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หลัักการไม่่ลงโทษกำำ�หนดว่่าผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์จะไม่่ถูกู ดำำ�เนิินคดีีหรืือลงโทษจากการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
อัันเป็็นผลมาจากการค้้ามนุุษย์์ หลัักการนี้้�ไม่่ใช่่ความคุ้้�มกัันอย่่างสิ้้�นเชิิง (blanket immunity) แต่่เป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญต่่อการคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายและการตอบโต้้ทางยุุติิธรรมทางอาญาต่่อการค้้ามนุุษย์์
การศึึกษานี้้�มุ่่�งศึึกษากฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบััติิงานเพื่่�อนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ในแต่่ละรััฐภาคีีสมาชิิก
อาเซีียน ทั้้�งยัังแสดงให้้เห็็นถึึงความท้้าทายและอุุปสรรคเชิิงปฏิิบััติิที่่�พบในการปฏิิบััติิงานยุุติิธรรมทางอาญา
โดยจะนำำ�เสนอผลการศึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อฝ่่ายบััญญััติิกฎหมาย ผู้้�วางนโยบาย และผู้้�ปฏิิบััติิงานยุุติิธรรม
ทางอาญาเพื่่�อใช้้สนัับสนุุนความพยายามในการดำำ�เนิินตามพัันธกรณีีเพื่่�อให้้การคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายและป้้องกััน
การค้้ามนุุษย์์ รวมทั้้�งในความร่่วมมืือเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านี้้�
การศึึกษานี้้�ใช้้การสำำ�รวจเนื้้�อหาข้้อมููลจากภููมิภิ าคอาเซีียนและสถานที่่�ต่่าง ๆ รวมไปถึึงการอภิิปรายแบบโต๊๊ะกลม
12 ครั้้�งใน 6 ประเทศ (ฟิิลิิปปิินส์์ กััมพููชา เวีียดนาม สปป. ลาว ไทย และอิินโดนีีเซีีย) โดยผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด
196 คนในการประชุุมเพื่่�อหารืือเหล่่านี้้� ประกอบด้้วยตััวแทนจากองค์์กรภาครััฐ 122 คนและนอกภาครััฐ 74 คน
นอกจากนั้้�น ผู้้�เชี่่�ยวชาญสี่่�ท่่านยัังให้้ข้้อมููลและข้้อเสนอแนะทั้้�งแบบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและผ่่านการอภิิปราย
เชิิงลึึก1

ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ
กฎหมายและนโยบายระหว่่างประเทศ: หลัักการไม่่ลงโทษไม่่ได้้ปรากฏอยู่่�อย่่างชััดเจนในพิิธีีสารเพื่่�อป้้องกััน
ปราบปราม และลงโทษการค้้ามนุุษย์์ โดยเฉพาะสตรีีและเด็็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children; Trafficking Protocol) หรืืออนุุสััญญา
สหประชาชาติิเพื่่�อต่่อต้้านอาชญากรรมที่่�จััดตั้้�งในลัักษณะองค์์กร (United Nations Convention against
Transnational Organized Crime; UNTOC) อย่่างไรก็็ตาม มีีความเข้้าใจอย่่างแพร่่หลายมากขึ้้�นว่่าหลัักการนี้้�
เป็็นองค์์ประกอบหลัักในการคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งรวมไปถึึง
ในหลัักการและแนวปฏิิบัติั ว่ิ า่ ด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและการค้้ามนุุษย์์ (Recommended Principles and Guidelines
on Human Rights and Human Trafficking) ของสำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) ความเข้้าใจดัังกล่่าวได้้รัับ
เสีียงตอบรัับอย่่างกว้้างขวาง รวมไปถึึงในการอภิิปรายของคณะทำำ�งานเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Working Group
o n Tr a f fi c k i n g i n P e r s o n s ) 2 ร า ย ง า น ข อ ง ผู้้� เ ส น อ ร า ย ง า น พิิ เ ศ ษ แ ห่่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติิ
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การศึกษาครั้งนี้ยังได้ประโยชน์จากการที่ผู้เขียนเข้าร่วมในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ โดยทำ�หน้าที่เป็นทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ดำ�เนินรายการ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2021 โดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะใน
สตรีและเด็ก เพื่อเสนอข้อมูลให้รายงานพิเศษหัวข้อ Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on
trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021). ผู้เขียนยังเข้าร่วมในงานเสวนา
โต๊ะกลมในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 47 วันที่ 30 มิถุนายน 2021 เวลา 13:00 – 14:30 CET ซึ่งจัดโดย ICAT และ OHCHR ในหัวข้อ Nonpunishment of victims of trafficking: A roundtable on the application of the principle of non-punishment for victims of trafficking https://
aseanactpartnershiphub.com/resources/video-non-punishment-roundtable/. ผู้เขียนขอขอบพระคุณโอกาสในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกระดับโลก
เหล่านี้มา ณ ที่นี้
Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches to offences
2
committed in the process of such trafficking: Background paper prepared by the Secretariat, Vienna 27 – 29 January 2010, UN Doc. CTOC/
COP/WG.4/2010/4 (9 December 2010), para 10.
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(Special Rapporteur on Trafficking in Persons) 3 แม้้กระทั่่�งข้้อมติิของคณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่ง
สหประชาชาติิ (Security Council) ซึ่่�งเรีียกร้้องให้้รััฐไม่่ลงโทษผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์4 การมุ่่�งปฏิิบััติิตาม
หลัักการไม่่ลงโทษยัังได้้รัับการเน้้นย้ำำ��ในปฏิิญญาทางการเมืืองเรื่่�องการดำำ�เนิินการตามแผนปฏิิบััติิการระดัับโลก
ของสหประชาชาติิเพื่่�อปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ปีี 2021 (2021 Political Declaration on the Implementation
of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons)5 หลัักการนี้้�ยัังมีี
การกล่่าวถึึงอย่่างชััดเจนในกฎหมายระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานบัังคัับโดยเฉพาะ อาทิิ ข้้อที่่� 4(2)
ของพิิธีสี ารส่่วนเสริิมอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการเกณฑ์์แรงงานหรืือแรงงานบัังคัับฉบัับที่่� 29 (Protocol to the Forced
Labour Convention No. 29) ซึ่่�งกำำ�หนดไม่่ให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�เสีียหายจากการมีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรมผิิดกฎหมายที่่�พวกเขาถููกบัังคัับให้้ลงมืืออัันเป็็นผลมาจากการเกณฑ์์แรงงานหรืือแรงงานบัังคัับ (forced
or compulsory labour) ข้้อที่่� 31 ของอนุุสััญญาว่่าด้้วยสถานภาพผู้้�ลี้้�ภััย ค.ศ. 1951 (1951 Convention
Relating to the Status of Refugees) อาจสำำ�คััญต่่อผู้้�ถููกค้้ามนุุษย์์ที่่�ต้้องการลี้้�ภััย กฎหมายข้้อนั้้�นห้้ามไม่่ให้้
มีี ก ารกำำ�หนดโทษด้้ ว ยเหตุุ เ ข้้ า เมืื อ งผิิ ด กฎหมาย หรืื อ การพำำ�นัั ก อยู่่�อย่่ า งผิิ ด กฎหมายต่่ อ ผู้้�ลี้้�ภัั ย
ระดัับภููมิิภาค: อนุุสััญญาอาเซีียนว่่าด้้วยการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์โดยเฉพาะสตรีีและเด็็กปีี พ.ศ. 2558 (ASEAN
Convention against Trafficking in Persons; ACTIP) กำำ�หนดว่่ารััฐภาคีี (หมายถึึงสิิบรััฐภาคีีสมาชิิกอาเซีียน
ทั้้�งหมด) จะต้้องไม่่ให้้ผู้้�เสีียหายรัับผิิดทางอาญาหรืือทางปกครองจากจากการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมายซึ่่�งเกี่่�ยวข้้อง
กัับการค้้ามนุุษย์์โดยตรง (ข้้อ 14 (7)) โดยหลัักการดัังกล่่าวยัังมีีการนำำ�ไปใช้้ในแผนปฏิิบััติิการอาเซีียนว่่าด้้วยการ
ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ โดยเฉพาะสตรีีและเด็็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons,
Especially Women and Children) แนวทางปฏิิบัติั อิ ย่่างละเอีียดอ่่อนต่่อเพศสภาวะในการรัับมืือกัับผู้้�เสีียหาย
สตรีีจากการค้้ามนุุษย์์ (Gender Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in
Persons) ของคณะกรรมาธิิการอาเซีียนว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิสตรีีและสิิทธิิเด็็ก (ASEAN
Commission on the Promotion and Protection of Women and Children; ACWC) และแนวปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานในอาเซีียนว่่าด้้วยการตอบโต้้เชิิงกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาต่่อการค้้ามนุุษย์์ ปีี 2007
(ASEAN Practitioner Guidelines on Criminal Justice Response to Trafficking in Persons)
นอกจากนั้้�น บัันทึึกความเข้้าใจ (MOU) แบบทวิิภาคีีระหว่่างรััฐภาคีีสมาชิิกอาเซีียนบางฉบัับยัังรวมข้้อกำำ�หนดว่่า
ด้้วยการไม่่ลงโทษเอาไว้้ด้้วย แม้้อาจจำำ�กััดความคุ้้�มครองให้้เพีียงผู้้�เสีียหายบางกลุ่่�มเท่่านั้้�น (เช่่น สตรีีและเด็็ก)
หรืือบางความผิิดเฉพาะ (เช่่น ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเข้้าเมืือง) ขณะที่่�ในระดัับอนุุภููมิิภาค ยัังมีีการสนัับสนุุน
หลัักการไม่่ลงโทษในบัันทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ในอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง
(Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater
Mekong Sub-region) และแนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยกลไกการคััดแยกและส่่งต่่อผู้้�เสีียหายปีี 2016 (Guidelines on
Victim Identification and Referral Mechanisms) ของความร่่วมมืือระหว่่างรััฐมนตรีีประเทศในอนุุภููมิิภาค
3
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2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Implementation of the non-punishment principle: Report of the Special Rapporteur on trafficking
in persons, especially women and children, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021)
ดู Security Council Resolution 2331 (2016); Security Council Resolution 2388 (2017).
