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หลักสูตรเพื่อสร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ ปี 2019
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© 2019 A21: ผู้ก�าจัดการค้าทาสแห่งศตวรรษที่ 21 องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามไม่ให้ผลิตเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการสงวน
ลิขสิทธิ์นี้ซ�้า หรือน�าไปใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากต้องการขออนุญาต กรุณาส่งจดหมายไปยัง แผนกอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ A21 2781 W MacArthur Blvd Ste B #605
Santa Ana, CA 92704

ค�าจ�ากัดสิทธิความรับผิดชอบ บุคคลและเรื่องราวทั้งหมดในเอกสารนี้ล้วนแต่งขึ้น ชื่อของคนในแต่ละเคสไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรือหมายความถึงบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ภูมิภาคที่แต่ละเคสจากมานั้น ไม่ได้ต้องการจะสื่อให้เห็นว่ามีการค้ามนุษย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะในภูมิภาคเหล่านั้น
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เป้าหมายคืออะไร

1)  ให้ความรู้แก่ท่านเรื่องความจริงของการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ รวมถึงงานที่เอ-ทเวนตี้วันท�าเพื่อก�าจัดสิ่งเหล่านั้น

2) ให้ท่านสามารถแยกแยะและรายงานสถานการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ว่าคือการค้ามนุษย์

3) ส่งเสริมให้ท่านสร้างผลกระทบต่อชุมชน และขับเคลื่อนให้คนอื่น ๆ ลงมือปฏิบัติ

ใช้เวลานานแค่ไหน

เนื้อหามีทั้งสิ้นสามตอน ใช้เวลาคร่าว ๆ ตอนละหนึ่งชั่วโมง

เราขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และลงมือกระท�าการด้วยการสร้างจิตส�านึก สื่อชุดนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ท่าน

ได้มีข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จะได้เข้าถึงเพื่อน ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งยังช่วยให้คนเหล่านั้นได้ “ก้าวต่อไป” ในการก�าจัดสิ่งนี้ด้วย 

สื่อของเราได้รับการออกแบบมาให้ยืดหยุ่น จึงสามารถปรับให้เข้ากับบริบทของกลุ่มผู้ฟังของท่านได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเราขอให้ท่านสนุก ท�าให้

สื่อนี้เป็นอย่างที่ท่านต้องการ  และอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากมีค�าถามใด ๆ เรารอคอยที่จะได้ฟังผลกระทบด้านบวกที่ท่านสร้างให้เกิดขึ้นในการ

ต่อสู้เพื่อเสรีภาพนี้

หลักสูตรนี้เพื่อใคร

เด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ในกลุ่มที่มีคนตั้งแต่ 2 คนจนถึง 200 คน

เนื้อหามีโครงสร้างอย่างไร

ตอนที่หนึ่ง คู่มือผู้สอน
ซึ่งจะให้ค�าแนะน�าเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อช่วยให้ท่านน�ากลุ่มได้ผ่านการสอนในแต่ละครั้ง

ตอนที่สอง คู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาสส�าหรับผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งกลับไปดูได้ตลอดเวลา ขอแนะน�าให้พิมพ์คู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละตอนคนละหนึ่งชุด

ตอนที่สาม ในแต่ละตอนจะมีกิจกรรม
ประกอบตอนละสองชุด ขอแนะน�าให้ท่านได้ทบทวนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมล่วงหน้า เพราะบางกิจกรรมท่านอาจจะต้องพิมพ์เอกสาร 

ตัดและเตรียมไว้ก่อน บางครั้งอาจจะจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษบางอย่างตามที่ได้แนะน�าไว้ 

ตอนที่สี่ ตอนล่าสุดคือที่ซึ่งท่านจะพบกับอุปกรณ์
ตอนที่สี่ ตอนล่าสุดคือที่ซึ่งท่านจะพบกับอุปกรณ์และข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับตัวท่านเองกับทีม ที่จะยังคงเรียนรู้ต่อไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ภาพรวมของหลักสูตรเพื่อสร้าง
จิตส�านึก
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เราคือใคร

เอ-ทเวนตีว้นัเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�าไรระดบัโลก ทุม่เทเพือ่ก�าจดัการค้ามนษุย์ผ่านจติส�านกึ การเข้าแทรกแซง และการฟ้ืนฟเูยยีวยา เอ-ทเวนตีว้นั

มีเป้าหมายที่จะต่อสู้การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ ผ่านกลยุทธเชิงปฏิบัติการหลากหลายมิติ ซึ่งได้แก่ การเข้าถึง การช่วยกู้ และการ

ฟื้นฟูเยียวยา เอ-ทเวนตี้วันเชื่อมั่นว่า โดยการเป็นพันธมิตรและความพยายามของเหล่าผู้สนับสนุนทั่วโลก ผู้เสียหายจะได้รับการระบุตัวและได้รับ   

ความช่วยเหลือ และผู้กระท�าผิดจะถูกน�าตัวมารับโทษ

พันธกิจของเราคืออะไร

ก�าจัดการค้ามนุษย์ทุกที่ ตลอดกาล

เราเริ่มเมื่อไหร่

ภาพรวมของเอ-ทเวนตี้วัน

วิสัยทัศน์ของเราคืออะไร

เราเชื่อในโลกที่ปราศจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ ถึงตอนนี้ กว่า 10 ปีแล้วที่เรามุ่งมั่นและลงไม้ลงมือท�า เพราะอะไรน่ะหรือ

ก็เพราะว่าในพริบตาเดียว ตัวเลขสามารถกลายเป็นชื่อ โศกนาฎกรรมกลายเป็นชัยชนะ และความเชื่อกลายเป็นการกระท�าได้ เสรีภาพคือ        

เป้าหมายของเราส�าหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้
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นิคและคริสทีน เคน ผู้ก่อตั้งของเรา ตระหนักถึงเรื่องการค้ามนุษย์ในปี 2008 หลังจากได้เห็นโปสเตอร์ประกาศตามหาคนหายบริเวณสายพานรับ

กระเป๋าในสนามบินแห่งหนึ่ง ภายหลังการค้นคว้าอย่างหนัก ประกอบกับการวางแผนและการฝึกฝน เราก็ได้เปิดบ้านหลังแรกของเราเพื่อผู้รอดชีวิต

จากการค้ามนุษย์ในกรุงเธสะโลนิกิ ประเทศกรีซ นับจากนั้นมา 10 ปี เราเติบโตและได้ตั้งส�านักงานภาคสนาม ศูนย์ชุมชนและฐานอ�านวยการใน 

13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บัลแกเรีย กัมพูชา เดนมาร์ก กรีซ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ สเปน ประเทศไทย สหราชอาณาจักร ยูเครน 

และสหรัฐอเมริกา ซึ่งส�านักงานแต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์ในด้านกลยุทธและวิธีด�าเนินงาน เพื่อจะได้รู้จักประวัติศาสตร์และการท�างานของเอ-ท

เวนตี้วันมากขึ้น ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นของเราที่ชื่อ “คนหาย” ซึ่งเปิดตัวเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 10 ปีของเรา A21.org/10 หากต้องการทราบ

ที่ตั้งส�านักงานของเราทั่วโลก เข้าไปที่ A21.org/where-we-work
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ตอนที่ 1 จากอดีตสู่ปัจจุบัน

เป้าหมาย
 ได้พิจารณาเรื่องสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่การค้าทาสในประวัติศาสตร์มีต่อสิทธิมนุษยชน

 ระบุรูปแบบพื้นฐานของการค้ามนุษย์ได้

 พบวิธีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกใช้เป็นสินค้า

ค�าถามส�าคัญ
 การค้าทาสในประวัติศาสตร์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร

 รูปแบบพื้นฐานของการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์มีหน้าตาเป็นอย่างไร

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเหมือนสินค้าในวิธีการใดได้บ้าง

ตอนที่ 2 เข้าถึงเพื่อฟื้นฟูเยียวยา

เป้าหมาย
 พิจารณากลยุทธในเชิงปฏิบัติการของเอ-ทเวนตี้วัน อันได้แก่ การเข้าถึง การช่วยกู้ และการฟื้นฟูเยียวยา

 ระบุปัจจัยที่เป็นเหตุให้คนหนึ่งคนตกไปเป็น หรือสุ่มเสี่ยงต่อการอยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะถูกค้ามนุษย์

 เข้าใจกระบวนการซึ่งผู้ค้ามนุษย์ใช้เพื่อจัดหาผู้เสียหาย

ค�าถามส�าคัญ
 มีกลยุทธอะไรบ้างที่ถูกน�ามาใช้เพื่อการเข้าถึง การช่วยกู้ และการฟื้นฟูเยียวยา

 อะไรท�าให้คนบางคนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหรือกลายมาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 อะไรเป็นกระบวนการปกติที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้เพื่อหาเหยื่อ

เป้าหมาย
 รู้จักปัจจัยบ่งชี้การค้ามนุษย์ซึ่งอาจจะพบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน

 เรียนรู้ว่าจะแจ้งเหตุหากพบเห็นสถานการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ได้อย่างไร

 สร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ในชุมชนซึ่งท่านอยู่อาศัย

ค�าถามส�าคัญ
 มีวิธีไหนบ้างที่ท�าให้สามารถระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 มีขั้นตอนอะไรบ้างส�าหรับการแจ้งเหตุสถานการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์

 ผู้ก�าจัดการค้าทาสมีบทบาทอย่างไรในการก�าจัดการค้ามนุษย์

ตอนที่ 3 จากจิตส�านึกเป็นการกระท�า

ภาพรวมของเนื้อหา
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พูด การค้ามนุษย์คือการค้าขายมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย คือการจัดหา การควบคุม และการใช้คนเพื่อ

ร่างกายและแรงงานของพวกเขา ด้วยก�าลัง การหลอกลวง และการบีบบังคับ ผู้คนถูกซื้อและขาย 

ขัดกับความต้องการของตนเอง ตอนนี้เวลานี้ ในศตวรรษที่ 21 มีการระบุรูปแบบหลักของการค้า

มนุษย์ทั้งสิ้นห้ารูปแบบทั่วโลก ได้แก่การบังคับค้าแรงงาน การบังคับค้าประเวณี ทาสในเรือนเบี้ย 

แรงงานขัดหนี้ และทหารเด็ก ซึ่งค�าจ�ากัดความว่าด้วยรูปแบบการค้ามนุษย์เหล่านี้ ได้ระบุไว้ในคู่มือ

ผู้ก�าจัดการค้าทาสแล้ว กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนสิ่งเหล่านี้ จากนั้นผมจะอ่านข้อความจ�านวน

หนึ่งให้ฟัง ขณะที่ผมอ่าน กรุณาเขียนว่าท่านคิดว่าข้อความเหล่านี้พูดถึงการค้ามนุษย์รูปแบบไหน 

เมื่ออ่านจบ เราจะมาดูค�าตอบเหล่านี้ด้วยกัน

ตอนที่ 1 จากอดีตสู่ปัจจุบัน

เตรียม

เกริ่นน�า เริ่มด้วยการเปิดวีดิทัศน์หลักสูตรสร้างจิตส�านึกของเอ-ทเวนตี้วัน ตอนที่ 1 จากนั้นเปิด “คุณเห็นฉันไหม 

Can You See Me?” เรื่องไหนก็ได้

ปฏิสัมพันธ์ พูด ในปี ค.ศ.1948 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้

ประกาศถึงสิทธิมนุษยชนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและอิสรภาพ ซึ่งเป็นของบุคคล

ทุกคนและทุกชนชาติ ซึ่งในจ�านวนทั้งสิ้น 30 มาตรานั้น จะขออ่านให้ฟังเพียงแค่หนึ่งหรือสองมาตรา

 มาตราที่ 4 ระบุว่า “จะไม่มีใครที่ถูกกักขังเป็นทาสหรือถูกบังคับใช้แรงงาน การเป็นทาสและ

 การค้าทาสเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกรูปแบบ”

 มาตราที่ 5 ระบุว่า “จะไม่มีใครที่ต้องถูกทรมานหรือถูกกระท�าทารุณ ไร้ความเป็นคนหรือ

 ถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษอย่างไร้เกียรติ”

รูปแบบการค้าทาสสมัยใหม่ (เช่นการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์) มีอยู่ในทุกวันนี้ ตลอดเวลา

ในประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และแม้ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะดูแตกต่างไป

จากเดิมก็ตาม แต่มันยังคงมีอยู่ เมื่อชีวิต เสรีภาพและสถานการณ์ของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง ตกอยู่ใน

การควบคุมของอีกคน การค้ามนุษย์ก็เกิดขึ้น สิทธิมนุษยชนถูกละเมิดไม่เว้นแต่ละวัน ในที่ซึ่งเรามอง

เห็นได้ชัดเจน ในรูปแบบของการค้ามนุษย์

ท�า เล่นเกม “สิทธิมนุษยชน อะไรหายไป (กิจกรรมที่ 1)” เพื่อจะได้รู้ว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร และอารมณ์

ความรู้สึกที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะรู้สึกเมื่อสิทธิบางประการถูกพรากไปหรือถูกละเมิด

ฉันส่งผลต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ฉันเกี่ยวข้องกับงานทุกประเภท

ฉันใช้การควบคุมและอ�านาจ

ฉันคืออะไร 

ฉันยอมให้ลูกจ้างหยิบยืมจากฉัน

ฉันควบคุมพวกเขา 

ฉันให้พวกเขาท�างานหนัก

ฉันไม่ยอมให้พวกเขาหยุดจนกว่าจะจ่ายหนี้ได้หมด

ฉันคือใคร

ฉันจ้างให้คนมาท�างานและพักอาศัยในบ้านของฉัน

ฉันไม่ยอมให้พวกเขามีวันหยุด

ฉันให้พวกเขาท�าอาหารและท�าความสะอาดตลอดทั้งวัน

ฉันไม่ยอมให้พวกเขาจากไปไหน

ฉันคือใคร

ฉันแสวงหาประโยชน์จากเด็กในระหว่างสงคราม

ฉันบังคับให้พวกเขาสู้

ฉันให้พวกเขาท�างานที่แสนเลวร้าย

ฉันท�าร้ายหากพวกเขาไม่เชื่อฟัง

ฉันคือใคร

ฉันบีบบังคับเด็กและผู้ใหญ่ให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่อยากท�า

ฉันท�าร้ายร่างกายและแสวงหาประโยชน์จากพวกเขา

ฉันค้าขายเหยื่อของฉันราวกับเป็นวัวควาย

ฉันไม่สนใจใยดีพวกเขาเลย

ฉันคือใคร
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รายการต่อไปนี้คือสิ่งจ�าเป็นต่อการเรียนรู้บทนี้

 วีดิทัศน์หลักสูตรการสร้างจิตส�านึกของเอ-ทเวนตี้วัน ชุดที่ 1

 วีดิทัศน์สื่อรณรงค์ชุด “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?)

 ตอนที่หนึ่ง คู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส

 เกมสิทธิมนุษยชน (กิจกรรมที่ 1)

 แนวความคิด (กิจกรรมที่ 1)

 ชุดสื่อสังคมออนไลน์ (ทรัพยากรที่ 1)
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ท�า ท�ากิจกรรม “แยกประเภทความคิด” (กิจกรรมที่ 2) ให้เสร็จ แล้วเปรียบเทียบและหาความแตกต่าง

ของลักษณะ คุณสมบัติ และ/หรือลักษณะเฉพาะของแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ และ

ผู้ก�าจัดการค้าทาส

สร้างแรงบันดาลใจ  ทบทวนเนื้อหาตอนที่หนึ่งในคู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส แล้วตัดสินใจว่าวันนี้ คุณจะสร้างจิตส�านึกเรื่อง

การค้ามนุษย์ได้อย่างไร

ค�าตอบ 1. แรงงานบังคับ 

2. แรงงานขัดหนี้ 

3. ทาสในเรือนเบี้ย 

4. ทหารเด็ก 

5. บังคับค้าประเวณี

ปฏิสัมพันธ์



ตอนที่ 2 เข้าถึงเพื่อฟื้นฟูเยียวยา
พูด ขณะที่ใครก็ตามสามารถตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่อ่อนแอกว่า

คนอื่น ๆ ด้วยปัจจัยหลายประการ คนที่ตกเป็นผู้เสียหาย บ่อยครั้งคือคนที่แสวงหางานหรือ

ไล่คว้าโอกาสเพื่อเพิ่มพูนการศึกษาของตน นอกจากนี้ผู้คนยังกลายเป็นผู้เสียหายได้เมื่อถูก

หลอกให้เชื่อว่าได้พบรักแท้ นี่คือสิ่งที่รู้จักกันอีกอย่างในชื่อ กลยุทธ “คู่รัก” เมื่อผู้ค้ามนุษย์

แสดงท่าทีเหมือนเป็นคู่รัก  บางคนมาจากพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความยากจน และถูกบังคับ

ให้ย้ายถิ่นฐานเพื่อไปท�างาน หรือถูกผลักดันให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพราะสงคราม

และความไม่มั่นคง คนซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเปราะบางจะมีความปรารถนาที่อยากเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ของตนเอง พวกเขาไล่ตามโอกาสซึ่งเชื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล หรือ

ท�าให้สามารถสนับสนุนครอบครัว   ผู้ค้ามนุษย์มองเห็นความปรารถนานั้น และจะใช้

ประโยชน์จากความคาดหวังที่จะมีอนาคตที่ดีกว่า

เตรียม รายการต่อไปนี้คือสิ่งจ�าเป็นต่อการเรียนรู้บทนี้

 วีดิทัศน์หลักสูตรการสร้างจิตส�านึกของเอ-ทเวนตี้วัน ชุดที่ 2

 วีดิทัศน์สื่อรณรงค์ชุด “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?)

 ตอนนี้ 2 ผลกระเพื่อม

 ในคู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส (กิจกรรมที่ 3)

 เปิดเผยข้อเท็จจริง (กิจกรรมที่ 4)

 21 วิธีช่วยเหลือ (วัสดุอุปกรณ์ที่ 2)

เกริ่นน�า เริ่มด้วยการเปิดวีดิทัศน์หลักสูตรการสร้างจิตส�านึกของเอ-ทเวนตี้วัน ชุดที่ 2 จากนั้นตามด้วยวีดิทัศน์สื่อรณรงค์

ชุด “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?) เรื่องใดก็ได้

ปฏิสัมพันธ์ พูด เอ-ทเวนตี้วันต่อสู้การค้ามนุษย์ผ่านกลยุทธเชิงปฏิบัติการหลากหลายมิติ อันได้แก่การเข้าถึง การช่วยกู้ 

และการฟื้นฟูเยียวยา การเข้าถึงคือกลยุทธที่เอ-ทเวนตี้วันใช้เพื่อเข้าถึงคนในกลุ่มเสี่ยง เพิ่มจิตส�านึก 

และท�าลายตัวตนที่แท้จริงของการค้ามนุษย์ การช่วยกู้คือกลยุทธของเอ-ทเวนตี้วัน ว่าด้วยการท�างาน

ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของต�ารวจ คัดแยกผู้เสียหาย

ผ่านบริการสายด่วน การช่วยเหลือในขั้นตอนการด�าเนินคดีอาญาต่อผู้ค้ามนุษย์ ร่วมอยู่กับผู้รอดชีวิต

ในขั้นตอนของศาล และประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนองค์กรอื่น การฟื้นฟู

เยียวยาคือกลยุทธของเอ-ทเวนตี้วัน ว่าด้วยการจัดเตรียมการสนับสนุนที่จ�าเป็น เพื่อให้ผู้รอดชีวิต

สามารถไขว่คว้าความฝันของตน อีกทั้งด�าเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ในคู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส 

ท่านจะได้อ่านโปรแกรมหลัก ๆ บางโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธเหล่านี้

ท�า ใช้ผลกระเพื่อมของการเข้าถึง การช่วยกู้ และการฟื้นฟูเยียวยา (กิจกรรมที่ 3) เพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่

ผู้ก�าจัดการค้าทาสสามารถน�าไปใช้ได้ ภายในกลยุทธด้านการปฏิบัติการแต่ละประการ
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ท�า ให้แต่ละคนจับคู่หรือแบ่งออกเป็นกลุ่ม เพื่อค้นคว้าหาคดีค้ามนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น

จาก (กิจกรรมที่ 4) เปิดเผยข้อเท็จจริง

สร้างแรงบันดาลใจ ทบทวนเนื้อหาตอนที่สองในคู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส แล้วตัดสินใจว่าวันนี้ คุณจะลงมือท�าอะไร

เพื่อช่วยต่อสู้การค้ามนุษย์ได้บ้าง



ตอนที่ 3 จากจิตส�านึกเป็นการกระท�า

พูด ผู้ก�าจัดการค้าทาสคือหญิงและชายที่ต่อสู้เพื่อยุติการค้าทาสในประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้ก�าจัดการ

ค้าทาส ภารกิจของเราคือการก�าจัดการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทุกที่ ตลอดกาล เราเป็น

หนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกซึ่งถือก�าเนิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อน และจะยังคงเข้าประจ�าการในประวัติศาสตร์

ต่อไป โดยเชื่อว่า เราจะเห็นรูปแบบการค้าทาสยุคใหม่ยุติในช่วงชีวิตของเรา และเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย

อันหาญกล้านี้ ให้เรามาดูการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปที่เราท�าได้ในฐานะผู้ก�าจัดการค้าทาส

เตรียม ต่อไปนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่คุณจ�าเป็นต้องมีเพื่อด�าเนินกิจกรรมในเนื้อหาตอนนี้

 วีดิทัศน์หลักสูตรสร้างจิตส�านึกเอ-ทเวนตี้วัน ตอนที่ 3

 วีดิทัศน์หลักสูตรสร้างจิตส�านึกเอ-ทเวนตี้วัน ตอนที่ 4

 วีดิทัศน์สื่อรณรงค์ชุด “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?)

 วีดิโอเอ-ทีม

 ตอนที่ 3 คู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส

 ไลฟ์ทอล์คโชว์ (กิจกรรมที่ 5)

 ลงมือปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 6)

 ใบปลิวเชิญเอ-ทีม (ทรัพยากรที่ 3)

เกริ่นน�า เริ่มด้วยการเปิดวีดิทัศน์หลักสูตรการสร้างจิตส�านึกของเอ-ทเวนตี้วัน ชุดที่ 3 จากนั้นตามด้วยวีดิทัศน์สื่อรณรงค์

ชุด “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?) เรื่องใดก็ได้

ปฏิสัมพันธ์ พูด  เราจะก�าจัดการค้ามนุษย์ทุกที่ ตลอดกาล ได้อย่างไร ตัวท่าน เพื่อนของท่าน ชุมชนของท่าน ยิ่งเรามี

ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ ตระหนักถึงสัญญาณและปัจจัยบอกเหตุที่ต้องคอยมองหา และรายงานเหตุ

ต้องสงสัยอย่างกระตือรือร้นมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะพบหรือระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็จะ

ยิ่งมีมากเท่านั้น หัวใจของเอ-ทเวนตี้วันคือเพื่อคนหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน ชายหนึ่งคน เด็กหนึ่งคนซึ่งถูก

กักขังและแสวงหาประโยชน์ ไม่รู้ว่าเรื่องราวของตนจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เราเห็นคนหนึ่งคน เราต่อสู้เพื่อ

คนหนึ่งคน และเราอุทิศทุ่มเทเพื่อฟื้นฟูเยียวยาคนหนึ่งคน

ท�า บอกให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนสัญญาณบอกเหตุค้ามนุษย์ และข้อมูลสายด่วนซึ่งบรรจุอยู่ในคู่มือ

ผู้ก�าจัดการค้าทาส เชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนเอาโทรศัพท์มือถือออกมา แล้วเพิ่มหมายเลข

สายด่วนแจ้งเหตุค้ามนุษย์เข้าไปในรายชื่อติดต่อ สนับสนุนให้พวกเขาแจ้งเหตุ หากสงสัยว่าเกิดการ

ค้ามนุษย์ขึ้น จัดไลฟ์ทอล์คโชว์ (กิจกรรมที่ 5) เพื่อเรียนรู้ให้มากขึ้นว่า จะสังเกตเห็นการค้ามนุษย์ใน

ชีวิตประจ�าวันและแจ้งเหตุได้อย่างไร
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ท�า แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็นกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น หาทางเพื่อลงมือปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 6) 

