การ คั ด แยก ผู้ เสี ย ห าย จ าก ก าร ค้ า มนุ ษย์ แ ละ รู ป แบ บ ก าร แ สว งห า ปร ะ โ ย ชน์
โ ด ยมิ ช อบที่ เ กี่ ยว ข้ อง : ตั ว บ่ งชี ้ท่ ั ว ไปส า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตั วบ่งชี เ้ พื่อช่ วยในการคั ด แยกผู้เสียหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ องเหล่านี ไ้ ด้ จั ด ท าขึ น้ โดยสมาคม
ประชาชาติ แ ห่ งเอเซี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) และกระบวนการความร่ วมมื อระดั บรั ฐ มนตรี ข องประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ม
แม่ น า้ โขง (COMMIT) โดยการสนั บสนุ น ขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์ การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ าย
ถิ่ น ฐาน (IOM) โครงการออสเตรเลีย - เอเชี ย เพื่อต่ อต้ านการค้ ามนุ ษ ย์ (AAPTIP) และโครงการความร่ วมมื อเพื่อต่ อต้ าน
การค้ ามนุ ษ ย์แ ห่ งสหประชาชาติ (UN-ACT) และได้ รั บการรั บรองจากกระบวนการ COMMIT ณ. ที่ ประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
อาวุโสในปี พ. ศ. 2559 การคั ด แยกผู้เสียหายเบื ้องต้ นของกรณี ที่ อาจเข้ าข่ ายการค้ ามนุ ษ ย์นั น้ ขึ น้ อยู่กับ จ านวนตั วบ่งชี ท้ ี่ ชั ดเจน
และระดั บ ความรุ น แรงของตั วบ่งชี เ้ หล่านี ้ การสังเกตระดั บความรุ น แรงของตั วบ่งชี ห้ นึ่ งในสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ อาจน าไปสู่การ
สังเกตการณ์ ต่ อตั วบ่งชี อ้ ื่ น ๆเพื่อ การตรวจสอบต่ อไป
เจ้ าหน้ าที่ แ ละผู้ปฏิ บัติ งานในพื ้นที่ สามารถใช้ สัญญาณท่ าทางและพฤติ กรรมและตั วบ่งชี เ้ บื ้องต้ นเพื่อพิจ ารณาต่ อไปว่า
สถานการณ์ ดั งกล่าวนั น้ จ าเป็ นต้ องมี การตรวจสอบเพิ่ม เติ ม ว่าเข้ าข่ ายกรณี ค้ ามนุ ษ ย์ห รื อการแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบที่
เกี่ ยวข้ องหรื อไม่ รายการตั วบ่งชี ด้ ั งกล่าวนี ไ้ ม่ จ ากั ด อยู่เพียงเท่ านี ้ วัต ถุประสงค์ ใ นการจั ด ท าตั วบ่งชี น้ ี ไ้ ม่ ใ ช่ เพื่อจั ด ท าค าจากั ด
ความ แต่ เพื่อ เป็ นโครงร่ างพื ้นฐานในการพิจ ารณาและเป็ นตั วเสริ ม ให้ รั ฐ พัฒ นากรอบการคั ด แยกผู้เสียหายจากการค้ าม นุ ษ ย์
และตั วบ่งชี ข้ องรั ฐ เพิ่ม เติ ม ที่ มี รายละเอี ยดมากขึ น้ และเหมาะสาหรั บการประยุกต์ ใ ช้ ในระดั บประเทศ ต่ อไป
1.

สัญญาณท่ าทาง/พฤติกรรมที่นาไปสู่การตรวจสอบต่ อไป

เจ้าหน้าที ่แ ละผู ้ปฏิ บัติงานในพืน้ ที ่อาจพบกับสถานการณ์ ที ่ก่อให้เกิ ดความสงสัย ว่ าเป็ นสถานที ่ที ่อาจมีก ารค้ามนุษ ย์
เกิ ดขึ้ น หรื อ การแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบที ่ เกี ่ยวข้อง สัญญาณต่ างๆ (มักเป็ นท่าทางหรื อพฤติ กรรม) ที ่อาจก่ อให้เกิ ดความ
สงสัยและตัดสิ น ใจที ่จ ะตรวจสอบเพิ่ม เติ ม (เช่ น การสัม ภาษณ์ ผู้ทอี ่ าจเป็ นผู ้เสี ยหายจากการค้ามนุษ ย์ ) อาจรวมถึ ง:
สัญญาณว่ามีการควบคุมตรวจตรา (เช่น รั ว้ กล้อง อาวุธ)