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2021 Political Declaration on the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, UN
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3 การนำ�หลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงว่่าด้้วยการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking:
; COMMIT)
ในแอฟริิกา หลัักการไม่่ลงโทษยัังมีีการระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในตราสารทางกฎหมายและนโยบาย ซึ่่�งรวมถึึง
แผนปฏิิบััติิงานอััวกาดููกููเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ โดยเฉพาะในสตรีีและเด็็ก (Ouagadougou Action Plan to
Combat Trafficking in Human Beings, Especially Women and Children) และแผนปฏิิบัติั งิ านเชิิงกลยุุทธ์์
เพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ โดยเฉพาะในสตรีีและเด็็กระยะ 10 ปีี (2009-2019) (10 Year SADC Strategic Plan
of Action on Combating Trafficking in Persons, Especially Women and Children)
ในอเมริิกา บทสรุุปและข้้อเสนอแนะของการประชุุมแห่่งองค์์การรััฐอเมริิกันั (Organization of American States)
ยอมรัับในหลัักการนี้้� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกฎหมายคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ปีี 2000 (Trafficking Victims
Protection Act of 2000) โดยกระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐอเมริิกายัังใช้้ขอบเขตในการคุ้้�มครองผู้้�เสีียหาย
จากการลงโทษเป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินรััฐอื่่�น ๆ ในรายงานการค้้ามนุุษย์์ด้้วย
ในยุุโรป แผนปฏิิบััติิงานเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings)
ขององค์์การว่่าด้้วยความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป (Organization for Security and Cooperation in
Europe; OSCE) ยัังแนะนำำ�ให้้มีีการ “สร้้างหลัักประกัันว่่าผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ไม่่ถููกดำำ�เนิินการตาม
กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาอัันเป็็นผลมาจากการที่่�ผู้้�เสีียหายนั้้�นถููกค้้ามนุุษย์์” (decision 557/Rev.1)
อนุุสััญญาคณะมนตรีีแห่่งสหภาพยุุโรปว่่าด้้วยการดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings) ยัังเตรีียมรัับรองความเป็็นไปได้้ในการไม่่
ลงโทษผู้้�เสีียหายจากการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมค้้ามนุุษย์์หากบุุคคลเหล่่านั้้�นถููกบัังคัับ (ข้้อ 26) ขณะที่่�ข้้อบัังคัับ
Directive 2011/36/EU ของรััฐสภาและคณะมนตรีีแห่่งสหภาพยุุโรป (Directive 2011/36/EU of the
European Parliament and of the Council) ให้้การคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการดำำ�เนิินคดีีหรืือการลงโทษจาก
การกระทำำ�ทางอาญาในรายการเปิิด (non-exhaustive list) (Recital 14) ซึ่่�งผู้้�เสีียหายดัังกล่่าวถููกบัังคัับให้้กระทำำ�
อัันเป็็นผลจากการค้้ามนุุษย์์ (ข้้อ 8) ข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�ยัังยอมรัับว่่าการแสวงประโยชน์์เพื่่�อกิิจกรรมทางอาญาเป็็น
รููปแบบหนึ่่�งของการแสวงประโยชน์์ที่่�ผู้้�เสีียหายถููกค้้ามนุุษย์์ไปเพื่่�อเหตุุผลนั้้�น (Recital 11) ในเดืือนเมษายน ปีี
2021 มีีคำำ�ตััดสิินครั้้�งสำำ�คััญจากศาลสิิทธิิมนุุษยชนยุุโรป (European Court of Human Rights) ในคดีี V.C.L
and A.N. v The United Kingdom ซึ่่�งพบว่่าสหราชอาณาจัักรละเมิิดพัันธกรณีีต่อ่ อนุุสัญ
ั ญาคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษย
ชนแห่่งยุุโรป (European Convention of Human Rights) เนื่่�องจากดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
(กล่่องข้้อมููลที่่� 4)
กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ: การออกตััวบทกฎหมายว่่าด้้วยการไม่่ลงโทษให้้ชััดเจนเป็็นวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ซึ่่�ง
ได้้รับั การยอมรัับอย่่างกว้้างขวางว่่าทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการไม่่ลงโทษได้้6 จากประเทศภาคีีสมาชิิกทั้้�งสิิบ
ประเทศ กว่่าเจ็็ดประเทศมีีข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยการไม่่ลงโทษในบทบััญญััติิเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ ในยุุโรป คณะ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกิิจกรรมเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ (Group of Expert on Action against Trafficking in Human
6
Guidance on the issue of appropriate criminal justice responses to victims who have been compelled to commit offences as a
result of their being trafficked: Background paper prepared by the Secretariat for the Working Group on Trafficking in Persons, Vienna 10
and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 46.
