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การใหค้วามชว่ยเหลื
อผูเ้สยีหาย 

ฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ผูป้ฏบิตักิารเบือ้งตน้ 

และผูใ้หบ้รกิารดแูลรักษาสขุภ
าพ  

 
 
 
 
 

สิง่ทีท่า่นสามารถท าได ้

1.  ท ำควำมรูจ้กักบั HSI ในพืน้ทีข่องทำ่น โทรศพัทถ์งึสายแจง้เบาะแสของ HSI ทีห่มายเลข 1-866-347-2423 

เพือ่ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีพ่เิศษของ HSI และเจา้หนา้ทีฝ่่ายความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย 

ซึง่ท างานตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นพืน้ทีข่องทา่น และสรา้งความสมัพันธก์ับบคุคลเหลา่นัน้ 

แมก้ระทัง่กอ่นทีท่า่นจะมคีดทีีอ่าจสบืสวนสอบสวนร่วมกนัหรอืกอ่นทีท่า่นจะมผีูเ้สยีหายทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาบรกิาร 

ใหค้วามร่วมมอืในการหาขอ้มลูชีน้ า รวมทัง้แลกเปลีย่นขอ้มลูและขา่วกรองเกีย่วกับคด ี 
 
 

2.   ท ำควำมรูจ้กักบัหนว่ยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิในพืน้ทีข่องทำ่น 

หน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะกจิเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนุษยป์ระกอบดว้ยเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายและอยัการในระดบัสห

พันธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ เคานต์ ีและเผ่าชน รวมทัง้  NGO ตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารแกผู่เ้สยีหาย 
ทา่นสามารถตรวจสอบวา่พืน้ทีข่องทา่นมหีน่วยปฏบิตักิารเฉพาะกจิเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนุษยห์รอืไม ่

โดยไปทีเ่ว็บไซต ์www.bja.gov ถา้ม ีทา่นควรสรา้งความสมัพันธแ์ละมสีว่นร่วมในการด าเนนิงาน 
 
 

3.     เรยีนรูจ้ำกผูร้อดชวีติ ชมวดีทิัศนข์องเรา ซึง่น าเสนอผูร้อดชวีติจากการคา้มนุษย ์

โดยอธบิายถงึประสบการณ์ของบคุคลเหลา่นัน้และความส าคัญของความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืง 

น าวดีทิศันน์ี้ไปแสดงใหเ้พือ่นร่วมงานของทา่นชม และสนับสนุนใหท้กุคนเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กรุณาไปที ่ : 

www.uscis.gov/humantrafficking 
 
 

4. เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัวซีำ่ประเภท T และ U หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวซีา่ประเภท T หรอื U 

หรอืชมวดีทิศัน์ทีอ่ธบิายขัน้ตอนในกระบวนการขอวซีา่ประเภท T และ U 

หรอืเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การรับรองโดยฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมาย หรอืตดิตอ่กบั USCIS 
หากมคี าถามเพิม่เตมิ : 

 

• ไปทีเ่ว็บไซต ์www.uscis.gov/humantrafficking 

• ตดิตอ่เราที ่802-527-4888 หรอื 

• LawEnforcement_UTVAWA.vsc@uscis.dhs.gov 
 
 

5.  ชมวดีทิศันชุ์ด Roll-Call ของเรำ 

วดีทิัศนเ์หลา่นีอ้ธบิายใหท้ราบถงึความส าคญัของความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงและบทบาทของทา่นในกระ

บวนการ เชญิชมวดีทิศันเ์หลา่นี ้และขอใหแ้ผนกงานหรอืหน่วยงานของทา่นแสดงใหผู้อ้ ืน่ชมดว้ย  

กรุณาไปที ่: www.dhs.gov/Bluecampaign 
 
 

6. ไปทีเ่ว็บไซต ์Blue Campaign หากตอ้งการรับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ วสัดเุอกสารส าหรับโครงการชมุชน 

วสัดเุอกสารเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย 

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

หรอืตดิตอ่เราที ่BlueCampaign@hq.dhs.gov 

 

 

สรำ้งควำมสมัพนัธ ์ ชว่ยกนัปิดคด ี

ชว่ยสนบัสนนุและดแูลผูเ้สยีหำยเพือ่ใหส้ำมำรถสบืสวนสอบสวนและด ำเนนิกำรฟ้องคดไีด ้   

http://www.bja.gov/
http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.uscis.gov/humantrafficking%3B
mailto:LawEnforcement_UTVAWA.vsc@uscis.dhs.gov
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


สรำ้งควำมสมัพนัธ ์ชว่ยกนัปิดคด ี
 

ชว่ยสนับสนุนและดแูลผูเ้สยีหายเพือ่ใหส้ามารถสบืสวนสอบสวนและด าเนิ

นการฟ้องคดไีด ้ 
 

ควำมรว่มมอืระหวำ่งหนว่ยบงัคบัใชก้ฎหมำยระดบัสหพนัธรฐั มลรฐั 
และทอ้งถิน่  

ขณะนี้ มลรัฐส่วนใหญ่มกีฎหมายของตัวเองทีบั่ญญัตวิ่าการคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรม 

จงึเป็นเหตุใหก้ารคา้ทาสสมัยใหม่ในรูปแบบนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ใชเ่พยีงแคร่ะดับสากลและประเทศเท่านัน้ 

แตย่ังรวมถงึระดับมลรัฐดว้ย ผลก็คอื กระทรวงความม่ันคงแหง่มาตุภูมขิองสหรัฐอเมรกิา (U.S. Department of Homeland Security: 

DHS) โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยสบืสวนเพือ่ความม่ันคงแหง่มาตภุูม ิ(Homeland Security Investigations: HSI) 
ในสังกัดของกองตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแหง่สหรัฐอเมรกิา  (U.S. Immigration and Customs Enforcement: ICE) 

ตอ้งการใหม้คีวามร่วมมอืในการสบืสวนสอบสวนกับหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายอืน่ ๆ ในระดับสากล สหพันธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ มณฑล 

และเผ่าชน นอกจากนี้ เรายังด าเนนิงานร่วมกับผูท้ีม่อี านาจหนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวน เชน่ ผูต้รวจการณ์ดา้นกฎหมาย 

เจา้หนา้ทีแ่รงงาน และเจา้หนา้ทีส่บืสวนสวัดภิาพเด็ก 

เป้าหมายของเราคอืการใหค้วามร่วมมอืกับเพือ่นร่วมงานฝ่ายบังคับใชก้ฎหมายของเรา เพือ่ปกป้องคุม้ครองและใหค้วามอบอุ่นแกเ่สยีหาย 

ฟ้องรอ้งคดผีูก้ระท าผดิ และป้องกันไม่ใหเ้กดิคดกีารคา้มนุษยเ์พิม่เตมิ    
 
 

กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำย : แนวทำงทีย่ดึผูเ้สยีหำยเป็นหลกั 

แนวทางทีย่ดึผูเ้สยีหายเป็นหลักใหค้วามส าคัญกับการบ่งชีแ้ละการใหค้วามอบอุ่นแก่ผูเ้สยีหาย 

และการสบืสวนสอบสวนและการด าเนินการฟ้องรอ้งคดนัีกคา้มนุษยไ์วเ้ท่าเทยีมกัน 

ผูเ้สยีหายมคีวามส าคัญอย่างยิง่ต่อการสบืสวนสอบสวนและการฟ้องคด ีแต่ละคดแีละการพพิากษาลงโทษทุกคดมีผีลในการเปลีย่นแปลงชวีติ 

เราเขา้ใจว่าประสบการณ์จากความทุกขท์รมานท าใหเ้ป็นเรือ่งยากทีผู่เ้สยีหายจะแสดงตัวและใหค้วามร่วมมอืกับฝ่ายบังคับใชก้ฎหมาย 

