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แผนงานฝึึกอบรมหลัักเพ่ื่�อ

การบังคัับใช้้กฎหมายอาญาแลัะแรงงาน 
ในประเด็็นเก่�ยวกับการใช้้แรงงานเด็็ก 

แรงงานบังคัับ แลัะการค้ัามนุษย์
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งบประมาณได้้รับการสนัับสนุันัจากกระทรวงแรงงานั รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Labor) 

ภายใต้้ข้้อต้กลงความร่วมมือ หมายเลข้ IL-32821-18-75-K โด้ยเอกสารฉบับน้ั�มิได้้สะท้อนัแนัวคิด้หรือนัโยบาย 

ข้องกระทรวงแรงงานั รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และชืื่�อการค้า ผลิต้ภัณฑ์์พาณิชื่ย์ หรือองค์กร ท้�รับรองโด้ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

แต่้อย่างใด้ งบประมาณทั�งหมด้ร้อยละ 100 ข้องค่าใช้ื่จ่ายต้ามโครงการ ได้้รับการสนัับสนุันัจากงบประมาณ 

ข้องกองทุนัประเทศ (federal fund) โด้ยม้มูลค่ารวมทั�งสิ�นั 7.5 ล้านัเหร้ยญด้อลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 

ภาพปกจาก : เทเส้�ยม (Teseum) ปี 2562 การทำานัาเกลือ (ทะเล) ในัประเทศไทย
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กิตติกรรมประกาศ

 วินัร็อค อินัเต้อร์เนัชัื่�นัแนัล (Winrock International: Winrock) ได้้จัด้ทำาแผนังานัฝึึกอบรมน้ั�ข้้�นัเพื�อใช้ื่ติ้ด้ต้ามและประเมินั

การบังคับใช้ื่กฎหมายต่้าง ๆ ท้�เก้�ยวข้้อง โด้ยเป็นัส่วนัหน้ั�งข้องโครงการการยกระดั้บการบังคับใช้ื่กฎหมายแรงงานัและกฎหมายอาญา

เพื�อแก้ไข้ปัญหาการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่แรงงานับังคับและการค้ามนุัษย์เพื�อการเปล้�ยนัแปลงอย่างยั�งยืนั (the Attaining Lasting 

Change for Better Enforcement of Labor and Criminal Law to Address Child Labor, Forced Labor and Human 

Trafficking : ATLAS) การประเมินัผลด้ำาเนิันัการโด้ยประเทศท้�ม้การด้ำาเนิันัโครงการ ATLAS เพื�อค้นัหาช่ื่องว่าง หรือความต้้องการในั

การเสริมพลังท้�จะนัำามาใช้ื่กบัการติ้ด้ต้ามบังคับใช้ื่กฎหมายอาญาและกฎหมายแรงงานัเพื�อแก้ไข้ปัญหาการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่แรงงานั

บังคับ และการค้ามนุัษย์ โด้ยวินัร็อค (Winrock) ข้อข้อบคุณหัวหน้ัาคณะผู้จัด้ทำาเอกสารการฝึึกอบรม ฮาร์เล่ย์ เว็บสเต้อร์  

(Hayley Webster) ซ้ึ่�งทำางานัอย่างทุ่มเทและมุ่งมั�นัด้ำาเนิันังานัข้องแผนังานัฝึึกอบรมน้ั�ควบคู่กันัไป อ้กทั�งข้อข้อบคุณราเชื่ล เคลล็อค 

(Rachel Kellogg) สำาหรับการเข้้าร่วมเป็นัคณะผู้จัด้ทำาเอกสาร นัอกจากนัั�นั ยังได้้รับการสนัับสนุันัการทบทวนัและปรับปรุงเนืั�อหาทั�ง

ข้องแผนังานัและสื�อฝึึกอบรมจากได้น่ัา สคิปปา (Dina Scippa) เจน้ั� โซึ่เรนัเซึ่นั (Jeni Sorensen) โรซิึ่โอ คอร์โด้บ้า (Rocio Cordoba) 

และ ทันัยา แอนัเด้รด้ (Tanya Andrade)

 อน้ั�ง เราข้อข้อบคุณการสนัับสนุันั และความช่ื่วยเหลือต่้างๆ จากผู้ปฏิิบัติ้ข้ององค์กรนัักกฎหมายไร้พรมแด้นั (Lawyers  

Without Borders) ได้้แก่ บริทาน้ั� โมสิ (Brittany Mosi) แมท มอร์เล่ย์ (Matt Morley) และซูึ่ หวัง (Xue Wang) สำาหรับการช่ื่วย 

จัด้ทำาร่าง และเจซึ่ซิึ่ก้า ริคซ์ึ่แมนั (Jessica Ryckman) สำาหรับการช่ื่วยทบทวนั

 ข้อข้อบคุณเป็นัพิเศษสำาหรับการช่ื่วยเหลือและสนัับสนุันัจากนัักศ้กษาฝึึกงานั ได้้แก่ อค้ล่า โฟว์เลอร์ (Akeela Fowler)  

โชื่ล คอนันัอลล้� (Chloe Connolly) และลอเรนัซ์ึ่ มันันิั�ง (Lauren Manning)

 ท้ายสุด้ ข้อข้อบคณุบรรด้าแหลง่ข้้อมูลต่้าง ๆ  มากมาย ท้�ได้้รับจากเพื�อนัร่วมงานัข้องวนิัร็อค (Winrock) และองคก์รนัักกฎหมาย

ไร้พรมแด้นั (Lawyers Without Borders) ซ้ึ่�งนัำามาใช้ื่เป็นัเอกสารอ้างอิงข้องสื�อ
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รายการช้่�อย่อ

CNA  หน่ัวยงานัระดั้บชื่าติ้ท้�ม้อำานัาจเต็้ม (Competent National Authorities)

CSO  องค์การภาคประชื่าสังคม (Civil Society Organizations)

ETP  แผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการบังคับใช้ื่กฎหมาย (Enforcement Training Program)

ILO  องค์การแรงงานัระหว่างประเทศ (International Labour Organization)

MLA  ความช่ื่วยเหลือระหว่างกันัด้้านักฎหมาย (Mutual Legal Assistance)

MOU  บันัท้กความเข้้าใจร่วม (Memorandum of Understanding)

NGO  องค์กรพัฒนัาเอกชื่นั (Non-Governmental Organization)

NRM  กลไกระดั้บชื่าติ้การส่งต่้อเพื�อการรับบริการและการช่ื่วยเหลือ (National Referral Mechanism)

PEACE  การวางแผนัและการเต้ร้ยมความพร้อม การสร้างความคุ้นัเคยและการอธิิบาย เนืั�อหาสาระสำาคัญแห่งคด้้ การปิด้การ  

  สัมภาษณ์ และการประเมินัผล  (Planning and preparation, Engage and explain, Account, Closure, 

  Evaluation) 

PPT  พาวเวอร์พ้อย (PowerPoint)

PTSD  อาการผิด้ปกติ้ทางจิต้ใจหลังจากประสบสถานัการณ์รุนัแรง (Post-Traumatic  Stress Disorder)

SOP  ขั้�นัต้อนัปฏิิบัติ้มาต้รฐานั (Standard Operating Procedure)

STD  โรคติ้ด้ต่้อทางเพศสัมพันัธ์ิ (Sexually Transmitted Disease)

STV  มูลนิัธิิต่้อต้้านัการค้าหญิง ประเทศเนัเธิอร์แลนัด์้ (Dutch Foundation against Trafficking in Women)

UK  สหราชื่อาณาจักร (United Kingdom)

UNODC สำานัักงานัว่าด้้วยยาเสพติ้ด้และอาชื่ญากรรมแห่งสหประชื่าชื่าติ้ (United Nations Office of Drugs and Crime)

WFCL  การใช้ื่แรงงานัเด็้กในัรูปแบบท้�เลวร้ายท้�สุด้ (Worst Forms of Child Labor)
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Facilitator’s Guide

แผนงานฝึึกอบรมหลัักเพ่ื่�อ

การบังคัับใช้้กฎหมายอาญา 

แลัะแรงงาน  

ในประเด็็นเก่�ยวกับการใช้้แรงงานเด็็ก  

แรงงานบังคัับ แลัะการค้ัามนุษย์

ค่่ัม่อผ้่ถ่่ายทอด็หลัักสู่ตร
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บทนำา

 คู่มือผู้ถ่ายทอด้หลกัสูต้รฉบับน้ั�จัด้ทำาข้้�นัเพื�อนัำาเสนัอเคลด็้ลับและแนัวทางสำาหรบัผู้ฝึึกอบรมท้�นัำา “แผนังานัฝึึกอบรมหลกัเพื�อ

การบังคับใช้ื่กฎหมาย : การบังคับใช้ื่กฎหมายเพื�อแก้ไข้ปัญหาการใช้ื่แรงงานัเด้็ก แรงงานับังคับ และการค้ามนุัษย์ (the Master  

Enforcement Training Program: Enforcing the Law to Address Child Labor, Forced Labor and Human Trafficking)” 

มาใช้ื่สำาหรับฝึึกอบรมบุคลากรผู้ม้หน้ัาท้�เก้�ยวข้้องในัการปฏิิบัติ้งานัท้�เก้�ยวกับกรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ 

รวมถ้งผู้ต้รวจแรงงานั เจ้าหน้ัาท้�ต้ำารวจ เจ้าหน้ัาท้�ต้รวจคนัเข้้าเมือง ทนัายความ พนัักงานัอัยการ ผู้พิพากษา และภาคประชื่าสังคม 

คู่มือกระบวนัการนัำาเสนัอและอธิิบายวัต้ถุประสงค์ข้องการฝึึกอบรม ภาพรวมข้องโครงสร้างการฝึึกอบรม และวิธ้ิการนัำาเสนัอ/จัด้การ

ฝึึกอบรม รวมถ้งตั้วอยา่งข้องการทำากิจกรรมละลายพฤต้กิรรม การเต้ร้ยมความพรอ้มเข้้าสู่กจิกรรม การวางหลกัสูต้รกำาหนัด้การอบรม 

และการประเมินัผลต่้างๆ ระเบ้ยบวิธ้ิท้�นัำามาใช้ื่ในัการฝึึกอบรมเน้ันัการสร้างการม้ส่วนัร่วม การช่ื่วยให้ผู้เข้้าร่วมได้้ม้ส่วนัเก้�ยวข้้องกับ

สาระหลัก และการนัำาทักษะท้�เก้�ยวข้้องกับสาระหลักข้องการฝึึกอบรมไปปรับใช้ื่

 หลักสูต้รการฝึึกอบรมออกแบบมาให้สามารถปรับเปล้�ยนัและประยุกต์้ใช้ื่ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือความต้้องการจำาเพาะ

ข้องผู้เข้้าร่วม ต้ามบทบาทหน้ัาท้�และภารกิจท้�เก้�ยวข้้องต้ามกระบวนัการด้ำาเนิันัคด้้ (การจำาแนัก/คัด้กรอง การสืบสวนั/สอบสวนั การ

ส่งต่้อ การฟ้องร้องด้ำาเนิันัคด้้ และการพิจารณาตั้ด้สินัคด้้) ดั้งนัั�นั ก่อนัการจัด้การฝึึกอบรมจ้งควรพิจารณาพื�นัฐานั ความจำาเป็นั และ

ความต้้องการข้องผู้เข้้าร่วม เพื�อทำาให้โครงการ/แผนังานัม้ความเหมาะสม และประสบความสำาเร็จ ทั�งน้ั� ในัคู่มือได้้นัำาเสนัอตั้วอยา่งการ

กำาหนัด้โครงสร้างกิจกรรม/ระเบ้ยบวาระการฝึึกอบรมสำาหรับกลุ่มเป้าหมายท้�แต้กต่้างกันั เพื�อนัำามาใช้ื่ในัการพิจารณา หรือกำาหนัด้

เลือกบทเร้ยนัท้�จะนัำามาปรับใช้ื่
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วัตถุ่ประสูงคั์ของการฝึึกอบรม

 ในช่้วงสูรุปเน่�อหาของแผนงานฝึึกอบรม ผ้่ตรวจแรงงาน เจ้าหน้าท่�ผ้่บังคัับใช้้กฎหมาย เจ้าหน้าท่�ตรวจคันเข้าเม่อง 

ทนายคัวาม/อัยการ ผ้่พิื่พื่ากษา แลัะผ้่เข้าร่วมอ่�นๆ คัวรจะ

 • ม้ความรู้ ความเข้้าใจเก้�ยวกับความสำาคัญข้องการแก้ไข้ปัญหาการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

 • ม้ความรู้ ความเข้้าใจเพิ�มเติ้มเก้�ยวกับแนัวทางในัการจำาแนัก/คัด้กรอง การสืบสวนั/สอบสวนั การส่งต่้อ การฟ้องร้อง  

 ด้ำาเนิันัคด้้ และการพิจารณาตั้ด้สินักรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

 • ม้ความเข้้าใจเก้�ยวกับบทบาทหน้ัาท้�และความรับผิด้ชื่อบระหว่างขั้�นัต้อนัการด้ำาเนิันัการกรณ้การแก้ไข้ปัญหาการใช้ื่แรงงานั  

 เด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

 • ม้ทักษะในัการจำาแนัก/คัด้กรอง การสืบสวนั/สอบสวนั การส่งต่้อ การฟ้องร้องด้ำาเนิันัคด้้ และการพิจารณาตั้ด้สินั หลังจาก  

 ท้�ได้้เข้้าร่วมชุื่ด้กิจกรรมและแบบฝึึกหัด้การม้ส่วนัร่วมต่้างๆ

 • ได้้เร้ยนัรู้แนัวทางการด้ำาเนิันัการท้�ม้ผู้เส้ยหายเป็นัศูนัย์กลาง (victim-centered approach) ในัขั้�นัต้อนัต่้างๆ ข้อง  

 กระบวนัการเก้�ยวกับคด้้
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โคัรงสูร้างหลัักสู่ตร

 หลักสูต้รต้ามแผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการบงัคับใช้ื่กฎหมาย (ETP) ประกอบด้้วย หนัว่ยการเร้ยนัรู้และแบบฝึึกหดั้ท้�เน้ันัการสรา้ง

ปฏิิสัมพันัธ์ิ 5 ชุื่ด้ โด้ยออกแบบเพื�อช่ื่วยเหลือให้ผู้เข้้าร่วมได้้นัำามาปรับใช้ื่กับสถานัการณ์ในัช้ื่วิต้จริง หลักสูต้รออกแบบมาเพื�อช่ื่วยให้ 

ผู้เข้้าร่วมได้้เห็นัการด้ำาเนิันัคด้้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ในั 5 ขั้�นัต้อนั ได้้แก่ การจำาแนัก/คัด้กรอง 

(หน่ัวยการเร้ยนัรู้ท้� 1) การสืบสวนั/สอบสวนั (หน่ัวยการเร้ยนัรู้ท้� 2)  การส่งต่้อ (หน่ัวยการเร้ยนัรู้ท้� 3) การฟ้องร้องด้ำาเนิันัคด้้  

(หน่ัวยการเร้ยนัรู้ท้� 4) และการพิพากษาคด้้ (หน่ัวยการเร้ยนัรู้ท้� 5) ทั�งน้ั� ในัการอบรมแต่้ละครั�ง อาจจะไม่ต้้องใช้ื่เนืั�อหาสาระทั�งหมด้

ข้องหลักสูต้รก็ได้้ ดั้งนัั�นั ก่อนัท้�จะด้ำาเนิันัการฝึึกอบรม ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรกำาหนัด้เป้าหมายข้องการฝึึกอบรมและพจิารณากำาหนัด้

บทเร้ยนัท้�จะนัำามาใช้ื่เพื�อให้บรรลุเป้าหมายข้องการฝึึกอบรม โด้ยกรณ้ท้�จำาเป็นั อาจจะแยกนัำาเสนัอหน่ัวยการเร้ยนัรู้หลักและบทเร้ยนั

ออกจากกันั หรือด้ำาเนิันัการเป็นัขั้�นัต้อนัต้่อเนืั�อง เพื�อเสริมกับการฝึึกอบรมในัชื่่วงอื�นั ๆ ทั�งน้ั� หากด้ำาเนิันักระบวนัการฝึึกอบรมต้าม

เนืั�อหาข้องคู่มือทั�งหมด้ จะใช้ื่เวลาประมาณสองสัปด้าห์ (10 วันั) แต่้ทว่า เนืั�อหาทั�งหมด้อาจจะไม่ต้อบสนัอง หรือสอด้คล้องกับความ

จำาเป็นัหรือความต้้องการข้องผู้เข้้ารับการอบรมทั�งหมด้ ในัการอบรมสำาหรับผู้เข้้ารับการอบรมท้�ยงัไม่คุ้นัเคยกับแนัวคิด้ข้องการใช้ื่แรงงานั

เด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ อาจจะนัำาบทเร้ยนัเริ�มต้้นัมาปรับใช้ื่ก่อนั และสำาหรับผู้เข้้ารับการอบรมท้�ม้ความรู้เก้�ยวกับเรื�อง

เหล่าน้ั�มากแล้ว ต้ลอด้จนัการฝึึกอบรมเพื�อติ้ด้ต้าม หรือเสริมความรู้ ความเข้้าใจ อาจจะเลือกใช้ื่บทเร้ยนัท้�เน้ันัการเพิ�มเติ้มทักษะต่้างๆ 

มากยิ�งข้้�นั บทเร้ยนันัำาเสนัอเป็นัระบบต้ามแนัวทางในัการใช้ื่งานั และสามารถนัำามาปรับต้ามวิธ้ิการต่้างๆ เพื�อให้เหมาะสม หรือ 

ต้อบสนัองต้่อความต้้องการเฉพาะข้องกลุ่ม โด้ยเนืั�อหาแต้่ละหัวข้้อม้ความเก้�ยวข้้องหรือต้อบสนัองกับผู้เข้้ารับการอบรมแต้่ละกลุ่ม 

แต้กต่้างกันั ทั�งน้ั� ดู้รายละเอ้ยด้คำาอธิิบายเก้�ยวกบับทเร้ยนัและแบบฝึึกหัด้ท้�นัำาเสนัอหลักสูต้รแผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการบังคับใช้ื่กฎหมาย 

(ETP) ได้้จากเอกสารภาคผนัวก ก.

 หลัักสู่ตรแบ่งออกเป็นสู่วนย่อยๆ ดั็งน่�

Total: ~42.75 hours

ST
A

RT
 H

ER
E Module 1: 

Identification
5 hours

Module 2: 
Investigation

14.5 hours

Module 3: 
Referral

~7.25 hours

Module 4: 
Prosecution
~10.5 hours

Module 5: 
Sentencing
~5.5 hours
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หน่วยการเร่ยนร้่ท่� 1: การระบุ จำาแนก แลัะคััด็กรอง (Identification)

                5 ชัื่�วโมง

 • บทเร่ยนท่� 1.1 : การใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์ ค่ัออะไร ?