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Beings; GRETA) ระบุุว่่าภายในปีี 2019 รััฐที่่�ผ่่านการประเมิินรอบที่่� 2 จากรััฐภาคีีทั้้�งหมด 42 รััฐ มีีเพีียง 17 รััฐ
เท่่านั้้�นที่่�ยอมรัับเอาข้้อกำำ�หนดการไม่่ลงโทษเฉพาะไปใช้้7
รััฐต่่าง ๆ ใช้้แนวทางที่่�แตกต่่างกัันออกไปเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างการกระทำำ�ทางอาญาของผู้้�เสีียหาย
และการถููกค้้ามนุุษย์์ของพวกเขาภายใต้้บทบััญญััติิแห่่งชาติิ บางรััฐกำำ�หนดว่่าผู้้�เสีียหายต้้องถููกบัังคัับให้้เข้้าร่่วม
ในกิิจกรรมทางอาญา ขณะที่่�รััฐอื่่�นกำำ�หนดว่่าการกระทำำ�นั้้�นต้้องเป็็นผลโดยตรงของการค้้ามนุุษย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญบาง
คนพิิจารณาว่่าแนวทางที่่�สอง หรืือแบบจำำ�ลองความสััมพัันธ์์แบบ “เป็็นสาเหตุุ (causation)” นั้้�นดีีกว่่า
เพราะมัันครอบคลุุมกว้้างกว่่าและมัันพิิสููจน์์ได้้ง่่ายกว่่าแบบจำำ�ลองความสััมพัันธ์์แบบ “บัังคัับ (compulsion)”
ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการพิิสููจน์์วิิธีีการที่่�ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ใช้้ในการบัังคัับผู้้�เสีียหาย โดยถืือว่่าแนวทางแบบบีีบบัังคัับนี้้�ยัังไม่่
สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้จริิงในกรณีีผู้้�เสีียหายเป็็นเด็็ก เนื่่�องจากไม่่จำำ�เป็็นต้้องพิิสูจู น์์วิธีิ กี าร มีีการอธิิบายรายละเอีียด
ของทั้้�งสอง แบบจำำ�ลองในหน้้า 33
ในภููมิิภาคอาเซีียน มีีประเทศที่่�ระบุุถึึงหลัักการไม่่ลงโทษในบทบััญญััติิทางกฎหมาย ทั้้�งยัังยอมรัับเอาแบบจำำ�ลอง
ความเป็็นสาเหตุุ (causation model) ไปใช้้ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 5 ประเทศจาก 7 ประเทศ ได้้แก่่ บรููไน สปป. ลาว
มาเลเซีีย เมีียนมาร์์ และฟิิลิิปปิินส์์) มีีเพีียงกฎหมายของทางอิินโดนีีเซีียเท่่านั้้�นที่่�ใช้้แนวทางที่่�เน้้นการบัังคัับ
(compulsion approach) ซึ่่�งกำำ�หนดว่่าผู้้�ค้้าต้้องบัังคัับขู่่�เข็็ญผู้้�เสีียหาย ประเทศไทยใช้้อีีกแนวทางหนึ่่�ง นั่่�นคืือ
กำำ�หนดให้้มีกี ารร้้องขอใบอนุุญาตอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรจากรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงยุุติธิ รรมก่่อนดำำ�เนิินคดีี
กัับการกระทำำ�ความผิิดตามรายการเฉพาะ ขณะที่่�กฎหมายในเวีียดนามและสิิงคโปร์์ไม่่มีีบทบััญญััติิเรื่่�องการไม่่
ลงโทษไว้้อย่่างชััดเจน ในประเทศส่่วนใหญ่่ในภููมิภิ าคนี้้� ขอบเขตการคุ้้�มครองจากการลงโทษมีีผลต่่อรายการความ
ผิิดเฉพาะเท่่านั้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นความผิิดเกี่่�ยวกัับการเข้้าเมืืองและเอกสาร (บรููไนและมาเลเซีีย) การเข้้าเมืืองอย่่าง
ผิิดกฎหมายและการค้้าประเวณีี (สปป. ลาว) การเข้้าเมืือง การค้้าประเวณีี หรืือความผิิดเกี่่�ยวกัับเอกสารหรืือการ
ทำำ�งาน (ไทย) หรืือความผิิดเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ (เมีียนมาร์์) ในประเทศอิินโดนีีเซีียและฟิิลิิปปิินส์์ การคุ้้�มครอง
จากการลงโทษไม่่จำำ�กััดเพีียงการกระทำำ�ผิิดเฉพาะเท่่านั้้�น แม้้บทบััญญััติิในกฎหมายอาจมีีส่่วนช่่วยให้้เกิิดความ
เข้้าใจโดยทั่่�วไปเรื่่�องการไม่่ลงโทษ แต่่ยัังพบตััวอย่่างการนำำ�เอาบทบััญญััติิเหล่่านี้้�มาใช้้ในทางปฏิิบััติิโดยเฉพาะ
ไม่่มากนััก
การตีีความหลัักการไม่่ลงโทษ
สร้้างความเชื่่�อมโยงระหว่่างความผิิดและการค้้ามนุุษย์์: แต่่ละประเทศมีีวิิธีีสร้้างความเชื่่�อมโยงระหว่่างการ
กระทำำ�ผิิดของผู้้�เสีียหายและการถููกค้้ามนุุษย์์ของผู้้�เสีียหายเหล่่านั้้�นแตกต่่างกัันออกไป แม้้กระทั่่�งภายในประเทศ
เองก็็ตาม มีีการตั้้�งคำำ�ถามว่่าเมื่่�อใดที่่�ผู้้�เสีียหายควรและไม่่ควรถููกลงโทษ และเมื่่�อใดที่่�บุุคคลหนึ่่�งจะยุุติิสถานะ
ผู้้�เสีียหายเพื่่�อให้้ได้้ประโยชน์์จากหลัักการไม่่ลงโทษ จุุดสิ้้�นสุุดของความสััมพัันธ์์นั้้�นยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียงในทุุก
ประเทศในการศึึกษาครั้้�งนี้้� แต่่โดยทั่่�วไปจะพิิจารณาว่่าความคุ้้�มครองจะยุุติิเมื่่�อบุุคคลนั้้�นไม่่ได้้อยู่่�ใต้้อิิทธิิพลใด ๆ
ที่่�แทรกแซงการตััดสิินใจเลืือกว่่าจะกระทำำ�ความผิิดหรืือไม่่ แม้้แต่่ในเขตอำำ�นาจตามกฎหมายที่่�ยอมรัับเอาแบบ
7
Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (10 - 11 September
2020), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/4, 28 September 2020, paragraph 34.
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จำำ�ลองแบบเป็็นเหตุุเป็็นผลมาใช้้ มุุมมองที่่�แพร่่หลายคืือบุุคคลหนึ่่�งไม่่ควรถููกดำำ�เนิินคดีีในความผิิดที่่�ถููกบัังคัับ
ให้้ ก ระทำำ� แต่่ ค วรถูู ก ดำำ�เนิิ น คดีี ใ นความผิิ ด ที่่�บุุ ค คลผู้้�นั้้�นกระทำำ�โดยสมัั ค รใจ ในประเด็็ น นี้้� ข้้ อ สำำ�คัั ญ คืื อ
“การบัังคัับ” และ “การข่่มขู่่�” อาจไม่่ครอบคลุุมถึึงอุุบายทางจิิตวิิทยาแบบแอบแฝงที่่�ผู้้�ค้า้ มนุุษย์์ใช้้ในการควบคุุม
บงการผู้้�เสีียหาย นั่่�นหมายความว่่าการบัังคัับควรได้้รัับการตีีความอย่่างกว้้าง ๆ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึง “วิิธีีการ”
ทั้้�งหมดที่่�ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ใช้้มุุมมองที่่�แตกต่่างกัันว่่าด้้วยขอบเขตของการคุ้้�มครอง: ผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวนหนึ่่�งแสดงความ
กัังวลเรื่่�องบทบััญญััติิที่่�ครอบคลุุมเพีียงบางความผิิดเท่่านั้้�น (โดยมากเป็็นความผิิดเกี่่�ยวกัับการเข้้าเมืืองและการ
ค้้าประเวณีี) และโต้้แย้้งให้้มีีการแก้้ไขบทบััญญััติิให้้ครอบคลุุมถึึงความผิิดทุุกแบบที่่�ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
อาจกระทำำ�ระหว่่างที่่�ถููก ค้้ามนุุษ ย์์ ขณะที่่�หลายคนแสดงความไม่่ เ ห็็ นด้้ วยอย่่ า งชัั ดเจนในแนวทางเช่่ นนั้้�น
โดยพิิจารณาว่่าความรุุนแรงของความผิิดควรสอดคล้้องกัับการประเมิินเช่่นนี้้� หลายคนรู้้�สึึกว่่าผู้้�เสีียหายที่่�เป็็น
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดควรถููกดำำ�เนิินคดีีหากเป็็นความผิิดอุุกฉกรรจ์์ โดยเฉพาะเมื่่�อเป็็นความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยา
เสพติิด ยัังมีีความคิิดเห็็นที่่�หลากหลายในเรื่่�องสถานการณ์์ที่่�ผู้้�เสีียหายกลายเป็็นผู้้�ค้้ามนุุษย์์เสีียเอง และจุุดที่่�
ผู้้�เสีียหายที่่�กลายเป็็นผู้้�ค้้ามนุุษย์์จะถููกดำำ�เนิินคดีี ส่่วนน้้อยมองว่่าจุุดประสงค์์ของการคุ้้�มครองคืือการกระตุ้้�นให้้
ผู้้�เสีียหายร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่� และบุุคคลที่่�ไม่่ให้้ความร่่วมมืือจึึงไม่่ควรได้้รัับการคุ้้�มกัันจากการดำำ�เนิินคดีี
ความจำำ�เป็็นของแนวทางในการตีีความหลัักการไม่่ลงโทษ: ไม่่พบหลัักฐานว่่ามีีการใช้้เอกสารนโยบายระดัับ
ภููมิิภาคหรืือระดัับประเทศที่่�มีีอยู่่�ในการสนัับสนุุนการตีีความและนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ อย่่างไรก็็ตาม พบว่่า
มีีเสีียงเรีียกร้้องอย่่างแพร่่หลายถึึงความจำำ�เป็็นในการพััฒนาแนวทางเพื่่�อให้้ความเข้้าใจในหััวข้้อนี้้�เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน ผู้้�เข้้าร่่วมย้ำำ��ว่่าแนวทางดัังกล่่าวควรเผยแพร่่แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานตลอดทั้้�งกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
ทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงในพื้้�นที่่�ห่่างไกลและภููมิิภาคต่่าง ๆ เพื่่�ออุุดช่่องว่่างในด้้านการตระหนัักรู้้�และศัักยภาพของ
เจ้้าหน้้าที่่�ในระดัับส่่วนกลาง ภููมิิภาค และจัังหวััด มีีการให้้คำำ�แนะนำำ�ว่่าควรจััดทำำ�แนวทางในการปรัับให้้ตราสาร
ทางกฎหมายต่่าง ๆ มีีความสอดคล้้องกลมกลืืน และเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เจ้้าหน้้าที่่�เผชิิญเหตุุแนวหน้้า (เจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจ เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืือง และผู้้�ตรวจสอบแรงงาน) นำำ�เอาหลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นเพื่่�อ
