คู่มือผู้ปกครองสำ�หรับลูกวัยรุ่น

การค้ามนุษย์คืออะไร?
ความหมาย
การค้ามนุษย์คือ การจัดหา การควบคุม และการใช้ประโยชน์จากร่างกายและแรงงานของคน สิ่งนี้คือการค้าทาสยุคใหม่ที่ส่งผล
กระทบ ต่อชายหนุ่ม หญิงสาวและเด็กทั่วโลก และยังเกิดขึ้นในชุมชนของเราเช่นเดียวกัน
ปัจจัยบ่งชี้
สัญญาณและข้อบ่งบอกที่แสดงให้เห็นว่า เป็นไปได้ที่ลูกของคุณจะถูกค้าหรือถูกล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์
•
•
•
•
•

การแสดงออกซึ่งดูหยาบคายจนผิดปกติ และ/หรือพูดถึงเรื่องเพศบ่อย ๆ หรือใช้คำ�ที่โตเกินวัย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการเรียน ลักษณะนิสัย หรือการแต่งกาย
การมีเพื่อนใหม่ หลายครั้งคือเพื่อนที่อายุมากกว่า หรือมี “แฟน” ที่อายุมากกว่าอย่างชัดเจน
มีของใหม่ที่ตามปกติแล้วไม่อาจมีได้ หรือเป็นของที่คุณไม่ได้ซื้อให้ (เช่น โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าใหม่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บ หรือสินค้าดิจิตัลอย่างเช่นสินค้าในเกมส์ หรือเกมออนไลน์)
พูดคุยออนไลน์บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม หรือในวีดีโอเกมอยู่บ่อย ๆ (หลายครั้งจะพยายามปกปิดพฤติกรรมนี้)

สถานที่
สถานที่ซึ่งวัยรุ่นถูกชักจูงไปสู่การค้ามนุษย์นั้นได้แก่ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม การสื่อสารสดผ่านวีดิโอเกม ห้องสนทนาออนไลน์ บ้าน
เพื่อน งานเลี้ยง และงานซึ่งมุ่งเป้าไปที่เด็กวัยรุ่น (เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์)

ถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้ง
มูลนิธิสายเด็ก 1387 (Childline Thailand Foundation)
ให้บริการสายด่วนช่วยเหลือเด็ก
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
ด้วยเบอร์ที่สามารถจดจำ�ได้ง่ายคือ 1387
เว็บไซต์ www.childlinethailand.org

