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การค้ามนุษย์คืออะไร?

การย้ายถิ่นฐานคืออะไร?

ตามค�านยิามที่ใช้อย่างเป็นสากลที่ปรากฏในมาตราที่ 3 ย่อหน้า (ก) 
ของพธิสีารปาเลอร์โม การค้ามนษุย์หมายถงึ

การค้ามนษุย์มอีงค์ประกอบสามประการ ตามที่ปรากฏในตารางข้างล่างนี้ 

การสรรหา การขนส่ง การขนย้าย การให้ที่พกัหรอืการรบัซื้อบคุคล; ที่
กระท�าโดยการขู่ว่าจะใช้ก�าลงั หรอืโดยการใช้ก�าลงั หรอืการบงัคบัรูปแบ
บอื่นๆ การลกัพาตวั การคดโกงหรอืหลอกลวง การใช้ประโยชน์จาก
อ�านาจหรอืจากสถานะที่อ่อนไหวเปราะบาง หรอืการจ่ายหรอืรบัเงนิค่าจ้าง
ค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์ในรูปใดกต็ามเพื่อให้ได้มาซึ่งความยนิยอม
ของบคุคลหนึ่งที่มอี�านาจเหนอืบคุคลอกีคนหนึ่ง โดยการกระท�านี้เป็นไป
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ และการแสวงหาประโยชน์ในที่
นี้รวมถงึการแสวงหาประโยชน์จากบงัคบัให้ผู้อื่นค้าประเวณ ีหรอืการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่นๆ การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร 
การบงัคบัให้เป็นทาส หรอืการปฏบิตัอิื่นๆ ที่ใกล้เคยีงกบัการบงัคบัให้เป็น
ทาสหรอืข้ารบัใช้ หรอืการน�าอวยัวะไปจ�าหน่าย การค้ามนุษย ์คอืการใช้กลอบุายหลอกลวงหรอืบงัคบัให้ผู้คนเข้าท�างานที่มี

ลกัษณะเป็นการเอารดัเอาเปรยีบหรอืแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ตก
เป็นเหยื่อการค้ามนษุย์ไม่อาจหลบหนจีากมาได้โดยง่าย การค้ามนษุย์มกั
เกี่ยวข้องกบัการพาเหยื่อเดนิทางจากที่ที่พวกเขาอาศยัอยู่ ไปยงัที่อกีแห่งหนึ่ง 
โดย การบังคับหรอืหลอกลวง เพื่อที่จะ ใช้ประโยชน์ จากคนเหล่านี้

1 ที่มา UNODC, “การค้ามนษุย์” http://www.unodc.org2/unodc/en/human-trafficking/what-is-hu-
man-trafficking.html?ref=menuside. 
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การกระท�า

การสรรหา

การขนส่ง

การขนย้าย

การให้ที่พัก

การรับซื้อบุคคล

วิธีการ

การข่มขู่ว่าจะใช้
ก�าลังหรือการใช้
ก�าลัง

การบังคับ

การลักพาตัว

การคดโกง

การหลอกลวง 

การใช้ประโยชน์
จากอ�านาจหรือ
จากสถานะที่
เปราะบาง

การจ่ายเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์

จุดประสงค์

การแสวงหา
ประโยชน์ อัน
รวมถึง

การบังคับให้ผู้อื่น
ค้าประเวณี

การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ

การบังคับใช้
แรงงาน

การบังคับให้เป็น
ทาสหรือการปฏิบัติ
อื่นที่คล้ายกัน

การน�าอวัยวะไป
จ�าหน่าย

การแสวงหา
ประโยชน์ชนิดอื่นๆ 

การค้า
มนุษย์
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• การหลอกลวง หมายถงึการกระท�าอนัเป็นการจงใจปิดบงัข้อเทจ็จรงิ หรอืน�า
เสนอข้อเทจ็จรงิอย่างผดิๆ หรอืการกระท�าที่ไม่สจุรติต่างๆ

กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

• การแสวงหาประโยชน์ หมายถงึสถานการณ์ที่คนๆ หนึ่งใช้คนอกีคนหนึ่ง 
โดยท�าไปเพื่อหวงัผลประโยชน์หรอืแสวงหาก�าไรจากการท�าเช่นนั้น เมื่อคนหนึ่ง
ถูกค้ามนษุย์ พวกเขาอาจถูกแสวงหาประโยชน์โดยถูกบงัคบัให้ท�างานที่พวกเขา
ไม่อยากท�า หรอืถูกบงัคบัให้ท�างานโดยได้รบัค่าจ้างเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่ได้รบั
เลย หรอืถูกบงัคบัให้ท�างานบรกิารทางเพศ หรอือาจถูกผ่าตดัน�าอวยัวะภายในไป
ขาย

การค้ามนุษย์ในเด็กหรือผู้เยาว์: หากเดก็หรอืผู้เยาว์ถูกแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ใช้เป็นแรงงาน บรกิารทางเพศ หรอืเพื่อน�าอวยัวะไปใช้ สิ่งนี้จดัว่าเป็นการค้า
มนษุย์ทั้งสิ้น ในการค้ามนษุย์ส�าหรบัเดก็ เดก็ไม่จ�าเป็นต้องแสดงให้เหน็ว่าตนถูก
บงัคบัหรอืควบคมุให้ท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพยีงแค่มหีลกัฐานที่แสดงว่ามกีารกระ
ท�าโดยบคุคลบางคนที่ท�าให้เดก็ตกอยู่สถานการณ์ที่พวกเขาถูกแสวงหาประโยชน์
กเ็พยีงพอแล้วที่จะกล่าวได้ว่าเดก็ผู้นั้นถูกค้ามนษุย์ 

