การค้ามนุษย์ 101
การคามนษยคออะไร
้ ุ ์ ื
การค้ามนุ ษย์เกย่ี วข้องกับการใช้กาํ ลังข่เู ข็ญ การหลอกลวง หรือการบีบบังคับเพอื่ แลกกับแรงงาน การให้บริการ หรือการขายบริการทางเพศ การทําให้
บุคคลทอ่ี ายุตา่ํ กว่า 18 ปี เข้าไปเกย่ี วข้องกับการขายบริการทางเพศ โดยไม่วา่ จะมีการใช้กาํ ลังข่เู ข็ญ หลอกลวง หรือบีบบังคับหรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็ นการ
ค้ามนุ ษย์ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นั กค้ามนุ ษย์ ใช้หลากหลายวิธี ในการใช้กาํ ลังข่เู ข็ญ หลอกลวง และบีบบังคับเพอ่ื ควบคุมหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ จากผ้ท
ู ต่ี กเป็ นเหยอ่ื โดยรูปแบบดังกล่าวประกอบด้วย การบังคับให้ชําระหนี ้สิน การเสนอโอกาสทํางานท่ี ไม่มจี ริง คําม่น
ั สัญญากับ
ความรักปลอมๆ หรือเพอ่ื ชีวติ ทด่ี กี ว่า การบีบบังคับทางจิตวิทยา และความรุนแรง หรือการข่มข่จู ะใช้ความรุนแรง
่ื คนท่วั ไปมักเข้าใจผิดว่า “การค้ามนุ ษย์” หมาย
อาชญากรรมทเ่ี กย่ี วข้องกับการค้ามนุ ษย์มห
ี ลักเกย่ี วเน่ืองกับการแสวงหาผลประโยชน์ จากบุคคลอน
่ี น่ึงไปยังอีกทห
่ี น่ึง ถึงจะเข้าข่ายผ้ตู กเป็ นเหยอ่ื
ถึงเหยอ่ื จะต้องถูกโยกย้ายจากทห
แต่การค้ามนุ ษย์ ไม่จาํ เป็ นต้องมีการขนย้ายผ้คู นจึงจะถือว่าเป็ น
อาชญากรรม ซ่ึงอาชญากรรมนี ้สามารถกระทําต่อใครก็ ได้ โดยทบ่ี คุ คลน้ันอาจจะไม่ ได้เดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเลยด้วยซ้ํา

ใครเปนเหยอคามนษยบ้
็
ื่ ้ ุ ์ าง
เหยอ่ื ค้ามนุ ษย์นั ้นไม่จาํ กัดวัย ชาติพน
ั ธ์ุ เพศสภาพ เพศ เชือ้ ชาติ สัญชาติ สถานะการเข้าเมือง หรือชนช้ันทางเศรษฐกิจ-สังคม ในหลายๆ กรณี เหยอ่ื จะ
ไม่ออกมาขอความช่วยเหลือเพราะคิดว่าตนเองน้ันอ่อนแอ มีอปุ สรรคด้านภาษา มีความเกรงกลัวเจ้าหน้ าทร่ี กั ษากฎหมาย หรือไม่รวู้ า่ ตนเองเป็ นเหยอ่ื
นั กค้ามนุ ษย์แสวงหาผลประโยชน์ จากความอ่อนแอเหล่านี ้ เพอ่ื ทําให้คนตกเป็ นเหยอ่ื ความเปราะบางทเ่ี กิดขน
ึ ้ ในเด็กน้ัน เช่น การขาดความร้สู ึก
ปลอดภัยในบ้านของตนเองอันเน่ืองมาจากความรุนแรง การทุบตีทาํ ร้าย การปล่อยปละละเลย การเร่รอ่ นไร้บา้ น หรือหนี ออกจากบ้าน และไร้การดูแลท่ี
่ื ๆ สําหรับผู้ ใหญ่และเด็กน้ัน สามารถรวมไปถึงการไร้ความไว้วางใจในสถาบันต่างๆ
เหมาะสมในระบบสวัสดิการเพอ่ื เด็กและเยาวชน ความเปราะบางอน
ของรัฐ ความยากลําบากทางเศรษฐกิจ การปลีกตัวออกจากครอบครัว และ/หรือชุมชน และการพลัดถ่น
ิ อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ
เหยอ่ื ค้ามนุ ษย์นั ้นสามารถพบได้ ในอุตสาหกรรมท้งั ทถ่ี กู ต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยหลักๆ มีดงั นี ้:
• การค้ามนุ ษย์ทางเพศ: การให้บริการทางเพศ, การบริการนวดท่ีผิดกฎหมาย, การชักชวนให้ซือ้ บริการทางเพศนอกสถานท่ี, ซ่องโสเภณี ภายในท่ีพัก
อาศัย บาร์ และคลับเปลือ้ งผ้า การถ่ายทําภาพยนตร์ โป๊ เปลือย การเป็ นทาสทางเพศส่วนบุคคล และการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางเพศทางอินเทอร์เน็ ต
• แรงงานท่ีถูกบังคับ: งานบ้าน (เช่น แม่บ้าน) ทีมงานขายท่ตี อ้ งเดินทางเป็ นประจํา ภัตตาคาร การเร่และการขอทาน เกษตรกรรม (งานในเรือก
สวนไร่นา) บริการด้านความงาม งานก่อสร้าง โรงแรม บริการด้านภูมิทัศน์ การบันเทิง บริการทําความสะอาดเชิงพาณิ ชย์ อุตสาหกรรมการผลิต การ
่ื เริง การป่ าไม้ การดูแลสุขภาพ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และแม้แต่ ในวงการอาชญากรรม (เช่น การค้ายาเสพติดท่ีผิด
ประมง การทําเหมืองแร่ งานรน
กฎหมาย)
การบังคับใช้กฎหมายของ DHS (กระทรวงความม่น
ั คงแห่งมาตุภมู )ิ เพียงอย่างเดียวสามารถระบุเหยอ่ื ค้ามนุ ษย์ทเ่ี ป็ นเด็กหญิง เด็กชาย ผ้ห
ู ญิง และ
ผ้ชู าย ได้จาํ นวนหลายร้อยคน ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี บริการโทรศัพท์สายด่วนรับแจ้งเหตุการค้ามนุ ษย์แห่งชาติ ได้รบั การติดต่อจากผ้คู น
่ี ว่ั สหรัฐอเมริกาปี ละหลายพันคร้งั
จากหลายพน
ื ้ ทท