คุ้้�มครองผู้้�กระทำำ�ความผิิดจากจุุดที่่�พวกเขาได้้รัับการคััดแยกว่่าอาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์

การนำ�หลักการไม่ลงโทษไปใช้
บทบััญญััติิไม่่ลงโทษในกฎหมายไม่่ค่่อยถููกนำำ�มาใช้้ในทางปฏิิบััติิ: หลัักการไม่่ลงโทษได้้รัับการยอมรัับอย่่าง
แพร่่หลายในฐานะองค์์ประกอบของการตอบสนองโดยมีีผู้้�เสีียหายเป็็นศููนย์์กลางต่่อการค้้ามนุุษย์์ แต่่กลัับมีีการ
นำำ�ไปใช้้อย่่างไม่่สม่ำำ��เสมอในทางปฏิิบัติั ิ เมื่่�อผู้้�เสีียหาย-ผู้้�กระทำำ�ความผิิดไม่่ถูกู ดำำ�เนิินคดีี น้้อยมากที่่�เป็็นผลมาจาก
การอ้้างอิิงอย่่างชััดเจนถึึงบทบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการไม่่ลงโทษที่่�มีีในประเทศ หรืือใช้้บทบััญญััตินั้้�ิ นเป็็นข้้อต่่อสู้้�ในข้้อหา
ที่่�จำำ�เลยถููกฟ้้อง อย่่างไรก็็ตาม แม้้ในเขตอำำ�นาจศาลที่่�บทบััญญััติไิ ม่่ลงโทษมีีผลต่่อรายการความผิิดแบบปิิด ยัังพบ
ตััวอย่่างของผู้้�เสีียหายที่่�ไม่่ถููกลงโทษในอาชญากรรมที่่�บุุคคลเหล่่านั้้�นกระทำำ�ระหว่่างการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งรวมถึึง
แต่่ไม่่จำำ�กััดอยู่่�เพีียงความผิิดตามรายการในบทบััญญััติินั้้�นเท่่านั้้�น ผู้้�เข้้าร่่วมบางรายมั่่�นใจว่่าผู้้�เสีียหายจากการค้้า
มนุุษย์์ (ที่่�ได้้รับั การคััดแยกแล้้ว) ไม่่เคยถููกดำำ�เนิินคดีี โดยอ้้างถึึงตััวอย่่างที่่�สถานะของผู้้�เสีียหายอยู่่�เหนืือกว่่าสถานะ
ของผู้้�กระทำำ�ความผิิดในการกำำ�หนดว่่าจะปฏิิบััติิต่่อบุุคคลหนึ่่�งอย่่างไร แต่่นี่่�เป็็นอีีกครั้้�งที่่�ไม่่ได้้เป็็นผลโดยตรง
จากการนำำ�เอาบทบััญญััติิเฉพาะข้้อใดข้้อหนึ่่�งไปใช้้ ขณะที่่�คนอื่่�น ๆ ยกตััวอย่่างจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ผู้้�เสีียหายถููก
ดำำ�เนิินคดีีจากกิิจกรรมอัันเกี่่�ยวข้้องกัับการที่่�คนเหล่่านั้้�นถููกค้้ามนุุษย์์
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บทบาทของผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา: ผู้้�เข้้าร่่วมอธิิบายว่่าผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญามีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจอย่่างมากว่่าจะสั่่�งฟ้้องหรืือไม่่ โดยมีีอุุปสรรคสำำ�คััญบางข้้อในแง่่ของ
การนำำ�เอาหลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ ผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาอาจไม่่คุ้้�นเคยหรืือขาดความ
เข้้าใจในหลัักการไม่่ลงโทษ ไม่่ว่า่ จะเป็็นวััตถุุประสงค์์ของหลัักการและบทบาทของเจ้้าหน้้าที่่�ในการนำำ�ไปใช้้ในเชิิง
ปฏิิบััติิ ประเด็็นนี้้�ไม่่เพีียงเกิิดขึ้้�นในภููมิิภาคอาเซีียนเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการกล่่าวถึึงในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นเดีียวกััน8
โดยมองว่่าความพยายามในการพััฒนาศัักยภาพเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์โดยทั่่�วไปและการไม่่ลงโทษ
โดยเฉพาะมีีความไม่่เท่่าเทีียมกัันอยู่่� ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาไม่่ได้้รัับ
การฝึึ ก อบรมเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์แบบเดีี ย วกัั น และโดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่ า งจัั ง หวัั ด ชนบท
หรืือห่่างไกลอาจไม่่ได้้รับั การฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็น ประเด็็นนี้้�เกิิดขึ้้�นทั้้�งในอาเซีียนและภููมิภิ าคอื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นเดีียวกััน9
ผู้้�เข้้าร่่วมอธิิบายว่่าผู้้�ปฏิิบัติั งิ านมีีแนวโน้้มที่่�จะสบายใจมากกว่่าที่่�จะสั่่�งฟ้้องตามประมวลกฎหมายอาญา แทนที่่�จะ
ไม่่สั่่�งฟ้้องบนพื้้�นฐานของกฎหมายต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ อีีกหนึ่่�งความท้้าทายที่่�มีีการกล่่าวถึึงคืือข้้อเท็็จจริิงว่่าการ
ไม่่ดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดนั้้�นขััดต่่อหน้้าที่่�ของผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา กล่่าวคืือ
บทบาทของพนัักงานอััยการคืือการดำำ�เนิินคดีี ประเด็็นเดีียวกัันถููกหยิิบยกขึ้้�นเกี่่�ยวกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืือง
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�หลัักในการระบุุการละเมิิดต่่อกฎหมายเข้้าเมืือง ไม่่ใช่่การคััดแยกผู้้�เสีียหายจากคดีีอุุกฉกรรจ์์ แม้้จะมีี
บทบััญญััติิว่่าด้้วยหลัักการไม่่ลงโทษอยู่่�แล้้ว แต่่การเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิยัังคงมีีความจำำ�เป็็นในการทำำ�ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิ
งานด้้านยุุติิธรรมทางอาญามองเห็็นบุุคคลหนึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายแทนที่่�จะเป็็นอาชญากร10 ความท้้าทายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จึึงเกิิดขึ้้�นจากการประเมิินผลงานที่่�วััดจากการสั่่�งลงโทษแทนที่่�จะเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงไม่่สั่่�งลงโทษ ฉะนั้้�นจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องพิิจารณาว่่าจะจููงใจให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานนำำ�เอาหลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ได้้อย่่างไร และจะหลีีกหลี่่�ยงข้้อกล่่าวหาว่่า
ละเลยต่่อหน้้าที่่�ได้้อย่่างไรเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�เลืือกที่่�จะไม่่ดำำ�เนิินคดีี
เมื่่�อใดที่่�ควรใช้้หลัักการไม่่ลงโทษในเชิิงปฏิิบััติิ: ในทางทฤษฎีี หลัักการไม่่ลงโทษใช้้ได้้ในทุุกขั้้�นตอนของ
กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา แต่่ทฤษฎีีนี้้�มีีความท้้าทายในการนำำ�ไปใช้้ในเชิิงปฏิิบััติิ โดยมีีการตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยว
กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการคู่่�ขนานในการคััดแยกผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายและการสืืบสวนสอบสวนผู้้�ที่่�อา
จะเป็็นผู้้�ค้้ามนุุษย์์ โดยทั่่�วไปถืือว่่าควรเริ่่�มใช้้หลัักการนี้้�ในจุุดที่่�มีีการยอมรัับว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิดอาจเป็็นผู้้�เสีียหาย
จากการค้้ามนุุษย์์ระยะแรก ๆ และไม่่ควรตั้้�งเป็็นเงื่่�อนไขว่่าต้้องเสร็็จสิ้้�นกระบวนการกำำ�หนดสถานะผู้้�เสีียหายอย่่าง
เป็็นทางการแล้้วเท่่านั้้�น หรืือขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อหาที่่�ถููกตั้้�ง หรืือผลจากการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ค้้ามนุุษย์์ หากไม่่ได้้ให้้ความ
คุ้้�มครองในระยะแรก จะเป็็นการยากที่่�จะนำำ�ตััวบุุคคลหนึ่่�งออกมาจากกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาเมื่่�อบุุคคล
นั้้�นเข้้าสู่่�กระบวนการในสถานะผู้้�กระทำำ�ความผิิด แม้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะกล่่าวถึึงบางโอกาสที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ในขั้้�น
ของการลดหย่่อนโทษเป็็นทางออกสุุดท้้ายสำำ�หรัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�ถููกคััดแยกให้้เป็็นผู้้�เสีียหายแต่่ยังั คงถููกตััดสิิน
ให้้มีีความผิิด
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ยกตัวอย่าง เช่น GRETA เน้นถึงการขาดแคลนการตระหนักรู้ว่าเป็นปัญหายืดเยื้อในรัฐภาคีสหภาพยุโรป อันเนื่องมาจากการขาดแคลนการฝึกอบรมใน
หัวข้อหลักการไม่ลงโทษและการคัดแยกผู้เสียหายโดยทั่วไป ดู Ryszard Piotrowicz, “Article 26, Non-punishment provision” in Julia Planitzer and
Helmut Sax (eds.) A Commentary on the Council of Europe Convention on against Trafficking in Human Beings (Edward Elgar, 2020) 318,
ซึ่งกล่าวถึงรายงานของ GRETA หลายฉบับ
Michelle Koinange, Coalition Coordinator, Stop the Traffik, Kenya, speaking on the principle of non-punishment of victims of
9
trafficking in persons, being a side event to the 47th Session of the Human Rights Council 30 June 2021, 13:00 – 14:30 CET. Author’s notes
on file.