คนเหล่านัน้ตอ้งการความชว่ยเหลอืเพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึอบอุ่น ปลอดภัย และม่ันคง  

 
แนวทางทีย่ดึผูเ้สยีหายเป็นหลักเพือ่สบืสวนสอบสวนและฟ้องคดเีป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ตอ่การบรรลุพันธกจิในการบังคับใชก้ฎหมายของเรา 

การด าเนินการสบืสวนสอบสวนและการฟ้องคดเีกีย่วกับการคา้มนุษยจ์ะประสบความส าเร็จไดด้ว้ยด ี

ก็ตอ่เมือ่ผูเ้สยีหายสามารถเลา่ประสบการณ์ของตนและใหก้ารเป็นพยานได ้เมือ่ท่านเริม่ตน้ด าเนนิการกับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

ผูเ้สยีหายอาจจะ : 
 

• หวาดกลัวเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมาย 

• ไม่คดิวา่ตัวเองเป็นผูเ้สยีหาย 

• ไม่เล่าเรือ่งทัง้หมด หรอืจะใชค้ าตอบทีซ่ักซอ้มไวก้อ่นแลว้ 

• เห็นอกเห็นใจนักคา้มนุษย ์
 

พฤตกิรรมเหลา่นี้อาจท าใหรู้ส้กึทอ้แทใ้นเบือ้งตน้ แตส่ิง่ส าคัญคอืตอ้งเขา้ใจวา่ 

พฤตกิรรมเหลำ่นีเ้ป็นเครือ่งชีถ้งึระดบัอ ำนำจควบคมุทีน่กัคำ้มนษุยม์ตีอ่ผูเ้สยีหำย 

ท่านจงึตอ้งชว่ยเหลอืใหก้ าลังใจและเขา้ใจผูเ้สยีหาย เพือ่ใหผู้เ้สยีหายเต็มใจชว่ยใหท้่านด าเนินการสบืสวนสอบสวนคด ี

และฟ้องคดผีูก้ระท าผดิจนประสบความส าเร็จในทีสุ่ด 

 
เมือ่ท่านพบกับผูท้ีอ่าจเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยใ์นระหวา่งทีท่่านท าหนา้ทีเ่จา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมาย 

ท่านควรเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งความสัมพันธแ์ละความไวว้างใจโดย : 
 

• รบีประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิต่อกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์

ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กับบรกิารความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ 

ความชว่ยเหลอืเหล่านี้ไม่เกีย่วขอ้งกับความส าเร็จในการฟ้องคด ี

• ใชเ้วลาอธบิายว่าท่านเป็นใคร ตอบค าถามทีผู่เ้สยีหายอาจม ี

และแสดงความเห็นอกเห็นใจและหาทางบรรเทาความหวาดกลัว 

• เขา้ใจความแตกตา่งทางวัฒนธรรมและอุปสรรคดา้นภาษา ใชล้่ามถา้จ าเป็น  

• ด าเนินการสัมภาษณ์ในบรเิวณทีเ่ป็นกลางเฉพาะหลังจากทีม่กีารประเมนิความตอ้งการของผูเ้สยีหายแ

ละตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีเ่ร่งด่วนแลว้เท่านัน้ 

• มคีวามอดทนและใหเ้วลาแก่ผูเ้สยีหายเพือ่ใหรู้ส้กึอบอุ่นปลอดภัยและเริม่ตน้กระบวนการฟ้ืนตัว  

แหลง่ทรพัยำกรทีย่ดึผูเ้สยีหำยเป็นหลกั 
นอกไปจากการใหค้วามรว่มมอืกับทา่นในการสบืสวนสอบสวนแลว้ DHS 

ยังมโีครงการและบรกิารความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิแกผู่เ้สยีหายดว้ย 

หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืในการด าเนนิการกบัผูเ้สยีหาย หรอืไมม่แีหลง่ทรัพยากรทีท่า่นสามารถใชไ้ด ้