  • 90 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 1.2 : ตัวช่้�วัด็เก่�ยวกับการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์

  • 2 ชัื่�วโมงและ 15 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 1.3 : คัวามแตกต่างของการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์จากอาช้ญากรรมอ่�นๆ

  • 75 นัาท้

หน่วยการเร่ยนร้่ท่� 2 : การสู่บสูวนสูอบสูวน (Investigation)

          14 ชัื่�วโมงและ 30 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.1 : ประเภทของการสู่บสูวน/สูอบสูวน

  • 2 ชัื่�วโมงและ 10 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.2 : การปฏิิบัติการให้คัวามช่้วยเหล่ัอ (Rescue Operations)

  • 2 ชัื่�วโมง

 • บทเร่ยนท่� 2.3 : การตรวจสูถ่านท่�เกิด็เหตุ (Crime Scene Investigation)

  • 1 ชัื่�วโมงและ 40 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.4 : หลัักฐานนิติวิทยาศาสูตร์ แลัะดิ็จิทัลั

  • 1 ชัื่�วโมงและ 40 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.5: การสัูมภาษณ์์เหย่�อ

  • 3 ชัื่�วโมงและ 30 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.6 : การสัูมภาษณ์์ผ้่ต้องสูงสัูย

  • 95 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.7: การตั�งข้อกล่ัาวหา

  • 90 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 2.8: การจัด็ทำารายงานการสู่บสูวน/สูอบสูวน

  • 25 นัาท้



11E T P  FAC I L I TAT I O N  G U I D E

หน่วยการเร่ยนร้่ท่� 3: การสู่งต่อเพ่ื่�อการให้บริการแลัะคัวามช่้วยเหล่ัอ (Referral)

         7 ชัื่�วโมงและ 18 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 3.1: การด่็แลัให้บริการผ้่เสู่ยหาย

  • 2 ชัื่�วโมงและ 15 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 3.2: การให้การด่็แลัโด็ยคัำานึงถึ่งบาด็แผลัทางจิตใจ (Trauma-Informed Care)

  • 80 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 3.3: กลัไกการสู่งต่อเพ่ื่�อการรับบริการแลัะการช่้วยเหล่ัอ

  • 1 ชัื่�วโมงและ 40 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 3.4: กระบวนการแลัะบทบาท

  • 1 ชัื่�วโมงและ 38 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 3.5: การจัด็ทำารายงานภาคับังคัับ (Mandatory Reporting)

  • 25 นัาท้

หน่วยการเร่ยนร้่ท่� 4: การด็ำาเนินคัด่็ตามกฎหมาย (Prosecution)

  10 ชัื่�วโมงและ 25 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.1 : การประเมินคัด่็ (Case Evaluation)

  • 90 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.2 : การฟ้้องร้องชั้�นต้น แลัะการขอประกันตัว

  • 1 ชัื่�วโมงและ 45 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.3 : การพิื่จารณ์าสูถ่านะของผ้่เสู่ยหายในกระบวนการฟ้้องร้อง

  • 1 ชัื่�วโมงและ 45 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.4: การฝึึกปฏิิบัติในการฟ้้องร้องด็ำาเนินคัด่็

  • 2 ชัื่�วโมงและ 50 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.5: หลัักฐาน

  • 1 ชัื่�วโมงและ 50 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 4.6: การให้คัวามช่้วยเหล่ัอทางกฎหมายระหว่างกัน

  • 45 นัาท้
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หน่วยการเร่ยนร้่ท่� 5 : การพิื่พื่ากษาคัด่็ (Sentencing)

  5 ชัื่�วโมงและ 35 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 5.1: แนวทางการพิื่จารณ์าตัด็สิูนคัด่็

  • 90 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 5.2: การเย่ยวยาช้ด็ใช้้สิูทธิิให้แก่ผ้่เสู่ยหาย (Restitution)

  • 75 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 5.3: การต่อรองคัำารับสูารภาพื่ (Plea Bargaining)

  • 75 นัาท้

 • บทเร่ยนท่� 5.4: จริยธิรรมของตุลัาการ (Judicial Ethics)

  • 95 นัาท้ 

 หลักสูต้รประกอบด้้วย แบบฝึึกหัด้ท้�เน้ันัการม้ปฏิิสัมพันัธ์ิและการม้ส่วนัร่วม 48 ชุื่ด้ โด้ยใช้ื่เวลาประมาณแบบฝึึกหัด้ละ  

10 – 95 นัาท้ ในัข้ณะท้�อาจจะปรับระยะเวลาการทำาแบบฝึึกหัด้ให้เหมาะสมกับความต้้องหรือความจำาเป็นัข้องกลุ่มผู้เข้้ารับการอบรม 

โด้ยเนืั�อหาข้องแบบฝึึกหัด้ท้�แสด้งในัแต่้ละหน่ัวยการเร้ยนัรู้ม้การออกแบบให้เหมาะสม ม้ปฏิิสัมพันัธ์ิ และเสริมกระบวนัการให้ผู้เข้้าร่วม

ได้้เร้ยนัรู้เนืั�อหาสาระต่้างๆ ได้้มากยิ�งข้้�นั กระบวนัการท้�นัำามาใช้ื่ในัการทำาแบบฝึึกหัด้ทำาให้ผู้เข้้ารับการอบรมได้้อภิปราย วิเคราะห์เนืั�อหา

ต่้างๆ และนัำามาปรับใช้ื่กับสถานัการณ์ในัช้ื่วิต้จริง และเพื�อให้เนืั�อหาสถานัการณ์ต่้างๆ ม้ความเหมาะสม สอด้คล้องกับผู้เข้้ารับการอบรม 

ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรปรบัเปล้�ยนัรายละเอ้ยด้ให้สอด้คล้องต้ามบริบทข้องผู้เข้้ารับการอบรม เพื�อทำาให้เกิด้ความสมจรงิกับสถานัการณ์ 

หรือลักษณะข้องประเทศ ท้�นัำาเนืั�อหาการฝึึกอบรมไปปรับใช้ื่ และผู้เข้้าร่วมกิจกรรมการฝึึกอบรม

 ต้ลอด้การด้ำาเนิันัการต้ามแผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการบังคับใช้ื่กฎหมายฉบับน้ั� (ETP) ม้การนัำาแบบฝึึกหัด้ในัแต่้ละหน่ัวยการเร้ยนัรู้

มาฝึึกใช้ื่กับกรณ้ศ้กษาเดิ้มซึ่ำ�าๆ ซ้ึ่�งลักษณะน้ั� ช่ื่วยให้ผู้เข้้ารับการอบรมได้้เชืื่�อมต่้อประสบการณ์การปฏิิบัติ้งานัเก้�ยวกับผู้เส้ยหายต้ลอด้

กระบวนัการด้ำาเนิันัคด้้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ดั้งนัั�นั ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รจ้งควรเก็บเอกสารบันัท้ก

ผลการปฏิิบัติ้งานัเก้�ยวกับผู้เส้ยหายในัแต่้ละขั้�นัต้อนัข้องกระบวนัการเอาไว้ เพื�อนัำามาใช้ื่เชืื่�อมต่้อการเร้ยนัรู้ดั้งกล่าว โด้ยในัต้อนัท้าย 

ข้องการฝึึกอบรม กระบวนักรจะนัำาเนืั�อหาต่้างๆ มาประมวลสรุป เป็นัประสบการณ์ข้องผู้เส้ยหายแต่้ละกรณ้ เน้ันัให้เห็นัถ้งชื่ะต้ากรรม

ข้องผู้เส้ยหายท้�ต้้องประสบต่้อการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย ์และทำาให้เห็นัผลกระทบท้�ระบบการบังคับใช้ื่กฎหมาย 

และกระบวนัการยุติ้ธิรรมม้ต่้อผู้เส้ยหายรวมถ้งการฟ้�นัฟู การกลับไปอยู่ร่วมกับสังคม และการเย้ยวยาต่้างๆ ข้องผู้เส้ยหาย

 กรณ่์ศึกษาทั�ง 4 เร่�อง เป็นการนำาเสูนอเร่�องราวของแอ๊บดิ็  (Abdi) แอนนา (Ana) โคัแซลั (Kosal) แลัะเมอร์ซ่� (Mercy) 

โด็ยด่็เน่�อหาของกรณ่์ศึกษาได้็ในข้างท้ายค่่ัม่อกระบวนกร ในสู่วนของกรณ่์ศึกษาท่� 1-4

  นัอกจากนัั�นั ม้การแสด้งคำาอธิิบายรายละเอ้ยด้ข้องแต่้ละบทเร้ยนัและแบบฝึึกหัด้ รวมถ้งเป้าหมาย/วัต้ถุประสงค์  

ระยะเวลาในัการด้ำาเนิันัการ รวมถ้งวิธ้ิการฝึึกอบรม ในัภาคผนัวก ข้. ข้องคู่มือผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รฉบับน้ั� ในัส่วนัข้องภาคผนัวก ข้. 

เป็นัการนัำาเสนัอวิธ้ิการในัการกำาหนัด้โครงสร้างการฝึึกอบรม และภาคผนัวก ค. แสด้งตั้วอย่างการกำาหนัด้โครงสร้างการฝึึกอบรมแบบ

ง่ายๆ เพื�อนัำาเสนัอให้เห็นัถ้งวิธ้ิการจัด้โครงสร้าง/กระบวนัการฝึึกอบรม
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ลัักษณ์ะการเร่ยนร้่ของผ้่ใหญ่

 การเร้ยนัรู้ข้องผู้ใหญ่ม้ลักษณะท้�แต้กต่้างกันัในัหลายวิธ้ิ ดั้งนัั�นั แผนังานัการฝึึกอบรมจ้งควรออกแบบผสมสานัรูปแบบการเร้ยนั

รู้ท้�แต้กต่้างหลากหลาย โด้ยผู้ใหญ่สามารถเร้ยนัรู้ผ่านัการรับฟัง การมอง/การอ่านั และการลงมือปฏิิบัติ้ โด้ยลักษณะการเร้ยนัรู้ 

ข้องผู้ใหญ่เช่ื่นัน้ั� ทำาให้แผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการบังคับใช้ื่กฎหมายฉบับน้ั� (ETP) ผสมผสานัรูปแบบข้องการด้ำาเนิันัการ ทั�งการบรรยาย

เนืั�อหาความรู้การใช้ื่พาวเวอร์พ้อย (PPT) นัำาเสนัอเพื�อให้ผู้เข้้ารับการอบรมได้้เร้ยนัรู้ผ่านัโสต้ทักษะต่้างๆ ทั�งการฟังและการมองเห็นั 

ควบคู่กับการทำาแบบฝึึกหัด้ท้�ม้ปฏิิสัมพันัธ์ิ ซ้ึ่�งช่ื่วยให้เกิด้การเร้ยนัรู้ท้�เหมาะสมพร้อมๆ กับการลงมือปฏิิบัติ้ นัอกจากนัั�นั ยังม้การเสริม

กิจกรรมการฝึึกทักษะต่้างๆ ท้�ช่ื่วยให้ผู้เข้้าร่วมได้้ฝึึกทักษะท้�สามารถนัำามาปรับใช้ื่ในัภารกิจข้องต้นัเอง เพื�อช่ื่วยให้เกิด้ความแม่นัยำา 

ชื่ำานัาญ และการต่้อยอด้ความรู้ต่้างๆ ได้้มากยิ�งข้้�นั

 ทั�งน้ั� โด้ยลักษณะการเร้ยนัรู้ข้องผู้ใหญ่ท้�มักจะต้้องการเชืื่�อมโยงกับประสบการณ์ต่้างๆ นัอกเหนืัอจากการปฏิิบัติ้งานัโด้ยทั�วไป 

ทำาให้กระบวนัการฝึึกอบรมนัำาเนืั�อหาประสบการณ์ต่้างๆ ข้องผู้รับการฝึึกอบรมมาใช้ื่เชืื่�อมโยงกับเนืั�อหาสาระพร้อมๆ กับการให้ความ

สำาคัญกับกระบวนัการม้ส่วนัร่วมมากยิ�งข้้�นั โด้ยเน้ันัยำ�าการให้โอกาสกับผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้นัำาเสนัอ และแลกเปล้�ยนัความรู้  

และประสบการณ์ต่้างๆ นัอกจากนัั�นั กระบวนัการเร้ยนัรู้ท้�เน้ันัไปท้�การทำาความเข้้าใจและวิเคราะห์ปัญหาข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั

บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ยังช่ื่วยให้ผู้ใหญ่สามารถเร้ยนัรู้ และนัำามาปรับใช้ื่กับกระบวนัการแสวงหาคำาต้อบ หรือทางออกข้องปัญหา  

โด้ยในัส่วนัน้ั� ยิ�งทำาให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมเห็นัความสำาคัญข้องแผนังานัการฝึึกอบรมมากยิ�งข้้�นั

 ในัส่วนัข้องระยะเวลาข้องการทำากิจกรรมฝึึกอบรม พบว่า หากเนืั�อหาท้�ม้ความยาวมากกว่า 30 นัาท้ ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม 

ท้�เป็นัผู้ใหญ่จะเริ�มไม่ม้สมาธิิ ดั้งนัั�นั ในัการบรรยายเนืั�อหาต่้างๆ สำาหรับผู้ใหญ่ ควรควบคุมให้ใช้ื่เวลาไม่เกินั 30 นัาท้ และนัำาการทำา

แบบฝึึกหัด้ลักษณะอื�นัๆ มาใช้ื่เสริมสร้างการเร้ยนัรู้ และสร้างกระบวนัการม้ส่วนัร่วมกับผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมอื�นัๆ อ้กทั�ง ควรจัด้ 

กิจกรรมอื�นัๆ สอด้แทรก ทั�งการละลายพฤติ้กรรม การเต้ร้ยมพร้อมเข้้าสู่กิจกรรมการเร้ยนัรู้ และการสลับพักเป็นัระยะๆ
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ทักษะในการนำาเสูนอ
 
 เมื�อด้ำาเนิันัแผนังานัหรือนัำาเสนัอเนืั�อหาฝึึกอบรม ผู้ฝึึกอบรมควรต้ระหนัักถ้งการใช้ื่นัำ�าเส้ยง ภาษา และอวัจนัะภาษาต่้างๆ  

ซ้ึ่�งม้ส่วนัท้�จะทำาให้ผู้เข้้ารับฝึึกการอบรมสามารถทำาความเข้้าใจ และรับรู้เนืั�อหาข้้อมูลต่้างๆ ได้้ ในัข้ณะท้�ควรม้การปรับปรุงหรือพัฒนัา

ทักษะการนัำาเสนัออยู่ต้ลอด้เวลา ดั้งนัั�นั ส่วนัสำาคัญคือ การฝึึกฝึนัการนัำาเสนัอ และพูด้ในัท้�สาธิารณะ ในัข้ณะท้�ฝึึกฝึนัทักษะและ 

เคล็ด้ลับต่้างๆ รายละเอ้ยด้ด้้านัล่างน้ั�

 

เคัล็ัด็ลัับด้็านทักษะการพ่ื่ด็

 • ผู้ฝึึกอบรมควรพูด้ให้ชัื่ด้เจนัและเปล่งเส้ยงอย่างม้พลัง เพื�อให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้ยินัเนืั�อหาต่้างๆ ได้้โด้ยท้�ผู้ฝึึกอบรม 

ไม่ต้้องออกเส้ยงดั้งในัลักษณะการต้ะโกนั การพูด้โด้ยใช้ื่แรงจากกระบังลมทำาให้ผู้นัำาเสนัอสามารถได้้ยินัเส้ยงข้องต้นัเองได้้ โด้ยไม่ต้้อง

ต้ะโกนัแต่้อย่างใด้

 • การพูด้อย่างช้ื่าๆ ชัื่ด้ถ้อยชัื่ด้คำา เพื�อสร้างความเข้้าใจท้�ชัื่ด้เจนั โด้ยหากผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมไม่สามารถเข้้าใจในัส่วนัท้� 

ผู้นัำาเสนัอได้้พูด้ ก็จะไม่ได้้รับประโยชื่น์ัอย่างเต็้มท้�จากการเข้้าร่วมแผนังานัฝึึกอบรมดั้งกล่าว ในัข้ณะเด้้ยวกันัหากพูด้ช้ื่าเกินักว่าปกติ้  

ก็อาจจะทำาให้การนัำาเสนัอม้ลักษณะท้�แปลกแปร่ง ดั้งนัั�นั จังหวะในัการพูด้ หรือการนัำาเสนัอควรเน้ันัให้ผู้ฟังได้้ทำาความเข้้าใจโด้ยการ

ฟัง และสามารถบันัท้กเนืั�อหาต่้างๆ ได้้อย่างชัื่ด้เจนั

 • ผู้ฝึึกอบรมอาจใช้ื่นัำ�าเส้ยงท้�แสด้งจุด้เน้ันัหรือเนืั�อหาสำาคัญต้ามส่วนัท้�จำาเป็นัหรือต้้องการและควรหล้กเล้�ยงการพูด้เนืั�อหา

ทั�งหมด้ในันัำ�าเส้ยงแบบราบเร้ยบ (monotone) เนืั�องจากอาจทำาให้ผู้ฟังรู้ส้กเข้้าใจจุด้เน้ันัต่้างๆ ได้้ยาก หากเป็นัการนัำาเสนัอเนืั�อหา

ทั�งหมด้โด้ยนัำ�าเส้ยงท้�ราบเร้ยบแบบเด้้ยว

 • การใช้ื่เส้ยงอย่างมั�นัใจ โด้ยหากผู้ฝึึกอบรมสามารถเปล่งเส้ยงออกมาด้้วยความเชืื่�อมั�นั หรือเข้้าใจเนืั�อหาท้�นัำาเสนัออย่างถ่องแท้ 

ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมก็ย่อมรับรู้และให้ความสำาคัญกับการเนืั�อหาดั้งกล่าวได้้มากยิ�งข้้�นั

การใช้้อวัจนะภาษา

 • ผู้ฝึึกอบรมควรใช้ื่ภาษาท่าทางท้�ผ่อนัคลาย แม้ว่าจะตื้�นัเต้้นัหรือม้ความประหม่ากังวลใด้ๆ โด้ยควรสูด้ลมหายใจเข้้าออกล้กๆ 

เพื�อคลายความประหม่า ตื้�นัเต้้นัดั้งกล่าว

 • หากผู้ฝึึกอบรมอยู่ในัท่ายืนัระหว่างนัำาเสนัอเนืั�อหา ผู้ฝึึกอบรมควรทำาความเข้้าใจวิธ้ิการและท่าทางในัการวางมือต่้างๆ  

โด้ยหากไม่ม้การถืออุปกรณ์หรือสื�อใด้ๆ ให้ผู้ฝึึกอบรมประสานัมือทั�งสองข้้างเข้้าด้้วยกันัและวางไว้บริเวณเหนืัอกว่าต้ำาแหน่ังสะดื้อข้อง

ผู้นัำาเสนัอเล็กน้ัอย ทั�งน้ั� ให้เคลื�อนัไหวมือในัท่าทางต่้างๆ ท้�เป็นัอิสระต้ามความเหมาะสม และเมื�อเสร็จสิ�นัในัส่วนันัั�นัๆ แล้ว ให้วางมือ

กลับในัต้ำาแหน่ังดั้งกล่าวเป็นัระยะๆ

 • ในัการยืนันัำาเสนัอเนืั�อหา ผู้นัำาเสนัอควรยืนัถ่ายนัำ�าหนัักลงบนัข้าทั�งสองข้้างอย่างมั�นัคง ไม่เปะป่าย หรือแสด้งท่าทางเหมือนั

การเต้้นัส่ายไปมา หากเป็นัไปได้้ ให้ผู้ฝึึกอบรมเดิ้นัเข้้าออก หรือเคลื�อนัไหวเล็กน้ัอยบ้าง ระหว่างท้�นัำาเสนัอ แต่้พ้งหล้กเล้�ยงลักษณะ 

การเคลื�อนัไหวท้�มากเกินัไป จนักลายเป็นัการแสด้งจังหวะต่้างๆ ท้�ส่งผลกระทบต่้อการนัำาเสนัอ
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 • ไม่ว่าจะเป็นัการยืนัหรือนัั�งนัำาเสนัอเนืั�อหา ผู้นัำาเสนัอควรหล้กเล้�ยงการแสด้งท่าทางก้มหรือเงยแบบแปลกๆ และพยายาม

รักษาท่าทางในัลักษณะท้�เหมาะสม เนืั�องจากจะช่ื่วยให้การเปล่งเส้ยงต่้างๆ เป็นัไปได้้อย่างเหมาะสม และม้ความมั�นัใจมากยิ�งข้้�นั