10 Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge, 2010) 502
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การนำ�หลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

เมื่่�อใดไม่่ควรนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปปฏิิบััติิ: มีีความกัังวลว่่าอาจมีีการใช้้หลัักการไม่่ลงโทษในทางที่่�ผิิด
เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์จากความผิิดที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องใด ๆ กัับการถููกค้้ามนุุษย์์ของบุุคคลเหล่่านั้้�น
หรืืออาจนำำ�ไปใช้้อย่่างผิิด ๆ เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ ผู้้�เข้้าร่่วมบางส่่วนยัังกล่่าวถึึงมุุม
มองว่่าควรป้้องกัันไม่่ให้้มีกี ารนำำ�หลัักการนี้้�ไปใช้้เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายที่่�กระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��หรืือกระทำำ�เป็็นกิิจวััตร
ความกัังวลเหล่่านี้้�สะท้้อนถึึงความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดของการเพิ่่�มศัักยภาพในการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ของผู้้�ปฏิิบัติั ิ
งานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา และความเข้้าใจเรื่่�องความสััมพัันธ์์ของแต่่ละองค์์ประกอบ.

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
การนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้อย่่างไม่่เท่่าเทีียมในความตกลงทวิิภาคีี: หลายความตกลงทวิิภาคีีภายในภููมิภิ าค
อาเซีียนอ้้างอิิงถึึงการไม่่ลงโทษอย่่างชััดเจน แต่่กลัับไม่่พบตััวอย่่างของการนำำ�ไปใช้้ในเชิิงปฏิิบััติิ มีีการเน้้นย้ำำ��ถึึง
ความสำำ�คััญของการประสานความเข้้าใจระหว่่างประเทศต้้นทางและประเทศปลายทางเป็็นอัันดัับต้้น ๆ โดยเฉพาะ
เมื่่�อรััฐจำำ�เป็็นต้้องเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่าใครคืือผู้้�เสีียหาย และยอมรัับผู้้�ที่่�อาจได้้รับั การคััดแยกว่่าเป็็นผู้้�เสีียหายในพื้้�นที่่�
อื่่�น มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับช่่องว่่างขนาดใหญ่่ว่่าด้้วยความคุ้้�มครองตามความตกลงทวิิภาคีี ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งมีีผลเฉพาะ
กัับความผิิดบางข้้อเท่่านั้้�น (การเข้้าเมืืองและการค้้าประเวณีี) และกัับผู้้�เสีียหายบางประเภทเท่่านั้้�น (ผู้้�หญิิงและ
เด็็ก) ทั้้�งยัังมีีการตั้้�งคำำ�ถามถึึงความเป็็นไปได้้ในการปฏิิบััติิงานจริิงของการนำำ�บทบััญญััติิไม่่ลงโทษไปใช้้ในความ
ตกลงทวิิภาคีีในกรณีีที่่�ไม่่มีีบทบััญญััติิที่่�คล้้ายคลึึงกัันในกฎหมายภายในประเทศนั้้�น ๆ
ความท้้าทายเชิิงปฏิิบััติิในความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ: ผู้้�เข้้าร่่วมยกตััวอย่่างความท้้าทายเชิิงกระบวนการซึ่่�ง
เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุญาตให้้ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ซึ่่�งถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดในประเทศหนึ่่�งไปให้้การแย้้งต่่อ
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ในอีีกประเทศ ก่่อให้้เกิิดการลงโทษยืืดเยื้้�อ (ดูู กล่่องข้้อมููลที่่� 5) และในการเดิินทางของผู้้�กระทำำ�ความ
ผิิดจากประเทศหนึ่่�งไปอีีกประเทศเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินคดีี ยัังมีีการเน้้นถึึงความท้้าทายเชิิงเขตอำำ�นาจตาม
กฎหมายในคดีีค้้ามนุุษย์์ข้้ามชาติิที่่�ซัับซ้้อนซึ่่�งรวมถึึงนอกภููมิิภาคอาเซีียนด้้วย มีีการเน้้นถึึงการแสวงประโยชน์์ใน
บริิบททางทะเลว่่าเป็็นความท้้าทายเชิิงเขตอำำ�นาจตามกฎหมายที่่�มีีความซัับซ้้อนอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งยัังมีีการย้ำำ��ความ
สำำ�คััญของความร่่วมมืือในระดัับผู้้�ปฏิิบัติั งิ านไม่่เพีียงภายในภููมิภิ าคอาเซีียนแต่่ยังั รวมถึึงกัับภููมิภิ าคอื่่�นด้้วยว่่าเป็็น
วิิธีีการในการเอาชนะอุุปสรรคต่่าง ๆ รวมถึึงการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ อย่่างเช่่น โครงการอาเซีียนออสเตรเลีียเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ และสำำ�นัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่สหประชาชาติิ (United
Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) เพื่่�อสนัับสนุุนความร่่วมมืือและถ่่ายทอดวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย
การคััดแยกผู้้�เสีียหายสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งต่่อการไม่่ลงโทษผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์: การศึึกษานี้้�ยืืนยัันว่่าการไม่่คัดั แยก
ผู้้�เสีียหายเป็็นเหตุุผลสำำ�คััญที่่�หลายคนถููกดำำ�เนิินคดีี โดยมีีการยอมรัับอย่่างกว้้างขวางว่่าผู้้�เสีียหายที่่�ได้้รัับการคััด
แยกอย่่างถููกต้้องไม่่ควรถููกดำำ�เนิินคดีีจากความผิิดที่่�บุุคคลเหล่่านั้้�นกระทำำ�ระหว่่างการค้้ามนุุษย์์ บริิบทอาจเป็็น
ตััวกำำ�หนดว่่าควรสั่่�งฟ้้องคดีีหรืือไม่่ เมื่่�อพบว่่าบุุคคลหนึ่่�งเป็็นทั้้�งผู้้�เสีียหายและผู้้�กระทำำ�ความผิิดในขณะเดีียวกััน
อาจไม่่ตั้้�งข้้อหากัับการกระทำำ�ความผิิดลหุุโทษ แต่่แทบเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�บุุคคลที่่�ถููกตั้้�งข้้อหาว่่ากระทำำ�ความผิิด
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จะได้้รัับการคััดแยกว่่าเป็็นผู้้�เสีียหายต่่อไป11 การยอมรัับสถานะของผู้้�เสีียหายของบุุคคลหนึ่่�งอาจขึ้้�นอยู่่�กัับความ
เต็็มใจของบุุคคลนั้้�นในการให้้ความร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจด้้วย12
ในบางบริิบทซึ่่�งรวมถึึงการ “บุุกจัับ” อาจส่่งผลเลวร้้ายต่่อการคััดแยก: การคััดแยกผิิดพลาดเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่าง
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายในสถานที่่�อยู่่�อาศััยและทำำ�งานของผู้้�ที่่�ถูกู ค้้ามนุุษย์์ หรืือเมื่่�อบุุคคล
ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ไปขอความช่่วยเหลืือจากเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจแต่่กลัับถููกเอาผิิดทางอาญา13
มีีการพููดถึึงความผิิดพลาดในการคััดแยกผู้้�เสีียหายระหว่่าง “การบุุกจัับ” ในสถานที่่�ค้้าบริิการทางเพศ นอกจาก
นั้้�น ยัังไม่่ค่่อยมีีการคััดแยกผู้้�เสีียหายในกระบวนการบริิหารจััดการการเข้้าเมืืองที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจปฏิิบััติิต่่อผู้้�
ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ในฐานะผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานแบบไม่่ปกติิ (irregular migrants) และตั้้�งข้้อหา
ฐานกระทำำ�ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเข้้าเมืืองหรืือเอกสารโดยไม่่ตระหนัักว่่าคนกลุ่่�มนั้้�นอาจเป็็นผู้้�เสีียหายได้้
ความเสี่่�ยงยัังเพิ่่�มขึ้้�นในบริิบทที่่�มีีนโยบายไม่่เป็็นมิิตรต่่อผู้้�อพยพที่่�ไม่่มีีเอกสารซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อวิิธีีการที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