อันจะน�ามาซึ่งจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ในชุมชนของท่าน ต่อจากนั้นให้เปิดวีดิทัศน์เรื่องเอ-ทีม 

แจกใบปลิวเกี่ยวกับเอ-ทีมให้ทุกคนในกลุ่มแล้วเชิญให้เข้าร่วมเอ-ทีม ถ้ามีใครลงทะเบียนเอ-ทีมแล้ว 

เชิญชวนให้เขาเอาใบปลิวไปแจกคนอื่นที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องการค้ามนุษย์

สร้างแรงบันดาลใจ ทบทวนเนื้อหาตอนที่สามในคู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส (ภาคผนวก) แล้วจดความคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงวันนี้ 

เพื่อสร้างจิตส�านึกในชุมชนของท่าน
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คู่มือผู้ก�าจัดการค้าทาส
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สถิติของไทย
 ประมาณการว่ามีผู้เสียหายจ�านวน 610,000 คน (โดยเฉลี่ยคือ 8.9 คนต่อประชากร 1,000 คน)

 ในระหว่างปี ค.ศ.2016 ถึง 2017 รัฐบาลยึดทรัพย์จากผู้ค้ามนุษย์มาได้มากกว่า 784 ล้านบาท (21.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 

เป้าหมาย
 พิจารณาสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่การค้าทาสในประวัติศาสตร์มีต่อสิทธิมนุษยชน

 ระบุรูปแบบพื้นฐานของการค้ามนุษย์ได้

 พบวิธีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกใช้เป็นสินค้า

ค�าถามส�าคัญ
 การค้าทาสในประวัติศาสตร์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร

 รูปแบบทั่วไปของการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์มีหน้าตาเป็นอย่างไร

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเหมือนสินค้าในวิธีการใดได้บ้าง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยค�าจ�ากัดวามสิทธิมนุษยชน
“สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคน ไม่จ�ากัดเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา หรือสถานะใดอื่น สิทธิมนุษยชน

รวมถึงสิทธิต่อชีวิตและอิสรภาพ  เสรีภาพจากการเป็นทาสหรือการทรมาน  เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก  สิทธิที่จะท�างานและ

การศึกษา และอีกมาก คนทุกคนล้วนได้รับสิทธิเหล่านี้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น”

ค�าจ�ากัดความการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์คือการค้าขายมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าบริการทางเพศ

สถิติทั่วโลกเรื่องการค้ามนุษย์
 ประมาณการกันว่า ทุกวันนี้ ผู้คนจ�านวนระหว่าง 20.9 ถึง 45.8 ล้านคนทั่วโลกถูกค้าและถูกแสวงหาประโยชน์

 ประมาณการว่า ร้อยละ 71% ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

 กว่าร้อยละ 50% ของผู้เสียหายเพศหญิงเป็นเด็ก

 การค้ามนุษย์ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉลี่ย 150.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

 ผู้ค้ามนุษย์เผชิญหน้ากับโอกาสเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่จะถูกด�าเนินคดีอาญา
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ตอนที่ 1 จากอดีตสู่ปัจจุบัน
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รูปแบบหลักของการค้ามนุษย์ทั่วโลก 

เมื่อคนถูกบังคับให้ท�างานในสภาพที่ถูกจองจ�าโดยได้รับค่าตอบแทนน้อยหรือไม่ได้รับเลย มีข้อสนับสนุนอย่างชัดเจน

ว่า แรงงานบังคับพบได้มากในอุตสาหกรรมการสกัด  โดยหมายความถึงอุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการให้เด็ก 

สกัดวัตถุดิบที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้จากพื้นดิน อาทิเช่น น�้ามันและแร่

แรงงานบังคับ

การบังคับ การหลอกลวง หรือการขู่เข็ญให้บุคคลหนึ่งกระท�ากิจทางเพศเพื่อการค้า การบังคับค้าบริการทางเพศ

รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้าในเซ็กซ์ทัวร์ ภาพลามกอนาจาร และคลับเปลื้องผ้า

การบังคับค้าบริการทางเพศ

หรือที่รู้จักกันในชื่อภาระหนี้หรือการบังคับให้ท�างานโยธาแทนค่าปรับ หลายครั้งที่แรงงานขัดหนี้ถูกท�าให้ดูเหมือน

ข้อตกลงเพื่อการว่าจ้างท�างานปกติในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงดังกล่าว แรงงานจะเริ่มต้นด้วยการมีหนี้ที่

ต้องจ่ายคืน ซึ่งในภายหลัง แรงงานจะพบว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ่ายคืนหนี้ดังกล่าว นั่นจึงท�าให้การเป็นทาสของเขา

อยู่ในสภาพหนี้ถาวร นอกจากนี้ แรงงานอาจจะได้รับมรดกหนี้จากคนรุ่นก่อน ซึ่งเป็นระบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ของแรงงานขัดหนี้นั่นเอง

แรงงานขัดหนี้

การบังคับให้คนท�างานและพักอาศัยในที่เดียวกันเพื่อแลกกับค่าตอบแทนน้อยนิดหรือไม่ได้รับเลย ทาสในเรือนเบี้ย

คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งท�างานในสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล จึงเป็นเหตุให้ทางราชการตรวจสอบได้ยากมาก 

บ่อยครั้งที่แรงงานในที่พักอาศัยไม่ได้รับผลประโยชน์และการปกป้องคุ้มครองอันเป็นพื้นฐานเดียวกันกับที่ปกติ

คนงานจะได้รับ

ทาสในเรือนเบี้ย

การจัดหาหรือการใช้เด็กอย่างผิดกฎหมาย ด้วยการใช้ก�าลัง การหลอกลวง หรือการบังคับ ให้เป็นทหาร หรือเพื่อ

การใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในกองก�าลังติดอาวุธ มีเด็กจ�านวนนับพัน ๆ ที่อายุน้อยราว ๆ 

8 ขวบ ที่ปัจจุบันนี้เป็นทหารเด็กอยู่ทั่วโลก เด็กเหล่านี้โดยปกติแล้วถูกบังคับให้เป็นทาสที่คอยให้บริการทางเพศ 

ต่อสู้ในแนวหน้า มีส่วนร่วมในภารกิจพลีชีพ และท�าหน้าที่เป็นสายลับ คนส่งข่าว หรือคนดูต้นทาง

ทหารเด็ก

ค�าตอบ
1.  ____________________________________

2. ____________________________________

3.  ____________________________________

4.  ____________________________________

5.  ____________________________________

ลงมือปฏิบัติ
เผยแพร่ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการดาวน์โหลด “ชุดสร้างจิตส�านึกทางสื่อสังคมออนไลน์” และใช้ภาพและเนื้อหา

ที่เราเตรียมไว้ให้ อย่าลืมติดแฮชแท็ก #ATEAMS #A21
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เป้าหมาย
 ตรวจสอบกลยุทธในเชิงปฏิบัติการของเอ-ทเวนตี้วัน ซึ่งได้แก่ การเข้าถึง การช่วยกู้ การฟื้นฟูเยียวยา

 ระบุปัจจัยที่ท�าให้คนตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์

 เข้าใจวิธีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้เพื่อจัดหาผู้เสียหาย

ค�าถามส�าคัญ
 มีกลยุทธอะไรบ้างที่น�ามาใช้แล้วในการเข้าถึง การช่วยกู้ และการฟื้นฟูเยียวยาชีวิต

 มีอะไรบ้างที่ท�าให้คนหนึ่งคนเสี่ยงต่อการกลายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 อะไรคือวิธีการทั่วไปที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้เพื่อจัดหาผู้เสียหาย

กลยุทธเชิงปฏิบัติการของเอ-ทเวนตี้วัน
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กลยุทธของเอ-ทเวนตี้วันเพื่อเข้าถึงคนที่เปราะบาง เพิ่มจิตส�านึก และขัดขวางความต้องการเพื่อการค้ามนุษย์การเข้าถึง

การป้องกัน สื่อ สื่อรณรงค์ หลักสูตรซึ่งตั้งบนพื้นฐานของชุมชน และการท�าธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งให้ข้อมูลและเครื่องไม้เครื่องมือแก่คน

ที่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ไม่ตกเป็นผู้เสียหายตั้งแต่แรก

การสร้างจิตส�านึก การแจ้งและการมีอิทธิพลต่อสังคมโดยการท�าลายภาพพจน์และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการท�าให้คน

เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข ซึ่งกิจกรรมและสื่อรณรงค์ส�าคัญ ๆ ที่เอ-ทเวนตี้วันท�าจนส�าเร็จ เพื่อสร้างจิตส�านึกและเพิ่ม

การระบุตัวผู้เสียหายนั้น รวมถึง “เดินเพื่อเสรีภาพ” “คุณเห็นฉันไหม” (Can You See Me?) และ “สิ่งนี้มีโทษ” 

(It’s A Penalty)

การศึกษา ส�าคัญยิ่งที่เยาวชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการค้ามนุษย์ เอ-ทเวนตี้วันจึงได้หยิบยื่น

หลักสูตรมาตรฐานที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าทาสในประวัติศาสตร์และการค้ามนุษย์กับการแสวงหา

ประโยชน์ ทั้งยังเสาะหาช่องทางที่จะกระตุ้นผู้ก�าจัดการค้าทาสแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย

กลยุทธของเอ-ทเวนตี้วันคือการท�างานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ การระบุและคัดแยกผู้เสียหายผ่านบริการสายด่วน การให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินคดีอาญาต่อผู้ค้ามนุษย์ 

การเป็นผู้แทนของผู้รอดชีวิตในขั้นตอนของศาล และการร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ

การช่วยกู้

สายด่วน สายซึ่งพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์แก่ผู้เสียหาย ประชาชน และบุคลากรในวิชาชีพ เพื่อสร้างกลไกใน

การแจ้งเหตุกรณีสงสัยว่ามีการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน เอ-ทเวนตี้วันมีบริการสายด่วนแล้วในประเทศกรีซ บัลแกเรีย 

และแอฟริกาใต้

การอบรมเรื่องการคัดแยกผู้เสียหาย ให้การอบรมการคัดแยกผู้เสียหายแก่องค์กรและบุคคลซึ่งมีโอกาสที่จะพบเจอกับผู้ที่อาจจะเป็น

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพราะอาชีพการงานที่กระท�า

ศูนย์พิทักษ์เด็กแห่ง
ประเทศไทย (พัทยา)

สภาพแวดล้อมอันปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก ที่ซึ่งเด็กสามารถพูดกับผู้สัมภาษณ์ที่ผ่านการอบรมมาเป็นการเฉพาะ

เกี่ยวกับบาดแผลในจิตใจ ซึ่งเด็กอาจจะประสบมา และรับการสนับสนุนผ่านความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายเบื้องต้น 

คือการช่วยเหลือการด�าเนินคดีต่ออาชญากร

ตอนที่ 2 เข้าถึงเพื่อฟื้นฟูเยียวยา
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กลยุทธของเอ-ทเวนตี้วันซึ่งให้การสนับสนุนที่จ�าเป็น เพื่อให้ผู้รอดชีวิตสามารถไขว่คว้าความฝันและด�าเนิน

ชีวิตอย่างเป็นอิสระ
การฟื้นฟูเยียวยา

อาฟเตอร์แคร์ เอ-ทเวนตี้วันพาผู้รอดชีวิตจากสภาวะวิกฤติไปสู่การมีเสถียรภาพ เราท�างานแบบพบหน้าค่าตากับคนทุกคนซึ่งอยู่ใน

การดูแลของเรา ให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงที่พักอาศัย การรักษาทางการแพทย์ การรับค�าปรึกษา การศึกษา 

การมีงานท�า และการกลับถิ่นฐาน ทั้งนี้ โดยตั้งอยู่บนความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล

ศูนย์ฟรีด้อมเซ็นเตอร์ ต้นแบบของการสนับสนุนแบบองค์รวม ออกแบบมาเพื่อท�าให้ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์สามารถฝึกฝนการด�าเนิน

ชีวิตแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร ร่วมเดินเคียงข้างไปกับผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ ในชุมชนท้องถิ่น และรับการสนับสนุนกับ

การดูแลที่จ�าเป็นต่อการเดินผ่านจากความทรมานสู่การมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูเยียวยา

การส่งกลับประเทศ
ต้นทาง 
(โครงการเซฟ)

โครงการเซฟของเราคือการส่งผู้รอดชีวิตกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง นี่คือการริเริ่มที่กระท�าทั่วโลก จาก

สหรัฐอเมริกาไปถึงยูเครน แอฟริกาใต้ถึงประเทศไทย นอกจากนี้เรายังให้โอกาสด้านการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ

และการท�าธุรกิจขนาดย่อมแก่ผู้รอดชีวิตด้วย

การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร
 มีปัจจัยมากมายที่ส่งเสริมให้เกิดการค้ามนุษย์ ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

 ความยากจนและความปรารถนาชีวิตที่ดีขึ้น คือเหตุผลหลัก

 การค้ามนุษย์คือต้นแบบที่ขับเคลื่อนไปด้วยแรงปรารถนาของการที่มนุษย์จะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นสินค้า

 มนุษย์ถูกขายได้ครั้งแล้วครั้งเล่า และมีค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยมาก

 การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่เสี่ยงน้อยและก�าไรมาก

 แก๊งกับเครือข่ายอาชญากรที่มีการจัดการเป็นระบบ คือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการค้าขายมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย และบ่อยครั้ง

 ถูกขับเคลื่อนไปโดยความละโมบ ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง

 วิถีปฏิบัติตามประเพณีถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การค้ามนุษย์และอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ

 เด็กที่หนีออกจากบ้านและเด็กเร่ร่อนถือเป็นกลุ่มคนซึ่งเสี่ยงที่สุด เพราะพวกเขาอายุน้อยและยังต้องการเงิน อาหาร ที่พักและความช่วยเหลือ

 ความรุนแรง การข่มขู่ และการกระท�าทารุณถูกน�ามาใช้เป็นกับดักทางด้านกายภาพและอารมณ์ต่อเหยื่อ โดยการท�าลายความปรารถนาและ 

 บังคับให้ยอมกระท�าตาม

วิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้หาเหยื่อ

ในสถานการณ์การค้ามนุษย์สถานการณ์หนึ่งอาจจะใช้วิธีการมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นได้ ความจริงก็คือ ผู้เสียหายเป็นใครก็ได้ จากตรงไหนก็ได้ 

เวลาไหนก็ได้

การบังคับ บางครั้งผู้เสียหายถูกลักพาตัวและบังคับให้เข้าสู่วงโคจรของการค้าทาสยุคใหม่ ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง พ่อแม่จะขายลูก

ของตนเพื่อแลกกับเงิน ซึ่งจะน�ามาใช้สนับสนุนตัวเองและลูกคนอื่น ๆ ในบางกรณี เด็กจะถูกขายเพื่อแลกกับยาเสพติด

การหลอกลวง บ่อยครั้งที่ผู้ค้ามนุษย์จะหาเหยื่อโดยการโฆษณาจอมปลอมเรื่องงาน ซึ่งท�าให้ดูเหมือนว่ามีงานจริง การแต่งงานหลอก ๆ 

และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ล้วนเป็นวิธีการปกติที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากคนซึ่งอ่อนแอกว่า

การบีบบังคับ เป็นเรือ่งปกตสิ�าหรบัผูค้้ามนษุย์ทีจ่ะล่อลวงเหยือ่โดยการท�าทเีป็นตอบสนองความต้องการหรอืความปรารถนาด้านอารมณ์ 

ร่างกายหรือความสัมพันธ์ ผู้ค้ามนุษย์จะจับเหยื่อโดยค�าสัญญาว่าจะดูแล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคือแผนการที่จะ

แสวงหาประโยชน์จากพวกเขา เหยื่อซึ่งเป็นเพศหญิงสามารถจะถูกบีบบังคับให้เข้าสู่การค้ามนุษย์ ผ่านชายซึ่งท�าทีเป็น

แฟนที่รักใคร่เธอ
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บทบาทของเทคโนโลยี
ผู้ค้ามนุษย์ช�านาญเป็นอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการหา การแทรกแซงและการล่อลวงคนบริสุทธิ์ให้เข้าสู่สถานการณ์ที่อันตราย

 รูปแบบหลักของเทคโนโลยีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้คือโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ หรือไซต์เฉพาะกลุ่มอื่น ๆ  

 ที่หญิงสาวถูกบังคับให้ลงโฆษณาออนไลน์เป็นสาว “เอสคอร์ต”

 แชตรูมก็ถูกน�ามาใช้อยู่บ่อย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์เซ็กซ์ ขณะที่สังคมออนไลน์ถูกใช้เพื่อ “ล็อกเป้า  

 สะกดรอย และก�าหนดเหยื่อ เช่นเดียวกับขนส่ง ซื้อและขายภาพลามกอนาจารของการบังคับค้าบริการทางเพศ”

 ผู้ค้ามนุษย์อาจจะข้อมูลเชิงชีวมิติ ชิบและระบบก�าหนดพิกัดบนโลกด้วย

เรียกให้ลงมือ
 เลือกหนึ่งในวิธีปฏิบัติ “21 วิธีช่วยเหลือ” เพื่อลงมือวันนี้

ตัวอย่างของอุตสาหกรรมซึ่งเกิดการค้ามนุษย์

เกษตรกรรม การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ การประมง การป่าไม้ การดูแลสุขภาพ งานแม่บ้าน การท�าเหมือง การอุตสาหกรรมต่าง ๆ การคมนาคม 

ร้านนวด บริการเอสคอร์ต โมเดลลิ่ง พนักงานขาย บริการนักการภารโรง งานบริการ อู่ซ่อมเรือ ร้านอาหาร บริการเสริมสวย งานเลี้ยงรื่นเริงและ

งานคาร์นิวัล การดูแลผู้สูงอายุ การขายเร่ การดูแลและเลี้ยงเด็ก การให้บริการในบ้านเรือน สถานีบริการน�้ามัน เรือกสวนไร่นา ร้านคาราโอเกะ 

ร้านท�าเล็บ การขอทาน และบาร์



สัญญาณการค้ามนุษย์
 บ่อยครั้งที่การค้ามนุษย์ถูกซ่อนเร้นในที่โล่งแจ้ง เราจะสามารถระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้หากเราตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ 

 ที่อาจจะบ่งชี้ให้เห็นสถานการณ์การค้ามนุษย์

 รายการซึ่งระบุไว้ในนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่อาจจะเป็นไปได้เท่านั้น

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสัญญาณบ่งชี้ที่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการค้ามนุษย์ 

 กรุณาเข้าไปที่ A21.org/humantrafficking
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เป้าหมาย
 รู้จักปัจจัยบ่งชี้ของการค้ามนุษย์ซึ่งอาจจะพบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน

 เรียนรู้วิธีแจ้งเหตุต้องสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์

 สร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ในชุมชนของท่าน

ค�าถามส�าคัญ
 มีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 มีขั้นตอนใดบ้างหากจะรายงานเหตุต้องสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์

 ผู้ก�าจัดการค้าทาสมีบทบาทหน้าที่อะไรในการก�าจัดการค้ามนุษย์
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หมายเลขสายด่วน
ส�าหรับประเทศอื่น ๆ หากท่านสงสัยว่ามีการค้ามนุษย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของท่าน

ลงมือปฏิบัติ
สมัครออนไลน์เพื่อร่วมกับเอ-ทีมวันนี้! A21.org/Action

สหรัฐอเมริกา
ผู้ใหญ่: (888) 373-7888

ผู้เยาว์: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

สหราชอาณาจักร
08000 121 700

ออสเตรเลีย
131 237

สเปน
900 10 50 90

ยูเครน
527

บัลแกเรีย
0800 20 100

(+359 800 20 100 นอกประเทศ)

กรีซ
1109

แอฟริกาใต้
0800 222 777

ประเทศไทย
1300

นอรเวย์
22 33 11 60

เนเธอร์แลนด์
033 44 81 186

เดนมาร์ก
+45 70 20 25 50

ตอนที่ 3 จากจิตส�านึกเป็นการกระท�า
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ถูกคนอื่นควบคุม

พวกเขามีคนอื่นควบคุมมาด้วย และไม่อาจจะพูดได้ตามที่ต้องการ แต่กลับท�าตามที่อีกคนบอก

สัญญาณของการมีสุขภาพที่แย่และสภาพขาดสารอาหาร
พวกเขาอาจจะมีร่องรอยของการกระท�าทารุณ หรือสัญญาณของการขาดอาหาร น�้า การพักผ่อนหลับนอน และ/หรือการ

ดูแลด้านการแพทย์

ถูกควบคุมการเคลื่อนไหว
พวกเขาถูกพาไปหรือกลับจากที่ท�างาน หรือใช้ชีวิตกับท�างานในสถานที่แห่งเดียวกัน พวกเขาแสดงออกให้เห็นว่าถูกจ�ากัด

การเคลื่อนไหว

การขาดเอกสารระบุตัวตนที่เป็นทางการ
พวกเขาไม่มีหนังสือเดินทาง บัตรประจ�าตัวหรือเอกสารราชการใด ๆ เลย

ขาดรายได้

พวกเขาไม่สามารถเก็บเงินที่หามาได้ มัน “ถูกรักษาไว้เพื่อเห็นแก่ความปลอดภัย” ในหลายกรณี บุคคลดังกล่าวเป็นหนี้จึง

ต้องท�างานเพื่อชดใช้

การใช้สารเสพติด
พวกเขาอาจจะถูกผู้ค้ามนุษย์บังคับหรือหลอกล่อให้ใช้สารเสพติด หรือหันหาสารดังกล่าวเพื่อจะสามารถรับมือกับการ

ถูกขังเป็นทาสได้

ต่างชาติ ไม่คุ้นเคยกับภาษา
พวกเขาเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศ และไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้น ๆ หรือรู้แค่ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือเรื่อง

แรงงาน

ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ

พวกเขาอาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและเต็มไปด้วยความสงสัย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจจะแสดงท่าทางเหมือนว่า

ไม่ไว้ใจใครก็ตามที่เสนอตัวจะช่วย หรือพยายามพูดคุยกับพวกเขา

หวาดกลัวอย่างหนัก ซึมเศร้าและมีพฤติกรรมอ่อนน้อมยอมจ�านน

คนเหล่านี้หวาดกลัวที่จะพูดคุยกับคนนอกและเจ้าหน้าที่ เพราะถูกจับตาดูใกล้ชิดและถูกผู้ค้ามนุษย์ควบคุม พวกเขาอาจ

จะเต็มไปด้วยความกลัว กังวล ซึมเศร้า ยอมท�าตามมากเกินไป และอาจจะเลี่ยงการสบสายตา

สัญญาณของการเกาะติด

พวกเขาอาจจะแสดงให้เห็นความรักใคร่ การเกาะติดหรือพึ่งพาอาศัยผู้กระท�าทารุณต่อตนเอง

สัญญาณของการถูกกระท�าทารุณทางร่างกาย

อาจจะมีรอยฟกช�้า แผลเป็น และสัญญาณอื่น ๆ ของการถูกกระท�าทารุณและทรมานทางร่างกาย ซึ่งผู้เสียหายจากการ

ค้ามนุษย์ถูกทุบตีอยู่บ่อย ๆ ในบริเวณที่จะไม่ส่งผลต่อรูปร่างหน้าตา เช่น แผ่นหลังด้านล่าง

ถูกหลอกด้วยข้อเสนอจอมปลอมเรื่องงาน
งานซึ่งมีจริง ๆ แตกต่างไปจากงานที่โฆษณาซึ่งพวกเขาสมัครมา

ขาดข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว

คนเหล่านี้อาจจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวน้อยชิ้นหรือไม่มีเลย

รู้สึกว่าติดกับ

พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถผละจากสถานการณ์ปัจจุบันได้

สัญญาณการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
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วัสดุอุปกรณ์ การ์ดภาพสิทธิมนุษยชน (ท�าส�าเนาการ์ดแล้วตัดออกเป็นแผ่น) ถาด

วิธีเล่น เอาการ์ดภาพสิทธิมนุษยชนใส่ในถาดแล้ววางให้ทุกคนดู ให้ทุกคนในกลุ่มมีเวลาสักครู่ที่จะดูการ์ด

