
การคา้มนุษย ์101 
การคามนษยคออะไร ้ ุ ์ ื

การคา้มนุษยเ์ก่ยีวขอ้งกบัการใช้กาํลงัข่เูข็ญ การหลอกลวง หรอืการบบีบงัคบัเพ่อืแลกกบัแรงงาน การให้บรกิาร หรอืการขายบรกิารทางเพศ การทาํให ้
บคุคลท่อีายตุ่าํกวา่ 18 ปี เขา้ไปเก่ยีวข้องกบัการขายบรกิารทางเพศ โดยไมว่า่จะมกีารใช้กาํลังข่เูข็ญ หลอกลวง หรอืบบีบงัคบัหรอืไมก็่ตาม ถือวา่เป็นการ 
คา้มนุษยภ์ายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา นักคา้มนุษย์ ใช้หลากหลายวธิี ในการใช้กาํลังข่เูข็ญ หลอกลวง และบบีบงัคบัเพ่อืควบคมุหรอื 
แสวงหาผลประโยชน์จากผ้ทีู่ตกเป็นเหย่อื โดยรปูแบบดงักลา่วประกอบดว้ย การบงัคบัใหชํ้าระหนี้สิน การเสนอโอกาสทํางานที่ไมม่จีรงิ คาํมั่นสัญญากบั 
ความรกัปลอมๆ หรอืเพ่อืชีวติท่ดีกีวา่ การบบีบงัคบัทางจติวทิยา และความรนุแรง หรอืการขม่ข่จูะใช้ความรนุแรง 
อาชญากรรมท่เีก่ยีวขอ้งกบัการคา้มนุษยม์หีลกัเก่ยีวเนื่องกบัการแสวงหาผลประโยชน์จากบคุคลอ่นื คนทั่วไปมักเขา้ใจผิดวา่ “การคา้มนุษย”์ หมาย 
ถงึเหย่อืจะตอ้งถกูโยกยา้ยจากท่หีนึ่งไปยงัอกีท่หีนึ่ง ถงึจะเขา้ขา่ยผ้ตูกเป็นเหย่อื แตก่ารคา้มนุษย์ ไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารขนย้ายผ้คูนจงึจะถือวา่เป็น 
อาชญากรรม ซึ่งอาชญากรรมนี้สามารถกระทาํตอ่ใครก็ ได้ โดยท่บีคุคลนั้นอาจจะไม่ ไดเ้ดนิทางออกจากบ้านเกดิเมอืงนอนของตนเลยดว้ยซ้ํา 

ใครเปนเหยอคามนษยบา้ง ็ ่ื ้ ุ ์
เหย่อืคา้มนุษยนั้์นไมจ่าํกดัวยั ชาตพินัธ์ ุเพศสภาพ เพศ เช้ือชาต ิสัญชาต ิสถานะการเข้าเมือง หรอืชนช้ันทางเศรษฐกิจ-สังคม ในหลายๆ กรณี เหย่อืจะ 
ไมอ่อกมาขอความช่วยเหลอืเพราะคดิวา่ตนเองนั้นอ่อนแอ มอีปุสรรคดา้นภาษา มีความเกรงกลัวเจา้หน้าที่รกัษากฎหมาย หรอืไมร่้วูา่ตนเองเป็นเหย่อื 
นักคา้มนุษยแ์สวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอเหลา่นี้ เพ่อืทาํให้คนตกเป็นเหย่อื ความเปราะบางที่เกดิข้นึในเด็กนั้น เช่น การขาดความร้สึูก 
ปลอดภยัในบา้นของตนเองอนัเนื่องมาจากความรนุแรง การทบุตทีาํรา้ย การปล่อยปละละเลย การเรร่อ่นไรบ้า้น หรอืหนีออกจากบา้น และไรก้ารดแูลท ี่
เหมาะสมในระบบสวสัดกิารเพ่อืเด็กและเยาวชน ความเปราะบางอ่นืๆ สําหรบัผู้ ใหญแ่ละเด็กนั้น สามารถรวมไปถึงการไรค้วามไวว้างใจในสถาบนัตา่งๆ 
ของรฐั ความยากลาํบากทางเศรษฐกจิ การปลกีตวัออกจากครอบครวั และ/หรอืชมุชน และการพลัดถ่นิอนัเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิ
เหย่อืคา้มนุษยนั้์นสามารถพบได้ ในอตุสาหกรรมท้งัท่ถีกูตอ้งตามกฎหมายและผดิกฎหมาย โดยหลกัๆ มดีงันี้: 
• การคา้มนุษย์ทางเพศ: การให้บรกิารทางเพศ, การบรกิารนวดที่ผิดกฎหมาย, การชักชวนให้ซ้ือบรกิารทางเพศนอกสถานท่ี, ซ่องโสเภณีภายในท่ีพัก 