การย้ายถิ่นฐาน หมายถงึการเดนิทางเคลื่อนย้ายเพื่อหางานท�า ผู้ย้ายถิ่นฐาน 
หมายถงึบคุคลที่ย้ายถิ่นฐาน 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก (UNCRC)
ในปี 1989 ผู้น�าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รวมตวักนัในนามขององค์กร
สหประชาชาตเิพื่อจดัท�าร่างอนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองเดก็ (CRC) อนสุญัญาฉบบั
นี้ระบถุงึสทิธจิ�านวนหนึ่งที่เยาวชนอายตุ�่ากว่า 18 ปีทกุคนจ�าเป็นต้องได้รบั 
อนสุญัญาฉบบันี้มปีระเทศร่วมลงนามมากกว่าอนสุญัญาฉบบัอื่นๆ ทั้งหมด โดย
ประเทศจนี ไทย กมัพูชา เวยีดนาม ลาว และเมยีนมาร์ล้วนแต่ได้ลงนามใน
อนสุญัญาฉบบันี้แล้วทั้งสิ้น และเนื่องจากประเทศของคณุได้ร่วมลงนามใน
อนสุญัญาฉบบันี้แล้ว เท่ากบัว่าประเทศของคณุได้ตกลงรบัปากแล้วว่าเยาวชนที่
อาศยัอยู่ในประเทศทกุคนจะต้องได้รบัสทิธติ่างๆ ตามที่อนสุญัญาระบไุว้  

พิธีสารปาเลอร์โม
พธิสีารปาเลอร์โมคอืสนธสิญัญาระหว่างประเทศฉบบัส�าคญัที่มจีดุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัและต่อต้านการค้ามนษุย์  

2 ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ โปรดดู http://www.unicef.org/crc/.
3 มชีื่อเตม็คอื “พธิสีารของสหประชาชาตเิพื่อป้องกนั ปราบปรามและลงโทษการค้ามนษุย์ในเดก็
และสตร ี(United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish the Trafficking in Persons 
of Women and Children)
ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ โปรดดู http://www.palermoprotocol.com/general/the-palermo-protocol.

• การบังคับ เมื่อคนถูกค้ามนษุย์ พวกเขาอาจเป็นเหยื่อของการถูกบงัคบัใน
หลายลกัษณะ บางคนถูกหลอกด้วยค�าโป้ปดมดเทจ็ว่าพวกเขาจะได้งานที่ดที�า
เมื่อเดนิทางไปถงึ แต่กลบัถูกบงัคบัให้ท�างานอกีชนดิหนึ่งที่ต่างไปแทน บางคน
ถูกลอ็คกญุแจขงัไว้ในโรงงานหรอืบนเรอืและไม่สามารถหลบหนไีด้ บางคนถูก
ข่มขู่ว่านกัค้ามนษุย์จะท�าสิ่งเลวร้ายกบัตวัเขาหรอืครอบครวัของเขาหากพวกเขา
หลบหนสีิ่งเหล่านี้จดัเป็นตวัอย่างของการบงัคบั
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พธิสีารฉบบันี้นยิามการค้ามนษุย์ไว้ว่าคอื 

พธิสีารปาเลอร์โมมนีานาประเทศทั่วโลกถงึ 155 ประเทศร่วมลงนาม ในบรรดา
ประเทศเหล่านี้ประกอบด้วย

การสรรหา การขนส่ง การขนย้าย การให้ที่พักหรือการรับ

ซื้อบุคคล; ที่กระท�าโดยการขู่ว่าจะใช้ก�าลัง หรือโดยการ

ใช้ก�าลัง หรือการบังคับรูปแบบอื่นๆ การลักพาตัว การ

คดโกงหรือหลอกลวง การใช้ประโยชน์จากอ�านาจหรือจาก

สถานะที่อ่อนไหวเปราะบาง หรือการจ่ายหรือรับเงินค่า

จ้างค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปใดก็ตามเพื่อให้ได้

มาซึ่งความยินยอมของบุคคลหนึ่งที่มีอ�านาจเหนือบุคคล

อีกคนหนึ่ง โดยการกระท�านี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสวงหาประโยชน์ 

กัมพูชา 2007

จีน 2010

สปป. ลาว 2003

เมียนมาร์ 2004

ไทย 2001

เวียดนาม 2012

กฎหมายภายในประเทศ

ที่มุ่งต่อต้านและปราบปรามการค้ามนุษย์

การค้ามนษุย์ถูกจดัให้เป็นการกระท�าที่ผดิกฎหมายในประเทศกมัพูชา จนี สปป.
ลาว พม่า ไทย และเวยีดนาม ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศจดุหมายปลาย
ทางส�าหรบัผู้ย้ายถิ่นฐาน 

กัมพูชา
กฎหมายของกมัพูชาระบวุ่า เดก็หมายถงึบคุคลที่มอีายตุ�่ากว่า 18 ปีที่อาศยัอยู่
ในประเทศกมัพูชา 