เอาถาดออกไปให้พ้นสายตาแล้วหยิบการ์ดออกไปหนึ่งใบ

เอาถาดกลับมาให้ทุกคนดูแล้วถามว่าการ์ดที่หายไปคืออะไร

อ่านข้อความซึ่งเขียนไว้ด้านหลังการ์ดใบนั้นแล้วถามว่า จะรู้สึกอย่างไรหากสิทธิมนุษยชนถูกดึง

ไปจากชีวิตประจ�าวันของพวกเขา

สิทธิในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ทุกคนมีสิทธิต่องาน ต่อการเลือกงานที่ท�าได้อย่างเสรี ต่อสภาพแวดล้อมการท�างานที่ชอบและยุติธรรม และต่อการปกป้อง

คุ้มครองจากการถูกเลิกจ้าง

สิทธิที่จะเลือกงาน - มาตรา 23 (1)

ทุกคนมีสิทธิต่อชีวิต อิสรภาพ และความมั่นคงส่วนบุคคล

สิทธิต่ออิสรภาพ - มาตรา 2

ทุกคนมีสิทธิต่อเสรีภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยืนหยัดความคิดเห็นโดยไม่มีการรบกวน

และต่อการแสวงหา การได้รับ และการบอกกล่าวข้อมูลและความคิดผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ค�านึงถึงขอบเขต

สิทธิต่อความคิดเห็นและการแสดงออก - มาตรา 19

ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการมีขอบเขตชั่วโมงท�างานที่สมเหตุสมผล และวันหยุดพักบางครั้งบางคราวโดยที่ยัง

ได้รับค่าจ้าง

สิทธิต่อการพักผ่อนหย่อนใจ - มาตรา 24

ทุกคนมีสิทธิต่อการศึกษา การศึกษาควรจะฟรี อย่างน้อยก็ในระดับประถมและพื้นฐาน การศึกษาระดับชั้นประถม

ควรจะเป็นการบังคับ ขณะที่การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพเป็นสิ่งซึ่งเข้าถึงได้โดยทั่วไป และบุคคลทั่วไปจากทุกปูม

หลังเข้าถึงการศึกษาระดับสูงกว่านั้นได้อย่างเท่าเทียม

สิทธิต่อการศึกษา - มาตรา 26 (1)

ไม่มีผู้ใดสมควรถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ปรนนิบัติรับใช้ การเป็นทาสและการค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้าม

สิทธิต่อเสรีภาพ - มาตรา 4

ภาพการ์ดสิทธิมนุษยชน (ด้านหน้า)

สิทธิที่จะเลือกงาน - มาตรา 23 (1) สิทธิที่จะเลือกงาน - มาตรา 23 (1)

สิทธิต่อความคิดเห็นและ

การแสดงออก - มาตรา 19

สิทธิต่อการพักผ่อนหย่อนใจ - มาตรา 24

สิทธิต่อการศึกษา - มาตรา 26 (1) สิทธิต่อเสรีภาพ - มาตรา 4

กิจกรรมที่ 1

เกมสิทธิมนุษยชน
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ภาพการ์ดสิทธิมนุษยชน (ด้านหลัง)

ทุกคนมีสิทธิต่อชีวิต อิสรภาพ 

และความมั่นคงส่วนบุคคล

ทุกคนมีสิทธิต่องาน ต่อการเลือกงานที่ท�าได้

อย่างเสรี ต่อสภาพแวดล้อมการท�างานที่ชอบ

และยุติธรรม และต่อการปกป้องคุ้มครองจาก

การถูกเลิกจ้าง

ทุกคนมีสิทธิที่จะพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง

การมีขอบเขตชั่วโมงท�างานที่สมเหตุสมผล 

และวันหยุดพักบางครั้งบางคราว

โดยที่ยังได้รับค่าจ้าง

ทุกคนมีสิทธิต่อเสรีภาพแห่งความคิดเห็น

และการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ

ยืนหยัดความคิดเห็นโดยไม่มีการรบกวนและ

ต่อการแสวงหา การได้รับ และการบอกกล่าว

ข้อมูลและความคิดผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม 

โดยไม่ค�านึงถึงขอบเขต

ไม่มีผู้ใดสมควรถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว

ให้ปรนนิบัติรับใช้ การเป็นทาสและ

การค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่งต้องห้าม

ทุกคนมีสิทธิต่อการศึกษา การศึกษา

ควรจะฟรี อย่างน้อยก็ในระดับประถมและ

พื้นฐาน การศึกษาระดับชั้นประถมควรจะ

เป็นการบังคับ ขณะที่การศึกษาด้านเทคนิค

และอาชีพเป็นสิ่งซึ่งเข้าถึงได้โดยทั่วไป และ

บุคคลทั่วไปจากทุกปูมหลังเข้าถึงการศึกษา

ระดับสูงกว่านั้นได้อย่างเท่าเทียม
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วัสดุอุปกรณ์ การ์ดแนวคิด จานกระดาษ เทป และปากกามาร์กเกอร์

วิธีเล่น เตรียมด้วยการเอาจานกระดาษสามใบไปแปะติดผนังไว้ข้าง ๆ กัน หรือวางลงบนพื้นผิวเรียบเช่นบนโต๊ะ จาน

เหล่านี้ แต่แทนกลุ่มของแนวคิดซึ่งจะจัดแยกต่อไป

ยื่นการ์ดแนวคิดให้ผู้เล่นแต่ละคน (หมายเหตุ บางคนอาจจะได้การ์ดซึ่งมีค�าเดียวกัน หรืออาจจะได้การ์ด

หลายใบซึ่งมีค�าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่ม) จากนั้นบอกให้แต่ละคนพิจารณาค�าบนการ์ด

เชื้อเชิญให้แต่ละคนเดินเป็นวงกลมรอบห้อง แล้วหาคนอื่นซึ่งมีการ์ดที่มีค�าซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายกัน 

ประเภทคล้ายกัน และ/หรือมีคุณสมบัติท�านองเดียวกันกับค�าในการ์ดของตนเอง

ทันทีที่รวมกันเป็นกลุ่มได้บนพื้นฐานความคล้ายคลึงกันของการ์ดในมือ ให้ตั้งชื่อกลุ่มซึ่งอธิบายการ์ดแนวคิดที่

พวกเขามีได้ดีที่สุด ซึ่งประเภทที่ว่าได้แก่ สิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ และผู้ก�าจัดการค้าทาส เขียนค�าเหล่านี้

ไว้บนจานแต่ละใบ แล้ววางการ์ดของตนลงบนหรือข้าง ๆ จาน

แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องลักษณะพื้นฐานของกลุ่มค�า และเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงเหมาะหรือเข้ากันกับ

ประเภทที่เขียนไว้

การ์ดแนวคิด (ด้านหน้า)

ค�าตอบการจัดประเภทแนวคิด

สิทธิมนุษยชน สิทธิต่อการเลือกงาน

สิทธิต่อความคิดเห็นและการแสดงออก

สิทธิต่ออิสรภาพ

การค้ามนุษย์ การบังคับค้าบริการทางเพศ

แรงงานบังคับ

ทาสในเรือนเบี้ย

ผู้ก�าจัดการค้าทาส กระบอกเสียง

ส่วนของการเคลื่อนไหว

นักสู้เพื่อเสรีภาพ

สิทธิต่อการเลือกงาน

สิทธิต่อความคิดเห็นและการแสดงออก

สิทธิต่ออิสรภาพ

การบังคับค้าบริการทางเพศ

แรงงานบังคับ

ทาสในเรือนเบี้ย

กระบอกเสียง

ส่วนของการเคลื่อนไหว

นักสู้เพื่อเสรีภาพ
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กิจกรรมที่ 2

จัดประเภทแนวคิด
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การ์ดแนวคิด (ด้านหลัง)

มาตรา 23 (1) ทุกคนมีสิทธิต่องาน ต่อการเลือกงานที่ท�าได้อย่างเสรี 
ต่อสภาพแวดล้อมการท�างานที่ชอบและยุติธรรม และต่อการปกป้อง

คุ้มครองจากการถูกเลิกจ้าง

มาตรา 19 ทุกคนมีสิทธิต่อเสรีภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก 
สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยืนหยัดความคิดเห็นโดยไม่มีการรบกวนและ

ต่อการแสวงหา การได้รับ และการบอกกล่าวข้อมูลและความคิด
ผ่านสื่อใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ค�านึงถึงขอบเขต

มาตรา 3 ทุกคนมีสิทธิต่อชีวิต อิสรภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล

การบังคับ การหลอกลวง หรือการข่มขู่บุคคลให้กระท�าการทางเพศ
เพื่อการพาณิชย์

การบังคับให้คนใดคนหนึ่งท�างานในสภาพถูกจองจ�าเพื่อแลกกับ
ค่าตอบแทนน้อยนิดหรือไม่ได้เลย

การบังคับให้คนใดคนหนึ่งท�างานและใช้ชีวิตในที่เดียวกันเพื่อแลกกับ
ค่าตอบแทนน้อยนิดหรือไม่ได้เลย

บุคคลซึ่งสนับสนุนอย่างเปิดเผย หรือแนะน�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือนโยบายใดนโยบายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

สมาชิกของกลุ่มซึ่งมีการจัดการอย่างไม่เป็นระเบียบ หรือองค์กรซึ่งพยายาม
อย่างยิ่งที่จะไปถึงเป้าหมายเดียวกัน เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์

หรือการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผูที่ตอสูเพื่อเสรีภาพ หรือเพื่อคนอื่นที่ยังไมมีอิสระ
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วัสดุอุปกรณ์ บ่อน�้าแห่งผลกระเพื่อมทั้งสาม (มีภาพบ่อให้แต่ละกลุ่ม) และก้อนหินแห่งการกระท�า (ลอก ตัด คละกัน แล้ววาง

แต่ละอย่างไว้เป็นกอง)

วิธีเล่น แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องแนวคิดของ “ผลกระเพื่อม” ผลนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการกระท�าหนึ่งน�าไปถึงการ

แพร่กระจายของการกระท�าอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อแรงกระเพื่อมแผ่ขยายไปทั่วแผ่นน�้า หลังจากหย่อนวัตถุ

บางอย่างลงไปแล้ว  

   ตัวเลือก เอาชามมาหนึ่งใบแล้วเติมน�้าให้เต็ม ก�าก้อนหินเล็ก ๆ จ�านวนหนึ่งไว้ในมือ แสดงให้
เห็นภาพแนวคิดเรื่องผลกระเพื่อมเมื่อคุณหย่อนก้อนหินลงในน�้า และชี้ให้เห็นว่าคุณสังเกต
เห็นว่า วงกลมตรงกลางที่ก้อนหินถูกหย่อนลงคือบริเวณที่เกิดการกระเพื่อมออกไป

ให้แต่ละกลุ่มมีบ่อผลกระเพื่อมกลุ่มละสามบ่อ จากนั้นให้พวกเขาอ่านแล้วแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวคิด

เรื่องกลยุทธการปฏิบัติงานทั้งสามของเอ-ทเวนตี้วัน  แล้วแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของทั้ง

สามประการ

เอาก้อนหินแห่งการลงมือปฏิบัติวางให้แต่ละกลุ่ม แล้วให้พวกเขาอ่านและแลกเปลี่ยนความเห็น จากนั้น

หย่อนแต่ละก้อนลงในบ่อซึ่งอธิบายพื้นที่การปฏิบัติการของเอ-ทเวนตี้วันได้ดีที่สุด

ให้แต่ละกลุ่มระดมความเห็นว่าจะลงมือปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมได้บ้างใน “การเข้าถึง การช่วยกู้ และการฟื้นฟู

เยียวยา” จากนั้นให้เขียนการกระท�าลงบนด้านหลังของก้อนหินที่เตรียมไว้ให้ แล้วเอาไปวางไว้บนภาพบ่อน�้า

ที่เหมาะสมที่สุด
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การเข้าถึง

กิจกรรมที่ 3

ผลกระเพื่อม
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การฟื้นฟูเยียวยาการช่วยกู้
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การเข้าถึง

สนับสนุนการศึกษาเรื่อง

การค้ามนุษย์ ด้วยการกระตุ้นให้มี

หลักสูตรในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 

ณ ที่ซึ่งท่านอยู่

ซึ้อสินค้าของเอ-ทเวนตี้วัน

เพื่อสนับสนุนและสร้างจิตส�านึก

จัดหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

เพื่อสร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ 

อาทิเช่น “เดินเพื่อเสรีภาพ”