เผชิิญเหตุุแนวหน้้าใช้้14 โดยพบว่่าส่่วนผสมระหว่่างการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์กับั การควบคุุมการอพยพย้้ายถิ่่�นเป็็น
ประเด็็นสำำ�คััญในภููมิภิ าคอาเซีียนที่่�ส่่งผลให้้ผู้้�ที่่�ถูกู ค้้ามนุุษย์์ถูกู คััดแยกและส่่งตััวกลัับในฐานะผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานแบบ
ไม่่ปกติิ15
แทบเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะคััดแยกผู้้�เสีียหายเมื่่�อเขาหรืือหล่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาในฐานะผู้้�กระทำำ�
ความผิิด: เมื่่�อผู้้�เสีียหายเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาในฐานะผู้้�เสีียหาย เป็็นการยากที่่�จะส่่งพวกเขาเข้้าสู่่�
ช่่องทางการคุ้้�มครองหลัังจากนั้้�น และเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะคุ้้�มครองพวกเขาจากการลงโทษที่่�พวกเขาต้้องเผชิิญจาก
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น มีีการกล่่าวถึึงความกัังวลในทุุกประเทศที่่�ศึึกษาว่่าเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย พนัักงานอััยการ จำำ�เลย
และผู้้�พิิพากษาอาจขาดทัักษะจำำ�เป็็นในการจำำ�แนกว่่าบุุคคลตรงหน้้าพวกเขาอาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
โดยมีีการย้ำำ��ว่่าควรให้้ความสนใจกัับประเด็็นการคััดแยกผู้้�เสีียหายได้้น้้อยมากกว่่าที่่�ควรนอกเหนืือบริิบทการ
แสวงประโยชน์์ทางเพศ รวมถึึงมิิติิทางเพศสภาวะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคััดแยกผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นผู้้�ชายได้้น้้อยกว่่า
ที่่�ควร และการตีีตราผู้้�หญิิงที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าประเวณีี
จำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการเร่่งด่่วนเพื่่�อแก้้ไขความท้้าทายที่่�ระบุุ: ผู้้�เข้้าร่่วมย้ำำ��ความจำำ�เป็็นในการสร้้างความละเอีียด
อ่่อนให้้กับั ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในทุุกระดัับของการตอบโต้้เชิิงยุุติธิ รรมทางอาญา ซึ่่�งรวมถึึงการเสริิมสร้้างความเข้้าใจนิิยาม
ของการค้้ามนุุษย์์ และผลกระทบซึ่่�งกัันและกัันขององค์์ประกอบต่่าง ๆ ของการค้้ามนุุษย์์ต่่อทั้้�งผู้้�ใหญ่่และเด็็ก
โดยเฉพาะความเข้้าใจในการใช้้วิิธีีการแอบแฝงของผู้้�ค้้ามนุุษย์์และการไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความยิินยอม (consent)
หากมีีการใช้้วิิธีีการ ซึ่่�งได้้รัับการเน้้นย้ำำ��ว่่าเป็็นกุุญแจสำำ�คััญของการคััดแยกผู้้�เสีียหายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
จำำ�เป็็นต้้องใช้้กระบวนการคััดกรองอย่่างจริิงจัังในชั้้�นแรกที่่�ดััชนีีชี้้�วัดั ระบุุถึงึ ผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
ยัังมีีการเน้้นว่่าการใช้้มาตรฐานการปฏิิบััติิงาน (Standard Operating Procedures; SOP) รวมถึึงล่่ามที่่�ได้้รัับ
การรัับรองคุุณภาพ และแนวทางที่่�เน้้นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลากหลายซึ่่�งให้้องค์์กรพััฒนาเอกชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
11 Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the
criminal justice system, International Review of Victimology, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 12.
12 Carolina Villacampa and Núria Torres, Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through
the criminal justice system, International Review of Victimology, 2019, Vol. 25(1) 3–18, at 8.
ดูตัวอย่าง Undeserving victims? A community report on migrant sex worker victims of crime in Europe (ICRSE, 2020) 27-29
13
14 Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April
2020, UN Doc A/HRC/44/45, 35.
15 Marija Jovanović, International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human
Trafficking, The American Journal of International Law, 2021, Vol. XX, 1, 19

9 การนำ�หลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ในเชิิงรุุกเพื่่�อเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กระบวนการคััดกรอง เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการคััดแยกผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายออก
จากแรงงานต่่างด้้าวแบบไม่่ปกติิ ผู้้�ปฏิิบััติิงานย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของการสัันนิิษฐานเอาไว้้ก่่อนว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็น
ผู้้�เสีียหายจนกว่่าจะสามารถระบุุได้้อย่่างชััดเจนเพื่่�อป้้องกัันการดำำ�เนิินคดีี อายุุก็็อาจสร้้างความแตกต่่างระหว่่าง
บุุคคลที่่�ถููกดำำ�เนิินคดีีในฐานะผู้้�กระทำำ�ความผิิดหรืือได้้รัับการคุ้้�มครองในฐานะผู้้�เสีียหายได้้ ในทำำ�นองเดีียวกััน
ยัังมีีการชี้้�ว่่าการสัันนิิษฐานเอาไว้้ก่อ่ นว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นผู้้�เยาว์์จนกว่่าจะระบุุอายุุแท้้จริิงได้้เป็็นอีีกวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ที่่�ี ได้้
รัับการยอมรัับว่่าช่่วยคุ้้�มครองเด็็กจากการลงโทษได้้
การไม่่ลงโทษผู้้�เสีียหายและการคุ้้�มครองเป็็นกุุญแจสู่่�การคััดแยกผู้้�เสีียหาย: การคััดแยกผู้้�เสีียหายไม่่เพีียงสำำ�คััญ
ต่่อการไม่่ลงโทษเท่่านั้้�น แต่่การไม่่ลงโทษยัังช่่วยเหลืือในการคััดแยกผู้้�เสีียได้้เช่่นเดีียวกััน เมื่่�อผู้้�เสีียหายถููกปฏิิบััติิ
เหมืือนผู้้�กระทำำ�ความผิิด ก็็อาจไม่่ขอความช่่วยเหลืือหรืือสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอีีกต่่อไป ในทางกลัับกััน หาก
ผู้้�เสีียหายได้้รัับการปฏิิบััติิต่่อและคุ้้�มครองในฐานะผู้้�เสีียหายแทนที่่�จะเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด และได้้รัับการแจ้้ง
สิิทธิิที่่�จะไม่่ต้อ้ งรัับการลงโทษจากการกระทำำ�ความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการค้้ามนุุษย์์ พวกเขาจะมีีแนวโน้้มสููงกว่่า
ที่่�จะพููดคุุยกัับเจ้้าหน้้าที่่� ซึ่่�งเอื้้�อต่่อการคััดแยกผู้้�เสีียหายที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ความเป็็นจริิงเช่่นนี้้�เน้้นความ
สำำ�คััญของแนวทางการคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือผู้้�เสีียหายที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของสิิทธิิ สิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นจริิง
ดัังกล่่าวคืือเมื่่�อผู้้�เข้้าร่่วมระบุุว่า่ ความท้้าทายหลัักของการคััดแยกผู้้�เสีียหายคืือผู้้�เสีียหายหลายรายอาจไม่่ต้อ้ งการ
ได้้รับั การคััดแยกให้้เป็็นผู้้�เสีียหายเนื่่�องจากไม่่ต้อ้ งการให้้ความร่่วมมืือกัับทางการหรืือเข้้าไปอยู่่�ในสถานพัักพิิง หาก
ผู้้�เสีียหายมีีความประสงค์์ที่่�จะได้้รับั การปฏิิบัติั เิ หมืือนเป็็นผู้้�กระทำำ�ความผิิด แสดงว่่ามีีความจำำ�เป็็นในการประเมิิน
ต้้นแบบการคุ้้�มครองและการให้้ความช่่วยเหลืือที่่�มีีอยู่่�อย่่างเร่่งด่่วน

การลงโทษผู้เสียหายในเชิงปฏิบัติ