การค้ามนษุย์จดัเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการปราบ
ปรามการค้ามนษุย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ปี 2008) ของกมัพูชา 
กฎหมายฉบบันี้ปกป้องทั้งชายและหญงิจากการค้ามนษุย์ 
ในประเทศกัมพูชา การข่มขืนถือเป็นความผิดทางอาญา

สาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายอาญาของประเทศจนีไม่ได้ให้ค�านยิามที่เฉพาะเจาะจงไว้ว่าผู้เยาว์หมาย
ถงึใคร มกีฎหมายบางฉบบัที่อธบิายว่า ผู้เยาว์คอืบคุคลที่มอีายตุ�่ากว่า 18 ปี แต่
ยงัไม่ชดัเจนว่าในกรณขีองการค้ามนษุย์จะถอืแบบเดยีวกนันี้ด้วยหรอืไม่

การค้ามนษุย์จดัเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งตามกฎหมายอาญาของจนี แต่
กฎหมายนี้ครอบคลมุเฉพาะการค้ามนษุย์ในสตรแีละเดก็ เท่านั้น แต่ไม่รวมถึง
การค้ามนุษย์ในบุรุษ (มาตราที่ 240,241,262)

มาตรา 244 ห้ามไม่ให้กระท�าการอนัเป็นการบงัคบัให้ลูกจ้างต้องท�างานให้แก่
นายจ้างโดยใช้วธิจี�ากดัเสรภีาพของลูกจ้าง
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สปป.ลาว
ในส่วนที่พูดถงึการค้ามนษุย์ ประมวลกฎหมายอาญาของสปป. ลาวนยิามว่าผู้
เยาว์คอืบคุคลที่มอีายตุ�่ากว่า 18 ปี

ประมวลกฎหมายอาญาของสปป. ลาว (ปี 2005) บญัญตัวิ่าการ  ค้ามนษุย์เป็น
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง (มาตรา 134)

กฎหมายว่าด้วยการพฒันาและการปกป้องคุ้มครองสตรขีองสปป.ลาว (2004) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 24 บญัญตัหิ้ามการค้ามนษุย์ในสตรแีละเดก็

เมียนมาร์
ในส่วนที่พูดถงึการค้ามนษุย์ กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์ (2005) ของ
เมียนมาร์ระบุว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศพม่า มาตรา 375 และ 356 บญัญตัวิ่าการข่มขนืเป็น
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง 

4 กฎหมายนี้แยกระหว่าง เดก็( อายตุ�่ากว่า 16 ปี) และเยาวชน (อาย ุ16-18ปี) แต่ในกรณขีองการ
ค้ามนษุย์บคุคลใดใดที่อายตุ�่ากว่า 18 ปีจะถอืเป็นผู้เยาว์

ไทย 
กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์ (ปี 2008) มาตรา 4 ระบวุ่าเดก็ หมายถงึบคุคลที่มี
อายตุ�่ากว่า 18 ปี 
ส่วนมาตรา 4 และ 6 ของกฎหมายฉบบันี้บญัญตัวิ่าการค้ามนษุย์เป็น
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง

เวียดนาม
กฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง การดูแลและให้การศกึษาแก่เดก็ (ปี 2004) 
ระบวุ่าเดก็หมายถงึบคุคลที่มอีายตุ�่ากว่า 16 ปี ส่วนประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศเวยีดนาม (ปี 1999) ไม่ได้ระบวุ่าเดก็หมายถงึผู้มอีายเุท่าใด

ประมวลกฎหมายอาญาของเวยีดนามบญัญตัใิห้การค้ามนษุย์ในสตรแีละเดก็ 
(ไม่รวมบรุษุ) เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง (มาตรา 119 และ 120)

เวยีดนามมกีฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์ฉบบัใหม่ที่เพิ่งถูกน�ามาใช้ในปี 2011 
และมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนมกราคม ปี 2012 กฎหมายนี้บญัญตัใิห้การค้ามนษุย์
เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง และรฐับาลได้เริ่มด�าเนนิการเพื่อน�ากฎหมายฉบบั
นี้ไปบงัคบัใช้แล้ว 

การข่มขนืถอืเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 
111-15)

มาตรา 358 และ 359 ห้ามไม่ให้กระท�าอนัเป็นการบงัคบัให้ผู้อื่นค้าประเวณี
มาตรา 236 บญัญตัใิห้การข่มขนืเป็นอาชญากรรม
มาตรา 416 บญัญตัใิห้รฐัมหีน้าที่ให้ความช่วยเหลอืแก่สตรแีละเดก็ที่ถูกลกัพาตวั
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รายการสำาหรับใช้ตรวจสอบ: การย้ายถิ่นฐานอย่าง
ปลอดภัย

ขอให้คุณตอบคำาถามต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มพูดถึงการเดิน
ทางออกจากชุมชนที่คุณใช้ชีวิตอยู่เพื่อหางานที่ดีทำา คุณควร
หารือกับครอบครัวของคุณเกี่ยวกับคำาถามเหล่านี้

ข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่คุณจะเดินทางไป

ใช่ ไม่ใช่รายการท่ีต้องตรวจสอบ

คณุรู้หรอืไม่ว่าคณุก�าลงัจะเดนิทางไปที่ใด? หากค�า
ตอบคอื ใช่ ขอให้คณุเขยีนชื่อเมอืงที่คณุจะลงใน
ช่องว่างด้านล่างนี้

คณุรู้จกัใครที่อาศยัอยู่ในเมอืงที่คณุก�าลงัจะเดนิ
ทางไปหรอืไม่?

คณุมหีมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อบคุคลนั้น
ได้หรอืไม่?

คณุสามารถโทรศพัท์หาบคุคลผู้นั้นเพื่อวางแผนนดั
พบกบัเขา/เธอเมื่อคณุเดนิทางไปถงึยงัที่หมายแล้ว
หรอืไม่?

ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณจะทำา

คณุรู้หรอืไม่ว่าคณุจะเดนิทางกลบัประเทศบ้านเกดิ
ของคณุได้ด้วยวธิใีดหลงัจากที่ท�างานเสรจ็แล้ว?

คณุมเีพื่อนคนอื่นๆ ร่วมเดนิทางไปด้วยหรอืไม่? 

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการเดนิทางกลบัประเทศของ
คณุคดิเป็นจ�านวนเท่าใด 
โปรดเขยีนตวัเลขลงในช่องว่างด้านล่างนี้

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการครองชพีของคณุเมื่อคณุ
เดนิทางไปถงึสถานที่ดงักล่าวและยงัหางานท�าไม่
ได้ในช่วงแรกคดิเป็นจ�านวนเท่าใด?
โปรดเขยีนตวัเลขลงในช่องว่างด้านล่างนี้

คณุมเีงนิพอที่จะใช้ชวีติอยู่ในสถานที่แห่งนั้นช่วง
หนึ่งเมื่อไปถงึแล้วแต่ยงัไม่มงีานท�า และส�าหรบั
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางกลบับ้านหรอืไม่? 
(ขอให้คณุนกึไว้เสมอว่า การกู้ยมืเงนิจากผู้ที่หา
งานให้คณุหรอืจากนายจ้างของคณุเพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าเดนิทาง หรอืการกู้หนี้ยมืสนิเพื่อจ่ายเป็นค่า
มดัจ�าให้แก่ผู้ที่หางานให้คณุนั้นเป็นสิ่งที่อนัตราย
มาก อาจเป็นอนัตรายต่อตวัคณุเองอย่างยิ่งที่จะ
เดนิทางไปท�างานยงัที่แห่งใหม่โดยที่คณุตดิหนี้
นายจ้างหรอืผู้ที่หางานให้คณุท�าอยู่)

ใช่ ไม่ใช่รายการท่ีต้องตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณจะทำา

คณุรู้จกัใครบางคนที่เคยได้งานท�าโดยผ่านบคุคลผู้
นี้หรอื ผู้สรรหางานรายนี้หรอืไม่?

คนที่คณุรู้จกันั้นเมื่อได้งานท�าจากบคุคลผู้นี้แล้วได้
เดนิทาง กลบัมาเยี่ยมบ้านบ้างหรอืไม่?

คนที่คณุรู้จกัคนนั้นได้โทรศพัท์กลบัมาหาครอบครวั
ของเขา/เธอบ้างหรอืไม่?

งานที่คณุจะไปท�านี้จ่ายเงนิเดอืนให้คณุเป็นจ�านวน
เท่ากบังานที่ต้องย้ายถิ่นฐานชนดิอื่นๆ ที่คณุเคย
ได้ยนิมาหรอืไม่? (หากงานนี้สญัญาว่าจะให้เงนิ
เดอืนที่สูงจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจรงิได้ คณุอาจ
ก�าลงัถูกหลอกลวง)

บคุคลที่ดูแลจดัการให้คณุได้ท�างานนี้บอกคณุถงึ
ชื่อของบรษิทัที่คณุจะไปท�างานให้หรอืไม่? ขอให้
คณุเขยีนชื่อของบรษิทัดงักล่าวลงในช่องว่างด้าน
ล่างนี้.

บคุคลผู้นี้สามารถบอกที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของบรษิทัที่คณุจะไปท�างานให้คณุทราบหรอืไม่? 
ขอให้คณุเขยีนหมายเลขโทรศพัท์ลงในช่องว่างด้าน
ล่างนี้

งานที่คณุจะไปท�านี้ฟังดูเหมอืนงานอื่นๆ ที่คณุเคย
ได้ยนิมาหรอืไม่?  

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องมีในเบื้องต้น

บคุคลผู้นี้สามารถบอกที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของบรษิทัที่คณุจะไปท�างานให้คณุทราบหรอืไม่? 
ขอให้คณุเขยีนหมายเลขโทรศพัท์ลงในช่องว่างด้าน
ล่างนี้

คณุค้นชื่อและที่อยู่ของบรษิทัแห่งนี้พบทาง
อนิเตอร์เนท็หรอืไม่?

คณุมสีญัญาจ้างงานหรอืไม่?

หากคณุไม่มสีญัญาจ้างงาน คณุตกลงเกี่ยวกบั
เงื่อนไขต่างๆ ในการท�างานของคณุกบันายจ้าง
ด้วยวธิใีด? 

คณุสามารถอ่านและท�าความเข้าใจกบัสญัญาว่า
จ้างได้ครบทั้งฉบบัหรอืไม่?

คณุตกลงยนิยอมตามเงื่อนไขทั้งหมดที่เขยีนไว้ใน
สญัญาฉบบัดงักล่าวหรอืไม่? 

หากคณุก�าลงัจะเดนิทางไปต่างประเทศ คณุมี
หนงัสอืเดนิทางและวซี่าส�าหรบัท�างานในประเทศนั้น
หรอืไม่?

