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วนัที ่20 กรกฎาคม 2561 

 
                                                 

จดหมายเปิดผนกึถงึ  องคก์ร Lift International (NVADER) 

 

เรือ่ง     เหตกุารณ์องคก์รตอ่ตา้นการคา้มนุษยต์า่งชาต ิLift International(NVADER) 

           กระท าความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิและเด็ก 

เรยีน     องคก์ร Lift International 

 

 อา้งจากข่าวที่น าเสนอเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีเหตุการณ์      

“ล่อซื้อ” จับรา้นคาราโอเกะเเห่งหนึ่งใน จ.ฉะเชิงเทรา พบหญิงสัญชาติเมียนมาร์ 6 คน

คา้ประเวณีและพบวา่มเียาวชนหญงิอายตุ ่ากวา่ 18 ปีอยู ่1 คน องคก์รคา้มนุษยด์ังกลา่วใชเ้วลา

ในการแฝงตัวกว่า 1 เดือน ก่อนการจับกุม ซึ่งพบว่ามีอีกหลายเหตุการณ์ที่องค์กร Lift 

International ยังใชว้ธิกีาร “ลอ่ซือ้” ในการปฏบิัตติามเป้าหมาย ซึง่การกระท าดังกลา่วไดส้ง่ผล

กระทบตอ่ผูห้ญงิและเด็กทัง้ทางตรงและทางออ้มซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ 

การ “ล่อซื้อ” เป็นวธิกีารทีใชพ้สิูจน์ความผดิเพื่อจับกุม โดยใหส้ายลับแฝงตัวเขา้ไป      

ตีสนิทใหไ้วใ้จก่อนล่อซื้อและจับกุม พนักงานบรกิารหญิงเห็นว่า การล่อซื้อเป็นเสมือนการ   

“ลอ่ใหก้ระท าผดิ” การลอ่ซือ้พนักงานบรกิารเป็นประเด็นหว่งใยดา้นสทิธมินุษยชนมานาน ตัง้แต ่

ปี พ.ศ.2546 และในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัต ิต่อสตรี 

(CEDAW) มขีอ้กังวลวา่ “พนักงานบรกิาร” ที่ถูกจับกุมและปฏบิัตอิย่างดูหมิน่ ในการใชก้ าลัง

รุนแรงบุกเขา้ตรวจคน้สถานบรกิาร และตกเป็นเป้าการล่อซือ้ ซึง่คณะกรรมการ CEDAW ได ้

เสนอใหรั้ฐบาลไทย ยตุวิธิกีาร “ลอ่ซือ้”ทันท ีและการลอ่ซือ้ผูห้ญงิและเด็กผดิตอ่จรรยาบรรณใน

การปฏบิัตงิานขององค์กรต่างชาตทิี่ท างานดา้นการคา้มนุษย์ 2561 (Code of Conduct for 

Foreign NGOs )1 และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก 

ในวันที่ 1 มถิุนายน 2561 ในงานเสวนา “จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปีแกไ้ขปัญหาการคา้

มนุษยห์รอืยัง?” โดยมลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ คณุอังคณา นีละไพจติร คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

ไดแ้สดงความเห็นวา่  “การล่อซือ้พนักงานบรกิาร ถอืเป็นการล่วงละเมดิสทิธคิวามเป็นสว่นตัว

ของบุคคล (Right to Privacy) ไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารล่อซือ้ ซึง่การหาหลักฐานการคา้มนุษย์

สามารถใชว้ธิอีืน่ได ้เพราะตามกฎหมายสามารถใชอ้งคป์ระกอบอืน่ในการเอาผดิผูก้ระท าผดิได”้ 

แต่พบวา่องคก์ร Lift International ยังคงใชว้ธิกีาร “ล่อซือ้” มาอย่างตอ่เนื่อง โดยไม่ค านงึถงึ

ศักดิศ์รขีองผูห้ญงิ ท าใหพ้นักงานบรกิารไดรั้บผลกระทบไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

เช่น การคลุมหัวผูห้ญงิเวลาจับกุมท าใหผู้ห้ญงิและเด็กมีความรูส้กึว่าตัวเองเป็นผูก้ระท าผดิ    

เป็นผลรา้ยตอ่สภาพจติใจของผูห้ญงิและเด็ก2 ในบางกรณีมพีนักงานบรกิารบางคนถูกกันตัวเป็น

พยานถกูกักในตม.ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองในฐานะพยาน กระบวนการทางกฎหมายลา่ชา้ กรณีเด็ก