สัญญาณที่แสดงถึงความกลัว วิตกกังวลอย่างรุ นแรง หดหู่ ทารุ ณกรรมทางจิตใจ
พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่ค้ นุ เคยกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ไม่สามารถสือ่ สาร หรื อไม่เต็มใจที่จะสือ่ สาร (เช่น อุปสรรคทางภาษา ไม่มีโทรศัพท์ หรื อถูกบังคับในสิง่ ที่จะพูด เป็ นต้ น)
อายุ / สถานะที่อาจตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ (เช่น เด็กที่ไม่มีผ้ปู กครองเดินทางมาด้ วย บุคคลที่ปรากฎว่าอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดสาหรั บสถานการณ์ หรื อสถานที่ทางาน เด็กที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม)
สัญญาณที่แสดงให้ เห็นว่ามีทารุ ณกรรมทางร่ างกาย ความเสียหายทางร่ างกาย สภาพร่ างกายที่ยา่ แย่
สภาพการทางานที่แสดงให้ เห็นถึงอันตรายที่เกินกว่าปกติ เมื่อเทียบกับอายุและสภาพของบุคคลนั ้น
สภาพการทางานที่เลวร้ าย (เช่น ทางานเป็ นระยะเวลายาวนาน ไม่มี การพัก ไม่มีเวลาหยุด)

สภาพการอยูอ่ าศัยที่เลวร้ าย (เช่น อาหาร การจัดที่นอน มีคนที่อาศัยในที่ทางานเป็ นจานวนมาก)

2.

ค าถามเบื อ้ งต้ นสาหรั บเจ้ าหน้ าที่และผู้ ปฏิ บัติ งานในพื น
้ ที่

เจ้ าหน้าทีแ่ ละผู้ปฏิบตั ิงานในพื ้นทีอ่ าจพบกับ บุคคลที่พวกเขาต้อ งการจะพูดคุย เพือ่ ระบุวา่ มีสาเหตุทจี่ ะต้ องพิจารณาว่าบุ คคลนั ้นเป็ น
ผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์หรือ ไม่
คาถามต่อไปนี ้สามารถช่วยในการระบุว ่า มีข้อบ่งชี ้อย่างชั ดเจนเกี่ยวกับกรณีทอี่ าจเข้า ข่า ยการค้ า
มนุษย์หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่เกี่ย วข้อ ง
และจาเป็ นต้อ งมีก ารติดตามและส่งต่อ หรือ ไม่
(จึงควรถามคาถามดังกล่ า ว
ทั ้งหมดเพื่อให้ ได้ภาพรวมของสถานการณ์)
โปรดทราบว่า ในกรณีทบี่ ุคคลนั ้นมี/ หรืออาจมีอายุต่ากว่าสิบ แปดปี เกณฑ์ในการพิจารณาว่าบุคคลนั ้นอาจตกเป็ นผู้เสีย หายจากการค้ า
มนุษย์ทจี่ ะใช้ ก็จะน้อ ยลง
เจ้ าหน้าทีแ่ ละผู้ปฏิบ ัตงิ านควรตะหนัก ว่าบุ คคลที่ได้ รับการสัมภาษณ์นั ้นอาจไม่พร้ อ มทีจ่ ะตอบคาถามทั น ที
และ/หรือตอบทุก คาถาม
1.

บุ ค คลที่ ไม่ ได้ รั บค่ าจ้ างใดๆหรื อได้ รั บน้ อยกว่าที่ ค าดหวังหรื อที่ ได้ สัญญาไว้

บุคคลนัน้ ได้ รับค่ าจ้างหรื อ ไม่ หรื อ ได้ รับน้อ ยกว่ าทีพ
่ วกเขาคาดหวัง หรื อ ได้ รับสัญญา
2.

มี การยึด หรื อหั กเงิน ที่ บุค คลนั น้ คาดหวังหรื อได้ รั บสัญญาไว้ / ไม่ สามารถเข้ าถึ งเงิน ดั งกล่าวได้

บุคคลนัน้ ถู ก ยึ ดหรื อ หัก เงินทีค่ าดหวังหรื อ ได้ รับสัญญาไว้ หรื อ ไม่
3.

บุ ค คลนั น้ อยู่ใ นงานหรื อสถานการณ์ ที่ แ ตกต่ างไปจากที่ เขาหรื อเธอคาดหวังหรื อได้ รั บการสัญญา

บุคคลนัน้ อยู่ ใ นงานหรื อ สถานการณ์ ทแี ่ ตกต่ างไปจากทีเ่ ขาหรื อ เธอคาดหวังหรื อ ได้ รับการสัญญา หรื อ ไม่
4.