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

รายการท่ีต้องตรวจสอบ

รายการท่ีต้องตรวจสอบ

รายการท่ีต้องตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณสามารถติดต่อได้

คณุจะน�าโทรศพัท์มอืถอืตดิตวัไปด้วยเพื่อให้
สามารถตดิต่อกบัครอบครวัของคณุได้เมื่อคณุอยู่
ในที่ห่างไกลหรอืไม่?  

เขียนความคิดเห็นของคุณเพิ่มเติมในช่องว่างด้านล่าง 
(ยกตวัอย่างที่มาจากประเทศของคณุ)

(ยิ่งค�าตอบของคณุคอืใช่มากเท่าใดส�าหรบัค�าถามข้างต้น แสดงว่า
แผนการเดนิทางไปหางานท�าของคณุยิ่งมคีวามปลอดภยัมากขึ้นเท่านั้น) 

คณุรู้จกัองค์กรหรอืบคุคลใดที่คณุสามารถตดิต่อได้
เมื่ออยู่ในเมอืง/ประเทศอื่น เพื่อขอความช่วยเหลอื
และเพื่อให้ความปลอดภยัแก่คณุ หากเกดิบางสิ่ง
บางอย่างที่ไม่ดขีึ้นแก่คณุหรอืไม่? 

ตั้งค�าถาม
ตัดสินใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

(ผลประโยชน์)

(ผลประโยชน์)

(ผลประโยชน์)

ใช่ ไม่ใช่รายการท่ีต้องตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณสามารถติดต่อได้

(ความเสี่ยง)

(ความเสี่ยง)

(ความเสี่ยง)

14 15



รายการสำาหรับตรวจสอบ: การเดินทางอย่าง
ปลอดภัย

กาเครื่องหมายถูกสำาหรับข้อที่คุณได้ทำาแล้ว 

ค้นหาทางเลอืกชนดิต่างๆ ส�าหรบัการย้ายถิ่นฐานแบบมเีอกสาร
ถูกต้อง วธิกีารนี้จะช่วยให้คณุปลอดภยัมากกว่า

ก่อนที่คณุจะออกเดนิทาง กรอกข้อมูลในรายการส�าหรบัตรวจ
สอบการเดนิทางอย่างปลอดภยัและเอกสารส�าคญัที่ต้องใช้ 

ก่อนที่คณุจะออกเดนิทาง จดจ�าหมายเลขโทรศพัท์ที่คุณจะโท
กลบัมาหาครอบครวัของคณุหลงัจากไปถงึประเทศที่หมายแล้วให้
ขึ้นใจ 

ถ่ายส�าเนาเอกสารส�าคญัๆ ของคณุทิ้งไว้ให้แก่บคุคลที่คณุไว้ได้ที่
บ้าน (เพื่อที่หากคณุเกดิประสบปัญหาหรอืท�าเอกสารหาย 
ครอบครวัของคณุจะได้สามารถช่วยเหลอืคณุได้)

ถ่ายส�าเนาเอกสารส�าคญัๆ ของคณุเกบ็ไว้อกีชดุหนึ่งและน�าตดิตวั
ไปด้วยโดยเกบ็ไว้ในอกีที่หนึ่งต่างหากจากเอกสารฉบบัจรงิ

พกเงนิสดตดิตวัไปจ�านวนหนึ่งที่เพยีงพอส�าหรบัใช้ชวีติอยู่ในที่ 
แห่งใหม่ขณะยงัไม่มงีานท�า และเผื่อส�าหรบัใช้เดนิทางกลบับ้าน 

เกบ็หนงัสอืเพื่อนน�าทางปัญญาไว (Smart Navigator Booklet) 
เอกสารต่างๆ และเงนิสดของคณุไว้ในที่มดิชดิและปลอดภยัใน
เสื้อผ้าที่คณุสวมใส่ 

16 17

สิ่งที่ต้องจำา:

เดนิทางไปด้วยกนัเป็นกลุ่มกบัผู้ย้ายถิ่นฐานคนอื่นๆ (เพราะการ
หลอกลวงคนหลายคนพร้อมๆ กนัท�าได้ยากกว่า และการเดนิทาง
เป็นกลุ่มหมายความว่าคณุจะมเีพื่อนที่สามารถขอความช่วยเหลอืได้
หากเกดิเรื่องไม่ดขีึ้น)

ระแวดระวงัคนแปลกหน้า (พวกเขาอาจเป็นนกัค้ามนษุย์)

หากคนบางคนพยายามกดดนัคณุด้วยวธิกีารต่างๆ ให้คณุมอบ
เอกสารส�าคญัของคณุแก่เขา จงขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วม
ทางคนอื่นๆ หรอืเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

