
การระบตุวั  
ผูเ้สยีหายจากการ

คา้มนุษย ์
NGO, 

กลุม่ศาสนา 

 

สิง่ทีท่า่นสามารถท าได ้  
 

1. เรยีนรูส้ญัญาณบง่ชี ้สัง่บตัรสญัญาณบง่ชีข้องเรา ซึง่เป็นบตัรขนาดกระเป๋าสตางคท์ีพ่กพาไดส้ะดวก 

และมรีายการสญัญาณบง่ชีส้ าคัญ ๆ ใหเ้ลอืกถงึ 17 ภาษา ทา่นสามารถแจกบตัรเหลา่นีใ้หแ้กบ่คุคลตา่ง ๆ 

ทีอ่าจพบเห็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นพืน้ทีเ่ฉพาะแหง่ของทา่น โปรดเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์: 

www.dhs.gov/bluecampaign 
 

 

2. แจง้เบาะแสเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์
 

หากตอ้งการรายงานการกระท าทีส่งสยัวา่เป็นการคา้มนุษย ์

หรอืขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายระดบัประเทศ 

กรุณาโทรศพัทต์ดิตอ่ทีห่มายเลข 1-866-347-2423 

หรอืสง่เบาะแสทางระบบออนไลนท์ีเ่ว็บไซต ์www.ice.gov/tips 
 

 

ทกุคนทั่วโลกสามารถรายงานการกระท าทีส่งสยัวา่เป็นอาชญากรรมไปยังบรกิารสายดว่นแจง้เบาะแสของหน่วยสบืสวนเ

พือ่ความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ(Homeland Security Investigations: HSI) ซึง่เปิดบรกิารตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุ โดยสามารถตดิตอ่สายดว่นแจง้เบาะแสจากตา่งประเทศไดท้ีห่มายเลข 802-872-6199 
เจา้หนา้ทีผู่เ้ช ีย่วชาญจะบนัทกึรายงานจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎห

มายมากกวา่ 400 ฉบบัที ่HSI บงัคับใช ้รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษยด์ว้ย 
 

 

ทา่นสามารถโทรศพัทต์ดิตอ่ศนูยท์รพัยากรเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์หง่ชาต ิ(National Human 

Trafficking Resource Center : NHTRC) ทีห่มายเลข 1-888-373-7888 เพือ่ : 
 

• ขอความชว่ยเหลอืและตดิตอ่กับผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีข่องทา่น 

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการกระท าทีอ่าจเป็นการคา้มนุษย ์หรอื 

• เรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยการขอรับการฝึกอบรม ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ หรอืแหลง่ขอ้มูล 

 
NHTRC เป็นบรกิารสายดว่นโทรฟรรีะดบัชาตทิีจ่ัดไวใ้หเ้พือ่รับสายจากทกุแหง่ในประเทศตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

และด าเนนิการโดยองคก์ารนอกภาครัฐ 

3.     ใหค้วามรูแ้กต่วัเองและชุมชนของทา่น รับการฝึกอบรมแบบโตต้อบทางระบบออนไลน ์

เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการคา้มนุษยแ์ละสญัญาณบง่ชีอ้ ืน่ ๆ ทีท่า่นควรทราบ 

และชกัชวนผูอ้ืน่ทีท่า่นรูจั้กใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม กรุณาไปทีเ่ว็บไซต ์: www.dhs.gov/bluecampaign 
 

 

4. บอกตอ่ ๆ กนัไป! บอกเพือ่นร่วมงานเกีย่วกับ Blue Campaign  รวมทัง้โครงการตา่ง ๆ ทีเ่ราจัดเสนอ 
และวธิทีีท่า่นสามารถมสีว่นร่วมในการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์จัดใหม้กีารฝึกอบรม “ระหวา่งหยุดพัก” 5 นาท ี

แกเ่พือ่นร่วมงาน มติรสหาย ครอบครัว และบคุคลอืน่ ๆ ทีส่นใจ โดยไปทีเ่ว็บไซต ์www.dhs.gov/bluecampaign 

5. ไปทีเ่ว็บไซตข์อง Blue Campaign หากตอ้งการรับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ วสัดเุอกสารส าหรับโครงการชมุชน 

วสัดเุอกสารเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีท่า่นสามารถมสีว่นร่วมในการตอ่ตา้นเพือ่ยตุกิารคา้มนุษย ์กรุณาไปทีเ่ว็บไซต ์: 

www.dhs.gov/bluecampaign  หรอืคลกิ “ชอบ” เราในเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/bluecampaign 

หรอืตดิตอ่เราที ่: BlueCampaign@hq.dhs.gov 

 