ผู้้�เสีียหายถููกลงโทษจากหลากหลายความผิิดในทางปฏิิบััติิ: การศึึกษานี้้�ช่่วยยืืนยัันว่่าความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเข้้าเมืืองและการค้้าประเวณีีเป็็นความผิิดที่่�ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ถููกจัับกุุม ตั้้�งข้้อหา ดำำ�เนิินคดีี และ
ตััดสิินให้้มีีความผิิดมากเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ในภููมิิภาคอาเซีียนเช่่นเดีียวกัับที่่�อื่่�น ๆ ผู้้�เสีียหายยัังถููกดำำ�เนิินคดีีจาก
กิิจกรรมทางอาญาที่่�ถููกค้้ามนุุษย์์มาเพื่่�อกระทำำ� รวมถึึงการค้้ายาเสพติิด นอกจากนั้้�น ผู้้�เสีียหายยัังถููกดำำ�เนิินคดีีใน
ความผิิดที่่�กระทำำ�ระหว่่างพยายามหลบหนีี ซึ่่�งรวมถึึงการทำำ�ร้้ายร่่างกายหรืือแม้้กระทั่่�งการก่่อเหตุุฆาตกรรม และ
เมื่่�อผู้้�เสีียหายกลายเป็็นผู้้�ค้้ามนุุษย์์เพื่่�อให้้หลุุดพ้้นจากการตกเป็็นเหยื่่�อ บุุคคลเหล่่านี้้�ถููกดำำ�เนิินคดีีจากการกระ
ทำำ�ความผิิดค้้ามนุุษย์์16 การลงโทษผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ในอุุตสาหกรรมประมงถููกยกให้้เป็็นความกัังวลหลััก
ในหลายประเทศ รวมถึึงการเข้้าเมืือง ความผิิดเกี่่�ยวกัับเอกสารและแรงงาน การประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้้การควบคุุม (illegal, unreported or unregulated; IUU) ผู้้�เข้้าร่่วมยัังชี้้�ถึึงกรณีีที่่�ผู้้�เสีียหายซึ่่�ง
ถููกค้้ามนุุษย์์มาเพื่่�อกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับการก่่อการร้้าย ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�หญิิงและเด็็กที่่�ถููกบัังคัับให้้แต่่งงานกัับผู้้�
ก่่อการร้้ายและกลายเป็็นผู้้�ก่่อการร้้ายเสีียเองในภายหลััง17

16 สำ�หรับรายการความผิดรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะความผิดแบบ status offences, consequential offences หรือ liberation offences ดู Andreas
Schloenhardt & Rebekkah Markey-Towler, “Non-Criminalisation of Victims of Trafficking in Persons – Principles, Promises, and Perspectives”,
Groningen Journal of International Law, vol 4(1) (2016),
17 สำ�หรับรายการรวบรวมความผิดที่ผู้เสียหายถูกเอาผิดทั้งหมด ดูภาคผนวก 1
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การใช้้บทบััญญััติิว่่าด้้วยการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ในทางที่่�ผิิดเพื่่�อเอาผิิดกัับผู้้�หญิิงในอุุตสาหกรรมทางเพศ:
มีีความกัังวลเรื่่�องบทบััญญััติต่ิ อ่ ต้้านการค้้ามนุุษย์์ที่่�ถูกู นำำ�มาใช้้ในทางที่่�ผิิดเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีกับั ผู้้�หญิิงในอุุตสาหกรรม
ทางเพศ อัันรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กัดั เพีียงผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ท่า่ มกลางคนกลุ่่�มนี้้� โดยอาจเป็็นความ
ผิิดจากการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งส่่งผลให้้มีกี ารลงโทษ ตั้้�งแต่่การสั่่�งปรัับไปจนถึึงการกัักตััวหรืือการส่่งตััวกลัับประเทศ หรืือ
แม้้กระทั่่�งการลงโทษทางร่่างกาย (corporal punishment) ในบางบริิบท มีีข้้อเสนอแนะให้้แก้้ไขกฎหมายเพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์และผู้้�มีีสถานะเปราะบางอื่่�น ๆ จะถููกดำำ�เนิินคดีี โดยให้้หันั เหทรััพยากร
และความสนใจของงานยุุติิธรรมทางอาญาออกจากผู้้�ให้้บริิการทางเพศไปสู่่�การดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ค้้ามนุุษย์์และ
อาชญากรร้้ายแรงอื่่�น ๆ
การลงโทษพลเมืืองในต่่างประเทศ รวมถึึงในเขตอำำ�นาจนอกเหนืือจากอาเซีียน: พลเมืืองของรััฐภาคีีสมาชิิก
อาเซีียน รวมไปถึึงเด็็ก ถููกดำำ�เนิินคดีีในต่่างประเทศหลัังจากถููกค้้ามนุุษย์์ไปเพื่่�อบัังคัับให้้แต่่งงาน บัังคัับให้้ก่่อ
อาชญากรรม หรืือให้้บริิการในอุุตสาหกรรมการประมง ความบัันเทิิง ค้้าประเวณีี และอื่่�น ๆ ความเสี่่�ยงนี้้�ยัังเพิ่่�ม
ขึ้้�นในเขตอำำ�นาจตามกฎหมายที่่�เอาผิิดกัับการโยกย้้ายถิ่่�นฐานแบบผิิดปกติิ ส่่งผลให้้ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานแบบผิิดปกติิ
ถููกตีีตรา เกิิดเป็็นผลพวงโดยไม่่ตั้้�งใจในการเอาผิิดกัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ที่่�ตกอยู่่�ในสถานการณ์์ผิิดปกติิ
ในการอภิิปรายในประเด็็นนี้้� มีีการเน้้นย้ำำ��ความสำำ�คััญของการเสริิมสร้้างความร่่วมมืือว่่าด้้วยหลัักการไม่่ลงโทษทั้้�ง
ภายในภููมิิภาคอาเซีียนและกัับภููมิิภาคอื่่�น ๆ ไปพร้้อมกัับการสร้้างความเข้้าใจอัันสอดคล้้องกลมกลืืนว่่าผู้้�ใดคืือ
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์และเมื่่�อใดที่่�ควรใช้้หลัักการไม่่ลงโทษ
การลงโทษเด็็ก: มีีการยกตััวอย่่างการดำำ�เนิินคดีีกัับเด็็กในความผิิดที่่�กระทำำ�ระหว่่างการค้้ามนุุษย์์ รวมไปถึึงการ
ค้้ามนุุษย์์เด็็กคนอื่่�น ๆ การดำำ�เนิินคดีีเช่่นนี้้�อาจเกิิดจากการคััดแยกผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นเด็็กผิิดพลาดว่่าเป็็นผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�ง
ส่่งผลให้้พวกเขาไม่่ได้้รัับการคััดแยกให้้เป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ จุุดนี้้�จึึงมีีการเน้้นความสำำ�คััญของการใช้้
ข้้อสัันนิิษฐานล่่วงหน้้าว่่าบุุคคลนั้้�น ๆ เป็็นผู้้�เยาว์์ระหว่่างกระบวนการคััดกรองและคััดแยก มีีการแสดงความกัังวล
ว่่าในบางกรณีี ผู้้�กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งเป็็นผู้้�เสีียหายที่่�เป็็นเด็็กอาจถููกจััดให้้เป็็น “เด็็กที่่�ขััดต่่อกฎหมาย (children in
conflict with the law)” แทนที่่�จะเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งขััดต่่อผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก อายุุ
ของความรัับผิิดทางอาญามีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�เป็็นเด็็กด้้วยเช่่นกััน และการลงโทษ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ในกลุ่่�มเด็็กเหล่่านั้้�น จึึงอาจจำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มอายุุขึ้้�น
ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ใช้้การลงโทษผู้้�เสีียหาย: ผู้้�ค้้ามนุุษย์์อาจใช้้ประโยชน์์จากการเข้้าร่่วมของผู้้�เสีียหายในอาชญากรรมต่่าง
ๆ (เช่่นความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด) เพื่่�อหัันเหความเสี่่�ยงของการลงโทษจากตนเองไปหาผู้้�เสีียหาย โดยอาจใช้้การ
ข่่มขู่่�ว่่าจะมีีการลงโทษในความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเข้้าเมืืองหรืือแรงงานเป็็นอุุบายในการควบคุุมผู้้�เสีียหาย และ
เมื่่�อทางการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�เสีียหายเหมืือนผู้้�กระทำำ�ความผิิด ก็็เข้้าทางผู้้�ค้้ามนุุษย์์ไปโดยปริิยาย ผู้้�แสวงประโยชน์์อาจ
ใช้้ความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทหรืือใส่่ร้า้ ยเพื่่�อยุุติคำำ�วิ
ิ พิ ากษ์์วิจิ ารณ์์ ในกรณีีเช่่นนี้้� จะเห็็นความไม่่สมดุุลของอำำ�นาจ
ได้้ชัดั เจน ผู้้�ค้้ามนุุษย์์และนายจ้้างที่่�แสวงประโยชน์์มีที รััพยากรมากกว่่าในการดำำ�เนิินการทางกฎหมายเพื่่�อเอาผิิด
