
  

กฎหมาย 

 
กฎหมายปองกันการคาคนขามพรมแดนและการทารุณกรรม 

(TVPA) อนุญาตใหผูเคราะหรายพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาได 
อยางนอย 3 ป ทั้งระบุโทษของผูทําการคาและแจงรายการของ 

การบริการตางๆ ซึ่งผูที่ตกเปนเหยื่อการคามีสิทธิไดรับ 
 
TVPA ระบุชนิดของผูเคราะหรายที่มีสิทธิพํานักอยูในสหรัฐ 

อเมริกาไวอยางเขมงวด  สําหรับสิทธิที่จะไดรับ ที-วีซา (T Visa) 

นั้น ผูเคราะหรายที่เปนผูใหญตองถูก ”กระทําการลักลอบคาใน 

รูปแบบที่รุนแรง” ซึ่งรวมถึง:  
• การใชกําลังบังคับ ลอลวง หรือ ขมขู 

และ 

• ทํางานโดยภาวะจํายอม หรือ  
 ตองจํายอมคาประเวณี  

 
ขอยกเวน สําหรับเด็กและผูเยาว: ผูเคราะหรายที่อายุต่ํากวา 18 

ป มีคุณสมบัติไดรับ ท-ีวีซา ถา เธอ/เขาถูกจูงใจใหปฏิบัติกิจทาง 

เพศ ถึงแมจะไมถูกใชกําลังบังคับ ลอลวง หรือขมขูแตประการใด  

ยู วีซา (U Visa) ออกใหกับผูเคราะหรายจากการถูกคาที่: 

• ถูกกระทําทารุณกรรมอยางสาหัสอันเปนผลมาจากการ 

        ประกอบอาชญากรรม และ 

• ชวยเหลือหรือมีทาทีวาจะชวยเหลือในการสืบสวนและ 

ฟองรองอาชญากรรมนั้น  
 
ญาติพี่นอง ของผูเคราะหรายอาจมีสิทธิพํานักอยูในสหรัฐ 

อเมริกาเชนกัน  

 
ผูเคราะหรายอาจมีสิทธิไดรับการบริการดานรักษาพยาบาล 

และสังคมสงเคราะหตางๆ ในขอบเขตเดียวกับผูอพยพลี้ภัย  
 
 

AALDEF 
 
ความคืบหนาดานสิทธขิองสตรีและผูเยาวที่เปนผูเคราะหราย: 

โครงการนี้ใหบริการเปนตัวแทนดานกฎหมายแกสตรีและผูเยาว 

ที่เปนผูเคราะหรายเพื่อใหแนใจวาเขาไดรับการบริการทางสังคม 

ที่มีคุณภาพ 
  
กองทุนปองกันดานกฎหมายและใหการศึกษาเอเชียน 

อเมริกัน (AALDEF): จัดตั้งขึ้นเมื่อป 1974 ปกปอง และสงเสริม 

สิทธิของพลเมืองทีเ่ปนเอเชียอเมริกัน โดยผานทางการฟองรองทาง 

กฎหมาย ใหการสนับสนุนและการศึกษาตอชุมชนในหัวขอดานสิทธิ 

ของบุคคลตางดาว สิทธิออกเสียง ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ 

ความรุนแรงที่เปนผลมาจากความเกลียดชังและการกระทําผิดวินัย 

ของเจาหนาที่ตํารวจ  
  

โครงการที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ AALDEF 
 

ความเสมอภาคทางการศึกษาและสิทธิของผูเยาว: โครงการนี้ 

มุงในดานหนทางการศึกษาสองภาษา หนทางการสื่อสารดานภาษา 
ความรุนแรงในการตอตานคนเอเชียในโรงเรียนรัฐบาล เหตุการณ 

หลัง 9-11 และการบงลักษณะกลุมกอกวน การทดสอบในโรงเรียน 

และกฎของความเสมอภาค 
8 
 

ปองกันการใชอํานาจลวงละเมิดคนตางดาวในสวนทองถิ่น: 

โครงการนี้หาแนวทางทาทายการใชอํานาจตามกฎหมายคนตาง 

ดาวของหนวยงานเทศบาลและหนวยงานรัฐและการลวงละเมิดสิทธิ 

ของคนตางดาวโดยหนวยงานเหลานี้ โดยการจัดกลุมชุมชนและให 

การศึกษา ใหความรูทางดานนโยบายและการฟองรองทางกฎหมาย  
 

สําหรับปญหาดานกฎหมาย  
ติดตอ Ivy O. Suriyopas, Equal Justice Works 

Fellow, ที่ 212.966.5932 ตอ 235 หรือ 
isuriyopas@aaldef.org.   

สําหรับขอแนะนํา ติดตอ Mabel Tso ที่  ตอ 224  

หรือ mtso@aaldef.org. 

 

 
 

ความคืบหนาดานสทิธขิอง 

สตรีและผูเยาวที่เปนผูเคราะหราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIAN AMERICAN LEGAL DEFENSE 
AND EDUCATION FUND 

99 HUDSON STREET, 12th FL  
NEW YORK, NY 10013-2815     

TEL 212.966.5932      FAX 212.966.4303 
 

Trafficking-Thai 



  

ความหมายของการค าคนข ามพรมแดน 
 

การคาคนขามพรมแดน คือการเกณฑ กักขัง หรือไดรับบุคคลมาโดย 

การใชกําลังบังคับ ลอลวง หรือขมขูใหเปนทาส บังคับใหทํางาน 

หรือแสวงประโยชนในการบังคับสมรส หรือในงานอุตสาหกรรม  

(เชน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมโรงงาน การกอสราง งานราน 

อาหาร งานรับใชในบาน หรือ การคาประเวณี)  
 