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์ www.1300thailand.m-society.go.th
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พูดคุยกับลูกวัยรุ่น
จะพูดคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องการค้ามนุษย์ได้อย่างไร
การสื่อสารแบบเปิดกว้างและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ถือเป็นกุญแจสำ�คัญของการป้องกันลูกวัยรุ่นของคุณ
สนับสนุนลูกวัยรุน่ ของคุณให้ปกป้องตัวเองโดยการสร้างความไว้วางใจ เพือ่ ทีเ่ ขาจะรูว้ า่ เขาสามารถเข้ามาหาคุณหากมีเรือ่ งทีเ่ ขากังวล เรือ่ ง ที่
อ่อนไหว และประสบการณ์ทเ่ี ขาพบเจอ เป้าหมายคือเพือ่ ทีจ่ ะสร้างสถานทีป่ ลอดภัย ทีล่ กู วัยรุน่ ของคุณรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะพูดถึงเรือ่ งอะไรก็ได้
พูดว่า: “ไม่มีเรื่องอะไรที่ลูกเล่าแล้วจะทำ�ให้แม่/พ่อประหลาดใจ ต่อให้ลูกคิดว่ามันแย่ขนาดไหนก็ตาม อย่ากลัวที่จะเล่าเรื่องราวที่เลว
ร้าย หรือเรื่องที่ลูกทำ�สิ่งผิดกฎ หรือเรื่องที่ลูกขัดคำ�สั่งแม่/พ่อ แม่/พ่อเป็นห่วง เพราะว่ามีคนที่อาจทำ�ทีว่าห่วงใยและต้องการให้สิ่งที่ดี
แก่ลูก แต่นั่นเป็นเพียงวิธีที่จะหลอกให้ลูกทำ�บางอย่างที่เห็นแก่ตัวให้เขาเท่านั้น อาจจะมีบางครั้งที่ลูกได้พบใครสักคนที่สัญญาว่าจะรัก
ลูก ซื้อของให้ลูก หรือรับฟัง แต่แล้วกลับขอให้ลูกทำ�บางอย่างที่ลูกไม่สะดวกใจจะทำ� ทีนี้ลูกก็อาจจะกลัวที่จะบอกแม่/พ่อ เมื่อสิ่งนั้น
เกิดขึ้น แม่/พ่ออยู่ตรงนี้เพื่อลูก และอยากจะช่วยแนะนำ�ลูก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม แม่/พ่ออยากช่วยลูกให้หลีกเลี่ยงความอึดอัด
คับข้องใจหรือสถานการณ์ที่อันตราย แม่/พ่ออยากให้ลูกรู้สึกปลอดภัย เรามาคุยกันเถอะ”
มีหัวข้ออะไรบ้างที่คุณนำ�ขึ้นมาพูดกับลูกวัยรุ่นได้
ค่านิยมส่วนตัว
อธิบายว่าร่างกายไม่ได้มีไว้เพื่อให้ได้มาหรือมีไว้เพื่อแลกกับ
บางสิ่งบางอย่าง (เช่น การเปิดเผยบางส่วนของร่างกายเพื่อ
แลกกับเงินทองหรือสิ่งของ)
ขอบเขตส่วนตัว
พูดคุยถึงสิทธิที่เขามีต่อขอบเขตของตนเอง และวิธีสร้าง
ขอบเขตนี้ให้คนอื่นรับรู้เพื่อให้ตัวเขาเองรู้สึกสบายใจ ควรที่จะ
อธิบายว่า บางครั้งอาจมีคนบางคนพยายามทดสอบขอบเขต
ส่วนตัวของเขา
ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ แข็ ง แกร่ ง
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่
ไม่แข็งแกร่ง ยกตัวอย่างเช่น อธิบายว่าในความสัมพันธ์ที่
ยึดมั่นและแข็งแกร่งนั้น คู่รักไม่ควรร้องขอให้คุณทำ�อะไร
ที่รู้สึกไม่สบายใจที่จะทำ� หรือแยกคุณออกจากครอบครัว
และเพื่อน ๆ
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มาตรการป้องกันความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน: ส่งเสริมลูกวัยรุ่นของคุณให้สามารถปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ เตือนว่าพวกเขามีสิทธิที่จะพูดคำ�ว่าไม่กับใครก็ได้ ถ้า
รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือกำ�ลังรู้สึกกดดันหรือไม่สบายใจ
บทสนทนาออนไลน์ที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย: พูดคุยถึงวิธีการที่คนอื่นสามารถล่อลวงพวกเขาในโลกออนไลน์หรือผ่านทางโซเชียล
(หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้นำ�ไปใช้กับบทสนทนารูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน)

“คนทุกคนใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียโฆษณา จัดหา และซื้อประสบการณ์ทาง
เพศกับผู้เยาว์ได้ อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย เอื้อให้ผู้แสวงหา
ประโยชน์และผู้ค้ามนุษย์เข้าถึงเหยื่อได้มากกว่าในอดีต ซึ่งนั่นอาจทำ�ให้เหยื่อตก
อยู่ในความเสี่ยงและอันตรายที่มากกว่า”1
1

The United States Department of Justice, “Child Sex Trafficking,” 2017, https://www.justice.gov/criminal-ceos/child-sex-trafficking
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เกร็ดความรู้เรื่องความปลอดภัยในโลก
ออนไลน์เพื่อการพูดคุยกัน
สถานะและสถานที่
• ใช้ชื่อหน้าจอ (screen name) ที่แตกต่างจากชื่อจริง
• หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตน (เช่น รูปภาพที่ถ่ายหน้าบ้าน หรือสถานที่ซึ่งคุณไปบ่อยครั้ง)
• บล็อกบุคคลที่ทำ�ให้คุณรู้สึกอึดอัด หรือคอยส่งข้อความสื่อสารแบบที่คุณไม่ต้องการหาคุณอยู่เรื่อย ๆ
รูปภาพ
•
•
•
•