สภาพการท างาน และ/หรื อสภาพการอยู่อาศั ยที่ แ ตกต่ างไปจากที่ เขาหรื อเธอคาดหวังหรื อได้ รั บการสัญญา

สภาพการทางาน(เช่น ชัว่ โมงการทางาน เวลาพัก ) และ/หรื อ สภาพการอยู่ อ าศัย แตกต่ างไปจากทีเ่ ขาหรื อ เธอคาดหวังหรื อ ได้ รับการสัญญาไว้ หรื อ ไม่

5.

บุ ค คลนั น้ ถูกท าให้ กลัวหรื อไม่ ปลอดภั ยในสถานที่ ท างาน /สถานการณ์ นั น้

มีใ ครในทีท่ างานหรื อ สถานการณ์ นนั้ ทาให้ เขาหรื อ เธอรู้ สึ ก หวาดกลัวหรื อ ไม่ปลอดภัย หรื อ ไม่ (ทัง้ ต่ อ ตัวพวกเขาเองหรื อ ครอบครัว)
6.

บุ ค คลนั น้ ถูกหลอกหรื อบังคั บให้ ท าสิ่งที่ พวกเขาไม่ อยากท า

มีใ ครหลอกหรื อ บังคับให้บุคคลนัน้ ให้ทาสิ่ งทีพ
่ วกเขาไม่อ ยากทาหรื อ ไม่
7.

บุ ค คลนั น้ ถูกกดดั น ให้ มี เพศสัม พัน ธ์กับผู้อื่น

บุคคลนัน้ ถู ก กดดันให้มีเพศสัมพันธ์ ก ับผู้ อื ่นหรื อ ไม่
8. บุคคลนั ้นหรื อ ครอบครั ว ของบุ คคลนั ้นเป็ นหนี ห
้ รื อ ติ ดค้ า งผลประโยชน์ อื่ นใดกั บ นายจ้ า งของพวกเขาหรื อ บุ คคลอื่ นที่ช่ ว ย

ให้พวกเขาได้ รับ งานหรือ อยูใ่ นสถานการณ์ ดังกล่า ว

บุคคลนัน้ (หรื อ ครอบครัวของบุคคลนัน้ ) เป็ นหนีห้ รื อ ติ ด ค้ างผลประโยชน์อื ่นใดกับนายจ้างของพวกเขาหรื อ บุคคลอื ่นทีช่ ่วยให้พ วกเขาได้ รับงานหรื อ
อยู่ ใ นสถานการณ์ ดังกล่ าวหรื อ ไม่
9.

บุ ค คลนั น้ หรื อ คนอื่ น ๆ ในสถานที่ ท างานถูกท าร้ าย ข่ ม ขู่ ด้ วยอั น ตราย

บุคคลนัน้ หรื อ คนอื ่นๆในสถานทีท่ างานถู ก ทาร้ าย ข่มขู่ด้วยอันตรายหรื อ ไม่

10.

บุ ค คลนั น้ ถูกท าให้ รู้ สึกว่าพวกเขาไม่ สามารถออกจากสถานที่ ท างาน สถานการณ์ ห รื อที่ พักอาศั ยของพวกเขาได้

บุคคลนัน้ ได้ รับการบอกกล่ าว (หรื อ ทาให้รู้สึ ก ) ว่ า พวกเขาไม่ส ามารถออกจากสถานทีท่ างาน สถานการณ์ หรื อ ทีพ
่ ัก อาศัย ของพวกเขาได้ หรื อ ไม่
11.

บุ ค คลนั น้ ไม่ สามารถถื อครองเอกสารประจ าตั วบุ ค คลของพวกเขาได้

บุคคลนัน้ ไม่ส ามารถถื อ ครองเอกสารประจาตัวบุคคลของพวกเขาได้ หรื อ ไม่
12.

บุ ค คลนั น้ ถูกกี ด กั น ไม่ สามารถติ ด ต่ อสื่อสารกั บบุ ค คลภายนอกสถานที่ ท างานหรื อสถานการณ์ ได้

บุคคลนัน้ ถู ก จากัดในการติ ดต่ อ สื ่อ สารกับบุคคลภายนอกหรื อ ไม่
13.

บุ ค คลนั น้ ไม่ สามารถเข้ าถึ งความต้ องการขั น้ พื ้นฐานได้

บุคคลนัน้ สามารถเข้าถึ งอาหาร บริ ก ารทางการแพทย์ ความเป็ นส่ วนตัว และความต้ อ งการขัน้ พื ้นฐานอื ่นหรื อ ไม่