การช่วยกู้

ประสานงานและช่วยเหลือ

ผู้รอดชีวิตในขั้นตอนของศาล เพื่อให้

ผู้ค้ามนุษย์ถูกด�าเนินคดีถึงที่สุด

รายงานเหตุต้องสงสัยเรื่อง

การค้ามนุษย์แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

หรือแจ้งหมายเลขสายด่วน

ฝึกอบรมบุคลากรแถวหน้าเรื่อง

การสังเกตปัจจัยบ่งชี้ ซึ่งระบุได้ว่า

เกิดการค้ามนุษย์ขึ้น

การฟื้นฟูเยียวยา

สร้างโอกาสในการท�างานให้แก่

ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์

สนับสนุนผู้รอดชีวิตจาก

การค้ามนุษย์ให้ได้รับการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ

ทุนการศึกษา

ให้การดูแลด้านการแพทย์แก่

ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์

ก้อนหินแห่งการลงมือปฏิบัติ
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วัสดุอุปกรณ์ แบบฟอร์มของผู้สืบสวน ตัวเลือก: หาบทความในท้องถิ่นเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ไว้ล่วงหน้า เรื่องสั้น

วิธีเล่น ให้ผู้เข้ารับการอบรมจับคู่หรือแบ่งเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นให้หาคดีค้ามนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่หรือภูมิภาคนี้

ใช้แบบฟอร์มของผู้สืบสวนเพื่อระบุรายละเอียดส�าคัญ ๆ ของคดีให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้

ให้สมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มสลับที่กับสมาชิกจากอีกกลุ่ม แล้วให้เล่าคดีที่พบให้สมาชิกคนใหม่ฟัง

ตัวเลือก: หากว่าไม่สามารถค้นหาคดีค้ามนุษย์ได้ในขณะด�าเนินกิจกรรมนี้ ก็ให้ท�าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วปริ้นท์
           เพื่อให้ทุกกลุ่มได้ดู หรืออาจจะใช้เรื่องสั้นที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ได้
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แบบฟอร์มผู้สืบสวน

ชื่อผู้รอดชีวิต:  ___________________________________________________

อายุผู้รอดชีวิต:  ___________________________________________________

สถานที่:   ___________________________________________________

รูปแบบการค้ามนุษย์: ___________________________________________________

วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ ___________________________________________________

ในการได้มาซึ่งผู้เสียหาย:  

   ___________________________________________________

ผู้เสียหายหลบหนีหรือไม่: ___________________________________________________

ถ้าหลบหนี ผู้เสียหาย ___________________________________________________

กระท�าด้วยวิธีการไหน:

   ___________________________________________________

   ___________________________________________________

ถ้าไม่ได้หลบหนี ให้   ___________________________________________________

อธิบายสถานการณ์

การค้ามนุษย์ล่าสุด:  ___________________________________________________

   ___________________________________________________

สะท้อนให้เห็นว่าท่าน ___________________________________________________

รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคดีนี้: ___________________________________________________

   ___________________________________________________

กิจกรรมที่ 4

เปิดเผยข้อเท็จจริง
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เรื่องสั้น (ตัวเลือก)

เอลล่าเป็นเด็กหญิงชาวอเมริกันซึ่งอยู่ในระบบครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลาหลายปี ครอบครัวแล้วครอบครัวเล่า บ้านหลังแล้ว

หลังเล่า ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่ออายุได้ 18 ปี เธอก็มีอายุเกินกว่าจะอยู่ในระบบได้ต่อไป เธอรู้สึกเจ็บปวดและ

อ้างว้าง ไม่มีที่ให้ไปและไม่มีใครให้หันหน้าหา วันหนึ่ง มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหา ถามว่าเธอต้องการอาหารหรือความช่วยเหลือ

อะไรหรือไม่ เอลล่าคิดว่าหญิงคนนี้เป็นห่วงเธอจากใจจริง หญิงคนนี้บอกว่าแฟนหนุ่มของตนเป็นคนดีและจะดูแลเธอเอง และ

เอลล่าก็เลือกที่จะไว้ใจเธอ ขณะที่ตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะด�าเนินไปด้วยดี อยู่ ๆ แฟนหนุ่มก็บอกเอลล่าว่า เธอเป็นหนี้เขา

ส�าหรับทุกอย่างที่เขาหามาให้ เขาเริ่มค้าเธอ บังคับให้เธอเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งและขายเรือนร่าง เขาบอกว่า

เธอไร้ค่าและไม่มีใครสนใจใยดีเธอ แต่แล้ววันหนึ่ง เอลล่าได้พบชายคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าต้องการใช้บริการของเธอ กลับกลาย

เป็นว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งเสนอตัวจะช่วย แม้จะเสี่ยง แต่เธอก็ไว้ใจเขาและเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟัง เจ้าหน้าที่คน

ดังกล่าวช่วยให้เธอปลอดภัย ผู้ค้าเธอถูกจับกุม และเธอก็ได้รับความช่วยเหลือให้เริ่มสร้างชีวิตขึ้นใหม่

การบังคับค้าบริการทางเพศ

ขณะเดินทางไปทั่วยูเครน อองตวนได้รับข้อเสนอให้ไปท�างานที่ต่างประเทศ เพราะตื่นเต้นกับโอกาสใหม่นี้ เขาจึงตอบรับ 

แต่นั่นเป็นค�าโกหก เพราะเมื่อเดินทางไปถึงกลับไม่มีอะไรเป็นเหมือนอย่างที่ควร เอกสารประจ�าตัวของเขาถูกเผาทิ้ง และ

เขาถูกผู้ค้ามนุษย์ทุบตี คนเหล่านั้นบังคับให้เขาท�างานในโรงงาน ในฟาร์ม และในบ้านโดยได้ค่าตอบแทนเล็กน้อยหรือ

ไม่ได้เลย เขาถูกใช้เยี่ยงทาสและถูกกระท�าทารุณเป็นเวลาสามปี หลังจากพยายามอยู่หลายคร้ัง ในที่สุดอองตวนก็หนีรอด

มาได้ วันนี้ พันธนาการไม่ได้เป็นความจริงที่เขาเจอในชีวิตประจ�าวันอีกต่อไป

การบังคับค้าแรงงาน

มาเมลโล่อายุ 6 ขวบ เล่นเตะบอลอยู่กับพี่ชายและเพื่อนตอนที่รถของทหารมาล้อมหน้าล้อมหลังและลักพาตัวพวกเขาไป 

พวกเขาถูกพาไปที่ค่ายแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปหลายชั่วโมง และถูกตะคอกใส่พร้อมทั้งถูกข่มขู่ ทหารคนหนึ่งปิดตาเขาและยัดปืน

ใส่ในมือ ทหารอีกคนซึ่งก้าวร้าวและยืนอยู่ข้างมาเมลโล่ทุบเขาและบอกให้จับปืนให้แน่น ก่อนจะสั่งให้เหนี่ยวไก มาเมลโล่จ�า

ได้ว่าตนเองท�าตามที่สั่ง และในเสี้ยววินาทีนั้นเองที่เขารู้สึกว่าตนเองโตกลายเป็นหนุ่ม แต่หลังจากนั้นพวกเขาถอดผ้าปิดตา 

และมาเมลโล่เห็นเควิน เพื่อนสนิท ซึ่งอยู่ตรงข้ามเขานอนจมกองเลือด มาเมลโล่รู้สึกเกลียดชังทหารเหล่านี้ที่ท�าให้เขาฆ่าเพื่อน 

จากนั้นไม่กี่วันพวกเขาส่งมาเมลโล่ออกไปท�าภารกิจบางอย่าง บัดนี้ มาเมลโล่กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กอายุน้อยที่ถูกบังคับ

ให้สู้แล้ว

ทหารเด็ก

อัมบราเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตั้งแต่อายุยังน้อยมาก เรื่องราวของเธอเริ่มต้นขึ้นตอนที่เธออายุได้ 13 ปี อะโมลี น้องสาว

ของเธอ จ�าเป็นต้องแต่งงาน ในวฒันธรรมของเธอนัน้ ผูค้นตกอยูใ่นสภาพของการถกูบงัคบัให้แต่งงานอยูบ่่อย ๆ ซึง่ในการแต่งงาน 

ครอบครัวของเจ้าสาวจะต้องมอบสินสอดทองหมั้นให้แก่สามีของเธอ  อันสินสอดทองหมั้นในวัฒนธรรมของอัมบราก็คือการที่

ครอบครัวเจ้าสาวมอบเงินจ�านวนหนึ่งหรือสิ่งของ เมื่ออะโมลี น้องสาวของอัมบรา แต่งงานกับสามี พ่อแม่ของเธอต้องหยิบยืมเงิน

จ�านวน 50 ดอลลาร์ แม้ว่าอับราจะไม่รู้เรื่องนี้ แต่เธอกลายเป็นหลักประกันเงินกู้ของครอบครัวเธอ เมื่อพ่อแม่ไม่อาจจ่ายคืนเงิน

จ�านวนดังกล่าวได้ อัมบราก็ถูกบังคับให้ท�างานเพื่อช�าระหนี้ อัมบราเป็นหนึ่งในเด็ก 20 คน ซึ่งเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุรุ่นราว

คราวเดียวกับเธอต้องท�าเพื่อจ่ายหนี้ของครอบครัว พวกเธอท�างานวันละ 11 ชั่วโมง ได้พักหนึ่งครั้งเพื่อเข้าห้องน�้าและบางครั้ง

ก็ได้กินอาหารแค่ครั้งเดียว พวกเธอผลิตก�าไลในสถานที่ซึ่งแออัดมาก  อัมบราพบว่าแค่นั่งก็ล�าบากแล้ว  เธอปวดเมื่อยเนื้อตัว

เพราะการนั่งหลังขดหลังแข็งตลอดทั้งวัน มีชายคนหนึ่งอยู่ที่นั่น ท�าหน้าที่เหมือนเป็น “คนเฝ้า” เขาจะเข้ามาเพียงแค่ตะคอก

ใส่เธอ เขาจะคอยบอกว่าพวกเธอไม่มีค่าและไม่เป็นที่ต้องการ ในก�าไลทุก ๆ 1,500 อันที่อัมบราผลิต เธอจะได้รับเงินตอบแทน

เพียงเล็กน้อย ไม่พอที่จะให้มีชีวิตอยู่ด้วยซ�้า ไม่ต้องพูดถึงการจ่ายหนี้ของพ่อแม่

แรงงานขัดหนี้

แคทเธอรีนอายุ 17 ปีตอนที่แม่ล้มป่วย เธอเป็นลูกคนรองในบรรดาทั้งสิ้น 9 คน “เพื่อน” สองคนของแม่มาที่บ้านและแนะน�า

ให้แคทเธอรีนสมัครไปท�างานบ้านในครอบครัวคนนอรเวย์ที่พวกเธอรู้จัก  เธอได้รับประกันว่าจะได้เงินก้อนในแต่ละสัปดาห์ 

บวกกับที่พัก เป็นความตั้งใจของเธอที่จะส่งเงินกลับบ้านเพื่อช่วยดูแลแม่และพี่น้อง เพื่อจะช่วยเรื่องการเดินทางและกระบวนการ

ขอวีซ่าเข้าประเทศนอรเวย์นั้น แคทเธอรีนถูกจัดแจงให้แต่งงาน เมื่อเธอไปถึง ก็ถูกพาไปบ้านหลังใหญ่ในย่านชานเมือง แทนที่

จะได้พบหน้าสามี เธอกลับได้พบครอบครัวหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นพ่อพูดจากระโชกโฮกฮากใส่เธอ เขาแสดงออกชัดเจนว่าตอนนี้เธอเป็น

กรรมสิทธิ์ของเขา และหากเธอไม่ท�าทุกอย่างที่เขาสั่งให้ท�า เธอจะถูกทุบตี ถูกปล่อยให้อดอยากและถูกขังในตู้เสื้อผ้า ทุกวัน

แคทเธอรีนจะต้องตื่นขณะที่ข้างนอกยังมืดอยู่ และต้องท�าความสะอาดบ้าน ตระเตรียมอาหาร ดูแลเด็ก ๆ และท�าสิ่งอื่น ๆ ที่