จำ�ไว้ว่ารูปที่คุณโพสต์ออนไลน์จะไม่มีวันลบออกได้เลย
รูปภาพและภาพจับหน้าจอ (screenshot) ถูกบันทึกและเผยแพร่ได้ง่าย
ถามตัวเองก่อนส่งภาพว่า “โอเคไหมถ้าทุกคนในโรงเรียนจะเห็นภาพนี้”
บอกใครสักคนถ้าคุณได้รับรูปภาพซึ่งมีข้อมูลที่คุณไม่ต้องการ

เว็บไซต์สาธารณะ
•
•
•

พูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ที่ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยกับไม่ปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจหรือไม่รู้จักในห้องสนทนา หรือผ่านทางแอปข้อความส่วนตัว
จำ�ไว้ว่าคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าใครคือคนที่อยู่อีกด้านของหน้าจอ จุดประสงค์ของพวกเขาอาจแตกต่างจากสิ่งที่เขาบอกคุณ

เส้นทางที่ปลอดภัย
• ศีกษาเส้นทางการเดินทางของลูกคุณ และพูดคุยถึงสถานที่รวมถึงวิธีการที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงอันตราย
• กำ�หนดสถานที่ปลอดภัยและบุคคลซึ่งไว้ใจได้ที่จะโทรหา ถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจ
• ให้แน่ใจว่าลูกวัยรุ่นของคุณรู้ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน กับที่อยู่สถานที่ปลายทางซึ่งเขากำ�ลังจะไป เผื่อว่าต้องให้ไปรับกลับเพราะ
รู้สึกอึดอัด
• ให้ลูกวัยรุ่นของคุณแชร์สถานที่ซึ่งเขาไปบนโทรศัพท์มือถือ
ความปลอดภัยโดยการรวมกลุ่ม: ให้ลูกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มให้มากที่สุด และเตือนเสมอว่าไม่ให้นั่งรถไปกับคนที่ไม่รู้จัก
หรือใครก็ตามที่เขาไม่ไว้ใจ หรือบุคคลที่ทำ�ให้เขาไม่สบายใจ
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มาตรการใดที่ฉันสามารถนำ�มาใช้เพื่อปกป้องลูกจากการค้ามนุษย์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูก
สังเกตกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ของลูกคุณ
ให้ความสนใจแก่ของใช้ส่วนตัวของลูกวัยรุ่น และตั้งคำ�ถามเมื่อเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋าสตางค์ เครื่อง
สำ�อางค์ หรือสิ่งของราคาแพงที่คุณไม่ได้ซื้อให้ และลูกวัยรุ่นของคุณก็ไม่สามารถซื้อมันได้เองด้วย
รู้ว่าลูกคุณใช้เวลาอยู่กับใครและส่งข้อความถึงใครบ้าง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและปลอดภัยกับลูกวัยรุ่นของคุณ เพื่อที่เขาจะได้สื่อสารและเข้าหาคุณเมื่อมีเหตุการณ์ที่อึดอัด
ใจหรือไม่ปลอดภัย
จัดทำ�แผนการติดต่อ ซึ่งรวมเอาวิธีที่ลูกวัยรุ่นของคุณจะขอความช่วยเหลือจากคุณได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำ�ให้อึดอัด
ใจ (โดยไม่ต้องตกอยู่ในปัญหา)
มั่นใจว่าลูกวัยรุ่นของคุณสามารถจำ�เบอร์โทรศัพท์ 2-3 เบอร์ของผู้ใหญ่ที่เขาไว้ใจได้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
ให้แนวทางปฏิบัติสำ�หรับมาตรการปลอดภัยทางออนไลน์ (เช่น กำ�หนดบริเวณที่สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในบ้าน การ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย)
เพิ่มหมายเลขสายด่วนช่วยเหลือการค้ามนุษย์ในรายชื่อเบอร์โทรบนโทรศัพท์ของคุณ (และโทรศัพท์ของลูกด้วย)
บอกลูกของคุณว่าถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เขาต้องโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 191

สำ�หรับแหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการค้าเด็ก เข้าไปที่:
A21.ORG/EDUCATION-RESOURCES
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