ทา่นสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
การระบตุวัผูเ้สยีหายและการรายงานกรณีทีส่งสยัวา่เป็นการคา้มนษุย ์ 

http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.ice.gov/tips
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov


ทา่นสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
 

ระบตุวัผูเ้สยีหายและรายงานกรณีทีส่งสยัวา่เป็นการคา้มนษุย ์
 

 

ผูเ้สยีหายอาจอยูต่รงหนา้  
 

ครู พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห ์ผูน้ าทางศาสนา และองคก์รพัฒนาเอกชน  (NGO) เป็นสมาชกิในชมุชน 

และมโีอกาสทีจ่ะประสบพบเห็น—รวมทัง้ระบตุัวและชว่ยเหลอื—ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

ทา่นควรเรยีนรูเ้กีย่วกบัสญัญาณและตัวบง่ชีเ้กีย่วกับการคา้มนุษย ์

เพราะเป็นขัน้ตอนแรกทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถระบตุัวผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์และน านักคา้มนุษยเ์ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 

ซึง่จะชว่ยใหช้มุชนของทา่นมคีวามปลอดภัย  
 
 

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยอ์ยูใ่นชุมชนของเรา  
 

 

คนเหลา่น ัน้มทีกุวยั เชือ้ชาต ิเพศ หรอืสญัชาต ิรวมท ัง้พลเมอืงสหรฐัฯ  
 

คนเหลา่นัน้อาจมหีรอืไมม่สีถานะคนตา่งดา้วเขา้เมอืงทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

และอาจพบผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ดท้ัง้ในตลาดแรงงานทัง้ทีถู่กกฎหมายและผดิกฎหมาย 

บางคนถูกลอ่ลวงดว้ยค าสญัญาหลอกวา่จะมงีานรายไดด้ ีหรอืแมก้ระทัง่มอบความรักให ้โดยจะพบคนเหลา่นัน้ในสถานทีต่า่ง ๆ เชน่ 

วดัวาอาราม โรงเรยีน บา้น โรงแรม รา้นอาหาร บรเิวณกอ่สรา้ง ฟารม์ สถานรีถโดยสารและรถไฟ ทา่อากาศยาน 

สวนสาธารณะชมุชน จดุจอดรถบรรทกุ และบรเิวณจอดรถพักรมิทางหลวง หรอืในสถานอาบอบนวด บาร ์และคลับเปลือ้งผา้ 
คนเหลา่นัน้มักถกูบงัคับหรอืบบีบงัคบัใหต้กอยูใ่นภาวะจ ายอมภายในบา้น เป็นแรงงานในไร่หรอืโรงงาน หรอืแรงงานบงัคับแบบอืน่ 
หรอืการคา้ประเวณี (โสเภณี) ภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง 
เยาวชนทกุคนทีถู่กชกัน าใหม้สีว่นร่วมในการคา้ประเวณีคอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

 

 

นกัคา้มนษุยด์ าเนนิการอยา่งไร 
 

นักคา้มนุษยอ์อกลา่เหยือ่ซึง่เป็นผูท้ีไ่มม่โีครงขา่ยรองรับทางสงัคม โดยจะมองหาผูท้ีม่จีดุออ่นอนัเนือ่งมาจากเหตผุลตา่ง ๆ 

นานา รวมทัง้ปัญหาทางเศรษฐกจิ ความรุนแรงในบา้น ภัยพบิัตติามธรรมชาต ิหรอืความไมม่เีสถยีรภาพทางการเมอืง 
นักคา้มนุษยใ์ชก้ลยทุธต์า่ง ๆ เพือ่ดกัและผูกมัดเหยือ่ใหต้กเป็นทาส โดยไมเ่พยีงแตใ่ชค้วามรุนแรงหรอืการขม่ขูเ่ทา่นัน้ 

แตยั่งใชก้ารบบีบงัคบัทางจติใจดว้ย  

ภาวะชอกช า้แบบนี้อาจรุนแรงถงึขัน้ทีผู่เ้สยีหายหลายคนไมค่ดิวา่ตวัเองตกเป็นเหยือ่ หรอืคดิขอความชว่ยเหลอื 

แมอ้ยูใ่นสถานทีส่าธารณะทีม่ผีูค้นพลกุพลา่น 

 
โดยปกต ินักคา้มนุษยด์ าเนนิการโดย : 

 

• ใชค้วามรุนแรงหรอืการขม่ขูบ่คุคลหรอืสมาชกิในครอบครัวของบคุคลผูนั้น้ 

• ท าอนัตรายหรอืกดีกนัไมใ่หไ้ดรั้บปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชวีติ เชน่ อาหาร น ้า 