อาศัย บาร ์และคลับเปล้ืองผ้า การถ่ายทําภาพยนตร์ โป๊เปลือย การเป็นทาสทางเพศส่วนบุคคล และการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางเพศทางอินเทอรเ์น็ต 
• แรงงานที่ถูกบังคบั: งานบ้าน (เช่น แม่บ้าน) ทีมงานขายที่ตอ้งเดนิทางเป็นประจํา ภัตตาคาร  การเรแ่ละการขอทาน เกษตรกรรม (งานในเรอืก 

สวนไรน่า) บรกิารดา้นความงาม งานก่อสรา้ง โรงแรม บรกิารดา้นภูมิทัศน์ การบันเทิง บรกิารทําความสะอาดเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมการผลิต การ 
ประมง การทําเหมืองแร ่งานร่นืเรงิ การป่าไม้ การดแูลสุขภาพ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และแม้แต่ ในวงการอาชญากรรม (เช่น การคา้ยาเสพตดิท่ีผิด 
กฎหมาย) 

การบงัคบัใช้กฎหมายของ DHS (กระทรวงความม่นัคงแหง่มาตภุมู)ิ  เพยีงอยา่งเดยีวสามารถระบุเหยื่อคา้มนุษยท์่เีป็นเด็กหญงิ เด็กชาย ผู้หญิง และ 
ผ้ชูาย ไดจ้าํนวนหลายรอ้ยคน ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในแตล่ะปี บรกิารโทรศัพทส์ายดว่นรบัแจง้เหตกุารคา้มนุษยแ์หง่ชาต ิ ไดร้บัการตดิตอ่จากผู้คน 
จากหลายพ้นืท่ที่วัสหรฐัอเมรกิาปีละหลายพนัคร ้งั 

แลวฉนจะระบการคามนษยไดอยางไร ้ ั ุ ้ ุ ์ ้ ่
การคา้มนุษยม์กัจะเป็น “สิ่งท่ซ่ีอนอยู่ ในท่แีจง้” การตระหนักถงึสัญญาณตา่งๆ ของเร่อืงนี้เป็นข้นัตอนแรกในการที่จะระบผุ้ตูกเป็นเหย่อื ตวับง่ช้ีเพยีง 
ตวัเดยีวนั้นก็ ไมส่ามารถท่จีะพสูิจน์ ไดว้า่กาํลงัมกีารคา้มนุษยเ์กดิข้นึ สิ่งบง่ช้ีท่รีะบไุวข้า้งล่างนี้เป็นเพยีงตวัอยา่งจาํนวนหนึ่ง ท่อีาจจะแจ้งใหค้ณุทราบ 
ถงึสถานการณ์การคา้มนุษยท์่อีาจเกดิข้นึ: 

สภาพการทํางาน 
ใช่หรอืไม ่ท่ผี้มูี โอกาสตกเป็นเหย่อืของการคา้มนุษยนั้์น: 
• ถูกข่มเหงทางคาํพูด หรอืทางรา่งกาย (โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากผู้ที่มีตาํแหน่งเหนือกวา่) ถูกขัดขวางไม่ ให้พักระหวา่งการทํางานอย่างเพียงพอ ถูกให ้