อย่าตามไปกบัคนแปลกหน้าที่คณุพบที่สถานรีถไฟหรอืรถประจ�าทาง

พยายามหลกีเลี่ยงไม่ขึ้นรถยนต์ส่วนตวัหรอืรถประจ�าทางขนาดเลก็
ไปกบัผู้ใดทั้งสิ้น



รายการสำาหรับตรวจสอบ: เอกสารสำาคัญที่ต้องใช้

รายการด้านล่างนี้ระบุถึงหมายเลขโทรศัพท์และเอกสารที่คุณต้องถือติดตัวไป
ด้วยเมื่อคุณย้ายถิ่นฐาน
เตรียมถ่ายสำาเนาเอกสารสำาคัญๆ ของคุณแต่ละชิ้นไว้อย่างละ 2 ฉบับ
ทิ้งส�าเนาชุดหนึ่งไว้กับครอบครัวของคุณ และถืออีกชุดหนึ่งติดตัวไปด้วย โดย
เก็บเอกสารฉบบัส�าเนาไว้ในอกีที่หนึ่งต่างหากจากที่ที่คณุเกบ็เอกสารฉบบัจรงิ
เพื่อที่หาก เอกสารฉบบัจรงิเกดิสูญหายหรอืถูกท�าลาย คณุยงัจะมสี�าเนาเอกสาร
อกีชดุหนึ่งไว้ส�าหรับแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้ 

หมายเลขโทรศพัท์ส�าหรบัตดิต่อครอบครวัของคณุ

หมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลที่เคยท�างานนั้นมาก่อนหรอืก�าลงัท�าอยู่

หมายเลขโทรศพัท์ของใครบางคนที่คณุรู้จกัที่อาศยัอยู่ในสถานที่ที่คณุก�าลงัจะ
เดนิทางไป 

หมายเลขโทรศัพท์หรือเอกสารที่คุณจำาเป็นต้องมี

จดหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ต่อไปนี้เมื่อคุณได้มาไว้ในที่ว่าง

ด้านล่าง

หมายเลขโทรศพัท์ของสายด่วนช่วยเหลอืฉกุเฉนิ/องค์กรพฒันาเอกชนในสถานที่
ที่คณุก�าลงัจะเดนิทางไป ในกรณทีี่คณุต้องการความช่วยเหลอื

หมายเลขโทรศพัท์ของต�ารวจ 

ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ท�างานของคณุ

ชื่อและที่อยู่ของสถานทูตของประเทศคณุในประเทศที่หมายของคณุ

ชื่อและที่อยู่ขององค์กรพฒันาเอกชน เช่น ศภุนมิติ ในประเทศที่หมายของคณุ
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หนงัสอืเดนิทาง (หากคณุก�าลงัจะเดนิทางไปต่าง
ประเทศ)  

ส�าเนาวซี่าของคณุ 

เงนิสดตดิตวัจ�านวนมากพอส�าหรบัจ่ายเป็นค่าตั๋ว
เดนิทางกลบับ้านหากคณุเกดิประสบปัญหา

ยิ่งคณุมสีิ่งที่เขยีนไว้ในรายการข้างบนนี้หลายรายการ คณุกจ็ะยิ่งปลอดภยั
มากขึ้น

ส�าเนาสญัญาจ้างงานของคณุ 

เขยีนความคดิเหน็ของคณุเพิ่มเตมิในช่องว่างด้านล่างนี้ 

ส�าเนาหนงัสอืเดนิทางของคณุ
 (เกบ็หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิของคณุไว้เสมอ และ
ให้เฉพาะส�าเนาหนงัสอืเดนิทางแก่ผู้อื่นเท่านั้น)

ควรน�าโทรศพัท์มอืถอืตดิตวัไปด้วยหากเป็นไปได้ 
(คณุสามารถซื้อบตัรซมิใหม่ได้เมื่อคณุไปถงึ
ประเทศที่หมายแล้ว)

วซี่าของประเทศที่หมายของคณุ (หากคณุก�าลงัจะ
เดนิทางไปต่างประเทศ)

ความปลอดภัยเมื่อคุณเดินทางไปถึงที่หมาย

ทนัททีี่คณุไปถงึ ให้สอบถามชื่อเมอืงและสถานที่ใกล้เคยีงใน
ละแวกที่คณุอยู่นั้น และศกึษาว่าคณุจะอธบิายให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
คณุก�าลงัอยู่ในสถานที่ใดได้อย่างไร (สิ่งนี้จะช่วยให้คณุสามารถ
อธบิายสถานที่ที่คณุอยู่ได้หากเกดิปัญหาขึ้น)

โทรศพัท์หาครอบครวัของคณุทนัททีี่คณุเดนิทางไปถงึ หนงัสอื
เพื่อนน�าทางปัญญาไว (Smart Navigator Booklet) จะอธบิายแก่
คณุถงึวธิใีนการโทรศพัท์กลบับ้าน) บอกครอบครวัของคณุว่าคณุ
อาศยัอยู่ในสถานที่ใดในตอนนั้น และหากเป็นไปได้ คณุควรให้
หมายเลขโทรศพัท์ของเพื่อนคนหนึ่งของคณุไว้แก่ พวกเขาเพื่อที่
พวกเขาจะสามารถโทรศพัท์หาคณุได้ 

โทรศพัท์หาผู้ปกครองของคณุอย่างสม�่าเสมอ เป็นการดทีี่คณุจะ
นดัแนะกบัผู้ปกครองของคณุว่าจะคณุโทรศพัท์หากพวกเขาในวนั
และเวลาที่แน่นอนวนัใดวนัหนึ่งของทกุสปัดาห์ เพื่อที่ว่าหากว่า
คณุหายไปและไม่โทรศพัท์หาพวกเขา พวกเขาจะรู้ได้ว่าเกดิบาง
สิ่งที่ไม่ดขีึ้นกบัคณุ เล่าให้ผู้ปกครองของคณุฟังหากคณุคดิว่าคณุ
ก�าลงัประสบปัญหา บอกให้ผู้ปกครองของคณุฟังว่าปัญหานั้นคอื
อะไร  

ใช่ ไม่ใช่รายการท่ีต้องตรวจสอบ:
คุณมีเอกสารเหล่าน้ีหรือไม่? 