หรอืการพักผ่อนนอนหลบั 

• ใหค้ าสญัญาหลอกวา่จะรักหรอืเป็นมติร   
• ใหค้ าสญัญาหลอกวา่จะมงีานรายไดด้แีละบา้นทีอ่ยู่สบาย 

• กดีกนัผูเ้สยีหายมใิหเ้ขา้ร่วมพธิทีางศาสนา 

• จ ากัดการตดิตอ่กับเพือ่นฝงูหรอืครอบครัว 

• จ ากัดเสรภีาพทีจ่ะเดนิทางไปไหนมาไหน 

• ควบคมุเอกสารประจ าตวัของผูเ้สยีหาย 

• ขม่ขูว่า่จะถกูเนรเทศหรอืด าเนนิการตามกฎหมาย และ/หรอื 

• หักเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งเพือ่ช าระหนีท้ีอ่า้งวา่ตดิคา้งอยู่ 

 

สญัญาณบง่ชีก้ารคา้มนุษย ์
 

เมือ่ทา่นระบตุัวผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละแจง้เบาะแส 

ก็เทา่กบัทา่นท าหนา้ทีใ่นการชว่ยใหฝ่้ายบงัคับใชก้ฎหมายสามารถชว่ยชวีติของผูเ้สยีหาย 

ซึง่หมายความวา่ทา่นคอืผูช้ว่ยชวีติผูเ้สยีหายรายนัน้ ทา่นสามารถชว่ยใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กับบรกิารตา่ง ๆ เชน่ 

การรักษาพยาบาลร่างกายและจติใจ ศนูยพั์กพงิ การฝึกงาน และความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย 

เพือ่ฟ้ืนฟเูสรภีาพและศักดิศ์รขีองบคุคลผูนั้น้ ความปลอดภัยของตวัทา่นเองและผูเ้สยีหายมคีวามส าคญัอย่างยิง่ ฉะนัน้ 

อยา่พยายามเผชญิหนา้กับผูท้ีส่งสยัวา่เป็นนักคา้มนุษยโ์ดยตรง หรอืเตอืนใหผู้เ้สยีหายทราบวา่ทา่นรูส้กึสงสยั 

ไมว่า่ในขณะใดก็ตาม การมหีรอืไมม่สีญัญาณบง่ชีใ้ด ๆ ไมใ่ชข่อ้พสิจูนว์า่เป็นการคา้มนุษยเ์สมอไป 

เจา้หนา้ทีบ่งัคับใชก้ฎหมายจะเป็นผูส้บืสวนสอบสวนกรณีทีส่งสยัวา่เป็นการคา้มนุษย ์ 
 

 

• ดเูหมอืนบคุคลผูนั้น้ตดัขาดจากญาตมิติร องคก์รชมุชน หรอืสถานทีนั่บถอืศาสนาหรอืไม่ 

• เด็กไม่ไปโรงเรยีนหรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้มพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงกะทนัหันหรอืเห็นไดช้ดัเจนหรอืไม่ 

• เยาวชนมสีว่นร่วมในการคา้ประเวณีหรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้มกีารรับรูผ้ดิปกต ิหรอืสบัสน หรอืแสดงสญัญาวา่ถูกท ารา้ยทางจติใจหรอืร่างกายหรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้มรีอยฟกช า้ในระยะตา่ง ๆ ของการสมานแผลหรอืไม ่

• บคุคลผูนั้น้มคีวามหวาดกลวั ขาดกลวั หรอืยอมจ านนหรอืไม่  

• บคุคลผูนั้น้แสดงสญัญาณวา่ไมไ่ดรั้บประทานอาหาร ดืม่น ้า พักผ่อน หรอืไดรั้บการดแูลสขุภาพหรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้มักมผีูต้ดิตามทีต่ัวเองตอ้งคลอ้ยตามอยูเ่สมอหรอืไม ่

หรอืผูท้ีด่เูหมอืนคอยควบคมุสถานการณ์ เชน่ สถานทีท่ีจ่ะไป หรอืผูท้ีจ่ะพูดดว้ยหรอืไม ่  

• ดเูหมอืนบคุคลผูนั้น้ถูกสอนใหต้อบค าถามหรอืพูดหรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้อาศัยอยูใ่นสภาพทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไม ่ 

• บคุคลผูนั้น้ไมม่สีมบตัสิว่นตัวและดเูหมอืนไมม่สีถานทีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหลง่หรอืไม่ 

• บคุคลผูนั้น้มเีสรภีาพทีจ่ะเดนิทางไปไหนมาไหนหรอืไม ่

บคุคลผูนั้น้มอีสิระทีจ่ะเดนิทางออกจากทีท่ีอ่าศยัอยูห่รอืไม่ 

มาตรการรักษาความปลอดภัยมลีกัษณะทีไ่มส่มเหตผุลหรอืไม่ 