 • ผู้ฝึึกอบรมควรพยายามใช้ื่สายต้าประสานั และเชืื่�อมโยงกับผู้รับสารมากกว่าท้�จะมองเพ่งหรือไล่อ่านัเนืั�อหาในัเอกสาร หรือ

แผ่นัสไลด์้นัำาเสนัอ การใช้ื่สายต้ากราด้มอง และประสานักับผู้รับสารจะช่ื่วยกระตุ้้นัให้ผู้รับสารติ้ด้ต้าม และสนัใจเนืั�อหาอยู่ต้ลอด้เวลา  

เคัล็ัด็ลัับอ่�นๆ 

 • ให้เต้ร้ยมการฝึึกอบรมล่วงหน้ัา โด้ยพยายามทบทวนัเนืั�อหาต่้างๆ รวมถ้งวางอุปกรณ์ท้�จำาเป็นัในัทิศทางท้�เหมาะสมและฝึึก 

นัำาเสนัอต่้างๆ ก่อนัการฝึึกอบรม

 • การกำาหนัด้โครงสร้างหรือกระบวนัแผนังานัฝึึกอบรมต้ามลักษณะความจำาเป็นั หรือความต้้องการข้องผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม 

โด้ยดู้เนืั�อหาให้เชืื่�อมโยงอย่างเป็นัระบบ

 • การแจ้งให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้ทราบในัต้อนัแรกข้องการนัำาเสนัอว่า หากม้คำาถามหรือข้้อสงสัยใด้ๆ ในัระหว่างการนัำา

เสนัอ ให้สามารถถามได้้เลย หรือถามในัช่ื่วงท้ายหลังจากท้�นัำาเสนัอเสร็จสิ�นัแล้ว

 • การจับเวลาเพื�อคอยกำากับเนืั�อหาการฝึึกอบรมให้อยู่ในักรอบเวลาท้�กำาหนัด้ 
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กิจกรรมการลัะลัายพื่ฤติกรรมแลัะการเตร่ยมคัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน

 ในัต้อนัเริ�มต้้นักิจกรรม การทำาให้ผู้เข้้ารับฝึึกอบรมได้้ทำาความรู้จักและคุ้นัเคยกันัมากยิ�งข้้�นัจะทำาให้การเร้ยนัรู้สนุักสนัานั  

และม้ส่วนัร่วมกันัมากยิ�งข้้�นั นัอกจากนัั�นั ยังช่ื่วยผ่อนัคลายและสร้างบรรยากาศสบายๆ ในัการถามต้อบ และแลกเปล้�ยนัเนืั�อหาต่้างๆ 

ด้้วย กิจกรรมการละลายพฤต้กิรรมเปน็ัแนัวทางหน้ั�งท้�จะช่ื่วยให้ม้การรู้จักกันัและม้ปฏิิสัมพันัธ์ิระหว่างกันัมากยิ�งข้้�นั ในัข้ณะท้�กิจกรรม

การเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่บทเร้ยนัทำาให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมม้สมาธิิและการเต้ร้ยมตั้วและม้พลังในัการเข้้าร่วมกิจกรรมการเร้ยนัรู้

อย่างจริงจัง โด้ยกิจกรรมต่้างๆ เหล่าน้ั�ทำาให้เกิด้การเคลื�อนัไหว สร้างเส้ยงหัวเราะ และเอาใจจด้จ่อกับเนืั�อหาและกระบวนัการเร้ยนัรู้ 

ทั�งน้ั� อาจจะสอด้แทรกกิจกรรมการเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่บทเร้ยนัไว้ในักำาหนัด้การฝึึกอบรมช่ื่วงต่้างๆ อาทิ หลังจากกลับมาจากการ

พักรับประทานัอาหารกลางวันั เมื�อบรรยากาศข้องการเข้้าร่วมแบบเนืัอยๆ ม้พลังลด้น้ัอยลงหรือในักระบวนัการต่้างๆ ระหว่างวันั  

ยกตั้วอย่างข้องกิจกรรมการละลายพฤติ้กรรม และการเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่บทเร้ยนั ได้้ดั้งน้ั�

กิจกรรมลัะลัายพื่ฤติกรรมท่� 1 : การจับค่่ั (Pairs)

 
         20 นาท่

 1. เต้ร้ยมบัต้รคำาไว้เป็นัชุื่ด้ๆ โด้ยแต่้ละชุื่ด้ม้คำาท้�ใช้ื่ในัการจับคู่กันัหรือเป็นัสิ�งท้�จำาเป็นัหรืออยู่ในักลุ่มเด้้ยวกันั อาทิ เนัยถั�ว 

กับเยลล้� มนุัษย์ค้างคาว (Batman) และโรบินั หรือเกลือกับพริกไทย โด้ยต้้องไม่ม้คู่ท้�ซึ่ำ�ากันัในัชุื่ด้

 2. แจกบัต้รคำาดั้งกล่าวให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม คนัละ 1 แผ่นั [5 นัาท้]

 3. อธิิบายให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมเข้้าใจวิธ้ิการหาบัต้รคำาท้�เป็นัคู่ และให้ไล่หาบัต้รคำาท้�เป็นัคู่ข้องต้นัเองจากเพื�อนัๆ ท้�เข้้ารับ

การฝึึกอบรม หลังจากท้�พบคู่ต้ามบัต้รคำาแล้ว ข้อให้ทำาความรู้จักกันั และร่วมกันัค้นัหาสิ�งท้�คู่ข้องต้นัเองม้เหมือนักันั 1 อย่าง [5 นัาท้]

 4. หลังจากท้�แต่้ละคู่ได้้ทำากิจกรรมเสร็จสิ�นัแล้ว ให้ทยอยออกมาสลับกันัแนัะนัำาเพื�อนัท้�เป็นัคู่ข้องต้นัเอง โด้ยการบอกชืื่�อ 

ข้องต้นัเอง อ่านับัต้รคำาท้�ได้้รับ และนัำาเสนัอสิ�งท้�คู่ข้องต้นัเองม้เหมือนักันั [10 นัาท้]

กิจกรรมลัะลัายพื่ฤติกรรมท่� 2 : เม่�อฉัันโตขึ�น

         15 นาท่

 ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมแต่้ละคนัแนัะนัำาต้นัเอง โด้ยบอกชืื่�อ สถานัท้�ทำางานั และลักษณะงานัท้�ต้้องการ หรือคิด้ว่าอยากจะทำา

ในัต้อนัท้�เร้ยนัชัื่�นัประถมศ้กษา
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กิจกรรมเตร่ยมพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยนท่� 1 : ช่้�อของฉัันค่ัอ

 
         15 นาท่

 ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมแต่้ละคนัสลับกันัยืนั และข้านัชืื่�อข้องต้นัเอง หลังจากท้�ข้านัชืื่�อแล้ว ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมแต่้ละคนั

สะกด้ชืื่�อข้องต้นัเองโด้ยการใช้ื่อวัยวะส่วนัต่้างๆ ข้องร่างกาย (อาทิ หัวไหล่ ศ้รษะ หรือเท้า)  “เข้้ยนั” ตั้วอักษรแต่้ละตั้วต้ามชืื่�อ

กิจกรรมเตร่ยมพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยนท่� 2 : คัวามสูามารถ่ท่�แอบซ่อนเอาไว้

         20 นาท่

 1. แจกบัต้รคำาให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม ข้อให้แต่้ละคนัเข้้ยนัความสามารถท้�แอบซ่ึ่อนัเอาไว้ (ไม่ม้คนัอื�นัรู้) ลงบนับัต้รคำา  

 โด้ยอาจเป็นัเรื�องใหญ่หรือเล็กก็ได้้ (อาทิ ความสามารถในัการเล่นัเครื�องเล่นัด้นัต้ร้ ส้ไวโอลินั หรือสามารถกระดิ้กใบหูได้้) 

 [5 นัาท้]

 2. เก็บรวบรวมบัต้รคำาทั�งหมด้มาไว้ในัหน้ัาห้อง จากนัั�นัทยอยอ่านับัต้รคำาท้ละใบ และให้ผู้เข้้าร่วมทั�งหมด้คาด้เด้าว่า  

 ความสามารถนัั�นัๆ เป็นัข้องเพื�อนัคนัใด้ หลังจากท้�เด้าแล้ว ให้เปิด้เผยตั้วต้นัข้องเจ้าข้องความสามารถนัั�นัๆ ให้ได้้รับรู้ [15 นัาท้] 

การเปิด็การฝึึกอบรมท่�สูมบ่รณ์์แบบ

 ในแผนงานฝึึกอบรมวันแรก กระบวนกรคัวรจะ 

 • กล่าวต้้อนัรับผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม และแนัะนัำาคณะผู้ท้�เก้�ยวข้้องกับการฝึึกอบรม

 • ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้แนัะนัำาต้นัเอง

 • อธิิบายเป้าหมาย และวัต้ถุประสงค์ข้องการฝึึกอบรม

 • ทบทวนัโครงสร้าง กระบวนัการ และเนืั�อหาข้องการฝึึกอบรม พร้อมอธิิบายให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้เข้้าใจเนืั�อหา และ  

 กระบวนัการในัแต่้ละช่ื่วงแบบคร่าวๆ

 • นัำาเสนัอภาพรวมข้องระเบ้ยบวิธ้ิ หรือขั้�นัต้อนัต้ามกระบวนัการฝึึกอบรม โด้ยรวมถ้งการบรรยายเนืั�อหาความรู้ 

 การนัำาเสนัอกิจกรรมท้�แต้กต่้างหลากหลาย การอภิปราย และการถาม-ต้อบ

 • อธิิบายความสำาคัญข้องการทำากิจกรรม และการม้ส่วนัร่วมในัแบบฝึึกหัด้ต่้าง ๆ การถามต้อบคำาถาม การแลกเปล้�ยนั  

 ประสบการณ์ และการนัำาเสนัอความเห็นั และข้้อเสนัอแนัะในัการประเมินัต่้าง ๆ

 • สอบถาม หรือข้อให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้แลกเปล้�ยนัความคาด้หวังต่้อการฝึึกอบรม

 • อธิิบายกฎกติ้กาในัการเข้้าร่วมการฝึึกอบรม ทั�งการปิด้เส้ยงเร้ยกเข้้าหรือเตื้อนัข้องโทรศัพท์ การอยู่และเข้้าร่วมกิจกรรมในั  

 ห้องอบรมจนักว่าจะได้้พักเบรก การจัด้การอาหารว่าง และเครื�องดื้�มต่้าง ๆ รวมถ้งพื�นัท้�ในัการพัก หรือการนัำาอาหารและ  

 เครื�องดื้�มเข้้ามารับประทานัในัพื�นัท้�ฝึึกอบรม เป็นัต้้นั
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 • อธิิบายบทบาทและความสำาคัญข้องการประเมินัผล

 • อธิิบายสภาพแวด้ล้อม หรือบรรยากาศในัการเร้ยนัรู้ต้ามท้�ต้้องการให้เป็นั เปิด้โอกาสในัการแลกเปล้�ยนัให้ทุกๆ คนัได้้  

 ทำางานัหรือเร้ยนัรู้ร่วมกันั รวมถ้งการรับฟังความคิด้เห็นั การแสด้งท่าทางท้�เคารพระหว่างกันั การระมัด้ระวัง การใช้ื่ท่าท้ในั  

 การปฏิิบัติ้ต่้อบุคคลท้�แต้กต่้างกันัทั�งเรื�องอายุ เพศสภาพ และวัฒนัธิรรม ด้้วยความเคารพ

การด็ำาเนินการฝึึกอบรมต่อจนเสูร็จสิู�น

 เม่�อด็ำาเนินการฝึึกอบรมต่อเน่�องหลัายๆ วัน ผ้่ถ่่ายทอด็หลัักสู่ตรคัวรด็ำาเนินการสิู�งต่างๆ ดั็งน่�

 • ในัช่ื่วงท้ายกิจกรรมการฝึึกอบรมแต่้ละวันั ให้ทบทวนัประเด็้นัหลักๆ ท้�นัำาเสนัอและเร้ยนัรู้ในัแต่้ละวันั และเน้ันัยำ�าประเด็้นั  

 หลักๆ รวมถ้งเนืั�อหาท้�จะได้้เร้ยนัรู้ต่้อเนืั�องในัวันัต่้อๆ ไป

 • ในัช่ื่วงท้ายกิจกรรมการฝึึกอบรมแต่้ละวันั ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมกรอกแบบประเมินักิจกรรมในัแต่้ละวันั โด้ยสะท้อนัถ้ง  

 บรรยากาศการเร้ยนัรู้ (อาทิ สถานัท้� อาหาร อุณหภูมิ และอื�นัๆ) และสอบถามว่า สิ�งท้�เห็นัว่าเป็นัประโยชื่น์ัมากท้�สุด้ และ 

 น้ัอยท้�สุด้ คืออะไรบ้าง จากนัั�นั นัำาเนืั�อหา ความเห็นั และข้้อเสนัอแนัะต่้างๆ มาปรับปรุงกิจกรรมการฝึึกอบรมในัวันัหรือครั�ง  

 ต่้อๆ ไป

 • ในัช่ื่วงเริ�มต้้นักิจกรรมการฝึึกอบรมแต้ล่ะวันั ให้ทบทวนัเนืั�อหา และกระบวนัการเร้ยนัรู้ข้องวนััก่อนัหน้ัานัั�นั พร้อมกับทบทวนั 

 กระบวนัการและเนืั�อหาท้�จะเร้ยนัรู้ในัวันันัั�นัๆ เพื�อเชืื่�อมโยงการเร้ยนัรู้เป็นัภาพรวม

การทำาคัวามเข้าใจคัวามคัาด็หวัง

 สิ�งสำาคัญในัช่ื่วงต้้นักิจกรรมการฝึึกอบรม คือ ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รเข้้าใจความคาด้หวังข้องผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม เพื�อให้ผู้ถ่ายทอด้

หลักสูต้รหรือคณะผู้จัด้การฝึึกอบรมได้้ทำาความเข้้าใจ และสามารถปรับปรุงกระบวนัการและเนืั�อหาข้องการฝึึกอบรมให้สนัองต้อบต่้อ 

ความคาด้หวังต่้างๆ เมื�อผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้นัำาเสนัอความคาด้หวังข้องต้นัเองแล้ว ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรทบทวนั และต้อบข้้อ

คำาถามหรือความคาด้หวังท้�กระบวนัการฝึึกอบรมอาจจะไม่สามารถทำาให้ได้้หรือทำาได้้ อาทิ การข้อรับใบรับรองการเข้้าร่วมการฝึึกอบรม

หลังจากท้�เข้้ารับการฝึึกอบรมแลว้ ในการระด็มคัวามคัาด็หวงัของผ้่เข้ารับการฝึึกอบรม ผ้่ถ่่ายทอด็หลัักสู่ตรอาจจะใช้้การตั�งคัำาถ่าม

ท่�แตกต่างกัน แลัะเข่ยนลังบนกระด็าษฟ้ลิัปช้าร์ทแต่ลัะแผ่น ได้็แก่

 • สิ�งท้�ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมคาด้หวังจะได้้รับจากการฝึึกอบรม ?

 • สิ�งท้�ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมคาด้หวังจะได้้รับจากเพื�อนั ๆ ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม ?

 • สิ�งท้�ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมคาด้หวังจะได้้รับจาผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รผู้ทำาการฝึึกอบรม ?

 จากนัั�นัให้ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รแจกบัต้รคำาให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมคนัละ 3 ใบ และให้เข้้ยนัสิ�งท้�ต้นัเองคาด้หวังต้ามคำาถามทั�ง 

3 ข้้อ ลงบนับัต้รคำาใบละ 1 คำาถาม นัำาบัต้รคำาท้�เข้้ยนัแล้วแปะลงบนักระด้าษฟลิปชื่าร์ท หลังจากท้�เก็บคำาต้อบเสร็จสิ�นัแล้ว ผู้ถ่ายทอด้

หลักสูต้รควรทบทวนัคำาต้อบ จัด้กลุ่ม และสรุปคำาต้อบแต่้ละข้้อ โด้ยในัช่ื่วงการฝึึกอบรม ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรทบทวนัความคาด้หวัง

ดั้งกล่าวเป็นัครั�งคราว เพื�อต้รวจสอบว่าม้การด้ำาเนิันัการต้อบสนัองต่้อความคาด้หวังนัั�นัๆ มากน้ัอยเพ้ยงใด้ หรือม้ความเป็นัไปได้้ 

อย่างไรบ้าง
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 นอกจากนั�น ผ้่ถ่่ายทอด็หลัักสู่ตรคัวรแลักเปล่ั�ยนคัวามคัาด็หวังของตนเองต่อการฝึึกอบรมท่�ม่ต่อผ้่เข้ารับการฝึึกอบรม โด็ย

คัวามคัาด็หวังเหล่ัาน่�คัวรคัรอบคัลุัม

 • การต้รงต่้อเวลาในัการเข้้าร่วมการฝึึกอบรม

 • การปฏิิบัติ้ต่้อกันัในัลักษณะท้�แสด้งถ้งความเคารพต่้อความแต้กต่้างหลากหลาย

 • การเข้้าร่วมกิจกรรม และทำาแบบฝึึกหัด้ต่้างๆ อย่างกระตื้อรือร้นั และจริงจัง

 • การเปิด้ใจรับเนืั�อหาความรู้ และแนัวคิด้ใหม่ๆ

 • การแลกเปล้�ยนัความคิด้เห็นั

 • การกำาหนัด้เกณฑ์์ หรือแนัวปฏิิบัติ้ในัการใช้ื่โทรศัพท์ หรือคอมพิวเต้อร์ส่วนัตั้ว

 • การแจ้งให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้รับทราบกรณ้ท้�การบันัท้กเทปว้ด้้ทัศน์ัการฝึึกอบรมในัระบบเสมือนัจริงหรือผ่านัระบบ 

 ออนัไลน์ัต่้างๆ โด้ยข้อให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมเปิด้กล้อง (เว้นัแต่้ม้ข้้อติ้ด้ขั้ด้เรื�องการเชืื่�อมต่้อสัญญาณ) และให้ปิด้ไมโครโฟนั 

  ในัช่ื่วงท้�ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมไม่ได้้แลกเปล้�ยนั หรือพูด้คุยนัำาเสนัอเนืั�อหาใด้ๆ 

การประเมินผลั

 ในัช่ื่วงสิ�นัสุด้กิจกรรมการฝึึกอบรมในัแต้่ละวันั ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรเก็บรวบรวมความเห็นั และข้้อเสนัอแนัะทั�งหมด้ข้อง 

ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม โด็ยอาจจะให้ผ้่เข้ารับการฝึึกอบรมแสูด็งคัวามเห็นแลัะข้อเสูนอแนะผ่านแบบสูอบถ่าม โด็ยม่เน่�อหาคัรอบคัลุัม 

เก่�ยวกับ

 • กระบวนัการและเนืั�อหาการฝึึกอบรมต้รงกับความคาด้หวัง และความต้้องการข้องผู้เข้้ารับการฝึึกอบรม มากน้ัอยอยา่งไรบ้าง

 • การได้้รับความรู้ ความเข้้าใจ และทักษะต่้างๆ

 • ข้้อเสนัอแนัะเพื�อการปรับปรุงกระบวนัการและเนืั�อหา

 ทั�งน้ั� ข้อให้เผื�อเวลาในัช่ื่วงท้ายๆ ข้องกิจกรรมการฝึึกอบรมแต่้ละวันัไว้ให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้กรอกแบบประเมินั  

โด้ยกระบวนัการในัต้อนัท้ายข้องการฝึึกอบรมแต่้ละวันั ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รควรทบทวนัผลการประเมินัและนัำามาใช้ื่เป็นัประเด็้นัหารือ 

หรืออภิปรายทั�งในัส่วนัท้�ทำาได้้ด้้และส่วนัท้�ควรเพิ�มเติ้มหรือปรับปรุง และหากเป็นัไปได้้ให้นัำาข้้อเสนัอแนัะในัการปรับปรุง หรือเพิ�มเติ้ม

ต่้างๆ มาปรับใช้ื่กับแผนังานัฝึึกอบรมในัวันัต่้อๆ มา โด้ยในัวันัท้ายๆ ข้องการฝึึกอบรม ผู้ฝึึกอบรมควรนัำาประเด็้นัคำาถามต่้างๆ มาใช้ื่ 

ในัการติ้ด้ต้าม ดู้แล และต้รวจสอบความต้้องการข้องผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมอ้กครั�ง ทั�งน้ั�ดู้ตั้วอย่างแบบประเมินัได้้ในัภาคผนัวก ข้.
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ภาคัผนวก ก: คัำาอธิิบายเก่�ยวกับบทเร่ยนแลัะแบบฝึึกหัด็

บทเร่ยน/แบบฝึึกหัด็/หัวข้อ วัตถุ่ประสูงค์ั วิธ่ิการ ระยะเวลัา (นาท่)

บทเร่ยนท่� 1.1 :  
การใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ 
หร่อการค้ัามนุษย์ ค่ัออะไร ?