จ�าเป็นต้องท�าทั่วบ้าน เธอมีเสื่อหนึ่งผืนให้หลับนอนและไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนมาไหน หากเธอลืมท�าอะไรสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งอยู่ในรายการของ “สิ่งที่ต้องท�า” ในแต่ละวัน เธอจะไม่ได้รับอาหาร เธอใช้ชีวิตอยู่ในสภาพนี้เป็นเวลาหลายเดือน ท�างานวันละ 

14 ชั่วโมง ตลอดทั้งสัปดาห์

ทาสในเรือนเบี้ย



สมชาย: เรื่องของผมเริ่มต้นขึ้นตอนที่ผมอายุ 21 ปี ตอนนั้นผมเพิ่งแต่งงานและลูกคนแรกก�าลังจะคลอด 

เพราะความที่ครอบครัวของเราก�าลังขยาย ผมก็เลยต้องหาเงินให้มากพอที่จะจุนเจือครอบครัว 

ผมสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งประกาศรับสมัครในมหกรรมจัดหางาน โรงงานแห่งนี้ผลิตกล่อง

พลาสติกให้บริษัทหลายแห่งครับ งานหนักแต่ก็ดูเหมือนมีโอกาสที่ดีมากมาย รวมทั้งการย้ายไปตั้ง

รกรากที่ทางตะวันตกด้วย เข้าใจใช่ไหมครับ ว่าที่ประเทศของผมเนี่ยการได้งานท�าเป็นเรื่องยากมาก  

พิธีกร: เพราะสมาชิกใหม่ในครอบครัว ผมแน่ใจเลยว่าคุณรู้สึกว่าจ�าเป็นต้องหาเลี้ยง เพราะฉะนั้น ขณะที่ก�าลัง

สัมภาษณ์งาน คุณสงสัยบ้างไหมครับว่างานนี่อาจจะไม่มีจริงก็ได้
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วัสดุอุปกรณ์ เก้าอี้สองตัว โต๊ะตัวเล็กกับแก้วกาแฟ (ท�าให้ดูเหมือนรายการทอล์คโชว์)

วิธีเล่น เลือกตัวแทนออกมาสองคนให้จัดรายการทอล์คโชว์สดโดยใช้สคริปต์ที่ให้มานี้

เชิญชวนให้คนที่เหลือฟังทอล์คโชว์และจดบันทึก

อ่านค�าถามที่เตรียมไว้เพื่อที่ผู้ฟังจะได้แลกเปลี่ยนความเห็น
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สคริปต์ พิธีกร: สวัสดีครับทุกคน วันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับคุณสมชายนะครับ คุณสมชายเป็นผู้รอดชีวิตจาก

การค้ามนุษย์ และเขาอยู่ที่นี่กับเราเพื่อแบ่งปันเรื่องราวให้เราฟัง คุณสมชายครับ ช่วยเล่าให้เราฟัง

หน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้น และคุณมาอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร

สมชาย: ครับ ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพูดต่อหน้าทุกท่านวันนี้ ถึงแม้ว่าบางครั้ง

มันเป็นเรื่องยากที่จะพูดก็ตาม ผมโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่วันนี้ และมีอิสระที่จะอยู่ที่นี่กับทุกท่าน

เพื่อเล่าเรื่องของผมให้ฟัง

สคริปต์ สมชาย: ตอนนั้นไม่เลยนะครับ แต่พอคิดย้อนไป มันก็มีสัญญาณเตือนหลายอย่าง แต่เอาเถอะครับ สุดท้ายผม

ก็ได้งาน และผมได้กะกลางคืน มันเลือกไม่ได้เลยครับ ผมเริ่มงานตอนห้าโมงเย็น และบางทีก็ไม่ได้เลิก

จนกระทั่งเที่ยงของอีกวัน ผมท�างานทุกวันตลอดสัปดาห์ เหนื่อยสายตัวแทบขาด

พิธีกร: ผมเชื่อเลยครับว่ามันต้องเหนื่อยและหนักหนามากแน่ ๆ นั่นมันเกินกว่าระยะเวลาที่ใคร ๆ ควรจะ

ท�างานนะครับ

สมชาย: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันคุ้มไงครับ อย่างเดียวที่ผมคิดคือเลี้ยงดูครอบครัวผม แค่นั้นเอง ผมตั้งใจว่าไม่มี

ทางที่จะลาออก ถึงแม้ว่าต้องท�างานหนักแค่ไหน เราควรจะได้รับค่าจ้างทุกสองสัปดาห์ แต่ผมไม่ได้รับ

เงินก้อนแรกเลยจนกระทั่งหลังสัปดาห์ที่สาม และเงินที่ได้ก็เท่ากับค่าแรงสามวันเท่านั้น

พิธีกร: เดี๋ยวก่อนนะครับ... คุณท�างานยี่สิบเอ็ดวัน แต่ได้รับค่าจ้างเท่ากับท�างานสามวัน คุณท�าอะไรตอนที่รู้ว่า

เกิดเรื่องนี้อ่ะครับ

สมชาย: ผมพูดเรื่องนี้กับผู้จัดการครับ พวกเขาก็เลยอธิบายว่าจะรีบจัดการทันที สัปดาห์ต่อมาผมถูกเรียกเข้าไป

ในออฟฟิศเพื่อประชุมกับหัวหน้าผม เขาบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมเยอะแยะมากมายที่จ�าเป็นต้องจ่าย

เพื่อให้เครื่องจักรท�างานต่อไปได้ สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าจ�าเป็นต้องมาหักเอาจากค่าจ้างของแต่ละคน

พิธีกร: ถึงตอนนี้คุณก็เลยตัดสินใจลาออกใช่ไหมครับ

สมชาย: ผมพยายามครับ แต่ผมติดกับ ออกไม่ได้

พิธีกร: หมายความว่าไงเหรอครับ

สมชาย: ตอนที่ผมเซ็นชื่อท�างานที่นี่ มีข้อหนึ่งที่บอกว่า “ข้าพเจ้ายอมรับกฎระเบียบทุกอย่างของบริษัท รวมทั้ง

การช่วยลงทุนในบริษัทผ่านการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า” ถ้าผมท�าผิดสัญญา ผมจะต้องจ่ายเงินเดือน

ทั้งปีคืน รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการย้ายที่ใหม่ของผมด้วย  ตอนที่ผมย้าย บริษัทต้องการให้ผมยื่น

เอกสารประจ�าตัวทั้งหมดให้เขา รวมทั้งหนังสือเดินทางด้วย ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือก ทุกคนต้อง

เข้าใจก่อนนะครับ ว่าการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตาม ไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้น มันเป็นแผนการ

ที่ถูกวางไว้แล้วอย่างดี มันคืออาชญากรรมที่มีการจัดการเป็นเรื่องเป็นราว

กิจกรรมที่ 5

ไลฟ์ทอล์คโชว์



ค�าถามที่หนึ่ง เพราะอะไรจึงเป็นเรื่องส�าคัญ กับการที่มีกลุ่มคนในมหกรรมจัดหางาน พยายามสร้างจิตส�านึกเรื่องงานจอมปลอมและ

การค้ามนุษย์

ตัวอย่างค�าตอบ ในเรื่องนี้ สมชายสามารถบอกได้ว่า ตนเองเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และโทร.แจ้งหมายเลขสายด่วนเพื่อรับ

ความช่วยเหลือ ซึ่งที่สุดแล้วส่งผลให้เขาได้รับเสรีภาพจากสถานการณ์ของการแสวงหาประโยชน์ ถ้าเขาไม่เคยได้ยินเรื่อง

การค้ามนุษย์ และไม่รู้จักหมายเลขสายด่วน เขาก็อาจจะหนีออกมาไม่ได้ จิตส�านึกจึงเป็นก้าวแรกของการแก้ไขปัญหา

ค�าถามที่สอง การสร้างจิตส�านึกต่อสาธารณะส่งผลต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างไรบ้าง
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พิธีกร: แล้วคุณรอดพ้นจากฝันร้ายมาได้ยังไงครับ คุณท�าอะไรบ้างกว่าจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้

สมชาย: ผมจ�าได้ว่า ได้ยินเรื่องการค้ามนุษย์จากมหกรรมจัดหางานที่ไปร่วม มีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยเตือนทุกคน

เรื่องงานจอมปลอม แล้วพวกเขาก็เอาใบปลิวให้ผมใบหนึ่ง ในนั้นมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วย ตอนนั้นผมก็

ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะไม่คิดจริง ๆ ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับตัวผมเอง แต่ผมตัดสินใจโทรไปที่เบอร์นั้น 

แล้วเล่าเรื่องที่เกิดกับผมให้พวกเขาฟัง ผมกลัวมากนะครับที่จะท�าแบบนี้ เพราะผมรู้ว่ามันอันตรายที่จะ

โทร. แต่ผมรู้ว่ามันคือทางเดียวที่ผมจะรอดไปได้

พิธีกร: แล้วตอนที่ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผย เกิดอะไรขึ้นกับโรงงานเหรอครับ

สมชาย: มีการสอบสวนครับ แล้วเจ้าของโรงงานก็ถูกตัดสินว่ามีความผิด ผมอธิบายให้ศาลฟังวิธีที่ผมถูกหลอก

ตอนเซ็นสัญญา สุดท้ายผมได้รับ เงินชดเชย ก็เลยเดินทางกลับบ้านและมีเงินจุนเจือครอบครัวด้วย

พิธีกร: รู้อะไรไหมครับ ผมไม่เคยรู้เลยว่าแรงงานบังคับแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ทั่วโลก ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

สลับซับซ้อนไม่เหมือนกัน บริษัทนี้หลอกลวง แต่ไม่มีทางที่คนจะคิดว่าสถานที่แบบนั้นจะปิดบัง

เรื่องราวแบบนี้ไว้ด้วย

สมชาย: ผมได้ยินคนพูดตลอดเวลา ว่าไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งท�าให้ผมยิ่งมีแรงบันดาลใจ ที่จะ

เอาเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับแรงงานบังคับ เข้าไปในชุมชนที่ผมอยู่ แบบว่าไปเล่าให้คนฟังน่ะครับ 

ผมเป็นเหยื่อเพราะความต้องการที่จะเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัว ผมต้องขอบคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เพราะนั่นท�าให้ผมได้อยู่กับคุณในวันนี้ จากผู้เสียหายกลายเป็นผู้รอดชีวิตครับ!