และผูห้ญิงที่เป็นเหยื่อไม่ไดรั้บค่าชดเชยที่เหมาะสม พนักงานบรกิารคนอื่นๆที่เหลือไม่มี

ทนายความชว่ยเหลอื                

                                                           
1

 http://un-act.org/wp-content/uploads/2017/07/Code-of-Conduct-8.pdf 

2
 นกัวิจยัคณุปรางทิพย์ ดาวเรือง สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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ทางมูลนิธเิอ็มพาวเวอร์ตอ้งหาเงนิทุนกว่า 500,000 บาท เพื่อแกไ้ขปัญหา ตดิตาม

ช่วยเหลือหลังจากองค์กร Lift International (NVADER) ไดเ้ขา้ไปล่อซื้อ บุกทลายร่วมกับ

เจา้หนา้ทีรั่ฐไว ้ 

หนา้ที่ขององค์กรเอกชน ควรค านึงถึงสทิธขิองกลุ่มเป้าหมายและปฏบิัตงิานเชื่อม

ประสานระหวา่งชมุชนกับภาครัฐ ซึง่มคีวามคดิเห็นจากคุณอังคณา นีละไพจติร คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชน และ  พ.ต.ท. กฤตธัช อว่มสน รองผูอ้ านวยการกองคดกีารคา้มนุษยก์รมสอบสวน

คดพีเิศษ ในงานเสวนาวันที่ 1 ม.ิย. 2561 กลา่ววา่ ตอ้งแกปั้ญหาทีร่ากเหงา้ สง่เสรมิโอการใน

การศกึษา การมงีานท าเพิม่สวัสดกิารทีจ่ะท าใหผู้ห้ญงิสามารถทีจ่ะดูแลครอบครัวเป็นตน้  ซึง่

เป็นงานทีอ่งคก์รเอกชนควรค านงึถงึมากกวา่ วางบทบาทเป็นต ารวจ ท ารา้ยกลุม่เป้าหมายหรอื

เป็นเครือ่งมอืของเจา้หนา้รัฐอยา่งทีก่ระท าอยู ่

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และผู ร้่วมลงนามทา้ยจดหมายนี้ จ ึงขอเรียกรอ้งใหอ้งค์กร               

Lift International (NVADER) เลกิปฏบิัตกิาร ลอ่ซือ้และการละเมดิศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง

ผูห้ญงิและเด็ก รวมไปถงึแสดงความรับผดิชอบตอ่ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์ทีผ่า่นมา 

 

ดว้ยความนับถอื 

          
ลงชือ่ 

1. มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ และ แคนดบูาร ์Empower Foundation and Can Do Bar 
2. มลูนธิเิอ็มพลัส Mplus Foundation 
3. มลูนธิซิสิเตอร ์Sisters Foundation 
4. มลูนธิสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม Social Equality Promotion Foundation 
5. มลูนธิมินุษยะ Manushya Foundation 
6. มลูนธิเิพือ่สทิธแิละความเป็นธรรมทางเพศ Foundation for SOGI Rights and Justice 
7. มลูนธิ ิธรีนาถ กาญจนาอักษร Teeranat Foundation 
8. มลูนธิเิพือ่สขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ ์MAP Foundation 
9. เครอืขา่ยสขุภาพและโอกาส HON-Health and Opportunity Network 
10. เครอืขา่ยแรงงานภาคเหนือ Northern Thai Labor Network 
11. เครอืขา่ยสขุภาพชาตพัินธบ์นพืน้ทีส่งู Highland Peoples Health Network 
12. องคก์รแครแ์มท CAREMAT 
13. สหพันธค์นงานขา้มชาต ิMigrant Workers Federation 
14. กลุม่รุง้อรณุ Rainbow Dream Group 
15. เครอืขา่ยการยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง Mekong Migration Network (MMN) 
16. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) 
17. Global Network of Sex Work Projects (NSWP) 
18. Brown University Center for the Study of Slavery and Justice USA 
19. Dame Catherine Healy New Zealand Collective of Prostitutes New Zealand 
20. English Collective of Prostitutes UK 
21. Legal Action for Women UK 
22. จอน อึ๊งภากรณ์ อดตีสมาชกิวฒุสิภา  Jon Ungphakorn, former Senator 
23. นาดา ไชยจติต ์นักกจิกรรมรณรงคส์ทิธมินุษยชนอสิระ Nada Chaiyajit HRD 
24. ศริศิักดิ ์ไชยเทศ นักกจิกรรมรณรงคส์ทิธมินุษยชนอสิระ Sirisak Chaited HRD 