ทํางานในสภาวะที่ ไม่ปลอดภัย หรอืถูกบังคบัให้ทํางานให้ ไดต้ามเป้าที่กําหนดไว้ ในแตล่ะวนั 
• มีชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานเกินควร และ/หรอืในเวลาท่ี ไม่ปกต ิ
• ตกลงวา่จะทํางานหนึ่ง แตว่า่ร้สึูกถูกบีบหรอืถูกบังคบัให้ทํางานอย่างอ่ืน 
• ตอ้งมาพักอาศัยในสถานที่ทํางานของตน 
• ไดร้บัคา่แรงเป็นยอดท่ีตดิลบ หรอืต่าํกวา่ยอดที่ควรไดร้บั 
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ใช่หรอืไม ่ท่นีายจา้ง หรอืบคุคลอ่นื: 
• สรา้งหนี้ให้กับผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือ หรอืเพ่ิมยอดหนี้แบบไม่มีท่ีส้ินสุด 
• จ่ายคา่จ้างนานๆ คร ้งั ไม่จ่ายคา่ประกันชดเชยให้ตามที่กฎหมายกําหนด หรอืบังคบัให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือโอนเงินเข้าบัญชีของนายจ้าง 
• พาผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือไปธนาคาร และ/หรอืใช้บัญชีธนาคารของผู้ที่มี โอกาสตกเป็นเหย่ือเอง 
• ข่มขู่ผู้ที่มี โอกาสตกเป็นเหย่ือวา่จะส่งตวักลับ จับกุมตวัหรอืจับเข้าคกุ 
• ยึดบัตรประจําตวั เอกสารการเดนิทาง เงินหรอืโทรศัพท์มือถือของผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือไว ้
• บังคบั หลอกลวง หรอืบีบให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือเข้าไปเก่ียวข้องกับการขายบรกิารทางเพศ 

พฤตกิรรมหรอืสภาพรา่งกาย 
ใช่หรอืไม ่ท่ผี้ทู่มีี โอกาสตกเป็นเหย่อืนั้น: 
• มีท่าทีหวาดกลัว กระวนกระวาย ซึมเศรา้ ยอมจํานน  เครง่เครยีด หรอืวติกกังวล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในที่ทํางาน หรอืกับบุคคลท่ีพวกเขาร้จูัก 
• บ่ายเบ่ียงให้ผู้อ่ืนพูดแทนตน และหลบตาผู้อื่น 
• มีรอ่งรอยการถูกทํารา้ยรา่งกาย และ/หรอืทางเพศ การจํากัดการเคล่ือนไหวทางรา่งกาย การคมุขัง หรอืการทรมาน 
• มีรอ่งรอยถูกทํารา้ย ถูกบังคบัให้อดอาหาร อดนํ้า อดนอน ขาดการดแูลทางการแพทย์ สิ่งจําเป็นตอ่ชีวติ หรอืของใช้ส่วนตวัอ่ืนๆ 

พฤตกิรรมทางสังคมของนักคา้มนุษย ์
ใช่หรอืไม ่ท่บีคุคลนั้น: 
• จํากัดไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือ ตดิตอ่กับเพ่ือนหรอืครอบครวั 
• จํากัดไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือใช้สื่อสังคม และ/หรอืคอยสอดแนม หรอืจับตาดบูัญชี โปรไฟล์ของผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือ 
• ขัดขวางไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือเข้าสังคม หรอืเข้ารว่มพิธีกรรมทางศาสนา 
• ขัดขวางไม่ ให้เด็กๆ ไปโรงเรยีน และบังคบัให้พวกเขาทํางาน 
• จัดให้คนจํานวนมากอยู่ ในสถานท่ีสถานท่ีหนึ่งท่ีมีสภาพย่ําแย่และพ้ืนท่ีจํากัด 
• คอยจับตามองหรอืประกบตวัผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหย่ือตลอดเวลา 
• ข่มขู่ผู้ที่มี โอกาสตกเป็นเหย่ือ หรอืครอบครวัของพวกเขาวา่จะไดร้บัอันตราย หากพวกเขาหนีหรอืออกจากงาน 
• โพสตเ์นื้อหาท่ีเป็นภัยทางออนไลน์เกี่ยวกับผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็นเหยื่อ เพ่ือบังคบัให้พวกเขากระทําการท่ีเก่ียวข้องกับการขายบรกิารทางเพศ 