กาเครื่องหมายถูกสำาหรับข้อที่คุณได้ทำาแล้ว 

เดนิทางไปเยี่ยมดูสถานที่ที่คณุก�าลงัจะไปท�างาน ประเมนิและ
ตดัสนิใจว่าสภาพการท�างานเป็นที่ยอมรบัได้ส�าหรบัคณุหรอืไม่ 
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เดนิดูละแวกพื้นที่ที่คณุอาศยัอยู่ให้ทั่ว ศกึษาที่ตั้งของสถานี
ต�ารวจและสถานรีถประจ�าทาง 

หมั่นตดิต่อกบัผู้ย้ายถิ่นฐานคนอื่นๆ ที่ร่วมเดนิทางมากบัคณุ 
สร้างความสมัพนัธ์แบบเครอืข่ายกบัเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์
เดยีวกนักบัคณุ แต่จดจ�าไว้ด้วยว่า คนหลายคนถูกค้ามนษุย์โดย
คนรู้จกัของพวกเขาเอง 

หากคณุตดัสนิใจที่จะส่งเงนิกลบับ้าน สอบถามเพื่อนของคณุว่ามี
วธิใีดที่ใช้ส่งเงนิทางไกลได้อย่างน่าเชื่อถอื อย่าส่งเงนิโดยใส่ใน
ซองจดหมายเพราะเงนิของคณุอาจถูกขโมยได้  

สอบถามว่ามศีูนย์บรกิารชมุชนหรอืองค์กรพฒันาเอกชนตั้งอยู่ใน
ละแวกพื้นที่หรอืไม่ที่ให้บรกิารแก่ผู้ย้ายถิ่นฐาน หรอืสถานที่ที่ผู้
ย้ายถิ่นฐานสามารถมาพบปะกนั และแวะไปท�าความรู้จกักบั
สถานที่เหล่านั้น 

วิธีโทรศัพท์กลับบ้าน

หากคณุมโีทรศพัท์มอืถอื คณุควรน�าตดิตวัไปด้วยเมื่อคณุย้ายถิ่นฐาน อย่างไร
กต็าม บตัรซมิที่คณุน�ามาด้วยจากประเทศของคณุจะไม่สามารถน�าไปใช้งานใน
ต่างประเทศได้ แต่โดยทั่วไปคณุสามารถซื้อบตัรซมิใหม่ที่เป็นแบบช�าระเงนิล่วง
หน้าเพื่อใส่ในมอืถอืของคณุได้เมื่อคณุเดนิทางไปถงึต่างประเทศแล้ว  

หากคณุไม่มโีทรศพัท์มอืถอื ประทศที่หมายหลายแห่ง เช่น ประเทศไทยหรอืมา
เลยเซยี ต่างมรี้านอนิเตอร์เนท็ที่คณุสามารถจ่ายเงนิเช่าโทรศพัท์เพื่อโทรกลบั
บ้านได้

ในการโทรศัพท์กลับไปยังประเทศของคุณ สิ่งที่ต้องทำาคือ:
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กดหมายเลข: 001
จากนั้นตามด้วย: รหสัประเทศของคณุ
จากนั้นตามด้วย: หมายเลขโทรศพัท์ในประเทศของคณุ โดยตดัตวัเลข 0 ตวั

แรกออก

รหสัประเทศต่างๆ

กัมพูชา: 855  จีน: 86
ลาว: 856   เวียดนาม: 84
ไทย: 66   พม่า: 95

(ส�าหรบัเจ้าหน้าที่ของส�านกังานระดบัชาตขิองศภุนมิติ โปรดจดรหสัประเทศของ
ประเทศทั้งหมดนี้ไว้ แต่เขยีนแถบสเีฉพาะรหสัประเทศของประเทศของคณุเท่านั้น)

001 + รหัสประเทศ + (ตัดเลข 0) + เลขหมาย



ยกตวัอย่างเช่น: หากหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในประเทศกัมพูชา 
คอื 012 820 544 เมื่อคณุต้องการโทรจากประเทศไทย

ยกตวัอย่างเช่น: หากหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในประเทศเวียดนาม  
คอื 018 442211 เมื่อคณุต้องการโทรจากประเทศไทย

กดหมายเลข: 001 855 12 820 544

กดหมายเลข: 001 84 18 442211

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉิน

กัมพูชา

จีน

พนมเปญ  001 (05) 17 276 222

พระตะบอง  001 (05) 17 256 222

บันเตีย เมียนเจย 001 (05) 260 222

เสียมเรียบ  001 (05) 17 258 222

กำาปงธม 001 (05) 17 254 222

กำาปงชนัง 001 (05) 17 326 222

青少年维权	สายด่วนสำาหรับวัยรุ่น 001 (86) 12355

妇女维权 สายด่วนสำาหรับสตร ี 001 (86) 12338

劳动维权	 สายด่วนด้านสิทธิแรงงาน 001 (86) 12333

市长热线 สายด่วนต่อถึงนายกเทศมนตรี 001 (86) 12345

报警热线	 สายด่วนตำารวจ 001 (86) 110

กระทรวงมหาดไทยของจนีให้บรกิารที่พกัพงิฉกุเฉนิในทั่วประเทศจนี ซึ่งผู้ย้าย
ถิ่นฐานสามารถขอรบัความช่วยเหลอืได้
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เวียดนาม