• นิัยาม/คำาจำากัด้ความ

• ตั้วเลข้/สถิติ้ประเทศต่้างๆ

• ภาพรวมข้องประเภท หรือ
ลักษณะการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

• ผลกระทบต่้อผู้เส้ยหาย

• ผลกระทบต่้อสังคม

เพื�อทำาความเข้้าใจนิัยาม/ 
คำาจำากัด้-ความข้องคำาหลักๆ  
ท้�เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ รวมถ้งข้้อเท็จจริงและตั้วเลข้
สถิติ้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
และลักษณะข้องการก่ออาชื่ญากรรม
ท้�เข้้าข่้ายการด้ำาเนิันัการดั้งกล่าว

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

45 นัาท้ สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 90 นัาท้ 
สำาหรับแบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 1.1.1: กิจกรรม
ลัะลัายพื่ฤติกรรม “ผลักระทบ”

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเข้้าใจ
ลักษณะข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือ การค้ามนุัษย์ 
จากเลนัส์/มุมมองท้�ม้ผู้เส้ยหายเป็นั
ศูนัย์กลาง

ให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเข้้ยนัคำาต้อบ
ลงบนับัต้รคำา และแลกเปล้�ยนัคำาต้อบ
กับกลุ่ม

10 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 1.1.2: นิยาม/คัำา
จำากัด็คัวามของการใช้้แรงงานเด็็ก 
แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้
ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา
ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�
เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะ
แวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้องในักฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ เพื�อถาม-ต้อบ
คำาถามก่อนัและหลังบทเร้ยนัท้� 1.1 
การอภิปราย/แลกเปล้�ยนัในักลุ่ม  
และการอธิิบาย ให้คำาต้อบท้�ถูกต้้อง 
ในัช่ื่วงการถาม-ต้อบ

35 นัาท้

บทเร่ยนท่� 1.2: ตัวช่้�วัด็ของการใช้้
แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ หร่อ
การค้ัามนุษย์

• ตั้วช้ื่�วัด้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก

• ตั้วช้ื่�วัด้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานั
บังคับ

• ตั้วช้ื่�วัด้เก้�ยวกับการค้ามนุัษย์

• ปัจจัยผลักดั้นัและปัจจัยด้้งดู้ด้

เพื�อเร้ยนัรู้ และสร้างความต้ระหนัักรู้
เก้�ยวกับ การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

40 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 2 ชัื่�วโมง 15 
นัาท้ สำาหรับการทำา
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 1.2.1: กิจกรรม
เตร่ยมคัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน 
“ตัวช่้�วัด็”

เพื�อช่ื่วยให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้
เริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับตั้วช้ื่�วัด้ข้องการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการ
ค้ามนุัษย์

กิจกรรมเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่ 
บทเร้ยนั ท้�ม้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม
แลกเปล้�ยนั/แบ่งปันัตั้วช้ื่�วัด้ และการ
ปฏิิบัติ้ต่้างๆ ท้�เก้�ยวกับ “เคล็ด้ลับ”

10 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ 1.2.2: การสูร้างคัวาม
ตระหนักร้่ แลัะคัวามเข้าใจเก่�ยว
กับกรณ่์การใช้้แรงงานเด็็ก 
แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
ม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา
ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรม 
ท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะ
แวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้องในักฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ เพื�อวิเคราะห์
สถานัการณ์สั�นัๆ และกำาหนัด้/บ่งช้ื่�
ลักษณะท้�เข้้าข่้ายต้ามนิัยามคำาจำากัด้
คาม ต้ามด้้วยการอภิปรายภายในั
กลุ่ม การทบทวนัคำาต้อบ และการ
ถาม-ต้อบ

35 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 1.2.3: ปัจจัยผลััก
ดั็นแลัะปัจจัยดึ็งด่็ด็

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
ม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา
ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรม 
ท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะ
แวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้องในักฎหมาย
ระหว่างประเทศ

การใช้ื่กรณ้ศ้กษาจากแผนังานั 
ฝึึกอบรมการบังคับใช้ื่กฎหมายฉบับน้ั� 
(ETP) ในัการคิด้วิเคราะห์ปัจจัย 
ผลักดั้นัและปัจจัยด้้งดู้ด้ รวมถ้ง 
ตั้วช้ื่�วัด้ต่้างๆ

50 นัาท้

บทเร่ยนท่� 1.3: การจำาแนกคัวาม
แตกต่างของการใช้้แรงงานเด็็ก 
แรงงานบังคัับ หร่อการค้ัามนุษย์ 
ออกจากอาช้ญากรรมอ่�นๆ

• การจำาแนักความแต้กต่้างระหว่าง 
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ออกจากกันั

• การจำาแนักความแต้กต่้างระหว่าง
การค้ามนุัษย์ และการนัำาพา 
หลบหน้ัเข้้าเมือง

• การเร้ยนัรู้และทำาความเข้้าใจ
เก้�ยวกับมายาคติ้ทั�วไป และความ
เข้้าใจคลาด้เคลื�อนั

เพื�อเร้ยนัรู้การจำาแนักความแต้กต่้าง
ระหว่าง การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ในัข้ณะท้�
สามารถจำาแนักความแต้กต่้างระหว่าง
การค้ามนุัษย์ และการนัำาพาหลบหน้ั
เข้้าเมือง และเพื�อเร้ยนัรู้ ทำาความ
เข้้าใจเก้�ยวกับมายาคติ้ทั�วไป  
และความเข้้าใจคลาด้เคลื�อนัเก้�ยวกับ
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ เพื�อทำาให้สามารถ
จำาแนักแยกแยะกรณ้เก้�ยวกับการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการ
ค้ามนุัษย์ได้้อย่างถูกต้้องเหมาะสม

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้าง ๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 75 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 1.3.1: มายาคัติ 
แลัะข้อเท็จจริงเก่�ยวกับการใช้้
แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ  
หร่อการค้ัามนุษย์

เพื�อจำาแนักมายาคติ้ทั�วไปเก้�ยวกับ
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ และทำาความเข้้าใจ
แหล่งท้�ทำาให้เกิด้ความเข้้าใจผิด้  
รวมถ้งทำาความเข้้าใจท้�ถูกต้้อง 
และชัื่ด้เจนัเก้�ยวกับข้้อมูลการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการ
ค้ามนุัษย์ อย่างถ่องแท้มากยิ�งข้้�นั
เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ซ้ึ่�งโด้ยทั�วไป 
เป็นัการทำาแบบฝึึกหัด้ในั 2 ส่วนั คือ 
การทบทวนับทเร้ยนัท้� 1.4 และการ
ทำากิจกรรมช่ื่วงท้ายข้องบทเร้ยนั

การทำาแบบทด้สอบก่อนัเริ�มบทเร้ยนั 
การต้อบคำาถามต้ามการทบทวนัข้อง 
ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมหลังจากรับฟัง
การบรรยาย และการทบทวนัร่วมกับ
กลุ่มใหญ่ ควบคู่กับการอธิิบายต่้างๆ

45 นัาท้  
(15 นัาท้สำาหรับ
การเริ�มต้้นับทเร้ยนั 
และ 30 นัาท้ ต้อนั
จบ)

บทเร่ยนท่� 2.1: ประเภท หร่อช้นิด็
ของการสู่บสูวน/สูอบสูวน

• การสืบสวนั/สอบสวนัเชิื่งรับ 
(Reactive Investigations)

• การสืบสวนั/สอบสวนัเชิื่งรุก 
(Proactive Investigations)

• การสืบสวนั/สอบสวนัเพิ�มเติ้ม 
(Disruptive Investigations)

• ภาพรวมด้้านัเพศสภาพท้�ควรนัำา
มาพิจารณาประกอบการสืบสวนั/
สอบสวนั

เพื�อทำาความเข้้าใจเก้�ยวกับนิัยาม/ 
คำาจำากัด้ความข้องคำาหลักๆ  
ท้�เก้�ยวข้้องกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
การใช้ื่แรงงานับังคับ และข้้อเท็จจริง
ต้ลอด้จนัตั้วเลข้สถิติ้เก้�ยวกับแรงงานั
เด็้ก และการกระทำาผิด้ทางอาญา 
หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้าย
การกระทำาดั้งกล่าว

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ 
และ 2 ชัื่�วโมง 10 
นัาท้ สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.1.1: การอภิปราย
แลัะคิัด็วิเคัราะห์เก่�ยวกับการ
สู่บสูวน/สูอบสูวน

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
คิด้เก้�ยวกับประเภทข้องการสืบสวนั/
สอบสวนัท้�แต้กต่้างกันั และเพื�อเริ�ม
ต้้นัเก้�ยวกับการสืบสวนั/สอบสวนั

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถามต้อบ
ในักลุ่มใหญ่

10 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.1.2: การทำา
แผนผังคัวามเสู่�ยง

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
ม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา
ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรม 
ท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะ
แวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้องในักฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ เพื�อถาม-ต้อบ
คำาถามก่อนัและหลังบทเร้ยนัท้� 1.1 
การอภิปราย/แลกเปล้�ยนัในักลุ่ม  
และการอธิิบาย ให้คำาต้อบท้�ถูกต้้อง  
ในัช่ื่วงการถาม-ต้อบ

90 นัาท้
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บทเร่ยนท่� 2.2: การปฏิิบัติการ
ให้การช่้วยเหล่ัอ (Rescue 
Operations)

• การจำาแนัก และพิจารณาความ
จำาเป็นัในัการปฏิิบัติ้การบุกค้นั 
หรือเข้้าให้การช่ื่วยเหลือ

• การด้ำาเนิันัการก่อนัการเข้้า 
ช่ื่วยเหลือ

• การเข้้าช่ื่วยเหลือ การด้ำาเนิันัการ
หลังการเข้้าช่ื่วยเหลือ

เพื�อเร้ยนัรู้วิธ้ิการวางแผนั และการ
ปฏิิบัติ้การบุกค้นัหรือเข้้าให้การช่ื่วย
เหลือผู้เส้ยหายจากการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
โด้ยในัระหว่างการทำากิจกรรม  
ม้การวางแผนัการปฏิิบัติ้การ 
ให้การช่ื่วยเหลือ (rescue opera-
tion) ผ่านัการใช้ื่กรณ้ศ้กษา

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร  
รวมถ้งการถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 2 ชัื่�วโมง
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.2.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการปฏิิบัติการให้การช่้วย
เหล่ัอ (Rescue Operations)

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้ 
เริ�มต้้นัพิจารณาเก้�ยวกับการปฏิิบัติ้- 
การให้การช่ื่วยเหลือ (rescue 
operations) ท้�จำาเป็นั

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถามต้อบ
ในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.2.2: การวางแผน
การให้การช่้วยเหล่ัอ (Rescue)

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้เต้ร้ยมความพร้อม 
เก้�ยวกับการปฏิิบัติ้การให้การ 
ช่ื่วยเหลือ (rescue operation)  
และวางแผนัขั้�นัต้อนัการด้ำาเนิันัการ 
ท้�จำาเป็นั การกำาหนัด้กลุ่มเป้าหมาย 
ท้�จำาเป็นัต้้องด้ำาเนิันัปฏิิบัติ้การให้การ
ช่ื่วยเหลือ และการดู้แล/สนัับสนุันั
ความต้้องการข้องผู้เส้ยหาย

กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ เพื�อพัฒนัาแผนั 
การให้การช่ื่วยเหลือ (rescue)  
ต้ามสถานัการณ์สมมติ้ โด้ยให้แต่้ละ
กลุ่มได้้นัำาเสนัอแผนัให้กับกลุ่มใหญ่ 
และร่วมกันัอภิปรายต่้างๆ รวมถ้งการ
ถาม-ต้อบในัต้อนัท้าย

1 ชัื่�วโมง 15 นัาท้

บทเร่ยนท่� 2.3: การสู่บสูวน/
สูอบสูวนสูถ่านท่�เกิด็เหตุ

• การบันัท้กหลักฐานัข้้อมูล 
ในัสถานัท้�เกิด้เหตุ้

• การเก็บรวบรวมหลักฐานั

• ข้้อท้าทายพิเศษในัการเก็บ
รวบรวมหลักฐานัจากบุคคล พยานั
บุคคล ผู้เส้ยหาย และผู้ต้้องสงสัย

• การจด้/เก็บบันัท้ก

เพื�อเร้ยนัรู้การปฏิิบัติ้และการด้ำาเนิันั
การท้�เก้�ยวข้้องกับสถานัท้�เกิด้เหตุ้ 
รวมถ้งประเด็้นัในัการสืบสวนั/
สอบสวนัโด้ยทั�วไป และเพื�อฝึึกปฏิิบัติ้
เก้�ยวกับการบันัท้ก เก็บรวบรวม 
หลักฐานัจากสถานัท้�เกิด้เหตุ้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 1 ชัื่�วโมง 40 
นัาท้ สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 2.3.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับสูถ่านท่�เกิด็เหตุ

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นั 
พิจารณาและคิด้เก้�ยวกับการสืบสวนั/
สอบสวนัสถานัท้�เกิด้เหตุ้  
และกระบวนัการปฏิิบัติ้งานัในัสถานั
ท้�เกิด้เหตุ้

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถามต้อบ
ในักลุ่มใหญ่

10 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.3.2: กระบวนการ
ปฏิิบัติงานในสูถ่านท่�เกิด็เหตุ

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้ทักษะท้�จำาเป็นัในัการ
ปฏิิบัติ้งานัอย่างเหมาะสมในัสถานัท้�
เกิด้เหตุ้

การใช้ื่สถานัการณ์สมมติ้ และบทบาท
จำาลอง การบันัท้กข้้อมูล และการ
ปฏิิบัติ้งานัในัสถานัท้�เกิด้เหตุ้ รวมถ้ง
การเก็บรวบรวมหลักฐานั

60 นัาท้

บทเร่ยนท่� 2.4: หลัักฐาน
นิติวิทยาศาสูตร์ แลัะดิ็จิทัลั

• หลักฐานัดิ้จิทัล

• หลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับลักษณะหรือ
ประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานั
ดิ้จิทัล และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ 
และวิธ้ิการนัำาหลักฐานัดั้งกล่าวมาใช้ื่
ในักรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
ให้ถูกต้้อง และม้ประสิทธิิภาพ

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 1 ชัื่�วโมง 40 
นัาท้ สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.4.1: กิจกรรม
เตร่ยมคัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน 
“ลัำาดั็บตัวอักษรท่�แสูด็งหลัักฐาน”

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นั
พิจารณาและคิด้เก้�ยวกับลักษณะหรือ
ประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานั
ดิ้จิทัล และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์

กิจกรรมร่วมกันัในักลุ่มใหญ่ โด้ยให้ 
ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้ยกตั้วอย่าง
หลักฐานั

10 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.4.2: หลัักฐาน
นิติวิทยาศาสูตร์ แลัะดิ็จิทัลั

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับลักษณะหรือ
ประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานั
ดิ้จิทัล และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ 
และวิธ้ิการนัำาหลักฐานัดั้งกล่าวมาใช้ื่
ในักรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

กิจกรรมระด้มสมองในักลุ่มใหญ่  
เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับลักษณะ หรือ
ประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานั
ดิ้จิทัล และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ 
และวิธ้ิการนัำาหลักฐานัดั้งกล่าวมาใช้ื่
ในักรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

60 นัาท้
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บทเร่ยนท่� 2.5: การสัูมภาษณ์์ผ้่
เสู่ยหาย

• การจำาแนัก/คัด้กรองผู้เส้ยหาย

• PEACE โมเด้ลสำาหรับการ
สัมภาษณ์ (Planning and 
preparation, Engage and 
explain, Account, Closure, 
Evaluation: PEACE) 

• การสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย

• การสัมภาษณ์เด็้ก

• ประเด็้นัท้�ควรพิจารณาด้้านัเพศ
สภาพ

เพื�อทำาความเข้้าใจวิธ้ิการสัมภาษณ์ 
บทบาทหน้ัาท้� และแนัวคิด้ท้�นัำามาใช้ื่
ในัการปฏิิบัติ้ท้�ด้้ และเหมาะสมเพื�อ
ประเมินั ปฏิิบัติ้การร่วมกับ  
และจำาแนักปัจเจกบุคคลท้�เก้�ยวข้้อง
ในัการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ รวมถ้งการฝึึก
ปฏิิบัติ้การใช้ื่ทักษะในัการสัมภาษณ์ 
และการเพิ�มความเช้ื่�ยวชื่าญ  
และความมั�นัใจในัการด้ำาเนิันัการ
สัมภาษณ์ต่้างๆ ท้�เคารพต่้อสิทธิิและ
ศักดิ้�ศร้ความเป็นัมนุัษย์ข้องผู้เส้ยหาย

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

40 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 3 ชัื่�วโมง 30 
นัาท้ สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.5.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการสัูมภาษณ์์ผ้่เสู่ยหาย

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
ต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับข้้อควร
พิจารณาเป็นัพิเศษสำาหรับการ
สัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย รวมถ้งเด็้กท้�เป็นั
ผู้เส้ยหาย

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.5.2: การ
สัูมภาษณ์์ผ้่เสู่ยหาย

เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ท้�
ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย  
และการฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบ
จำาลอง และบทบาทในัสถานัการณ์
สมมติ้

ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รนัำาเสนัอและ 
สาธิิต้ตั้วอย่างการสัมภาษณ์ 
ผู้เส้ยหาย จากนัั�นัให้ผู้เข้้ารับการฝึึก
อบรมได้้ฝึึกฝึนัทักษะการสัมภาษณ์ในั
กลุ่มเล็กๆ ก่อนัท้�จะรวมเป็นักลุ่มใหญ่ 
และแลกเปล้�ยนัเร้ยนัรู้ รวมถ้งการ
ถาม-ต้อบ

50 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.5.3: การเตร่ยม
การสัูมภาษณ์์ผ้่เสู่ยหาย

เพื�อฝึึกคิด้การพิจารณาและแยกแยะ
เก้�ยวกับความจำาเป็นั หรือความ
ต้้องการข้องผู้เส้ยหายท้�แต้กต่้างกันั
ออกไประหว่างการสัมภาษณ์ รวมถ้ง
คิด้เก้�ยวกับความต้้องการ หรือความ
จำาเป็นัการสัมภาษณ์ เพื�อทำาให้การ
สัมภาษณ์ประสบผลสำาเร็จ  
และป้องกันัการกระทำา หรือสร้าง
ความเจ็บปวด้ซึ่ำ�าซ้ึ่อนั (re-traumati-
zation) โด้ยการนัำากรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั 
ETP มาพิจารณาอ้กครั�ง เพื�อเร้ยนัรู้
การด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับผู้เส้ยหายต้าม
ขั้�นัต้อนัและกระบวนัการทั�งหมด้

กิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ เพื�อค้นัหา  
และพิจารณาเก้�ยวกับภาวะเปราะบาง 
และข้้อเท็จจริงจากกรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั 
ETP ซ้ึ่�งแสด้งให้เห็นัถ้งข้้อควร
พิจารณาเป็นัพิเศษสำาหรับการ
สัมภาษณ์ผู้เส้ยหายและการพัฒนัา
แผนัการสัมภาษณ์ และให้แต่้ละกลุ่ม
นัำาเสนัอแผนัให้กับกลุ่มใหญ่ และร่วม
กันัอภิปรายต่้างๆ รวมถ้งการ
ถาม-ต้อบในัต้อนัท้าย

45 นัาท้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 2.5.4: การ
สัูมภาษณ์์เด็็ก

เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ท้�
ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์เด็้ก และการ
ฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบจำาลอง 
และบทบาทในัสถานัการณ์สมมติ้

ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รนัำาเสนัอและสาธิิต้
ตั้วอย่างการสัมภาษณ์เด็้ก จากนัั�นัให้
ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้ฝึึกฝึนัทักษะ
การสัมภาษณ์ในักลุ่มเล็กๆ ก่อนัท้�จะ
รวมเป็นักลุ่มใหญ่ และแลกเปล้�ยนั
เร้ยนัรู้ รวมถ้งการถาม-ต้อบ

60 นัาท้

บทเร่ยนท่� 2.6: การสัูมภาษณ์์ผ้่
ต้องสูงสัูย

เพื�อทำาความเข้้าใจวิธ้ิการสัมภาษณ์ผู้
ต้้องสงสัยในัแนัวทางท้�เคารพต่้อสิทธิิ
และศักดิ้�ศร้ความเป็นัมนุัษย์ข้อง 
ผู้ต้้องสงสัย และเพื�อให้ได้้ข้้อมูลท้�นัำา
มาใช้ื่ด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับกรณ้การใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการ
ค้ามนุัษย์

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 95 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.6.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการสัูมภาษณ์์ผ้่ต้องสูงสัูย

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้ 
เริ�มต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับการ
สัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย และจำาแนัก
ความเหมือนัและความแต้กต่้างกับวิธ้ิ
การสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.6.2: การ
สัูมภาษณ์์ผ้่ต้องสูงสัูย

เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ 
ท้�ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย 
และการฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบ
จำาลอง และบทบาทในัสถานัการณ์
สมมติ้

ผู้ถ่ายทอด้หลักสูต้รนัำาเสนัอและสาธิิต้
ตั้วอย่างการสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย 
จากนัั�นัให้ผู้เข้้ารับการฝึึกอบรมได้้
ฝึึกฝึนัทักษะการสัมภาษณ์ในักลุ่มเล็ก  
ก่อนัท้�จะรวมเป็นักลุ่มใหญ่ และแลก
เปล้�ยนัเร้ยนัรู้ รวมถ้งการถาม-ต้อบ

60 นัาท้

บทเร่ยนท่� 2.7: การตั�งข้อหา เพื�อทำาความเข้้าใจองค์ประกอบในั
การพิจารณาฐานัความผิด้เก้�ยวกับ
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ รวมถ้งการเร้ยนัรู้
เก้�ยวกับการตั้�งข้้อหาการกระทำาความ
ผิด้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
และความผิด้อื�นัๆ ท้�เก้�ยวข้้อง การ
เร้ยนัรู้เก้�ยวกับการยกเว้นัการฟ้องร้อง
ด้ำาเนิันัคด้้กับบุคคลบางลักษณะ  
และการใช้ื่กรณ้ศ้กษา เพื�อพิจารณา
เก้�ยวกับการตั้�งข้้อหาให้ผู้กระทำา
ความผิด้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 1 ชัื่�วโมง 40 
นัาท้ สำาหรับการทำา
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 2.7.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการตั�งข้อหา

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
ต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับลักษณะ
การกระทำาความผิด้ท้�แต้กต่้างกันั 
และส่วนัท้�สามารถนัำามาตั้�งข้้อหา
เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 2.7.2: การตั�งข้อหา
การกระทำาคัวามผิด็ในกรณ่์ศึกษา
ท่�นำามาใช้้ในแผนงานฝึึกอบรม
เพ่ื่�อการบังคัับใช้้กฎหมาย (ETP)

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้ฝึึกฝึนั
การพิจารณาจำาแนักข้้อหาต่้างๆ  
ต้ามสถานัการณ์สมมติ้ท้�แต้กต่้างกันั 
โด้ยการนัำากรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั ETP  
มาพิจารณาอ้กครั�ง เพื�อเร้ยนัรู้การ
ด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับผู้เส้ยหายต้าม 
ขั้�นัต้อนัและกระบวนัการทั�งหมด้

กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ โด้ยให้ผู้เข้้ารับการ
ฝึึกอบรมได้้ค้นัหา และพิจารณาเก้�ยว
กับข้้อหาต่้างๆ จากกรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั 
ETP  พร้อมกับการแสวงหาหลักฐานั
ต่้าง ๆ เพิ�มเติ้ม และให้แต่้ละกลุ่ม 
นัำาเสนัอข้้อเสนัอแนัะเก้�ยวกับการตั้�ง
ข้้อหาให้กับกลุ่มใหญ่ และร่วมกันั
อภิปรายต่้างๆ รวมถ้งการถาม-ต้อบ
ในัต้อนัท้าย

55 นัาท้

บทเร่ยนท่� 3.1: การให้บริการ/
ด่็แลัผ้่เสู่ยหาย

• ความต้้องการและความจำาเป็นั
ข้องผู้เส้ยหาย

• ประเภทข้องการบริการ/การดู้แล

• การไม่ทำาให้ผู้เส้ยหายกลายเป็นั
อาชื่ญากรผู้กระทำาความผิด้

เพื�อทำาความเข้้าใจผลกระทบข้องการ
ใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือ
การค้ามนุัษย์ ต้ามลักษณะความ
ต้้องการหรือความจำาเป็นัข้องผู้เส้ย
หายและบุคคลต่้างๆ สำาหรับการช่ื่วย
เหลือหลังจากท้�ได้้เข้้าช่ื่วยเหลือ 
และนัำาตั้วออกมา (rescue) และการ
จำาแนัก/คัด้กรองผู้เส้ยหาย รวมถ้ง
เร้ยนัรู้เก้�ยวกับการจำาแนักการ
บริการ/การดู้แลต่้างๆ ท้�จำาเป็นั 
เหมาะสม และต้อบสนัองกับความ
จำาเป็นั หรือความต้้องการต่้างๆ 
ต้ลอด้จนัวิธ้ิการในัการนัำาเสนัอ หรือ
จัด้หาบริการ และการดู้แลต่้างๆ เพื�อ
ช่ื่วยเหลือผู้เส้ยหายไปอย่างม้
ประสิทธิิภาพ และการทำาความเข้้าใจ
ความต้้องการและความจำาเป็นัเฉพาะ 
รวมถ้งการบริการ/การดู้แลในั
ลักษณะจำาเพาะต่้างๆ ท้�จำาเป็นั
สำาหรับผู้เส้ยหายท้�เป็นัผู้ใหญ่  
และเด็้ก

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

1 ชัื่�วโมงสำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ 2 
ชัื่�วโมง 15 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 3.1.1: กิจกรรม
เตร่ยมคัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน 
“กรณ่์ศึกษาเก่�ยวกับการให้การ
บริการ/การด่็แลัผ้่เสู่ยหาย”

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
ต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับการ
บริการ/การดู้แลต่้างๆ ท้�จำาเป็นั 
เหมาะสม และต้อบสนัองกับความ
จำาเป็นั หรือความต้้องการต่้างๆ ข้อง
ผู้เส้ยหายจากการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
โด้ยการนัำากรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั ETP มา
พิจารณาอ้กครั�ง

ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมจำาแนักความ
ต้้องการและความจำาเป็นัข้อง 
ผู้เส้ยหายแต่้ละราย จากนัั�นัจัด้กลุ่ม
ความต้้องการและความจำาเป็นั 
เหล่านัั�นั ก่อนัท้�จะกลับไปรวมกับ 
ผู้เข้้าร่วมการประชุื่มทั�งหมด้ พร้อม 
นัำาเสนัอความต้้องการหรือ 
ความจำาเป็นัท้�บ่งช้ื่� และการบริการ/
การดู้แลท้�จำาเป็นั

25 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.1.2: การกำาหนด็/
จำาแนกคัวามต้องการคัวามจำาเป็น
ของผ้่เสู่ยหาย

เพื�อดู้แล ค้นัหาความจำาเป็นั หรือ
ความต้้องการต่้างๆ ข้องผู้เส้ยหาย
จากการค้ามนุัษย์ และความเส้�ยงท้�
เป็นัเหตุ้ข้องความจำาเป็นัดั้งกล่าว

การนัำากรณ้ศ้กษามาทำางานัร่วมกันัในั
กลุ่มเล็กๆ การกำาหนัด้ หรือจำาแนัก
ความต้้องการ หรือความจำาเป็นัข้องผู้
เส้ยหาย การนัำาเสนัอและอภิปราย 
ในักลุ่มใหญ่ รวมถ้งการถาม-ต้อบ

50 นัาท้

บทเร่ยนท่� 3.2: การเย่ยวยารักษา
บาด็แผลัทางใจ (Trauma-In-
formed Care)

• ผลกระทบด้้านัสุข้ภาพจิต้ข้องผู้
เส้ยหายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์

• การประเมินัผู้เส้ยหาย

• การเสริมพลังให้กับผู้เส้ยหาย

• การแบ่งปันัเรื�องราวความเจ็บ
ปวด้ท้�สร้างบาด้แผลทางจิต้ใจ 
(trauma story)

• การกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมแบบ
ปกติ้

เพื�อทำาความเข้้าใจความแต้กต่้าง
ระหว่างความเคร้ยด้ (stress)  
และความเจ็บปวด้ท้�สร้างบาด้แผล
ทางจิต้ใจ (trauma) รวมถ้งทำาความ
เข้้าใจผลกระทบด้้านัสุข้ภาพจิต้ข้อง 
ผู้เส้ยหายจากการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
และทำาความเข้้าใจวิธ้ิการสร้าง หรือ
เสริมพลังให้กับผู้เส้ยหาย รวมถ้ง 
หล้กเล้�ยงการกระทำาท้�สร้างความเจ็บ
ปวด้ซึ่ำ�าเติ้ม (re-traumatization)  
ให้กับผู้เส้ยหาย

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 80 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.2.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับคัวามเจ็บปวด็ (Trauma 
Discussion)

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้ 
เริ�มต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับความ
เจ็บปวด้ (trauma) และผลกระทบ 
ท้�ม้ต่้อผู้เส้ยหาย

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.2.2: การเย่ยวยา
รักษาบาด็แผลัทางใจ(Trauma-
Informed Care) โด็ยใช้้กรณ่์
ศึกษาของ ETP

เพื�อฝึึกฝึนัการนัำาหลักการการเยย้วยา
รักษาบาด้แผลทางใจ (Trauma-In-
formed Care) มาใช้ื่กับปฏิิบัติ้การ
ต่้างๆ กับ และภายในัแผนัท้�เก้�ยวข้้อง
กับผู้เส้ยหาย

การนัำากรณ้ศ้กษามาทำางานัร่วมกันัในั
กลุ่มเล็กๆ เพื�อพัฒนัาแผนัการดู้แล
อาการเจ็บปวด้ต้ามท้�ได้้รับแจ้ง 
(Trauma-Informed Care)  
การนัำาเสนัอและอภิปรายในักลุ่มใหญ่  
รวมถ้งการถาม-ต้อบ

45 นัาท้



30E T P  FAC I L I TAT I O N  G U I D E

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.2.2: การเย่ยวยา
รักษาบาด็แผลัทางใจ(Trauma-
Informed Care) โด็ยใช้้กรณ่์
ศึกษาของ ETP

เพื�อฝึึกฝึนัการนัำาหลักการการเยย้วยา
รักษาบาด้แผลทางใจ (Trauma-In-
formed Care) มาใช้ื่กับปฏิิบัติ้การ
ต่้างๆ กับ และภายในัแผนัท้�เก้�ยวข้้อง
กับผู้เส้ยหาย

การนัำากรณ้ศ้กษามาทำางานัร่วมกันั 
ในักลุ่มเล็กๆ เพื�อพัฒนัาแผนัการดู้แล
อาการเจ็บปวด้ต้ามท้�ได้้รับแจ้ง 
(Trauma-Informed Care) การนัำา
เสนัอและอภิปรายในักลุ่มใหญ่  
รวมถ้งการถาม-ต้อบ

45 นัาท้

บทเร่ยนท่� 3.3: กลัไกการสู่งต่อ
เพ่ื่�อการรับบริการแลัะการช่้วย
เหล่ัอ (Referral Mechanism)

• บทบาทข้องกลไกการส่งต่้อเพื�อ
การรับบริการและการช่ื่วยเหลือ 
(Referral Mechanism)

• องค์ประกอบข้องกลไกการส่งต่้อ
เพื�อการรับบริการและการช่ื่วย
เหลือ (Referral Mechanism)

• ตั้วอย่างข้องกลไกการส่งต่้อเพื�อ
การรับบริการและการช่ื่วยเหลือ 
(Referral Mechanism)

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับบทบาทข้องกลไก
ระดั้บชื่าติ้การส่งต่้อเพื�อการรับ
บริการและการช่ื่วยเหลือ (Referral 
Mechanism) และวิธ้ิการทำางานัข้อง
กลไกดั้งกล่าว

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 1 ชัื่�วโมง 40 
นัาท้ สำาหรับการทำา
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.3.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับกลัไกการสู่งต่อเพ่ื่�อการ
รับบริการแลัะการช่้วยเหล่ัอ 
(Referral Mechanism)

เพื�ออภิปรายแลกเปล้�ยนั
ประสบการณ์ และแนัวคิด้เก้�ยวกับ
กลไกการส่งต่้อเพื�อการรับบริการ 
และการช่ื่วยเหลือ ซ้ึ่�งเก้�ยวข้้องกับ
กลไกข้องกรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.3.2: การใช้้กลัไก
การสู่งต่อเพ่ื่�อการรับบริการแลัะ
การช่้วยเหล่ัอ (Referral 
Mechanism) ในกรณ่์ศึกษาของ 
ETP

เพื�อทำาความเข้้าใจวิธ้ิการใช้ื่กลไกการ
ส่งต่้อเพื�อการรับบริการและการช่ื่วย
เหลือ สำาหรับกรณ้ผู้เส้ยหายจากการ
ใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือ
การค้ามนุัษย์ (ในักรณ้ท้�ม้อยู่แล้ว) 
ต้ลอด้จนัฝึึกปฏิิบัติ้การใช้ื่กลไกการ 
ส่งต่้อเพื�อการรับบริการและ 
การช่ื่วยเหลือ และอภิปรายแนัวทาง
การปรับปรุงการใช้ื่กลไกการส่งต่้อ
เพื�อการรับบริการและการช่ื่วยเหลือ 
รวมถ้งประโยชื่น์ั และข้้อท้าทายข้อง
กลไกการส่งต่้อเพื�อการรับบริการ 
และการช่ื่วยเหลือ

การนัำากรณ้ศ้กษา ETP มาทำางานั 
ร่วมกันัในักลุ่มเล็กๆ เพื�อฝึึกใช้ื่กลไก
การส่งต่้อเพื�อการรับบริการและการ
ช่ื่วยเหลือ จากนัั�นัให้นัำาเสนัอ 
และอภิปรายในักลุ่มใหญ่ รวมถ้งการ
ถาม-ต้อบเก้�ยวกับการใช้ื่กลไกการ 
ส่งต่้อเพื�อการรับบริการและการช่ื่วย
เหลือ

55 นัาท้
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บทเร่ยนท่� 3.4: ขั�นตอนแลัะ
บทบาท

บทบาทแลัะคัวามรับผิด็ช้อบ

การทำาผังกระบวนการสู่งต่อ

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับบทบาทและความ
รับผิด้ชื่อบข้องหน่ัวยงานั สำานัักงานั 
และองค์กรต่้างๆ ท้�ม้บทบาทการ
ด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับกรณ้การใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการ
ค้ามนุัษย์ รวมถ้งการให้การดู้แล  
หรือบริการต่้างๆ เก้�ยวกับผู้เส้ยหาย 
และการเร้ยนัรู้วิธ้ิการจัด้ทำาแผนัผัง
การประสานังานั และกระบวนัการ 
ส่งต่้อ

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ 
1 ชัื่�วโมง 38 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ 3.4.1: กิจกรรมเตร่ยม
คัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน 
“โทรศัพื่ท์”

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
ต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับความ
สำาคัญข้องการดู้แล บันัท้ก และส่งต่้อ
ข้้อมูลต่้างๆ อย่างเหมาะสม

กิจกรรมร่วมในักลุ่มใหญ่ โด้ยให้ 
ผู้เข้้าร่วมการอบรมส่งต่้อข้้อความ 
ผ่านัการกระซิึ่บบอกทางวาจา  
ก่อนัจะเปิด้เฉลยข้้อความท้�ให้ส่งต่้อ
กันัทางวาจาในักระด้าษ

23 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.4.2: การทำาผัง
กระบวนการสู่งต่อ (Referral 
Mapping)

เพื�อจัด้ทำาผังกระบวนัการส่งต่้อกรณ้
ท้�เก้�ยวข้้องกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ และ/หรือการค้า
มนุัษย์

การจำาแนักบทบาท และความ 
รับผิด้ชื่อบในัแต่้ละขั้�นัต้อนัข้อง
กระบวนัการดู้แลคด้้ การจำาแนัก  
และกำาหนัด้ระยะเวลา และขั้�นัต้อนั
การส่งต่้อ

50 นัาท้

บทเร่ยนท่� 3.5: การจัด็ทำารายงาน
ภาคับังคัับ

• ประโยชื่น์ัข้องการจัด้ทำารายงานั
ภาคบังคับ

• ข้้อท้าทายข้องการจัด้ทำารายงานั
ภาคบังคับ

เพื�อทำาความเข้้าใจเก้�ยวกับประโยชื่น์ั 
และข้้อท้าทายข้องการจัด้ทำารายงานั
ภาคบังคับ รวมถ้งทำาความเข้้าใจ 
เก้�ยวกับวิธ้ิการปฏิิบัติ้ในัการจัด้ทำา
รายงานัภาคบังคับ

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

15 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 25 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 3.5.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการจัด็ทำารายงานภาคั
บังคัับ

เพื�ออภิปรายเก้�ยวกับประโยชื่น์ั และ
ข้้อท้าทายข้องการจัด้ทำารายงานัภาค
บังคับ

การอภิปรายในักลุ่มใหญ่ร่วมกันั 
เก้�ยวกับประโยชื่น์ั และข้้อท้าทายข้อง
การจัด้ทำารายงานัภาคบังคับ

30 นัาท้

บทเร่ยนท่� 4.1: การประเมินคัด่็ เพื�อเร้ยนัรู้วิธ้ิการประเมินัคด้้ รวมถ้ง
การพิจารณาการส่ง/สั�งฟ้องคด้้ต้าม
ข้้อหาการกระทำาความผิด้เก้�ยวกับ
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 90 นัาท้ 
สำาหรับการทำาแบบ
ฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 4.1.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการประเมินคัด่็

เพื�อเริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับวิธ้ิการประเมินั
คด้้ เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.1.2: สูถ่านการณ์์
สูมมติการประเมินคัด่็