แลวฉนจะระบการคามนษยไดอยางไร
้ ั
ุ
้ ุ ์ ้ ่
่ี ่อนอยู่ ในทแ่ี จ้ง” การตระหนั กถึงสัญญาณต่างๆ ของเรอ่ื งนี ้เป็ นข้น
การค้ามนุ ษย์มกั จะเป็ น “ส่ิงทซ
ั ตอนแรกในการทจ่ี ะระบุผตู้ กเป็ นเหยอ่ื ตัวบ่งชีเ้ พียง
ตัวเดียวน้ันก็ ไม่สามารถทจ่ี ะพิสูจน์ ได้วา่ กําลังมีการค้ามนุ ษย์เกิดขน
ึ ้ ส่ิงบ่งชีท้ ร่ี ะบุไว้ขา้ งล่างนี ้เป็ นเพียงตัวอย่างจํานวนหน่ึง ทอ่ี าจจะแจ้งให้คณ
ุ ทราบ
ถึงสถานการณ์ การค้ามนุ ษย์ทอ่ี าจเกิดขน
ึ้ :

สภาพการทํางาน

ใช่หรือไม่ ทผ่ี มู้ ี โอกาสตกเป็ นเหยอ่ื ของการค้ามนุ ษย์นั ้น:
• ถูกข่มเหงทางคําพูด หรือทางร่างกาย (โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากผู้ท่ีมีตาํ แหน่ งเหนื อกว่า) ถูกขัดขวางไม่ ให้พักระหว่างการทํางานอย่างเพียงพอ ถูกให้
ทํางานในสภาวะท่ี ไม่ปลอดภัย หรือถูกบังคับให้ทํางานให้ ได้ตามเป้ าท่ีกําหนดไว้ ในแต่ละวัน
• มีช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนานเกินควร และ/หรือในเวลาท่ี ไม่ปกติ
• ตกลงว่าจะทํางานหน่ึง แต่วา่ ร้สู ึกถูกบีบหรือถูกบังคับให้ทํางานอย่างอ่ืน
• ต้องมาพักอาศัยในสถานท่ีทํางานของตน
• ได้รบั ค่าแรงเป็ นยอดท่ีตดิ ลบ หรือต่าํ กว่ายอดท่ีควรได้รบั
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่ี ายจ้าง หรือบุคคลอน
่ื :
ใช่หรือไม่ ทน
้ สุด
• สร้างหนี ้ ให้กับผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือ หรือเพ่ิมยอดหนี ้แบบไม่มีท่ีสิน
• จ่ายค่าจ้างนานๆ คร้งั ไม่จ่ายค่าประกันชดเชยให้ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือบังคับให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือโอนเงินเข้าบัญชีของนายจ้าง
• พาผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือไปธนาคาร และ/หรือใช้บัญชีธนาคารของผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือเอง
• ข่มขู่ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือว่าจะส่งตัวกลับ จับกุมตัวหรือจับเข้าคุก
• ยึดบัตรประจําตัว เอกสารการเดินทาง เงินหรือโทรศัพท์มือถือของผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือไว้
• บังคับ หลอกลวง หรือบีบให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือเข้าไปเก่ียวข้องกับการขายบริการทางเพศ