ผ้เูยาว:์ 
• บุคคลท่ีมีอายุต่าํกวา่ 18 ปี เก่ียวข้องกับการขายบรกิารทางเพศ ใช่หรอืไม ่

• การเป็นตน้เหตใุห้บุคคลที่อายุต่าํกวา่ 18 ปี กระทําการที่เก่ียวข้องกับการขายบรกิารทางเพศ โดยอาจมีการใช้กําลัง หลอกลวง บีบบังคบั หรอืไม ่
ก็ตาม ก็ถือวา่เข้าข่ายการคา้มนุษย์ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ฉนควรทาอะไรตอไป ั ํ ่
หากตอบวา่ “ ใช่” ตามคาํถามข้อใดๆ ดา้นบน: 

• ให้รายงานกรณีตอ้งสงสัยวา่มีการคา้มนุษย์ตอ่บรกิารสายดว่นของ Homeland Security Investigations (หน่วยสืบสวน 
เพ่ือความมั่นคงแห่งมาตภุูมิ) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-866-347-2423 หรอืทางเวบ็ไซต์ www.ice.gov/tips 

• ขอรบัความช่วยเหลือจากบรกิารสายดว่นรบัแจ้งเหตกุารคา้มนุษย์แห่งชาตทิ่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1-888-373-7888 หรอื 
พิมพ์ข้อความวา่ HELP หรอื INFO ไปท่ี 233733 (BEFREE) 

• หากคณุมีข้อมูลเก่ียวกับสินคา้ท่ีผลิตจากการบังคบัใช้แรงงาน และมีปลายทางสําหรบัการนําเข้ามายังประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา ให้แจ้งข้อมูลแก่ CBP (สํานักงานศลุกากรและป้องกันพรหมแดน) ท่ีเวบ็ไซต์ www.eallegations.cbp.gov 
และ HSI (หน่วยสืบสวนเพ่ือความม่ันคงแห่งมาตภุูมิ) ท่ีเวบ็ไซต์ ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov 

โปรดจาํไวว้า่: 
• ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการคา้มนุษย์นั้นไดเ้จอกับประสบการณ์ท่ีบอบช้ําและอันตรายอันใหญ่หลวง เหย่ืออาจไรค้วาม 

สามารถหรอืถูกขัดขวางไม่ ให้ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพการณ์ของความอ่อนแอท่ีประสบอยู่ จึงสําคญัอย่างย่ิงท ี่
จะตอ้งปฏิบัตติอ่เหยื่อดว้ยความเอาใจใส่ ให้เกียรต ิและรบีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ ใจวา่ 
เหยื่อจะไดร้บัการตอบรบัท่ี ให้ความสําคญักับตวัเหย่ือเองเป็นอันดบัแรก และมี โอกาสไดเ้ล่าถึงความเจ็บปวดของตน 

• เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ DHS.gov/BlueCampaign เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเตมิในการตอ่สู้กับการคา้มนุษย ์
• อ่าน DHS Strategy to Combat Human Trafficking, the Importation of Goods Produced with Forced Labor, 

and Child Sexual Exploitation 

https://������������DHS.gov/BlueCampaign
mailto:�������ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
https://�������www.eallegations.cbp.gov
https://������������www.ice.gov/tips
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
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