
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL TEXT 

The women, after release, were then taken to the Hospital where 
they were examined by Dr Nwe Ni Hlaing, who gives an account 

of their injuries (Statement 5). Finally, the Chief Ye Mying gives 
details of the raid and what was found in the apartment 

(Statement 6). 

 

บทแปล 

หลงัจากผู้หญิงได้รับการปลอ่ยตวัและถกูพาไปโรงพยาบาล ได้รับการ

ตรวจโดย นายแพทย์นเว นิไลง์ ผู้ ให้ข้อมลูการได้รับบาดเจ็บของหญิง

สาว สดุท้ายหวัหน้าเขตยีมยิง ได้ให้รายละเอียดของการจูโ่จมและสิLง

ทีLพบในทีLพกั (คําให้การทีL P) 

 

ORIGINAL TEXT 

An airport security Officer Ho Tran Thanh Huyen, was on duty at 
Tan Son Nhat International Airport, 

Ho Chi Minh, on Monday. She saw a cleaner with a large plastic 
bag go up to a passenger and hand 

over a large jacket from the bag. It was a little odd as it is 
summer. 

 

บทแปล 

เจ้าหน้าทีLรักษาความปลอดภยั โฮ  เฉิLน แทงห์ เวียน ปฎิบตัหิน้าทีLทีLสนามบนินานาชาต ิ

เตนิ เซนิ เญิต เมืองโฮจิมินท์  เธอเหน็คนทําความสะอาดทีLมีถงุพลาสตกิใบใหญ่ขึ [นไปทีL

ผู้ โดยสารและเอาเสื [อคลมุตวัใหญ่ออกมาจากกระเป๋า มนัดแูปลกเนืLองจากเป็นฤดรู้อน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL TEXT 

The objective of an interview is to gather information to 
identify a possible victim/survivor or 

witness and be able to refer them through the appropriate 
channels. For these purposes, border 

guards need to have knowledge of the diversity of people 
involved (places of origin, beliefs, 

language, etc.); the vast range of potential reactions during 
the first encounter (fear, trauma) 

and the possibility that the person may be a victim of 
trafficking, a trafficker, a smuggler, etc. 

บทแปล 

วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ หรือการรวบรวมข้อมลูเพืLอระบเุหยืLอ 

ผู้รอดชีวิต หรือพยานทีLเป็นไปได้  และสามารถอ้างถงึพวกเขาในทางทีL

เหมาะสม  สําหรับวตัถปุระสงค์เหลา่นี [หน่วยรักษาการชายแดน

จําเป็นต้องมีความรู้เกีLยวกบัความหลากหลายของผู้คนทีLเกีLยวข้องของ

แหลง่พื [นทีL ความเชืLอ ภาษา และอืLนๆ แนวโน้มมากมายของปฏิกริยาทีL

อาจเกิดขึ [นในระหวา่งพบกนัครั [งแรก  ความกลวั การบาดเจ็บ และ

ความเป็นไปได้ทีLบคุคลนั [นอาจจะตกเป็นเหยืLอของการค้ามนษุย์ ผู้ ค้า

มนษุย์ ผู้ลกัลอบและอืLนๆ 

 

ORIGINAL TEXT 

I waited in the cab but then Mr. Narong came with a Customs 
woman who wanted to look inside the 

container. I opened it and she took out some bags of onions 
and started to open the bags. She said 

she found some drugs and that she wanted the whole 
container unloaded. She did this and said she 

found lots of drugs. I do not know who put them there. 

บทแปล 

ฉนัรออยูใ่นรถ แตน่ายณรงค์เข้ามากบัศลุกากรหญิงทีLต้องการดขู้างในตู้

คอนเทนเนอร์ ฉนัเปิดมนัและเธอนําถงุหวัหอมออกมาจํานวนหนึLง และ

เริLมเปิดถงุ เธอพดูวา่เธอพบยาเสพตดิจํานวนหนึLง และเธอต้องการถ่าย

ตู้คอนเทนเนอร์ทั [งหมด เธอทําสิLงนี [ และพดูวา่ เธอพบยาเสพตดิจํานวน

มาก ฉนัไมรู้่วา่ใครใสพ่วกมนัไว้ทีLนัLน 

 