พฤติกรรมหรือสภาพร่างกาย

ใช่หรือไม่ ทผ่ี ท
ู้ ม่ี ี โอกาสตกเป็ นเหยอ่ื น้ัน:
• มีท่าทีหวาดกลัว กระวนกระวาย ซึมเศร้า ยอมจํานน เคร่งเครียด หรือวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในท่ีทํางาน หรือกับบุคคลท่ีพวกเขาร้จู ัก
• บ่ายเบ่ียงให้ผู้อ่ืนพูดแทนตน และหลบตาผู้อ่ืน
• มีรอ่ งรอยการถูกทําร้ายร่างกาย และ/หรือทางเพศ การจํากัดการเคล่ือนไหวทางร่างกาย การคุมขัง หรือการทรมาน
• มีรอ่ งรอยถูกทําร้าย ถูกบังคับให้อดอาหาร อดน้ํา อดนอน ขาดการดูแลทางการแพทย์ ส่ิงจําเป็ นต่อชีวติ หรือของใช้ส่วนตัวอ่ืนๆ

พฤติกรรมทางสังคมของนั กค้ามนุ ษย์

ใช่หรือไม่ ทบ่ี คุ คลน้ัน:
• จํากัดไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือ ติดต่อกับเพ่ือนหรือครอบครัว
• จํากัดไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือใช้ส่ือสังคม และ/หรือคอยสอดแนม หรือจับตาดูบัญชี โปรไฟล์ของผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือ
• ขัดขวางไม่ ให้ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือเข้าสังคม หรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
• ขัดขวางไม่ ให้เด็กๆ ไปโรงเรียน และบังคับให้พวกเขาทํางาน
้ ท่ีจํากัด
• จัดให้คนจํานวนมากอยู่ ในสถานท่ีสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสภาพย่ําแย่และพืน
• คอยจับตามองหรือประกบตัวผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือตลอดเวลา
• ข่มขู่ผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือ หรือครอบครัวของพวกเขาว่าจะได้รบั อันตราย หากพวกเขาหนี หรือออกจากงาน
• โพสต์เนื ้อหาท่ีเป็ นภัยทางออนไลน์ เก่ียวกับผู้ท่ีมี โอกาสตกเป็ นเหย่ือ เพ่ือบังคับให้พวกเขากระทําการท่ีเก่ียวข้องกับการขายบริการทางเพศ

ผ้เู ยาว์:

• บุคคลท่ีมีอายุตา่ํ กว่า 18 ปี เก่ียวข้องกับการขายบริการทางเพศ ใช่หรือไม่
• การเป็ นต้นเหตุให้บุคคลท่ีอายุตา่ํ กว่า 18 ปี กระทําการท่ีเก่ียวข้องกับการขายบริการทางเพศ โดยอาจมีการใช้กําลัง หลอกลวง บีบบังคับ หรือไม่
ก็ตาม ก็ถือว่าเข้าข่ายการค้ามนุ ษย์ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉนควรทาอะไรตอไป
ั
ํ
่
หากตอบว่า “ ใช่” ตามคําถามข้อใดๆ ด้านบน:
• ให้รายงานกรณี ตอ้ งสงสัยว่ามีการค้ามนุ ษย์ตอ่ บริการสายด่วนของ Homeland Security Investigations (หน่ วยสืบสวน
เพ่ือความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ) ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1-866-347-2423 หรือทางเว็บไซต์ www.ice.gov/tips
• ขอรับความช่วยเหลือจากบริการสายด่วนรับแจ้งเหตุการค้ามนุ ษย์แห่งชาติท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 1-888-373-7888 หรือ
พิมพ์ข้อความว่า HELP หรือ INFO ไปท่ี 233733 (BEFREE)
• หากคุณมีข้อมูลเก่ียวกับสินค้าท่ีผลิตจากการบังคับใช้แรงงาน และมีปลายทางสําหรับการนํ าเข้ามายังประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้แจ้งข้อมูลแก่ CBP (สํานั กงานศุลกากรและป้ องกันพรหมแดน) ท่ีเว็บไซต์ www.eallegations.cbp.gov
และ HSI (หน่ วยสืบสวนเพ่ือความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ) ท่ีเว็บไซต์ ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
โปรดจําไว้วา่ :
• ผู้ท่ีตกเป็ นเหย่ือของการค้ามนุ ษย์นั ้นได้เจอกับประสบการณ์ ท่ีบอบช้ําและอันตรายอันใหญ่หลวง เหย่ืออาจไร้ความ
สามารถหรือถูกขัดขวางไม่ ให้ขอความช่วยเหลือ เน่ืองจากสภาพการณ์ ของความอ่อนแอท่ีประสบอยู่ จึงสําคัญอย่างย่ิงท่ี
จะต้องปฏิบัตติ อ่ เหย่ือด้วยความเอาใจใส่ ให้เกียรติ และรีบขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ ใจว่า
เหย่ือจะได้รบั การตอบรับท่ี ให้ความสําคัญกับตัวเหย่ือเองเป็ นอันดับแรก และมี โอกาสได้เล่าถึงความเจ็บปวดของตน
• เย่ียมชมเว็บไซต์ DHS.gov/BlueCampaign เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการต่อสู้กับการค้ามนุ ษย์
• อ่าน DHS Strategy to Combat Human Trafficking, the Importation of Goods Produced with Forced Labor,
and Child Sexual Exploitation