คําถามที่ถามบุคคลซึ่งอาจเปน 

ผูเคราะหราย  
 

• คุณมาสหรัฐอเมริกาดวยเหตุผลหรือเพื่องานอยางใดอยาง 

        หนึ่ง แตในภายหลังพบวางานแตกตางไปจากที่ไดรับสัญญา 

        ไวใชไหม  

• คุณถูกบังคับใหทํางาน - เชนอยางนี้ใชไหม: 

 ทํางานเปนคนรับใชในบาน  
 เปนคนงานในโรงงาน ฟารม หรือรานอาหาร  
 เปนผูขายบริการทางเพศ  
 ทํางานบานใหคูสมรส  

 
• คุณทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทนใชไหม  

• คุณไดรับการบอกกลาววาคุณตองทํางานชดใชหนี้ใชไหม 

• คุณตองขออนุญาตกอนออกจากบาน ทานอาหาร นอน 

หรือไปหองน้ําใชไหม 

• เขายึดพาสพอรตและเอกสารแสดงตัวของคุณไวใชไหม  

• คุณหรือครอบครัวของคุณถูกประนามหรือเหยียดหยามหรือ 

ทารุนหรือทํารายหรือขมขูใชไหม 
 

 

ความเชื่อเกี่ยวกับการคาคนขามพรมแดน 
 
• การคาคนตางไปจากการลักลอบนําคนเขาประเทศ การ 

       ลักลอบนําคนเขาประเทศเปนการขามพรมแดนโดยสมยอม 

        โดยไมผานการตรวจคน  ในขณะที่บุคคลตางดาวที่ถูกลักลอบ 

        นําเขาสหรัฐอเมริกากระทําการที่ขัดตอกฎหมาย บุคคลที่ถูกคา 

        ขามพรมแดนเขามาในสหรัฐอเมริกา และถูกบังคับใหทํางาน 

        ที่ขัดตอความตองการของเขานั้นไดรับความคุมครองตาม 

        กฎหมาย  

• การคาคนมีความคลายคลึงกับการกระทําทารุณตอคู 

       สมรส ผูคาทําการควบคุมเหยื่อของเขาโดยผานการทารุณ 

ทางรางกายหรือจิตใจ  ผูเคราะหรายมักจะโดดเดี่ยวอยาง 

 มาก ไมมีเอกสารสําคัญใดๆ มีปญหาทางดานภาษา ไมมี 

 กําลังเงิน รูสึกหมดหนทาง และกลัวความอัปยศอดสูที่ 

 ตองเผชิญเมื่อเผยตัวออกมา  

• การคาคนนั้นครอบคลุมมากกวาการคาคนเพื่อการคา 

ประเวณีหรือการบริการทางเพศอื่นๆ ผูเคราะหราย 

ทํางานในโรงงาน ฟารม รานอาหาร งานกอสราง หรืองานรบั 

ใชในบาน ผูเคราะหรายอื่นๆ นั้นถูกบีบบังคับใหประกอบ 

 อาชญากรรม หรือบังคับใหทําการสมรส  

• ผูเคราะหรายเปนผูถือสัญชาติอเมริกัน   ผูเคราะหราย 

        รวมไปถึงผูที่มีสัญชาติ เชื้อชาติอเมริกัน ผูพํานักอาศัยใน 

        อเมริกาอยางถูกตองตามกฎหมาย และบุคคลตางดาวที่ไมมี 

เอกสารใดๆ 

• การคาคนนั้นรวมไปถึงผูชายผูหญิงและเดก็ ผูเคราะหราย 

       นั้นมีหลายจําพวก  ครึ่งหนึ่งของบุคคลที่ถูกคาเปน 

เด็ก และ 80% เปนผูหญิง  

 
 

การบงถึงลักษณะของผูเคราะหราย 

ของการคาคนขามพรมแดน 
 

บุคคลผูนั้นอาจเปนเหยื่อของการคาคน  ถาขอใดขอหนึ่งหรือมาก 

กวานั้นในหัวขอดานลางเปนความจริง: 

 
• เธอ/เขาเปนเหยื่อของการกระทําที่ขัดตอกฎหมายแรงงาน  
 
• นายจางหรือคูสมรสขมขูครอบครัวของเธอ/เขา  
 
• เธอ/เขามีบุคคลที่แสดงทาควบคุมติดตามอยูเสมอ 
 
• เธอ/เขาดูเหมือนไมมีเอกสารแสดงตัวใดๆ ทั้งสิ้น  

• เธอ/เขาไมไดรับคาจาง หรือทํางานชดใชหนี้ 

• อุตสาหกรรมที่เหยื่อของการคาคนทํานั้นรวมถึงงานรับใชใน 

        บานในภาวะจํายอม งานโรงแรมหรือการทองเที่ยว งานโรงงาน  

        งานบริการรานอาหาร งานกอสราง งานบริการทางเพศ  

        เกษตรกรรม และการประมง  
 

แหลงชวยเหลือ 
 
• แจงเจาหนาที่ตํารวจโดยโทร 911  

• โทรฯ ฮอตไลนของ AALDEF ที่หมายเลข 1.800.966.5946  

หรือองคกรดานกฎหมายอื่นๆ เพื่อขอคําแนะนําหรือบริการ  

• แจงไปกระทรวงยุติธรรม ที่รับคํารองของหนวยเฉพาะกิจดาน 

การคาคนขามพรมแดนและการแสวงประโยชนดานแรงานที่  

        1.888.428.7528 

• โทรฯ ไปกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ที่หนวย 

        ฮอตไลนติดตอสอบถามการคาคนขามพรมแดนและขอคํา 

        แนะนํา หมายเลข 1.888.3737.888  