ลาว

เมียนมาร์

หมายเลขโทรศพัท์สามหมายเลขด้านล่างนี้เป็นหมายเลขที่ผู้ย้ายถิ่นฐาน
สามารถใช้โทรเพื่อขอรบัความช่วยเหลอืในกรณฉีกุเฉนิได้

สายด่วนต่อต้านการค้ามนุษย:์ 001 (84) 1 800 1567

ศูนย์ทรัพยากรสำาหรับบุคคลผู้ย้ายถิ่นฐาน (MRC):
001 (84) 3936 6633

แผนกสืบสวนคดีอาชญากรรม (MPS): 001 (84) 694 4037

หมายเลขสายด่วนส�าหรบัผู้ประสบภยัจากการค้ามนษุย์ในประเทศพม่า
ได้แก่ หมายเลข

001 (95)-67-412555 

001 (95)-67-412666 

001 (95)-949-555666 

001 (95)-949-555777 

001 (95)-949-555888 

001 (95)-949-555999

องค์กร UNIAP, UNICEF, IOM, Save the Children, ศภุนมิติ และ AFXB ล้วนมี
โครงการต่อต้านการค้ามนษุย์ทั้งสิ้น

001 (856) 20548

ไทย

ในประเทศไทย ผู้ย้ายถิ่นฐานสามารถโทรศพัท์ไปยงัหมายเลข 1300 เพื่อ
ขอความช่วยเหลอื ในบางจงัหวดั สายด่วนหมายเลขนี้ยงัมลี่ามที่พูดภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้านคอยอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารด้วย

หมายเลข 1191 คอืสายด่วนต�ารวจปราบปรามการค้ามนษุย์

หมายเลข 1417 คอืสายด่วนให้ค�าปรกึษาส�าหรบัวยัรุ่น
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สิ่งที่ควรทำาเมื่อคุณถูกค้ามนุษย์

• หากคณุถูกนกัค้ามนษุย์พาตวัจากสถานที่หนึ่งไปยงัสถานที่อกีแห่งหนึ่ง คณุ
ควรพยายามสอดส่ายสายตามองหาสญัญาณหรอืเครื่องแสดงที่หมายต่างๆ 
พยายามคดิให้ออกว่าคณุก�าลงัอยู่ในสถานที่ใด มองหาสถานรีถไฟ หมายเลข
ถนนบนทางหลวง ชื่อเมอืง หรอือาคารที่โดดเด่นและมคีวามส�าคญั จดจ�า 
รายละเอยีดต่างๆ ไว้ เพื่อที่เมื่อคณุหาทางเข้าถงึโทรศพัท์เพื่อขอความช่วย
เหลอืได้แล้ว คณุจะสามารถบอกผู้รบัสายได้ว่าคณุก�าลงัอยู่ในสถานที่ใด

• หากคณุถูกบงัคบัให้ท�างานหนึ่งโดยคณุไม่เตม็ใจ เช่น งานในซ่องหรอืใน
โรงงาน หาทางรู้ให้ได้ว่าสถานที่ที่คณุถูกกกัตวัไว้นั้นคอืที่ใด และหากสามารถ
ท�าได้โดยไม่มอีนัตราย คณุควรพูดคยุกบัคนรอบๆ ตวัคณุเผื่อว่าพวกเขาจะรู้
ว่าคณุถูกขงัไว้ในสถานที่ใด

• จดจ�าหน้าตาของนกัค้ามนษุย์ไว้
• ถ้าคณุคดิว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการค้ามนษุย์แล้ว คณุควรวางแผนให้ดี

ก่อนลงมอืท�าการใดๆ อย่าให้นกัค้ามนษุย์รู้ว่าคณุคดิว่าคณุก�าลงัถูกค้ามนษุย์ 
เล่นตามเกมของเขา/เธอไปก่อน ขณะเดยีวกนักค็อยมองหาหนทางที่จะหลบ
หนี

• หากคณุถูกค้ามนษุย์เพื่อบงัคบัให้ขายบรกิารทางเพศ คณุจงพยายามโน้มน้าว
ให้ชายที่เป็นลูกค้าของคณุใช้ถงุยางอนามยั

• โทรศพัท์ขอความช่วยเหลอืตามหมายเลขโทรศพัท์ที่เขยีนไว้ในสมดุเพื่อน
น�าทางปัญญาไวฉบบัพกพาของคณุ

• หากคณุตกเป็นเหยื่อของการค้ามนษุย์และถูกให้ท�างานโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง 
และนายจ้างบอกแก่คณุว่าหากคณุท�างานกบัเขา/เธอครบหนึ่งหรอืสองปี คณุ
จะได้รบัเงนิเดอืนก้อนใหญ่ จงอย่าเชื่อนายจ้างของคณุ นกัค้ามนษุย์มกัใช้วธินีี้
เพื่อหลอกลวงผู้ย้ายถิ่นฐาน และที่สดุแล้วผู้ย้ายถิ่นฐานกจ็ะต้องท�างานอย่าง
เหนด็เหนื่อยโดยไม่ได้รบัค่าจ้างเลย
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