพราะชัดเจนวาพวกเขา     
ถูกติดตามและควบคุมโดยผูคามนุษย พวกเขาอาจจะหวาดกลัว ตื่นตระหนก หดหู  
ยอมจํานนเกินเหตุ และอาจจะหลีกเลี่ยงการสบตาดวย 

สัญญาณบงชี้ของการคามนุษย
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    ไมรูจัก ไมคุนเคยกับภาษา

พวกเขาเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศ และพูดภาษาของประเทศนั้นไมได หรือไมก็รูจัก
แคคําที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศหรือเรื่องแรงงาน

    สุขภาพไมด ี& ขาดสารอาหาร

พวกเขาอาจจะมีรองรอยของการถูกลวงละเมิดหรือการขาดอาหาร นํ้าดื่ม การ
พักผอนหลับนอน และ/หรือการเยียวยารักษา

     ขาดเอกสารประจําตัวที่เปนทางการ

พวกเขาไมมีหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือเอกสารทางราชการอยูกับตัว

รองรอยของการถูกทํารายรางกาย 

พวกเขาอาจจะมีรอยฟกชํ้า แผลเปน และรองรอยอื่น ๆ ของการถูกทํารายรางกาย 
หรือการถูกทรมาน บอยครังที่เหยื่อการคามนุษยถูกทุบตีในบริเวณที่มองไมเห็น 
เชน แผนหลังดานลาง
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    การใชสารเสพติด

พวกเขาอาจจะมีรองรอยการใชยาหรือสารเสพติด นั่นอาจจะเปนเพราะถูกผูคา 
มนุษยบังคับหรือหลอกลอใหใช หรือหันหาสารเหลานี้เพื่อชวยตนเองใหรับมือ กับ
สภาพการตกเปนทาสได

     ความรูสึกวาตนเองติดกับ

พวกเขารูสึกวาไมสามารถออกไปจากสถานการณปจจุบันได 

ขาดขาวของเครื่องใชสวนตัว

พวกเขาอาจจะมีขาวของเครื่องใชสวนตัวนอยชิ้น

สัญญาณของการพึ่งพา

พวกเขาอาจจะแสดงอาการหลงใหล การผูกพันทางอารมณ หรือการพึ่งพา ผู
กระทําทารุณ 

    ถูกหลอกโดยขอเสนอจอมปลอมเรื่องงาน

งานที่ทําจริงตางไปจากงานตามโฆษณาที่สมัครมา 

ขาดความไวเนื้อเชื่อใจ

พวกเขาอาจจะไมมีความไวเนื้อเชื่อใจและขี้สงสัย เหยื่อของการคามนุษยอาจจะ 
แสดงทาทางของการไมไวใจคนที่เสนอตัวจะชวย หรือตองการพูดคุยสนทนาดวย

     

รูจักสัญญาณที่อาจเปนการคามนุษยใหมากขึ้น เขาไปที่ 

itsapenalty.org/knowthesigns

สัญญาณบงชี้ของการคามนุษย 

http://itsapenalty.org/knowthesigns
http://itsapenalty.org/knowthesigns


“ไมเคยมีมากอน ที่จะเปนเรื่องงายดายสําหรับผูกระทําความผิด ที่จะติดตอเด็กและวัยรุน โดยหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อตอง ตัว
ได คนพวกนี้ระบุเหยื่อที่ตองการ กอนจะสรางความสัมพันธใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ โดยมีวัตถุประสงคเดียว นั่น คือแสวง
หาประโยชนจากพวกเขา ซึ่งกระบวนการของการหาเหยื่อนี้ อาจเปนกาวกระโดดสําหรับการคามนุษยและ การแสวงหา
ประโยชนเลยทีเดียว” — UNODC, 2018 

ใครบางที่เสี่ยง —
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การแสวงหาประโยชนจากเด็กทางออนไลนคือเมื่อผูกระทําความผิดโนมนาวใหผูเยาว 
(บางคนอายุตํ่ากวา ๑๘ ป) สรางภาพการลวงละเมิดทางเพศเด็ก (Child Sexual Abuse 
images (CSAM) หรือบันทึกวีดิโอของตนเอง และมีสวนรวมทางเพศในไลฟสตรีมวีดิโอ 
ไมวาจะบันทึกไวหรือไมก็ตาม บอยครั้งที่ผูกระทําความผิด จะหวานลอมใหเด็กมีสวนรวม 
ในการกระทําดังกลาว โดยเริ่มสรางความเชื่อมโยงทางอารมณ และความสัมพันธกับเด็ก 
กอนเพื่อไดความไวใจ โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการแสวงหาประโยชนทางเพศ ซึ่ง 
อาชญา- กรรมจํานวนมาก รวมถึงการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กทางออนไลน 
เกิดขึ้นเพราะ มีคนที่ประสงคจะแสวงหาประโยชนจากบุคคลอื่น บอยครั้งที่สิ่งนี้กลายเปน
อาชญากรรม คือเมื่อมีความสัมพันธระหวางเด็กกับผูใหญ และนี่ไมใชความผิดของเด็ก 

ความปลอดภัยทางดิจิทัล

ดาวนโหลดคูมือเพื่อ
เริมการสนทนาและเคล็ด
ลับความปลอดภัย คูมือผู
ปกครองเด็ก
และวัยรุนของ A21



โทรศัพทหนึ่งครั้งสรางความแตกตาง
ระหวาง การเปนทาส กับ เสรีภาพ ได 

เพิ่ม หมายเลขสายดวนการคามนุษย 
เขาไปในรายชื่อติดตอในโทรศัพทของคุณ
 

หากสงสัยวามีสถานการณการคามนุษยเกิดขึ้น ใหคุณแจงทันที

ศูนยชวยเหลือสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

1300

คูมือผูกําจัดการคาทาส    —     A 2 1   โกลบอล ฟรีดอม ซัมมิต    —   หนา ๑๕

หากคุณสงสัย ใหคุณแจง

เหตุดวน เหตุราย โทร. 191

https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call
https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call
https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call


เวลานี้มากยิ่งกวาครั้งไหน ๆ สําคัญยิ่งที่เราตองรูและแบงปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความจริง ตอไปนี้คือ 
แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเมื่อพูดถึงการรายงานขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการคามนุษย :

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคามนุษย 

         U.S. Department of State Trafficking in Persons 
         Report
         Global Slavery Index 
         Global Modern Slavery Directory
         United Nations Office on Drugs and Crime
         International Labour Organization
         International Organization for Migration

ความปลอดภัยทางดิจิทัลและการแสวงหาประโยชนจากเด็ก

         National Center for Missing and Exploited 
         Children
      Thorn
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แหลงขอมูลที่เชื่อถือได

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/
https://www.globalmodernslavery.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/counter-trafficking
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.stopsextortion.com/caregivers/


“เมื่ออยูตรงหนาความยากลําบาก เผชิญความเปนไปไมได
ในความสับสนสลับซับซอน เราคือผูคนที่กลาเชื่อวาเราทําได และ
ดวยกัน ในฐานะประชาคมโลก ใหเรายังคงกลาที่จะเชื่อตอไป

ไ่มวาเราจะอยูแหงหนไหนบนโลกนี้
                                                                                                       

คริสทีน เคน ผูรวมกอตั้ง A21
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ขอขอบคุณที่มารวมกับเรา 
บัดนี้ไดเวลาออกไปเปลี่ยนโลกกันแลว

A21.org/Summit