หรอืทา่นตอ้งการประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กบับรกิารตา่ง ๆ ในชมุชนของทา่น เราสามารถชว่ยทา่นได ้

กรณุาตดิตอ่สายดว่นแจง้เบาะแสของ HSI (ขอ้มลูอยูด่า้นหลัง) 

 
ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นควำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำย – สามารถชว่ยประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กบักลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชน 

เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นสขุภาพกาย สขุภาพจติ กฎหมาย การบรหิารจัดการคด ีและบรกิารอืน่ ๆ DHS 

มกีองทนุความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ ซึง่จัดไวใ้หใ้ชเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายในกรณีฉุกเฉนิในกรณีทีไ่มม่แีหลง่ทรัพยากรอืน่ ๆ   
 
ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรสมัภำษณเ์ชงินติวิทิยำศำสตร ์ –

สามารถท าการสัมภาษณเ์ชงินติวิทิยาศาสตรใ์นลักษณะทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้สยีหาย สามารถใชแ้กต้า่งทางกฎหมายได ้

และเขา้ใจถงึความรูส้กึและวฒันธรรมของผูเ้สยีหาย หากผูเ้สยีหายเป็นเยาวชนหรอืถกูทรมานอย่างสาหสั 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสัมภาษณเ์ชงินติวิทิยาศาสตรจ์ะสามารถชว่ยเหลอืในการสบืสวนสอบสวนของทา่นได ้

 

ควำมชว่ยเหลอืในกำรเขำ้เมอืง : เครือ่งมอืส ำคญัในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
ผูเ้สยีหายชาวตา่งชาตจิ านวนมากไมม่สีถานะคนตา่งดา้วเขา้เมอืงทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายในสหรัฐอเมรกิา 

นีค่อืเหตผุลอยา่งหนึง่ทีผู่เ้สยีหายอาจไมต่อ้งการมาแสดงตัวและใหค้วามรว่มมอืกบัทา่น นอกจากนี ้

นักคา้มนุษยย์ังใชภ้าวะทีผู่เ้สยีหายไมม่สีถานะตามกฎหมายเพือ่แสวงหาประโยชนแ์ละอ านาจควบคมุเหนอืผูเ้สยีหาย 

ความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงเป็นเครือ่งมอืส าคัญทีส่ามารถชว่ยทา่นได ้

เพราะเป็นวธิทีีท่ าใหผู้เ้สยีหายรูส้กึปลอดภยัและมสีถานะทีม่ั่นคงในการใชช้วีติในสหรัฐอเมรกิา 

น่ันหมายความวา่ผูเ้สยีหายจะมคีวามเขม้แข็งและยนิดมีสีว่นร่วมในการสบืสวนสอบสวนหรอืการฟ้องคดมีากขึน้   

 
เมือ่ไมม่สีถานะทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ผูเ้สยีหายอาจไมส่ามารถพ านักอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา เพือ่ใหค้วามรว่มมอืกบัทา่นตอ่ไป 
ดว้ยเหตนุี ้DHS จงึใหค้วามชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงสามประเภท 
เพือ่เป็นแรงจงูใจใหผู้เ้สยีหายมาแสดงตัวและใหค้วามรว่มมอืกบัทา่น 
 
สทิธพิ ำนกัช ัว่ครำว (Continued Presence: CP) – 

เป็นความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงระยะสัน้แบบหนึง่ทีท่า่นสามารถขอไดโ้ดยผา่นทางส านักงาน ICE ในทอ้งถิน่ของทา่น 
(โทรศัพทต์ดิตอ่สายดว่นแจง้เบาะแสของ HSI เพือ่ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีร่ะดับทอ้งถิน่) CP 

อนุญาตใหผู้ท้ีม่โีอกาสเป็นพยานสามารถพ านักอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา ไดต้ลอดชว่งเวลาทีม่กีารสบืสวนสอบสวน ดังนัน้ จงึควรขอ 