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
คุ้นัเคยกับแนัวคิด้ท้�เก้�ยวข้้องกับ 
การประเมินัคด้้

การนัำากรณ้ศ้กษามาทำางานัร่วมกันัในั
กลุ่มเล็กๆ เพื�อประเมินัคด้้  
และพิจารณาการเอาผิด้กับผู้ต้้อง
สงสัย จากนัั�นัให้นัำาเสนัอ 
และอภิปรายในักลุ่มใหญ่ รวมถ้งการ
ถาม-ต้อบ

55 นัาท้

บทเร่ยนท่� 4.2: การฟ้้องร้องเบ่�อง
ต้น (Pre-Trial) แลัะการประกัน
ตัว (Bail)

• ข้้อจำากัด้ต่้อการใช้ื่สิทธิิในัการ
ประกันัตั้ว

• การอุทธิรณ์กรณ้การข้อระงับการ
ประกันัตั้ว

เพ้�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับพื�นัฐานัข้องการใช้ื่
สิทธิิในัการประกันัตั้ว และข้้อ
พิจารณาท้�เก้�ยวข้้อง

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ 
1 ชัื่�วโมง 45 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.2.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการประกันตัว

เพื�อเริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับการประกันัตั้ว
ในัคด้้ เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การ
ใช้ื่แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.2.2: สูถ่านการณ์์
สูมมติเก่�ยวกับการประกันตัว

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
คุ้นัเคยการใช้ื่ดุ้ลยพินิัจท้�เก้�ยวข้้อง 
ในัการพิจารณามาให้ประกันัตั้ว
จำาเลยท้�อยูร่ะหว่างกระบวนัการฟ้อง
ร้อง และพิจารณาคด้้

การนัำาสถานัการณ์สมมติ้มาทำางานั
ร่วมกันัในักลุ่มเล็กๆ เพื�ออภิปราย 
หรือการโต้้แย้งกรณ้ท้�การข้อประกันั
ตั้ว จากนัั�นัให้นัำาเสนัอและอภิปราย
ในักลุ่มใหญ่ รวมถ้งการถาม-ต้อบ

70 นัาท้

บทเร่ยนท่� 4.3: ข้อคัวามพิื่จารณ์า
สูำาหรับผ้่เสู่ยหายท่�อย่่ใน
กระบวนการฟ้้องร้อง

เพื�อทำาความเข้้าใจสิ�งต่้างๆ ท้�เก้�ยวกับ
กระบวนัการ หรือขั้�นัต้อนัการฟ้อง
ร้องท้�อาจจะม้ความสำาคัญกับผู้เส้ย
หายข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ซ้ึ่�งในัส่วนัน้ั� 
หมายรวมถ้ง การนัำาเสนัอข้้อมูลให้
กับผู้เส้ยหาย การคุ้มครองสิทธิิข้อง 
ผู้เส้ยหาย และการนัำาเสนัอข้้อความ/
แถลงผลกระทบต่้อผู้เส้ยหาย

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ

1 ชัื่�วโมง 45 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 4.3.1: แผนงานฝึึก
อบรมเพ่ื่�อการบังคัับใช้้กฎหมาย 
คัวามจำาเป็นของผ้่เสู่ยหาย
ระหว่างกระบวนการฟ้้องร้อง

เพื�อเริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับความจำาเป็นั 
หรือความต้้องการข้องผู้เส้ยหาย
ระหว่างกระบวนัการฟ้องร้องคด้้เก้�ยว
กับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่แรงงานั
บังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และการนัำา
กรณ้ศ้กษาข้อง ETP มาคิด้วิเคราะห์
เก้�ยวกับประสบการณ์ข้องผู้เส้ยหาย 
ท้�จะเกิด้ข้้�นัในักระบวนัการฟ้องร้อง
ขั้�นัต้อนัต่้อๆ ไป

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่ เก้�ยวกับความ
จำาเป็นั หรือความต้้องการข้อง 
ผู้เส้ยหายต้ามกรณ้ศ้กษาข้อง ETP

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.3.2: สูถ่านการณ์์
สูมมติเก่�ยวกับสิูทธิิของผ้่เสู่ยหาย

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม 
คุ้นัเคยกับแนัวคิด้สิทธิิข้องผู้เส้ยหาย

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่ เก้�ยวกับสิทธิิข้อง 
ผู้เส้ยหายต้ามสถานัการณ์สมมติ้  
และการตั้�งชุื่ด้คำาถาม

40 นัาท้

บทเร่ยนท่� 4.4: การฝึึกปฏิิบัติการ
ฟ้้องร้องคัด่็

• การแถลงเปิด้คด้้

• การซัึ่กถาม/ถามต้รง

• การซัึ่กค้านั/ถามติ้ง

• พยานัผู้เช้ื่�ยวชื่าญ

• การถอด้ถอนั

• ข้้อโต้้แย้งปิด้การพิจารณาคด้้

เพื�อเร้ยนัรู้ทักษะเก้�ยวกับส่วนัต่้างๆ 
ข้องการฟ้องร้องด้ำาเนิันัคด้้  
โด้ยครอบคลุม การแถลงเปิด้คด้้  
การซัึ่กถาม/ถามต้รง การซัึ่กค้านั/
ถามติ้ง พยานัผู้เช้ื่�ยวชื่าญ  
การถอด้ถอนั และข้้อโต้้แย้งปิด้การ
พิจารณาคด้้ เพื�อให้สามารถทำาการ
ฟ้องร้องคด้้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ได้้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

45 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 2 ชัื่�วโมง 50 
นัาท้ สำาหรับการทำา
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.4.1: การถ่ามเปิด็ 
แลัะปิด็คัด่็

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้การตั้�งคำาถามปลายเปิด้ 
(open-ended) และการตั้�งคำาถาม
ปิด้คด้้ เพื�อปรับปรุงรูปแบบการตั้�ง
คำาถามสำาหรับการซัึ่กถาม/ถามต้รง 
และการซัึ่กค้านั/ถามติ้ง

การฝึึกปฏิิบัติ้ในักลุ่มใหญ่ การตั้�ง
คำาถามปลายเปิด้ (open-ended) 
และการตั้�งคำาถามปิด้คด้้ ในัประเด็้นัท้� 
ม้ความคุ้นัเคย และการถาม-ต้อบ 
ต้อนัท้ายข้องการฝึึกอบรม

30 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.4.2: การแถ่ลัง
เปิด็ แลัะปิด็คัด่็

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้การแถลงเปิด้ และปิด้
คด้้ เพื�อทำาความเข้้าใจขั้�นัต้อนัการ
ฟ้องคด้้ ผ่านัการนัำาเสนัอนิัทานั  
หรือเรื�องเล่าท้�รู้จักกันัด้้

การฝึึกปฏิิบัติ้ในักลุ่มย่อย 2 กลุ่ม  
เพื�อพัฒนัาการแถลงเปิด้และปิด้คด้้ 
เป็นัข้้อโต้้แย้งต่้อนิัทานั หรือเรื�องเล่า
ท้�รู้จักกันัด้้ จากนัั�นัให้นัำาเสนัอต่้อกลุ่ม
ใหญ่ พร้อมกับอภิปรายแลกเปล้�ยนั 
และการถาม-ต้อบ

95 นัาท้
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บทเร่ยนท่� 4.5: หลัักฐาน

• ลักษณะหรือประเภทข้องหลัก
ฐานัท้�นัำามาใช้ื่ในักรณ้ข้องการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือ
การค้ามนุัษย์

• การนัำาเสนัอ หรือแสด้งหลักฐานั
ต่้อการพิจารณาคด้้

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับความแต้กต่้างข้อง 
ลักษณะหรือประเภทข้องหลักฐานัท้� 
นัำามาใช้ื่ในักรณ้ข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์  
และวิธ้ิการนัำาเสนัอ หรือแสด้ง 
หลักฐานัต่้อการพิจารณาคด้้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

45 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ

1 ชัื่�วโมง 50 นัาท้ 
สำาหรับการทำาแบบ
ฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.5.1: กิจกรรม
เตร่ยมคัวามพื่ร้อมเข้าสู่่บทเร่ยน 
“หลัักฐาน”

เพื�อเริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับหลักฐานัในัคด้้
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 
หรือการค้ามนุัษย์ และประโยชื่น์ัข้อง
หลักฐานัดั้งกล่าวต่้อการฟ้องร้อง
ด้ำาเนิันัคด้้

ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมจำาแนัก 
หลักฐานัรายชิื่�นัท้�ม้ประโยชื่น์ัต้าม
สถานัการณ์สมมติ้ข้อง ETP  
และทำางานัร่วมกันั เพื�อนัำาเสนัอหลัก
ฐานัท้�คิด้ว่าเป็นัประโยชื่น์ัในัการ
พิสูจน์ัคด้้

25 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.5.2: การขุด็คุ้ัย
หลัักฐานท่�ยอมรับได้็

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้การวางแนัวทางการ 
นัำาสืบ และนัำาเสนัอหลักฐานัต่้างๆ  
ในักระบวนัการฟ้องร้อง  
และพิจารณาคด้้

ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมฝึึกปฏิิบัติ้การ
วางแนัวทางการนัำาสืบ และนัำาเสนัอ
หลักฐานัเป็นัรายๆ พร้อมกับการ
ถาม-ต้อบ อภิปรายข้้างท้าย

40 นัาท้

บทเร่ยนท่� 4.6: การช่้วยเหล่ัอทาง
กฎหมายระหว่างกัน (Mutual 
Legal Assistance)

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับการช่ื่วยเหลือทาง
กฎหมายระหว่างกันั (MLA)  
และวิธ้ิการในัการร้องข้อความ 
ช่ื่วยเหลือดั้งกล่าว

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

15 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 45 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 4.6.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการช่้วยเหล่ัอทาง
กฎหมายระหว่างกัน

เพื�ออภิปรายเก้�ยวกับประสบการณ์
ข้องทนัายความ/พนัักงานัอัยการ  
ในัการช่ื่วยเหลือทางกฎหมายระหว่าง
กันั

การอภิปรายร่วมกันัในักลุ่มใหญ่เก้�ยว
กับการใช้ื่การช่ื่วยเหลือทางกฎหมาย
ระหว่างกันั

30 นัาท้

บทเร่ยนท่� 5.1: แนวทางการ
พิื่จารณ์า/ตัด็สิูนคัด่็

แนัวทางการพิจารณา/ตั้ด้สินัคด้้

ขั้�นัต้อนัการพิจารณา/ตั้ด้สินัคด้้

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับแนัวทาง  
และข้้อท้าทายในัการพิจารณา/ตั้ด้สินั
คด้้ รวมถ้งการฝึึกปฏิิบัติ้ในัการ
พิจารณา/ตั้ด้สินัคด้้เก้�ยวกับการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือ 
การค้ามนุัษย์ต้ามสถานัการณ์สมมติ้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

15 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ 
90 นัาท้ สำาหรับ
การทำาแบบฝึึกหัด้
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แบบฝึึกหัด็ท่� 5.1.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการพิื่จารณ์า/ตัด็สิูนคัด่็

เพื�อเริ�มต้้นัคิด้ และอภิปรายเก้�ยวกับ
การพิจารณา/ตั้ด้สินัคด้้ และปัจจัย
ต่้างๆ ท้�นัำามาใช้ื่ในัการพิจารณา/
ตั้ด้สินัคด้้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ และ/หรือการค้า
มนุัษย์

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.1.2: สูถ่านการณ์์
สูมมติเก่�ยวกับการพิื่จารณ์า/
ตัด็สิูนคัด่็

เพื�อกำาหนัด้การพิจารณา/ตั้ด้สินัคด้้  
ท้�เหมาะสมต้ามฐานัความผิด้เก้�ยวกับ
การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ
และ/หรือการค้ามนุัษย์

การอภิปรายร่วมกันัในักลุ่มใหญ่ 
เก้�ยวกับการใช้ื่การช่ื่วยเหลือทาง
กฎหมายระหว่างกันั โด้ยผู้ถ่ายทอด้
หลักสูต้รช่ื่วยตั้�งคำาถามและแลก
เปล้�ยนัเนืั�อหา

60 นัาท้

บทเร่ยนท่� 5.2: การการเย่ยวยา
ช้ด็ใช้้สิูทธิิให้แก่ผ้่เสู่ยหาย 
(restitution)

• บทบาทข้องการเย้ยวยาชื่ด้ใช้ื่สิทธิิ
ให้แก่ผู้เส้ยหาย 

• กระบวนัการทางแพ่ง

• กระบวนัการทางอาญา

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับการการเยย้วยา
ชื่ด้ใช้ื่สิทธิิให้แก่ผู้เส้ยหาย (restitu-
tion) และวิธ้ิการกำาหนัด้ค่าเส้ยหาย
ต่้างๆ

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

15 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ และ 
75 นัาท้ สำาหรับ
การทำาแบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.2.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการเย่ยวยาช้ด็ใช้้สิูทธิิให้
แก่ผ้่เสู่ยหาย (restitution)

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�ม
ต้้นัคิด้เก้�ยวกับการเย้ยวยาชื่ด้ใช้ื่สิทธิิ
ให้แก่ผู้เส้ยหาย(restitution) รูปแบบ
ท้�แต้กต่้างกันั และผลประโยชื่น์ั
สำาหรับผู้เส้ยหาย

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.2.2: การเย่ยวยา
ช้ด็ใช้้สิูทธิิให้แก่ผ้่เสู่ยหาย 
(restitution) แลัะกรณ่์ศึกษา
ของ ETP

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้เก้�ยวกับการกำาหนัด้
มาต้รการการเยย้วยาชื่ด้ใช้ื่สิทธิิ 
(restitution) ท้�เหมาะสมให้กับ 
ผู้เส้ยหาย และเร้ยนัรู้ประโยชื่น์ัข้อง
การใช้ื่มาต้รการดั้งกล่าวผ่านักรณ้
ศ้กษาข้อง ETP

การฝึึกปฏิิบัติ้ในักลุ่มย่อย เพื�อพัฒนัา
ข้้อเสนัอแนัะมาต้รการการเยย้วยา
ชื่ด้ใช้ื่สิทธิิให้แก่ผู้เส้ยหาย (restitu-
tion) โด้ยใช้ื่มาต้รการดั้งกล่าวผ่านั
กรณ้ศ้กษาข้อง ETP จากนัั�นัให้นัำา
เสนัอต่้อกลุ่มใหญ่ พร้อมอภิปราย
แลกเปล้�ยนั และการถาม-ต้อบ

45 นัาท้
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บทเร่ยนท่� 5.3: การต่อรองคัำารับ
สูารภาพื่ (Plea Bargaining)

• ข้้อกำาหนัด้สำาหรับการต่้อรองคำา
รับสารภาพ

• บทบาทและความรับผิด้ชื่อบ

• การโต้้แย้งสำาหรับการต่้อรองคำา
รับสารภาพ

• การโต้้แย้งต่้อการต่้อรองคำารับ
สารภาพ

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับการต่้อรองคำารับ
สารภาพ (plea bargaining) รวมถ้ง
ประโยชื่น์ัและข้้อท้าทาย

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

30 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
75 นัาท้ สำาหรับ
การทำาแบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.3.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับการต่อรองคัำารับสูารภาพื่ 
(Plea Bargaining)

เพื�ออภิปรายเก้�ยวกับประโยชื่น์ั 
และข้้อท้าทายข้องการต่้อรองคำารับ
สารภาพ (plea bargaining)  
และทำาความเข้้าใจช่ื่วงเวลาท้�เหมาะ
สมในัการนัำาการต่้อรองคำารับ
สารภาพ (plea bargaining) มาใช้ื่

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่ เก้�ยวกับการต่้อรอง
คำารับสารภาพ (plea bargaining) 
รวมถ้งประโยชื่น์ัและข้้อท้าทาย

45 นัาท้

บทเร่ยนท่� 5.4: จริยธิรรมของ
ตุลัาการ (Judicial Ethics)

• หลักการบังกาลอร์

• การพิจารณา หรือใช้ื่ดุ้ลพินิัจผ่านั
กระบวนัการออนัไลน์ั

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับหลักการบังกาลอร์ 
และแนัวทางการปรับ หรือประยุกต์้
ใช้ื่ รวมถ้งการนัำาหลักจริยธิรรมมาใช้ื่
กับการปฏิิบัติ้ต้ามสถานัการณ์สมมติ้

การใช้ื่พาวเวอร์พ้อยนัำาเสนัอเนืั�อหา 
และสื�อต่้างๆ ข้องหลักสูต้ร รวมถ้ง
การถาม-ต้อบ

20 นัาท้สำาหรับ
การนัำาเสนัอ  
และ 95 นัาท้ 
สำาหรับการทำา 
แบบฝึึกหัด้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.4.1: การอภิปราย
เก่�ยวกับจริยธิรรมของตุลัาการ

เพื�อเริ�มต้้นัอภิปรายเก้�ยวกับจริยธิรรม
ข้องตุ้ลาการ และเริ�มพิจารณาถ้ง
บทบาทความรับผิด้ชื่อบทาง
จริยธิรรมท้�ทั�งในั และนัอกบัลลังก์ 
และห้องพิจารณาคด้้ข้องศาล
พิพากษาคด้้

การอภิปรายแลกเปล้�ยนั และถาม
ต้อบในักลุ่มใหญ่

15 นัาท้

แบบฝึึกหัด็ท่� 5.4.2: การปรับใช้้
หลัักจริยธิรรมกับการปฏิิบัติหน้าท่�
ในแต่ลัะวัน

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้การนัำาหลักการบังกาล
อร์มาปรับ หรือประยุกต์้ใช้ื่กับการ
ปฏิิบัติ้หน้ัาท้�ในัแต่้ละวันั

การฝึึกปฏิิบัติ้ในักลุ่มย่อย  
เพื�อทบทวนัสถานัการณ์  
และพิจารณาแนัวทางท้�ด้ำาเนิันัการได้้ 
จากนัั�นัให้นัำาเสนัอต่้อกลุ่มใหญ่  
พร้อมอภิปรายแลกเปล้�ยนั และการ
ถาม-ต้อบ

60 นัาท้
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ภาคัผนวก ข : ตัวอย่างการประเมินผลั

การประเมินผลัรายวัน
การให้คัะแนนการฝึึกอบรมในแต่ลัะช่้วง

กรุณาให้คะแนันัการฝึึกอบรมในัแต่้ละช่ื่วงท้�คุณ

ได้้เข้้าร่วม โด้ยทำาเครื�องหมายลงในัช่ื่องท้�ม้

ลักษณะใกล้เค้ยงท้�สุด้

1 

ไม่ด้้

2 3 4 5 

ด้้

[ชืื่�อข้องบทเร้ยนั/แบบฝึึกหัด้]

[ชืื่�อข้องบทเร้ยนั/แบบฝึึกหัด้]

[ชืื่�อข้องบทเร้ยนั/แบบฝึึกหัด้]

[ชืื่�อข้องบทเร้ยนั/แบบฝึึกหัด้]

กรุณาอธิิบายถ้งสิ�งท้�คุณได้้เร้ยนัรู้จากการฝึึกอบรมวันัน้ั�

[เข่ยนคัำาตอบ]

กรุณาอธิิบายถ้งสิ�งท้�คุณคิด้ว่าควรปรับปรุงในัการฝึึกอบรมวันัน้ั�

[เข่ยนคัำาตอบ]
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 การประเมินัผลโด้ยทั�วไป ครอบคลุมกระบวนัการ และเนืั�อหาในัการฝึึกอบรมทั�งหมด้ โด้ยนัำามาเนืั�อหาท้�ได้้มาประมวลร่วมกับ

ข้้อคิด้เห็นั และข้้อเสนัอแนัะจากการประเมินัผลรายวันั เพื�อพิจารณาความสำาเร็จในัภาพรวมข้องแผนังานัฝึึกอบรม

