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จดหมายเปิดผนกึถงึนายกรัฐมนตร ี
 

วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2559 
 

เรือ่ง     เหตกุารณ์ “นาตาร ีอาบอบนวด วนัที ่7 มถินุายน 2559”  

เรยีน     ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีพลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา 
  

เมือ่วนัที ่7 ม.ิย. 2559 กรมการปกครองรว่มกับองคก์รพัฒนาเอกชนระหวา่งประเทศ 

"NVADER" เขา้บกุทลาย รา้นนาตารอีาบอบนวด รัชดา กทม. โดยใชเ้วลากอ่นหนา้กวา่ 3 เดอืน ใน

การสบืวา่มกีารกระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์หลังจากการ “ลอ่ซือ้” มกีารจับกมุ พนักงานทีท่ างาน

รา้น จ านวน 121 คน  ไดถ้กูแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คอื       

กลุม่ที1่ ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ถกูน าสง่ตัวไปทีบ่า้นเกร็ดตระการ 15 คน 

กลุม่ที ่2 ผูห้ญงิจ านวน 21 คนถกูตัดสนิในความผดิฐานมั่วสมุคา้ประเวณี และ ท างานไมต่รง     

ตามใบอนุญาตท างาน ถกูปรับ คนละ 4,500 บาท สง่ตัวไปกักที ่ตม.สวนพล ูในวนัที ่11 

มถินุายน 2559  

          กลุม่ที ่3 เป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการด าเนนิคด ี บางสว่นถกูสง่ตัวไปคมุขงั และบางสว่น  

          ไดรั้บ การประกันตัว 

ในวนัที ่15 ,16  และ 24 มถินุายน 2559 มลูนธิเิอ็มพาวเวอรไ์ดเ้ขา้เยีย่มและพบกับญาตขิองที่

ตม.สวนพล ูพบวา่ทัง้หมดไมท่ราบถงึสาเหตขุองการถกูกกัตัวเป็นเวลากวา่ 20  วนั ผูห้ญงิมี

ความรูส้กึเครยีด ลกูสาวตอ้งแยกจากแม ่และครอบครัวก็รูส้กึกังวล ซึง่ 21 คน นี ้ไมใ่ชผู่เ้สยีหาย

จากการคา้มนุษย ์ 

          ถา้ทัง้ 21 คน ตอ้งเป็นพยานในคดคีา้มนุษย ์ตาม กฎหมายคุม้ครองพยาน ตอ้งไดรั้บการ

แจง้สทิธแิละคุม้ครอง ซึง่เจา้หนา้ทีรั่ฐตอ้งด าเนนิการสบืพยานลว่งหนา้โดยเร็วทีส่ดุ(พรบ.ปราม

การคา้มนุษย ์และประกาศกระทรวงมหาดไทย วนัที ่29 มนีาคม 2559 ) ครอบคลมุถงึการชว่ยเหลอื 

ฟ้ืนฟสูภาพจติใจ 

มลูนธิ ิฯ พรอ้มดว้ยองคก์รตามรายชือ่ทา้ยจดหมายนี ้ขอแสดงความหว่งใยและเรยีกรอ้งมายัง

ทา่นดังตอ่ไปนี ้

1. จัดหาพืน้ทีใ่นการเยีย่มทีเ่หมาะสม 

2. ใหม้กีารคุม้ครอง สทิธ ิพยาน ตาม พรบ.คุม้ครองพยาน พ.ศ. 2546 โดย 

2.1. ใหจั้ดทีพั่ก ทีป่ลอดภัย 

2.2 จัดการใหไ้ดรั้บคา่ชดเชยในการเป็นพยาน   

     2.3 แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ถงึกระบวนการทางกฎหมาย   

 

ดว้ยความนับถอื 

 

 



 

รายชือ่   

มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์
ก.ท.ม. พัฒนพ์งษ์ สขุมุวทิ 
เชยีงใหม ่ภเูก็ต กระบี ่แมส่อด  
แมส่าย มกุดาหาร อดุร  อบุล นนทบรุ ี 
แคนด ูบาร ์เชยีงใหม ่
มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) 
จอน อึ๊งภากรณ์ นักวชิาการดา้นสทิธมินุษยชน 
ช านาญ จันทรเ์รอืง ,นักปกป้องสทิธมินุษยชน 
มลูนธิเิอ็มพลัส Mplus Thailand 
มลูนธิซิสิเตอร ์Sisters Foundation    
องคก์รแครแ์มท CAREMAT ORGANIZATION 
มลูนธิเิพือ่สขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ ์MAP Foundation 
พันธกจิเอดส ์สภาครสิตจักรในประเทศไทย ( CAM) 
กั๊บไฟ ละครชมุชน เชยีงใหม ่GABFAI Community Theatre 
เครอืขา่ยสภุาพผูห้ญงิชาตพัินธุบ์นพืน้ทีส่งู Highland people health network 
โครงการสตรนีานาชาตพัินธุ ์Health and Education for Ethnic women project 
เครอืขา่ยการยา้ยถิน่ในอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง Mekong Migration Network (MMN) 
เครอืขา่ยวทิยชุมุชนภาคเหนอื 
เครอืขา่ยผูใ้ชย้าประเทศไทย Thai Drug Users’ Network (TDN) 
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) 
Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) 
Open Society Foundations (OSF) 
American Jewish World Service (AJWS) 
Legal action for women UK  
Red Umbrella Fund (RUB)  
AsiatopiaAsia Pacific  
Global Network of Sex Work Projects (NSWP)  
Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)  
Sex Workers of ASEAN (SWASEAN)   
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โทรศพัท:์ +66 947520906 

อเีมลล:์ lizempower322@gmail.com 
ภาษาไทย:ชชัลาวณัย ์เมอืงจนัทร ์   

โทรศพัท:์ +66 867308851 
อเีมล:์ cm.empowerfoundation@gmail.com 

 
 