CP ใหพ้รอ้มทันททีีท่า่นระบตุัวผูเ้สยีหายไดแ้ลว้ และสามารถยืน่เรือ่งขอ CP ไดก้อ่นทีก่ารสบืสวนสอบสวนจะเสร็จสมบรูณ ์
หากในภายหลัง ทา่นตัดสนิวา่บคุคลผูนั้น้ไมใ่ชผู่เ้สยีหาย ก็สามารถเพกิถอน CP ได ้

 
สถำนะคนอยูช่ ัว่ครำวประเภท T หรอื U (วซีำ่ประเภท T หรอื U) – 

เป็นความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงทีม่รีะยะเวลายาวขึน้ 

ซึง่ผูเ้สยีหายสามารถสมคัรกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตแิหง่สหรัฐอเมรกิา (U.S. Citizenship and Immigration 

Services: USCIS) ได ้โดยมากมกัอาศัยความชว่ยเหลอืจากผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืหรอืทนายความในชมุชน วซีา่ประเภท  T 

ใชส้ าหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์สว่นวซีา่ประเภท U ใชส้ าหรับผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมตา่ง ๆ 

ซึง่รวมทัง้การกระท าทารุณตอ่คูส่มรส การท ารา้ยทางเพศ การคา้มนุษย ์การจ ายอมรับภาระ 

และการกระท าผดิทางกฎหมายขัน้รา้ยแรงอืน่ ๆ 

วซีา่ทัง้สองประเภทมขีอ้ก าหนดวา่ผูเ้สยีหายตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืความรว่มมอืกบัทา่นในการสบืสวนสอบสวนหรอืฟ้อง

รอ้งคด ี(เวน้แตว่า่ในกรณีของวซีา่ประเภท T  ผูเ้สยีหายมอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี หรอืถกูกระท าการทารณุ) 

 
ค ำประกำศหรอืค ำรบัรองจำกฝ่ำยบงัคบัใชก้ฎหมำย 
แมว้า่ผูเ้สยีหาย นักรณรงค ์หรอืทนายความมหีนา้ทีก่รอกขอ้มลูในหวัขอ้หลักของใบสมคัรขอวซีา่ประเภท T หรอื U 

แตท่า่นมบีทบาทในการแจง้ให ้USCIS ทราบวา่ ผูเ้สยีหายใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นอยา่งไรบา้ง 

ผูส้มคัรอาจขอใหท้่านกรอกแบบฟอรม์ค าประกาศหรอืใบรับรองจากฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายของ USCIS ซึง่แจง้ให ้USCIS 

ทราบเกีย่วกบัผูเ้สยีหายในคดขีองทา่น ในกรณีของวซีา่ประเภท T เอกสารนี้ไมใ่ชห่ลักฐานทีก่ าหนดไว ้

ทา่นสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.uscis.gov/humantrafficking 

ล าพังเพยีงแคแ่บบฟอรม์นีจ้ะไมอ่นุมตัสิทิธปิระโยชนใ์นการเขา้เมอืงแตอ่ยา่งใด เพราะเป็นเพยีงหลักฐานชิน้หนึง่ที ่USCIS 
ใชใ้นการพจิารณากอ่นตัดสนิใจเกีย่วกบัการสมคัรขอวซีา่เทา่นัน้ 

ทา่นตอ้งใชว้จิารณญาณในการกรอกค าประกาศหรอืใบรับรองเสมอ USCIS 

ตอ้งไดร้ับหลักฐานทีแ่สดงคณุสมบตัแิละจะด าเนนิการตรวจสอบภมูหิลังโดยละเอยีด เฉพาะ USCIS เทา่นัน้ 

ทีม่อี านาจหนา้ทีใ่นการอนุมตัหิรอืปฏเิสธสทิธปิระโยชนใ์นการเขา้เมอืง 

http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.uscis.gov/humantrafficking