 การประเมินัผลโด้ยทั�วไป

กรุณาระบุว่าคุณม้ความเหน็ัเก้�ยวกับข้้อความต้า่ง ๆ  ต่้อ

ไปน้ั� อย่างไร โด้ยทำาเครื�องหมายลงในัช่ื่องท้�เก้�ยวข้้อง

มากท้�สุด้

1

ไม่ด้้

2 3 4 5

ด้้

1 การด้ำาเนิันัการเป็นัไปต้ามวัต้ถุประสงค์ข้อง
การฝึึกอบรมอย่างชัื่ด้เจนั

2 การด้ำาเนิันัการได้้ผลสำาเร็จต้ามวัต้ถุประสงค์
ข้องการฝึึกอบรม

3 ฉันัได้้ความรู้ใหม่ ๆ เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 
แรงงานับังคับ และ/หรือการค้ามนุัษย์

4 ฉันัม้ความมุ่งมั�นัในัการจัด้การ และกำาจัด้การ
ใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ และการค้า
มนุัษย์

5 การฝึึกอบรมใช้ื่เวลามากเกินัไป

6 การฝึึกอบรมม้เวลาน้ัอยเกินัไป

7 การฝึึกอบรมน้ั�ม้ความจำาเป็นั และสำาคัญ

8 ฉันัต้้องการข้อรับการฝึึกอบรมเก้�ยวกับการใช้ื่
แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ และ/หรือการค้า
มนุัษย์ เพิ�มเติ้มมากยิ�งข้้�นั

กรุณาแสด้งความเห็นั/ข้้อเสนัอแนัะเพิ�มเติ้มเพื�อปรับปรุงการฝึึกอบรมเก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ และการค้ามนุัษย์

[เข่ยนคัำาตอบ]
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ภาคัผนวก คั : ตัวอย่างการจัด็ทำา/กำาหนด็ระเบ่ยบวาระ

กำาหนด็การฝึึกอบรม การคััด็กรอง/จำาแนกกรณ่์การใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ แลัะการค้ัามนุษย์ (กำาหนด็การ 1 วัน)

เวลา หัวข้้อ/แบบฝึึกหัด้ วัต้ถุประสงค์

9:00 – 9:30 นั. การลงทะเบ้ยนั ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเดิ้นัทางมาถ้งสถานัท้�จัด้การฝึึกอบรม  

พร้อมลงทะเบ้ยนั และรับเอกสารประกอบการฝึึกอบรม เต้ร้ยมพร้อมเข้้า

ร่วมการฝึึกอบรม และกรอกแบบสำารวจก่อนัเข้้ารับการฝึึกอบรม

9:30 – 10:00 นั. กิจกรรมนัำาเข้้าสู่แผนังานัฝึึกอบรม เพื�อกล่าวต้้อนัรับผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม พร้อมกับนัำาเสนัอภาพรวมข้อง

กระบวนัการ และเนืั�อหา ต้ลอด้จนัการระด้มความคาด้หวังข้องการ 

ฝึึกอบรมจากผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม

10:00 – 10:10 นั. กิจกรรมละลายพฤติ้กรรม “ผลกระทบ” เพื�อสร้างความรู้ความเข้้าใจกับผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเก้�ยวกับการใช้ื่

แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ และการค้ามนุัษย์ ในัการนัำาแนัวทางผู้เส้ยหาย

เป็นัศูนัย์กลาง (victim-centered) มาปรับใช้ื่

10:10 – 10:55 นั. การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 

และการค้ามนุัษย์ คืออะไร ?

เพื�อทำาความเข้้าใจนิัยาม/คำาจำากัด้ความข้องคำาหลัก ๆ ท้�เก้�ยวกับการใช้ื่

แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ รวมถ้งข้้อเท็จจริงและตั้วเลข้สถิติ้เก้�ยวกับ 

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก และลักษณะข้องการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้าย 

การด้ำาเนิันัการดั้งกล่าว

10:55 – 11:30 นั. นิัยาม/คำาจำากัด้ความข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 

แรงงานับงัคับ และการคา้มนุัษย ์แบบฝึึกหดั้

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา 

ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะแวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้อง 

ในักฎหมายระหว่างประเทศ

11:30 – 11:40 นั. พัก

11:40 – 11:50 นั. ตั้วช้ื่�วัด้ข้องกิจกรรมเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่

บทเร้ยนั

เพื�อช่ื่วยให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นัคิด้เก้�ยวกับตั้วช้ื่�วัด้ข้อง 

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

11:50 - 12:20 นั. ตั้วช้ื่�วัด้ข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 

และการค้ามนุัษย์ ส่วนัท้� 1

เพื�อเร้ยนัรู้ และสร้างความต้ระหนัักรู้เก้�ยวกับ การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานั

บังคับ หรือการค้ามนุัษย์

12:20 – 12:55 นั. แบบฝึึกหัด้การทำาความเข้้าใจ และสร้าง

ความต้ระหนัักรู้เก้�ยวกับกรณ้การใช้ื่แรงงานั

เด็้ก แรงงานับังคับ และการค้ามนุัษย์

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา 

ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะแวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้อง 

ในักฎหมายระหว่างประเทศ
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12:55 – 13:55 นั. พักรับประทานัอาหารกลางวันั

13:55 – 14:05 นั. ตั้วช้ื่�วัด้ข้องการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 

และการค้ามนุัษย์ ส่วนัท้� 2

เพื�อเร้ยนัรู้ และสร้างความต้ระหนัักรู้เก้�ยวกับ การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

14:05 – 14:55 นั. แบบฝึึกหัด้ “ปัจจัยผลักดั้นัและปจัจัยด้้งดู้ด้” เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา 

ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะแวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้อง 

ในักฎหมายระหว่างประเทศ

14:55 – 15:10 นั. แบบฝึึกหัด้ มายาคติ้และข้้อเท็จจริงเก้�ยวกับ

การใช้ื่แรงงานัเด้็ก แรงงานับังคับ และการ

ค้ามนุัษย์ แบบฝึึกหัด้ ส่วนัท้� 1

เพื�อจำาแนักมายาคติ้ทั�วไปเก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ  

หรือการค้ามนุัษย์ และทำาความเข้้าใจแหล่งท้�ทำาให้เกิด้ความเข้้าใจผิด้  

รวมถ้งทำาความเข้้าใจท้�ถูกต้้องและชัื่ด้เจนัเก้�ยวกับข้้อมูลการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ อย่างถ่องแท้มากยิ�งข้้�นัเก้�ยวกับ 

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

15:10 – 15:40 นั. การจำาแนัก/แยกแยะการกระทำาความผิด้

อาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมการใช้ื่

แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ และการค้ามนุัษย์

ออกจากอาชื่ญากรรมอื�นัๆ

เพื�อเร้ยนัรู้การจำาแนักความแต้กต่้างระหว่าง การใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ ในัข้ณะท้�สามารถจำาแนักความแต้กต่้าง

ระหว่างการค้ามนุัษย์ และการนัำาพาหลบหน้ัเข้้าเมือง และเพื�อเร้ยนัรู้ 

ทำาความเข้้าใจเก้�ยวกับมายาคติ้ทั�วไป และความเข้้าใจคลาด้เคลื�อนั 

เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ เพื�อทำาให้

สามารถจำาแนักแยกแยะกรณ้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 

หรือการค้ามนุัษย์ได้้อย่างถูกต้้องเหมาะสม

15:40 – 16:10 นั. แบบฝึึกหัด้ มายาคติ้และข้้อเท็จจริงเก้�ยวกับ

การใช้ื่แรงงานัเด้็ก แรงงานับังคับ และการ

ค้ามนุัษย์ แบบฝึึกหัด้ ส่วนัท้� 2

เพื�อจำาแนักมายาคติ้ทั�วไปเก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ  

หรือการค้ามนุัษย์ และทำาความเข้้าใจแหล่งท้�ทำาให้เกิด้ความเข้้าใจผิด้  

รวมถ้งทำาความเข้้าใจท้�ถูกต้้องและชัื่ด้เจนัเก้�ยวกับข้้อมูลการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ อย่างถ่องแท้มากยิ�งข้้�นัเก้�ยวกับ 

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

16:10 – 16:25 นั. การประเมินัผล ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมทำาแบบทด้สอบหลังเข้้ารับการอบรม  

และการประเมินัผลเสร็จสิ�นั

16:25 – 16:35 นั. การปิด้การฝึึกอบรม และนัำาเสนัอกิจกรรม

ต่้อเนืั�อง

การสรุปแผนังานั และนัำาเสนัอภาพรวมข้องการฝึึกอบรมช่ื่วงต่้อไป
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กำาหนด็การฝึึกอบรมการสู่บสูวน/สูอบสูวน (investigation) การใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบังคัับ แลัะการค้ัามนุษย์ 

(ด็ำาเนินการ 3 วัน)

วันท่� 1

เวลา หัวข้้อ/แบบฝึึกหัด้ วัต้ถุประสงค์

9:00 – 9:30 นั. การลงทะเบ้ยนั ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเดิ้นัทางมาถ้งสถานัท้�จัด้การฝึึกอบรม  

พร้อมลงทะเบ้ยนั และรับเอกสารประกอบการฝึึกอบรม เต้ร้ยมพร้อม 

เข้้าร่วมการฝึึกอบรม และกรอกแบบสำารวจก่อนัเข้้ารับการฝึึกอบรม

9:30 – 10:00 นั. กิจกรรมนัำาเข้้าสู่แผนังานัฝึึกอบรม เพื�อกล่าวต้้อนัรับผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม พร้อมกับนัำาเสนัอภาพรวม 

ข้องกระบวนัการ และเนืั�อหา ต้ลอด้จนัการระด้มความคาด้หวัง 

ข้องการฝึึกอบรมจากผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรม

10:00 – 10:10 นั. กิจกรรมละลายพฤติ้กรรม  เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้แนัะนัำาต้นัเอง

10:10 – 10:20 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับการสืบสวนั/สอบสวนั เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มคิด้เก้�ยวกับประเภทข้องการสืบสวนั/

สอบสวนัท้�แต้กต่้างกันั และเพื�อเริ�มต้้นัเก้�ยวกับการสืบสวนั/สอบสวนั

10:20 – 10:50 นั. ประเภทข้องการสืบสวนั/สอบสวนั เพื�อทำาความเข้้าใจเก้�ยวกับนิัยาม/คำาจำากัด้ความข้องคำาหลักๆ ท้�เก้�ยวข้้อง

กับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก การใช้ื่แรงงานับังคับ และข้้อเท็จจริงต้ลอด้จนัตั้วเลข้

สถิติ้เก้�ยวกับแรงงานัเด็้ก และการกระทำาผิด้ทางอาญา หรือการ 

ก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการกระทำาดั้งกล่าว

10:50 – 11:00 นั. พัก

11:00 – 12:30 นั. แบบฝึึกหัด้การทำาผังความเส้�ยง เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา 

ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะแวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้อง 

ในักฎหมายระหว่างประเทศ

12:30 – 13:30 นั. พักรับประทานัอาหารกลางวันั

13:30 – 13:45 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับการปฏิิบัติ้การ 

ช่ื่วยเหลือ (Rescue Operations)

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นัพิจารณาเก้�ยวกับการปฏิิบัติ้การ

ให้การช่ื่วยเหลือ (rescue operations) ท้�จำาเป็นั

13:45 – 14:15 นั. การปฏิิบัติ้การช่ื่วยเหลือ  

(Rescue Operations)

เพื�อเร้ยนัรู้วิธ้ิการวางแผนั และการปฏิิบัติ้การบุกค้นัหรือเข้้าให้การ 

ช่ื่วยเหลือผู้เส้ยหายจากการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือ 

การค้ามนุัษย์ โด้ยในัระหว่างการทำากิจกรรม ม้การวางแผนัการปฏิิบัติ้การ

ให้การช่ื่วยเหลือ (rescue operation) ผ่านัการใช้ื่กรณ้ศ้กษา
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14:15 – 15:30 นั. การวางแผนัการเข้้าช่ื่วยเหลือ  

(Planning a Rescue)

เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้เต้ร้ยมความพร้อมเก้�ยวกับการปฏิิบัติ้การให้การช่ื่วยเหลือ 

(rescue operation) และวางแผนัขั้�นัต้อนัการด้ำาเนิันัการท้�จำาเป็นั  

การกำาหนัด้กลุ่มเป้าหมายท้�จำาเป็นัต้้องด้ำาเนิันัปฏิิบัติ้การให้การช่ื่วยเหลือ  

และการดู้แล/สนัับสนุันัความต้้องการข้องผู้เส้ยหาย

15:30 – 15:40 นั. พัก

15:40 – 15:50 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับสถานัท้�เกิด้เหตุ้ เพื�อเร้ยนัรู้การปฏิิบัติ้และการด้ำาเนิันัการท้�เก้�ยวข้้องกับสถานัท้�เกิด้เหตุ้ 

รวมถ้งประเด็้นัในัการสืบสวนั/สอบสวนัโด้ยทั�วไป และเพื�อฝึึกปฏิิบัติ้ 

เก้�ยวกับการบันัท้ก เก็บรวบรวมหลักฐานัจากสถานัท้�เกิด้เหตุ้

15:50 – 16:20 นั. การสืบสวนั/สอบสวนัสถานัท้�เกิด้ เพื�อเร้ยนัรู้การปฏิิบัติ้และการด้ำาเนิันัการท้�เก้�ยวข้้องกับสถานัท้�เกิด้เหตุ้ 

รวมถ้งประเด็้นัในัการสืบสวนั/สอบสวนัโด้ยทั�วไป และเพื�อฝึึกปฏิิบัติ้ 

เก้�ยวกับการบันัท้ก เก็บรวบรวมหลักฐานัจากสถานัท้�เกิด้เหตุ้

16:20 – 16:35 นั. การประเมินัผล ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมทำาแบบทด้สอบหลังเข้้ารับการอบรม และการ

ประเมินัผลเสร็จสิ�นั

16:35 – 16:45 นั. การปิด้การฝึึกอบรม และนัำาเสนัอกิจกรรม

ต่้อเนืั�อง

การสรุปแผนังานั และนัำาเสนัอภาพรวมข้องการฝึึกอบรมช่ื่วงต่้อไป

วันท่� 2

เวลา หัวข้้อ/แบบฝึึกหัด้ วัต้ถุประสงค์

9:00 – 9:30 นั. การลงทะเบ้ยนั ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเดิ้นัทางมาถ้งสถานัท้�ฝึึกอบรม ลงทะเบ้ยนั  

และเต้ร้ยมความพร้อมเข้้ารับการฝึึกอบรม การทำาแบบทด้สอบก่อนั 

เข้้ารับการฝึึกอบรมรายวันั

9:30 – 9:45 นั. ภาพรวมข้องการฝึึกอบรม การต้้อนัรับผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมสู่การฝึึกอบรม การนัำาเสนัอสรุป

กระบวนัการและเนืั�อหาข้องการฝึึกอบรมก่อนัหน้ัานัั�นั และการทบทวนั

ภาพรวมข้องการเนืั�อหา และกระบวนัการเร้ยนัรู้ประจำาวันั

9:45 – 10:45 นั. การเข้้าปฏิิบัติ้งานัในัสถานัท้�เกิด้เหตุ้ เพื�อฝึึกปฏิิบัติ้ทักษะท้�จำาเป็นัอย่างเหมาะสมเพื�อเข้้าปฏิิบัติ้งานัในัสถานัท้�

เกิด้เหตุ้

10:45 – 10:55 นั. กิจกรรมเต้ร้ยมความพร้อมเข้้าสู่บทเร้ยนั 

“ลำาดั้บตั้วอักษรท้�แสด้งหลักฐานั”

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับลักษณะ

หรือประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานัดิ้จิทัล และหลักฐานั

นิัติ้วิทยาศาสต้ร์
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10:55 – 11:25 นั. หลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ และดิ้จิทัล เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับลักษณะหรือประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานัดิ้จิทัล 

และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ และวิธ้ิการนัำาหลักฐานัดั้งกล่าวมาใช้ื่ในักรณ้

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

11:25 – 11:35 นั. พัก

11:35 - 12:35 นั. แบบฝึึกหัด้หลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ และ

ดิ้จิทัล

เพื�อเร้ยนัรู้เก้�ยวกับลักษณะหรือประเภทท้�แต้กต่้างระหว่างหลักฐานัดิ้จิทัล 

และหลักฐานันิัติ้วิทยาศาสต้ร์ และวิธ้ิการนัำาหลักฐานัดั้งกล่าวมาใช้ื่ในักรณ้

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

12:35 – 12:50 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับการสัมภาษณ์ 

ผู้เส้ยหาย

เพื�อทำาให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมม้ความรู้ภาพรวมเก้�ยวกับการกระทำา 

ทางอาญา หรือการก่ออาชื่ญากรรมท้�เข้้าข่้ายการใช้ื่แรงงานัเด็้ก  

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และสภาวะแวด้ล้อมท้�เก้�ยวข้้อง 

ในักฎหมายระหว่างประเทศ

12:50 – 13:50 นั. พักรับประทานัอาหารกลางวันั

13:50 – 14:20 นั. การสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย ส่วนัท้� 1 เพื�อทำาความเข้้าใจวิธ้ิการสัมภาษณ์ บทบาทหน้ัาท้� และแนัวคิด้ท้�นัำามาใช้ื่

ในัการปฏิิบัติ้ท้�ด้้ และเหมาะสมเพื�อประเมินั ปฏิิบัติ้การร่วมกับ  

และจำาแนักปัจเจกบุคคลท้�เก้�ยวข้้องในัการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ 

หรือการค้ามนุัษย์ รวมถ้งการฝึึกปฏิิบัติ้การใช้ื่ทักษะในัการสัมภาษณ์  

และการเพิ�มความเช้ื่�ยวชื่าญ และความมั�นัใจในัการด้ำาเนิันัการสัมภาษณ์

ต่้างๆ ท้�เคารพต่้อสิทธิิและศักดิ้�ศร้ความเป็นัมนุัษย์ข้องผู้เส้ยหาย

14:20 – 15:10 นั. แบบฝึึกหัด้ การสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ท้�ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย  

และการฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบจำาลอง และบทบาทในัสถานัการณ์

สมมติ้

15:10 – 15:20 นั. พัก

15:20 – 16:05 นั. แบบฝึึกหัด้ การเต้ร้ยมการสัมภาษณ์ 

ผู้เส้ยหาย

เพื�อฝึึกคิด้การพิจารณาและแยกแยะเก้�ยวกับความจำาเป็นั  

หรือความต้้องการข้องผู้เส้ยหายท้�แต้กต่้างกันัออกไประหว่างการสัมภาษณ์ 

รวมถ้งคิด้เก้�ยวกับความต้้องการ หรือความจำาเป็นัการสัมภาษณ์ เพื�อทำาให้

การสัมภาษณ์ประสบผลสำาเร็จ และป้องกันัการกระทำา หรือสร้าง 

ความเจ็บปวด้ซึ่ำ�าซ้ึ่อนั (re-traumatization) โด้ยการนัำากรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั 

ETP มาพิจารณาอ้กครั�ง เพื�อเร้ยนัรู้การด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับผู้เส้ยหาย 

ต้ามขั้�นัต้อนัและกระบวนัการทั�งหมด้

16:05 – 16:20 นั. การประเมินัผล ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมทำาแบบทด้สอบหลังเข้้ารับการอบรม  

และการประเมินัผลเสร็จสิ�นั

16:20 – 16:30 นั. การปิด้การฝึึกอบรม และนัำาเสนัอกิจกรรม

ต่้อเนืั�อง

การสรุปแผนังานั และนัำาเสนัอภาพรวมข้องการฝึึกอบรมช่ื่วงต่้อไป
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วันท่� 3