พิธีกร: ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังในรายการวันนี้ ผมอยากให้ผู้ชมทุกท่านได้ตื่นตัวกับ

เรื่องนี้กันมาก ๆ ได้รู้ว่าผู้ค้ามนุษย์คอยเสาะหาเหยื่อโดยอาศัยความอ่อนแอหรือความเปราะบางของ

คนนั้น รวมทั้งการที่ได้เห็นว่า ความอ่อนแอเป็นเหตุให้คนเราตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และ

สุดท้ายก็น�าไปสู่การถูกบังคับใช้แรงงาน

ค�าถามเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น

ตัวอย่างค�าตอบ ในชีวิตประจ�าวัน ผู้คนทั่วไปอาจจะได้พบเจอผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จิตส�านึกว่าด้วยสัญญาณบ่งชี้การค้ามนุษย์ และ

ปัจจัยที่เป็นไปได้ของผู้เสียหายจึงส�าคัญยิ่ง เราทุกคนมีโอกาสและมีความรับผิดชอบที่จะรายงานเหตุต้องสงสัยใด ๆ ที่เรา

เห็นในชุมชนของเรา

ค�าถามที่สาม ข้อมูลอะไรที่จ�าเป็นต่อการแจ้งเหตุไปยังหมายเลขสายด่วน

ตัวอย่างค�าตอบ คณุไม่จ�าเป็นต้องรูแ้น่ชดัว่าเกดิการค้ามนษุย์ขึน้แล้วจงึโทร.แจ้ง ถ้าคณุสงสยั โทร.ไปทีห่มายเลขสายด่วน แล้วโอเปอเรเตอร์

จะตั้งค�าถามสิ่งที่คุณเห็นและมีประสบการณ์ ฟังสิ่งที่สัญชาตญาณคุณบอก การแจ้งเหตุทุกครั้งนั้นส�าคัญ และข้อมูลที่

แบ่งปันกันสามารถน�ามารวมกัน กลายเป็นข้อมูลส�าคัญได้ในภายหลัง
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วัสดุอุปกรณ์ กระดาษแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นส�าหรับทุกกลุ่ม ปากกามาร์กเกอร์ และเอกสาร “21 วิธีช่วยเหลือ” ให้แต่ละกลุ่ม

วิธีเล่น แบ่งทุกคนเป็นกลุ่ม แล้วแจกเอกสาร “21 วิธีช่วยเหลือ” ให้แต่ละกลุ่ม ให้ทุกคนได้ทบทวนวิธีมีส่วนร่วมที่แตก

ต่างกัน แล้วแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขามี เพื่อน�าจิตส�านึกมาถึงชุมชน หมายเหตุ หากว่า
พวกเขาท�ากิจกรรม “เสียงเรียกให้ลงมือ” ในตอนที่สองเสร็จแล้ว ให้แบ่งปันว่าพวกเขาเลือกวิธีไหนภายในกลุ่ม

แจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นเขียนแผนภูมิ “ลงมือปฏิบัติ” ในนั้น ตรงกลางของวงกลมให้บอก

แต่ละกลุ่มเขียนชื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งพวกเขาอยากสร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์ลงไป อาจจะเป็นโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย เมือง หรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ

ในแต่ละบรรทัด ให้เขียนขั้นตอนปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาท�าได้ เพื่อสร้างจิตส�านึกเรื่องการค้ามนุษย์

ท่ามกลางกลุ่มคนที่พวกเขาได้เลือกมาแล้วนั้น

ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอกลยุทธ์สร้างจิตส�านึกของตน แล้วให้กลุ่มอื่นตั้งค�าถามแล้วเสนอแนะได้

หลังจากแต่กลุ่มได้แบ่งปันแล้ว ให้ใช้เวลาเพื่อสรุปวิธีปฏิบัติที่สามารถเริ่มได้ในวันนี้
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กิจกรรมที่ 6 

ลงมือปฏิบัติ
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TWITTERINSTAGRAM + FACEBOOK

เผยแพรเรื่องเอ-ทีม (#ATEAMS) ตามบัญชีผูใชงานในกลุมของทานหรือชองทางโซเชียลมีเดียสวนตัว เราทำใหงายขึ้น

โดยการรวบรวมภาพและเนื้อหาที่ทานโพสตไดหรือใชเพื่อสรางแรงบันดาลใจได ขอเชิญเลือกรูปหรือขอความที่ทานชื่นชอบ

เราอดใจรอฟงสิ่งที่ทานจะพูดไมไหวแลว! อยาลืมใชแฮชแท็ก #ATEAMS#21

โซเชียลมีเดียเอ-ทีม

ตราบใดก็ตามที่ยังมีการคาทาส ตราบนั้นจะยังมีคนที่ลุกขึ้น 
ตอตานมัน   เอ-ทีม คือ ผูกำจัดการคาทาสกลุมใหมและ
กลุมสุดทายรวมกัน เราเชื่อวาโลกที่ปราศจากการคาทาส
นั้นมีอยูจริง #ATEAMS

เราเปนทีมเดียวกัน มารวมกันโดยมีภารกิจเดียวกัน นั่นคือ 
กำจัดการคาทาสทุกที่ ตลอดกาล เราจะเปนคนรุนสุดทาย 
ที่ถูกซื้อขาย อยากรูเรื่องนี้มากขึ้นเขาไปที่ A21.org/Action 

#ATEAMS

เขียนเรื่องของคุณเองดวยการแบงปนเรื่องราว เพราะอะไร
คุณจึงมารวมเปนสวนหนึ่งของเอ-ทีม สรางแรงบันดาลใจใน
ชุมชนดวยการแบงปนเรื่องราวของคุณ อยาลืมใสแฮชแท็ก  
#ATEAMS #A21

ถึงตอนนี้ ขณะที่คุณอานขอความนี้ มีคนนับลานที่ยังตกเปน 
ทาส แมวาการคาทาสจะดูแตกตางไปจากที่มันเปนกอนหนานี้ 
แตเราเองก็เชนกัน เราคือผูกำจัดการคาทาสรุนใหม เราคือ 
เอ-ทีม  #ATEAMS

ตราบใดที่ยังมีการคาทาส ตราบนั้นจะยังมีคนที่ลุกขึ้น
ตอตานมัน มารวมกับเรา A21.org/Action #ATEAMS

ภารกิจของเราคือการกำจัดการคาทาสทุกที่ ตลอดกาล
เราคือเอ-ทีม และเราจะเปนคนรุนสุดทายที่ถูกซื้อขาย 
#ATEAMS

#ATEAMS คือกำลัง หัวใจ และการเคลื่อนไหวเบื้องหลัง
@A21 มารวมกับเรา A21.org/Action

แบงปนเรื่องราวของคุณ สรางแรงบันดาลใจแกชุมชน 
ใหพวกเขามารวมลงมือไปดวยกัน อยาลืมใชแฮชแท็ก
#ATEAMS #A21 

แมวาการคาทาสจะดูแตกตางไปจากที่มันเปนกอนหนานี้
แตเราเองก็เชนกัน เราคือผูกำจัดการคาทาสรุนใหม เราคือ
เอ-ทีม #ATEAMS 

#ATEAMS คือกำลัง หัวใจ และการเคลื่อนไหวเบื้องหลัง 
@A21 เราคือผูกำจัดการคาทาสซึ่งอยูทั่วโลก ทุมเทตอการ
ใชเวลาของเรา พรสวรรค และอิทธิพลเพื่อยุติการคาทาส
ทุกที่ ตลอดกาล มารวมกับเรา A21.org/Action 

เลือกวิธีที่ทานชอบ เลือกวิธีที่ทานชอบ
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ชุดโซเชียลมีเดีย



เริ่มระดมทุน

เชื้อเชิญคนอื่น

   

 

อ า ส า ส ม ั ค ร

เ ป  น เ จ  า ภ า พ จ ั ด ก า ร เ ด ิ น

งิรจจ็ทเอข ูร

     

  

พาภีรสเนุนสบันส

ดรากงส

ต ิ ด ต า ม เ ร า ไ ด  ท ี ่ น ี ่

ต ิ ด ต า ม เ ร า ไ ด  ท ี ่ น ี ่

เอ-ทีมขอเสนอ

21

ชมแลวแชร 
ชมแลวแชรวีดิโอของเอ-ทเวนตี้วัน ที่
เกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยและ

เรื่องราวของผูรอดชีวิต

นำ เอ-ทีม เปนผูนำทีมเหลาผูกำจัดการคาทาสในชุมชนของทาน

วิธีลงมือปฏิบัติ

ชวยกำจัดการคาทาสในสำนักงานของเราใดที่หนึ่ง
ในโลก 

รวมกำลังกับบรรดาผูกำจัดการคาทาส ในการ 
“เดินเพื่อเสรีภาพ” กิจกรรมประจำปเพื่อสรางจิตสำนึก

และระดมเงินทุนที่ใหญที่สุดของเอ-ทเวนตี้วัน

สนับสนุนสื่อรณรงค
รวมเผยแพรสื่อเหลานั้นและ
ลงมือเพื่อนำขอความนี้ไปถึง
ทุกคนในที่ซึ่งทานอยูอาศัย

สรางสรรค
เขียนบทกลอน แตงเพลง หรือ
พูดถึงเสรีภาพ

เริ่มพูด
ใชเสียงของทาน เวที และอิทธิพล
ที่ทานมีแบงปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
การคามนุษยและสิ่งที่ทานกำลัง
ทำผานเอ-ทีม

เริ่มมีการระดมทุนและชวยสนับสนุนงานของเอ-ทเวนตี้วันเพื่อการเขาถึงการชวยเหลือ และการฟนฟู 
เยียวยา

เปลี่ยนแปลงชีวิตของผูรอดชีวิตจากการคามนุษยดวย
การบริจาครายเดือนเพิ่มเติมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษยใหตัวทานเอง

แลวไปแบงปนใหคนอื่น

ใหความรูคนอื่น
นำเอาการปองกัน การศึกษา และจิตสำนึกเขาไปยังชุมชนที่ทานอยูอาศัย

แจงเหตุ เรียนรูวาอะไรคือปจจัยบงชี ้สถานการณ และวิธีแจงเหตุที ่อาจจะเปนการคามนุษย

มอบบัตรของขวัญจากหางสรรพสินคาไมวาจะเปน
ทารเก็ต วอลมารต ไอเกีย หรือหางอื่น

แลวชวยกันทำใหผูรอดชีวิตไดรับศักดิ์ศรีคืนมา

บอกทุกคนที่ทานรูจักวาทานเขาประจำการในตำแหนงของทาน

บนโฉมหนาประวัติศาสตรเพื่อกำจัดการคาทาสทุกที่ตลอดไปได

อยางไร

ซื้อผาพันคอ “ลิเบอรตี้” 

และสนับสนุนผูรอดชีวิตผานธุรกิจขนาดยอม
ถ ายทอดเร ื ่ องราวของผ ู  รอดช ีว ิต

เพ ื ่ อ เป นแรงบ ันดาลใจให คนอ ื ่นลงม ือปฏ ิบ ัต ิ

ซื้อเครื่องแตงกายที่สนับสนุนภารกิจนี้ แลวเริ่มบทสนทนาที่เกี่ยวกับ 
สิ่งซึ่งทานสวมใสหรือใชสอย

เชิญเอ-ทเวนตี้วันไปพูดหรือรวมงานที่ทานจัดขึ้น

การเขียนการดใหผู รอดชีวิต ซึ ่งเปนการกระทำงาย ๆ เปนการใหกำลังใจอันแสนวิเศษ คนหาสำนักงานของเรา
ซึ่งอยู ใกลทานที่สุด

แบงปนเรื่องราว
ของผูรอดชีวิต

เชิญเอ-
ทเวนตี้วัน
เชิญเอ-

ทเวนตี้วัน
A21.ORG/CONTACT

A21.ORG/INVITE

A21.ORG/CAMPAIGN

TAG @A21

#ATEAMS

A21.ORG/FACTS

A 21.ORG/LIBERT Y

A21.ORG/SHOP

A 2 1 . O R G / C O N T A C T

A21.ORG/ACTION

A21.ORG/STORIES

A21.ORG/EDUCATE

A21.ORG/DONATE

        A21.ORG/CANYOUSEEME

A 21.ORG/ VOLUNTEER

A21.ORG/WALKHOST

A21.ORG/FUNDRAISE

A21.ORG/WATCH

A21.ORG/ACTION

A21@A21Campaign@ A21@
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21 วิธีเพื่อช่วยเหลือ
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ข้อความในใบปลิวเชิญชวน



ม
ารว

ม
ก

ับ
เอ

-ท
ีม

 ว
ัน

น
ี้

ม
ารว

ม
ก

ับ
เอ

-ท
ีม

 ว
ัน

น
ี้

เขาไปที่                                           ลงทะเบียน                    ลงมือปฏิบัติ
 

      
 

ภารกิจของเราคือภารกิจของเอ-ทเวนตี้วัน นั่นคือกำจัดการคามนุษย ทุกที่ ตลอดกาล

เราเปนกำลังใจ เปนหัวใจ และเปนการเคลื่อนไหวเบื้องหลังเอ-ทเวนตี้วัน

เอ-ทีมคือสวนขยายของเอ-ทเวนตี้วัน เพื่อเขาถึงผูคนที่เรื่องราวแหงเสรีภาพไมเคยไดเขาไปถึง

เอ-ทีมพรอมปฏิบัติการในทุกขณ
ะ ทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสำนึก เชิญ

ชวนและกระตุนผูประสงคจะสนับสนุนดานการเงิน 

หรือเพิ่มพูนอิทธิพลดานบวกอันเนื่องมาจากสื่อรณ
รงคของเอ-ทเวนตี้วัน เอ-ทีมสนับสนุน กระตุนกันและกัน ใหยังคงเดินหนาตอไป 

ดวยความทาทายในฐานะขุมกำลังเดียวกันทั้งในและตางประเทศ

ตราบใดที่ยังคงมีการคามนุษย ตราบนั้นก็จะยังคงมีเอ-ทีม

A21.org/Action
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