เวลา หัวข้้อ/แบบฝึึกหัด้ วัต้ถุประสงค์

9:00 – 9:30 นั. การลงทะเบ้ยนั ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมเดิ้นัทางมาถ้งสถานัท้�ฝึึกอบรม ลงทะเบ้ยนั  

และเต้ร้ยมความพร้อมเข้้ารับการฝึึกอบรม การทำาแบบทด้สอบก่อนั 

เข้้ารับการฝึึกอบรมรายวันั

9:30 – 9:45 นั. ภาพรวมข้องการฝึึกอบรม การต้้อนัรับผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมสู่การฝึึกอบรม การนัำาเสนัอสรุป

กระบวนัการและเนืั�อหาข้องการฝึึกอบรมก่อนัหน้ัานัั�นั และการทบทวนั

ภาพรวมข้องการเนืั�อหา และกระบวนัการเร้ยนัรู้ประจำาวันั

9:45 – 10:45 นั. แบบฝึึกหัด้การสัมภาษณ์เด็้ก เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ท้�ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์เด็้ก  

และการฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบจำาลอง และบทบาทในัสถานัการณ์

สมมติ้

10:45 – 11:00 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับการสัมภาษณ์

ผู้ต้้องสงสัย

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับ 

การสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย และจำาแนักความเหมือนัและความแต้กต่้าง 

กับวิธ้ิการสัมภาษณ์ผู้เส้ยหาย

11:00 – 11:20 นั. การสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย เพื�อทำาความเข้้าใจวิธ้ิการสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัยในัแนัวทางท้�เคารพต่้อสิทธิิ

และศักดิ้�ศร้ความเป็นัมนุัษย์ข้องผู้ต้้องสงสัย และเพื�อให้ได้้ข้้อมูลท้�นัำามาใช้ื่

ด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับกรณ้การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ  

หรือการค้ามนุัษย์

11:20 – 11:30 นั. พัก

11:30 - 12:35 นั. แบบฝึึกหัด้การสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย เพื�อสังเกต้การณ์รูปแบบการปฏิิบัติ้ท้�ด้้สำาหรับการสัมภาษณ์ผู้ต้้องสงสัย 

และการฝึึกใช้ื่ทักษะต่้างๆ จากแบบจำาลอง และบทบาทในัสถานัการณ์

สมมติ้

12:35 – 12:50 นั. การอภิปรายเก้�ยวกับการตั้�งข้้อหา เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้เริ�มต้้นัพิจารณาและคิด้เก้�ยวกับลักษณะ

การกระทำาความผิด้ท้�แต้กต่้างกันั และส่วนัท้�สามารถนัำามาตั้�งข้้อหา 

เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์

12:50 – 13:50 นั. พักรับประทานัอาหารกลางวันั

13:50 – 14:20 นั. การตั้�งข้้อหา เพื�อทำาความเข้้าใจองค์ประกอบในัการพิจารณาฐานัความผิด้เก้�ยวกับ 

การใช้ื่แรงงานัเด็้ก แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ รวมถ้งการเร้ยนัรู้ 

เก้�ยวกับการตั้�งข้้อหาการกระทำาความผิด้เก้�ยวกับการใช้ื่แรงงานัเด็้ก 

แรงงานับังคับ หรือการค้ามนุัษย์ และความผิด้อื�นั ๆ ท้�เก้�ยวข้้อง  

การเร้ยนัรู้เก้�ยวกับการยกเว้นัการฟ้องร้องด้ำาเนิันัคด้้กับบุคคลบางลักษณะ 

และการใช้ื่กรณ้ศ้กษา เพื�อพิจารณาเก้�ยวกับการตั้�งข้้อหาผู้กระทำาความผิด้
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14:20 – 15:15 นั. การตั้�งข้้อหาการกระทำาความผิด้ในักรณ้

ศ้กษาท้�นัำามาใช้ื่ในัแผนังานัฝึึกอบรมเพื�อการ

บังคับใช้ื่ (ETP)

เพื�อให้ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมได้้ฝึึกฝึนัการพิจารณา และจำาแนักข้้อหาต่้างๆ 

ต้ามสถานัการณ์สมมติ้ท้�แต้กต่้างกันั โด้ยการนัำากรณ้ศ้กษาท้�ใช้ื่ในั ETP  

มาพิจารณาอ้กครั�ง เพื�อเร้ยนัรู้การด้ำาเนิันัการเก้�ยวกับผู้เส้ยหายต้าม 

ขั้�นัต้อนัและกระบวนัการทั�งหมด้

15:15 – 15:30 นั. การประเมินัผล ผู้เข้้าร่วมการฝึึกอบรมทำาแบบทด้สอบหลังเข้้ารับการอบรม  

และการประเมินัผลเสร็จสิ�นั

15:30 – 15:45 นั. การปิด้การฝึึกอบรม และนัำาเสนัอกิจกรรม

ต่้อเนืั�อง

การสรุปแผนังานั และนัำาเสนัอ พร้อมอภิปรายภาพรวมข้องการฝึึกอบรม

ช่ื่วงต่้อไป พิธ้ิปิด้
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กรณ่์ศึกษา 1: แอ๊บดิ็

 แอ๊บดิ้อายุ 20 ปี เข้าถูกพบตั้วในั Gulf State ข้ณะทำางานัเป็นัคนังานัก่อสร้าง แอบด้้�ไม่ม้สำาเนัาบัต้รประจำาตั้วหรือเอกสาร 

เดิ้นัทางอยู่กับตั้วเนืั�องจากนัายจ้างเป็นัคนัเก็บเอกสารไว้ เข้าได้้งานัน้ั�ทาเนืั�องจากเห็นัโพสต์้ท้�ลงไว้ในั Whatsapp เป็นังานัในัธุิรกิจ

ก่อสร้างซ้ึ่�งให้รายได้้มากกว่ารายได้้จากงานัก่อสร้างในัประเทศข้องตั้วเอง เข้าได้้ติ้ด้ต่้อกับนัายหน้ัาจัด้หางานัในัประเทศข้องเข้าและเข้า

ต้้องจ่ายค่าธิรรมเน้ัยมให้กับนัายหน้ัาเป็นัจำานัวนัเงินัเท่ากับเงินัเดื้อนั 1 เดื้อนัเพื�อให้ได้้งานัน้ั�และต้้องกู้เงินัมาเพื�อมาจ่ายค่าธิรรมเน้ัยม  

 งานัน้ั�แอ๊บดิ้ต้้องทำางานั 45 ชัื่�วโมงต่้อสัปด้าห์โด้ยคนังานัจะได้้รับเอกสารการเดิ้นัทาง การจัด้การเด้ินัทางให้ไปยังประเทศ 

ท้�ต้้องทำางานั รวมทั�งอาหารและท้�พักอาศัย เมื�อเข้าเด้ินัทางไปถ้ง เข้าต้้องเซ็ึ่นัสัญญาใหม่ซ้ึ่�งเข้้ยนัด้้วยภาษาท้�เข้าไม่เข้้าใจ เข้ามารู้ในั 

ภายหลังว่าสัญญาใหม่บังคับให้ทำางานัหนัักข้้�นัโด้ยเฉล้�ยคือ 70 ชัื่�วโมงต้่อสัปด้าห์แต่้ได้้เงินัน้ัอยกว่าท้�ต้กลงไว้ คือได้้ประมาณ 75%  

ข้องเงินัเดื้อนัท้�ต้กลงกันัไว้ก่อนัหน้ัาน้ั� เข้าถูกคิด้ค่าใช้ื่จ่ายสำาหรับท้�พักและอาหาร เข้าพักอาศัยอยูใ่นัท้�ว่างข้นัาด้ใหญ่กับคนังานัก่อสร้าง

คนัอื�นัๆ ไม่ม้ใครม้ห้องข้องตั้วเองหรือความเป็นัส่วนัตั้ว

 แอบด้้�และคนังานัอื�นัๆต้้องทำางานัเป็นัเวลานัานักลางแด้ด้และแทบจะไม่ม้เวลาพักดื้�มนัำ�า เข้าและคนังานัอื�นัๆเคยเป็นัลมแด้ด้

มาแล้ว เข้าม้อาการบาด้เจ็บเล็กน้ัอยจากการทำางานั เข้าต้้องการงานัทาต้ามท้�เคยสัญญาไว้ เข้ารู้ส้กอ่อนัเพล้ยต้ลอด้เวลาจาการทำางานั

หนัักเกินัไปแต่้ไม่ได้้รายได้้อย่างเพ้ยงพอเพื�อจะจ่ายคืนัหน้ั�ภายในัหน้ั�งปีต้ามท้�คาด้หวังไว้ เข้าคิด้ว่ายงักลับบ้านัไม่ได้้ต้อนัน้ั�เพราะครอบครัว

จะต้้องจ่ายหน้ั�ข้องเข้าคืนัในัข้ณะท้�เข้าพยายามจะเล้�ยงดู้ครอบครับโด้ยการทำางานัในัต่้างประเทศ
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กรณ่์ศึกษา 2 : แอนนา  

 แอนันัาอายุ 13 ปี เธิอถูกพบตั้วในัข้ณะท้�ทำางานัในัโรงงานัตั้ด้เย็บเสื�อผ้าเล็กๆแห่งหน้ั�งกับแม่ข้องเธิอและผู้หญิงและเด็้กหญิง

อื�นัๆอ้ก 6 คนั เจ้าหน้ัาท้�ต้รวจแรงงานัได้้เข้้าต้รวจหลังจากได้้รับเบาะแสจากครูท้�บอกว่าแอนันัาต้้องหยุด้เร้ยนัเพื�อทำางานั พ่อข้อง 

แอนันัาเส้ยช้ื่วิต้จากอุบัติ้เหตุ้ทางรถยนัต์้เมื�อสองปีก่อนัและแม่ข้องเธิอต้้องเล้�ยงดู้ลูก 3 คนั โด้ยเธิอเป็นัลูกคนัโต้  

 แม่ข้องเธิอทำางานัท้�โรงงานัแห่งน้ั�มาปีเศษแต่้ยงัทำางานัไม่ได้้ได้้ต้ามโควต้าปกต้ท้ิ�ตั้�งไว้ แม่ข้องเธิอจ้งได้้ค่าจ้างต้ามจำานัวนัเสื�อผ้า

ท้�ตั้ด้เย็บได้้ แต่้จานัวนัเสื�อผ้าท้�เธิอต้้องต้ัด้เย็บนัั�นัสูงกว่าจานัวนัท้�คนังานัส่วนัใหญ่สามารถทำาได้้ในัแต่้ละวันั ด้้วยเหตุ้น้ั�เธิอและผู้หญิง 

คนัอื�นัๆ อ้กหลายคนัจ้งต้้องให้ลูกเข้้ามาช่ื่วย เด็้กผู้หญิงอ้ก 2 คนันัั�นัในัโรงงานัอายุ 12 และ 16 ปีต้ามลาดั้บ แอนันัาเริ�มช่ื่วยแม่ข้องเธิอ

ทำางานัวันัละ 2-3 ชัื่�วโมงเมื�อประมาณ 6 เดื้อนัก่อนั เธิอยังคงไปโรงเร้ยนัเมื�อเริ�มต้้นัทำางานั แอนันัาทำางานัเพิ�มหลายชัื่�วโมงข้้�นัเรื�อยๆ

เนืั�องจากค่าเช่ื่าจักรเย็บผ้าเพิ�มข้้�นัและครอบครัวข้องเธิอก็ม้ค่าใช้ื่จ่ายท้�ไม่คาด้คิด้เมื�อน้ัองชื่ายตั้วเล็กๆ ข้องเธิอป่วยหนััก  

 เมื�อแอนันัาถูกพบตั้ว เธิอม้อาการปวด้หลัง เนืั�องจากต้้องนัั�งก้มตั้วในัข้ณะใช้ื่จักรเย็บผ้าและเธิอม้บาด้แผลเล็กๆ น้ัอยๆ ท้�มือ
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กรณ่์ศึกษา 3 : โคัแซลั  

 โคแซึ่ลอายุ 13 ปี เข้าและครอบครัวเป็นัผู้อพยพซ้ึ่�งหน้ัความรุนัแรงท้�เกิด้ข้้�นัในัชุื่มชื่นัท้�อาศัยอยู่ พวกเข้าเป็นักลุ่มคนัชื่ายข้อบ

ซ้ึ่�งประสบความรุนัแรงทางชื่าติ้พันัธ์ุิ ครอบครัวข้องเข้าอพยพอย่างผิด้กฎหมายไปยังประเทศเพื�อนับ้านั โคแซึ่ลไม่สามารถไปโรงเร้ยนั

ได้้ต้ามปกต้ิเนืั�องจากเข้าไม่ม้สถานัภาพท้�ถูกต้้องต้ามกฎหมายในัประเทศนัั�นัๆและพ่อแม่ข้องโคแซึ่ลทำางานัด้้านัการเกษต้รซึ่้�งต้้อง 

โยกย้ายไปต้ามท้�ต่้างๆในัประเทศต้ามฤดู้กาล พ่อแม่ข้องเข้าได้้ค่าจ้างท้�ต้ำ�าามากเนืั�องจากม้สถานัภาพผู้อพยพและไม่ได้้รับสิทธิิ 

การคุ้มครองแรงงานั เจ้าข้องฟาร์มเกษต้รก็ทราบว่าพ่อแม่ข้องโคแซึ่ลไม่ต้้องการให้เจ้าหน้ัาท้�ข้องรัฐรู้ถ้งสถานัภาพท้�ผิด้กฎหมาย  

 โคแซึ่ลเริ�มทำางานัในัฟาร์มกับพ่อแม่เพื�อช่ื่วยหารายได้้โด้ยหวังว่าวันัหน้ั�งจะได้้ม้เงินัมากพอเพื�อเช่ื่าบ้านัในัข้ณะท้�ปัจจุบันั 

พวกเข้าอาศัยอยูใ่นัศูนัยผู้์อพยพซ้ึ่�งแออัด้และไม่ปลอด้ภัย เนืั�องจากโคแซึ่ลไม่ได้้ไปโรงเร้ยนัเข้าจ้งอยากม้ส่วนัช่ื่วยงานัพ่อแม่ เข้าทำางานั

เหมือนักับพ่อแม่ซ้ึ่�งม้งานัหลายอย่างตั้�งแต่้การเต้ร้ยมผืนัดิ้นั การเพาะปลูกและการเก็บเก้�ยวพืชื่ผล เข้าทำางานัหลายชัื่�วโมงภายใต้้สภาพ

อากาศท้�ร้อนัและได้้พักบ้างเล็กน้ัอย เข้าต้้องแบกข้องหนัักๆในัเวลาเกบ็เก้�ยวและต้้องใช้ื่เครื�องมือท้�แหลมคมบอ่ยครั�ง เข้าได้้รับบาด้เจ็บ 

2-3 ครั�งในัข้ณะทำางานัแต่้ไม่ได้้ไปรับการรักษาพยาบาลเนืั�องจากพ่อแม่ข้องเข้ากลัวว่าจะถูกรายงานัหากไปยังคลินิักการแพทย์  

 โคแซึ่ลรู้ว่าเจ้าข้องฟาร์มเห็นัเข้าทำางานัเพราะเข้าได้้รับคำาชื่มว่าเป็นัเด็้กผู้ชื่ายตั้วเล็กๆท้�แข็้งแรงมาก เข้าอยากได้้รับค่าจ้างเพิ�ม

ในัข้ณะท้�ปัจจุบันัเข้าได้้รับค่าจ้างน้ัอยกว่าพ่อแม่ และเข้าก็ด้้ใจท้�ไม่ได้้อยู่ในัหมู่บ้านัเดิ้มซ้ึ่�งเข้าได้้ทราบข่้าวเมื�อเร็วๆน้ั�ว่าว่าถูกเผา 

จนัไม่เหลืออะไรแล้วแต่้เข้าก็เส้ยใจท้�ไม่สามารถกลับไปได้้อ้กแล้ว  
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กรณ่์ศึกษา 4 : เมอร์ซ่  

 เมอร์ซ้ึ่อายุ 22 ปี เธิอหางานัทำานัอกหมู่บ้านัข้องเธิอเพราะพ่อแม่ข้องเธิอบังคับให้เธิอแต่้งงานักับผู้ชื่ายท้�ชื่อบใช้ื่ความรุนัแรง

เนืั�องจากพ่อแม่ข้องเธิอต้้องการเงินัจากผู้ชื่าย สาม้ข้องเธิอทุบต้้เธิออย่างรุนัแรงและเธิอต้้องเข้้ารับการรักษาตั้วในัโรงพยาบาลในัพื�นัท้� 

เมื�อเธิออยู่ท้�โรงพยาบาลเธิอได้้พบกับผู้หญิงคนัหน้ั�งซ้ึ่�งบอกกับเธิอว่าต้้องการช่ื่วยเธิอและเสนัอท้�จะช่ื่วยเธิอให้ได้้ลักลอบไปยังประเทศ

อื�นัซ้ึ่�งเธิอสามารถไปทำางานัเป็นัพนัักงานัทำาความสะอาด้ในัโรงแรมได้้ เมอร์ซ้ึ่ตื้�นัเต้้นักับโอกสาท้�ได้้แต่้ก็ประหม่าเคร้ยด้กับการลักลอบ

ไปยังประเทศอื�นัแต่้ก็สามารถจัด้การหลบหน้ัไปได้้อย่างรวด้เร็ว  

 เมื�อเธิอไปถ้งปลายทางเธิอก็พบว่าแทนัท้�จะได้้ทำางานัเป็นัพนัักงานัทำาความสะอาด้ในัโรงแรม เธิอกลับต้้องทำางานัเป็นัหญิงให้

บริการทางเพศ ผู้ลักลอบพาเธิอมาบอกว่าเธิอต้้องทำางานัใช้ื่หน้ั�คืนัสาหรับค่าใช้ื่จ่ายท้�เกิด้ข้้�นัจากการลักลอบพาเธิอมา เธิอถูกซ้ึ่อม 

เมื�อเธิอขั้ด้ขื้นั นัอกเหนืัอจากการค้าประเวณ้ในัโรงแรม เธิอถูกบังคับให้ม้การแสด้งทางเพศโด้ยการแพร่ภาพในัโลกออนัไลน์ั เธิอถูกขู่้ว่า 

ถ้าเธิอไปแจ้งความกับต้ำารวจ ครอบครัวข้องเธิอจะถูกบอกให้รู้ว่าเธิอทำางานัเปน็ัหญิงให้บริการทางเพศและต้ารวจจะเนัรเทศเธิอเนืั�องจาก

เธิอเดิ้นัทางเข้้าประเทศอย่างผิด้กฎหมาย  

 เธิอถูกบังคับให้ค้าประเวณ้อยู่เกือบ 2 ปี และหนัำาซึ่ำ�าหน้ั�สินัข้องเธิอก็ไม่ได้้ถูกลบล้างเนืั�องจากผู้แสวงหาประโยชื่น์ัจากเธิอ 

ม้การบวกค่าใช้ื่จ่ายอื�นัๆเพิ�มเต้ิมเข้้าไปกับหน้ั�สินัโด้ยรวม เธิอไม่คิด้ว่าจะสามารถหลบหน้ัไปได้้และต้่อให้เธิอสามารถหลบหน้ัไปได้้เธิอ 

ก็รู้ว่าเธิอไม่สามารถกลับบ้านัได้้อยู่ด้้ เธิอหวังว่าจะได้้เริ�มต้้นัช้ื่วิต้ใหม่ บางท้ในัประเทศใหม่ เธิออยากเป็นันัางพยาบาลหรือประกอบ

อาช้ื่พอื�นัซ้ึ่�งสามารถช่ื่วยเด็้กหญิงท้�ต้้องการความช่ื่วยเหลือได้้