กัับผู้้�เสีียหายที่่�อาจต้้องพึ่่�งพาคนเหล่่านั้้�นทางด้้านการเงิินหรืือมิิติิอื่่�น ๆ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐใช้้การลงโทษเพื่่�อกระทำำ�ทุุจริิตหรืือความสบาย: ในบางกรณีี มีีการเน้้นว่่าการข่่มขู่่�หรืือการใช้้การ
ลงโทษเป็็นเครื่่�องมืือที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐอาจใช้้เพื่่�อเหตุุผลในการทำำ�ทุุจริิตหรืือเอื้้�อต่่อความสะดวกสบาย ในฐานะเครื่่�อง
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มืือของการทุุจริิต มีีการกล่่าวถึึงหลายเหตุุการณ์์ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ข่่มขู่่�ผู้้�เสีียหายว่่าจะลงโทษหากไม่่จ่า่ ยสิินบน (เช่่น ใน
การข้้ามชายแดนแบบไม่่ปกติิ หรืือทำำ�งานต่่อในอุุตสาหกรรมทางเพศ) หรืือแม้้กระทั่่�งข่่มขู่่�ให้้ให้้บริิการทางเพศ ใน
ฐานะเครื่่�องมืือเพื่่�อความสะดวกสบาย มีีการพููดถึึงการข่่มขู่่�หรืือการใช้้การลงโทษในตััวอย่่างหนึ่่�งว่่าเป็็นการฉวย
ประโยชน์์ อาทิิ การกัักตััวผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายเอาไว้้เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงค่่าใช้้จ่า่ ยและความพยายามในการส่่งตััวผู้้�เสีีย
หายจากประเทศเกิิดไปให้้การในฐานะพยานเพื่่�อเพื่่�อฟ้้องผู้้�ค้้ามนุุษย์์
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์มีคี วามเสี่่�ยงสููงที่่�จะถููกดำำ�เนิินคดีีจากความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด: ผู้้�เข้้าร่่วมอภิิปราย
ถึึงความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์จะถููกดำำ�เนิินคดีีจากความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด นัับตั้้�งแต่่ความผิิด
ลหุุโทษไปจนถึึงความผิิดอุุกฉกรรจ์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�การลงโทษขั้้�นรุุนแรง มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการใช้้แนวทางความรัับผิิด
อย่่างเข้้มงวดกัับความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดในภููมิิภาคนี้้� และผลกระทบรุุนแรงที่่� “สงครามยาเสพติิด”
ก่่อให้้เกิิดต่่อผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ จุุดนี้้�มีีการเน้้นว่่าแม้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานอาจเต็็มใจใช้้หลัักการไม่่ลงโทษ แต่่อาจ
เป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะโน้้มน้้าวผู้้�กระทำำ�การ (actors) ทั้้�งหมดตลอดทั้้�งกระบวนการทางศาลให้้กระทำำ�เช่่นเดีียวกััน ฉะนั้้�น
ในความเป็็นจริิง ผู้้�เสีียหายที่่�ถููกค้้ามนุุษย์์มาเพื่่�อก่่ออาชญากรรมเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดจึึงอาจมีีความเสี่่�ยงสููงอย่่างยิ่่�ง
การลงโทษทางกายและการลงโทษประหารชีีวิติ : ผู้้�เสีียหายอาจพบกัับบทลงโทษขั้้�นรุุนแรงสำำ�หรัับกิิจกรรมทาง
อาญาที่่�ถูู กค้้ ามนุุษย์์มาเพื่่�อกระทำำ� ซึ่่�งอาจเป็็ นได้้ ทั้้� งการลงโทษทางกายอัั นเนื่่�องมาจากการมีี ส่่วนร่่ วมใน
อุุตสาหกรรมทางเพศ ไปจนถึึงโทษประหารชีีวิิตเมื่่�อผู้้�เสีียหายถููกแสวงประโยชน์์โดยให้้เป็็นผู้้�ขนส่่งยาเสพติิด
รััฐภาคีีสมาชิิกอาเซีียนกว่่าครึ่่�งใช้้โทษประหารชีีวิติ กัับความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด มีีการอภิิปรายถึึงผู้้�เสีียหายจาก
การค้้ามนุุษย์์ที่่�กำำ�ลัังเข้้ารัับโทษประหารหลัังถููกพิิพากษารัับโทษถึึงแก่่ชีีวิิต รวมถึึงแมรีี เจน เวโลโซ (Mary Jane
Veloso) ระหว่่างการอภิิปรายโต๊๊ะกลม (ดูู กล่่องข้้อมููลที่่� 5) ผู้้�เข้้าร่่วมอธิิบายว่่ากรณีีเช่่นนี้้�บอกถึึงความจำำ�เป็็นใน
การนำำ�เอาหลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้อย่่างเร่่งด่่วน

ข้อเสนอแนะในการนำ�หลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ
ข้้อเสนอแนะทั้้�ง 26 ข้้อดัังต่่อไปนี้้�มีีขึ้้�นเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้การนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้
ในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบัติั งิ านตลอดทั้้�งกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา โดยมีีการเสนอแนวทางให้้แต่่ละ
ข้้อเสนอแนะในส่่วนที่่�สามของการศึึกษาชิ้้�นนี้้�
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การคััดแยกและการสืืบสวนสอบสวน
1. พััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�แนวหน้้าในการคััดแยกผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ออก
จากบุุคคลที่่�พวกเขาได้้พบในฐานะผู้้�กระทำำ�ความผิิด
2. เสริิมสร้้างความเข้้าใจของฝ่่ายบัังคัับใช้้กฎหมายในการควบคุุมวิิธีีการที่่�ผู้้�ค้้ามนุุษย์์ใช้้และผลกระ
ทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�เสีียหาย
3. ท้้าทายความเชื่่�อผิิด ๆ และข้้อสัันนิิษฐานเกี่่�ยวกัับผู้้�เสีียจากการค้้ามนุุษย์์ “ในอุุดมคติิ” หรืือ “ที่่�
ควรจะเป็็น”
4. สร้้างหลัักประกัันว่่าว่่ามีีการส่่งต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ไปคััด
กรองอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีประสิิทธิิผล
5. ตรวจสอบความเชื่่�อมโยงระหว่่างความผิิดของผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�อาจเป็็นผู้้�เสีียหายและการกระ
ทำำ�ของผู้้�ที่่�อาจเป็็นผู้้�ค้้ามนุุษย์์ในเชิิงรุุก

การจัับกุุมและตั้้�งข้้อหา
6. สร้้างหลัักประกัันว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
แนวหน้้าเข้้าใจผลกระทบของการ
จัับกุุมต่่อผู้้�เสีียหายจากการค้้า
มนุุษย์์และต่่อการตอบโต้้ทาง
ยุุติิธรรมทางอาญาต่่อการค้้า
มนุุษย์์
7. สร้้างหลัักประกัันว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
แนวหน้้าเข้้าใจดุุลยพิินิิจของตน
และเข้้าใจว่่าควรใช้้มัันอย่่างไร
8. สร้้างแรงจููงใจให้้เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับ
ใช้้กฎหมายใช้้หลัักการไม่่ลงโทษ
9. สร้้างหลัักประกัันว่่าการเจ้้าหน้้าที่่�
จัับกุุมเข้้าใจพัันธกรณีีของตนต่่อผู้้�
ที่่�ถููกจัับกุุม

การดำำ�เนิินคดีี
10. แก้้ไขบทบััญญััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการดำำ�เนิินคดีี
อย่่างไม่่เหมาะสมกัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
11. สร้้างหลัักประกัันว่่าการตััดสิินใจใด ๆ เพื่่�อดำำ�เนิินคดีีกัับ
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์เกิิดขึ้้�นหลัังจากกระบวนการ
คััดแยกอย่่างเป็็นทางการและมีีการอธิิบายไว้้อย่่าง
ชััดเจน
12. ทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสถานะผู้้�เสีียหายและการไม่่
ดำำ�เนิินคดีีมีีความชััดเจน
13. สร้้างหลัักประกัันว่่าพนัักงานอััยการเข้้าใจดุุลยพิินิิจของ
ตนและเข้้าใจว่่าควรใช้้มัันอย่่างไร
14. จััดการฝึึกอบรมต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ให้้พนัักงานอััยการ
โดยเฉพาะคนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการดำำ�เนิินคดีีกัับ
ความผิิดที่่�มัักพบว่่าผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์เป็็นผู้้�
กระทำำ�
15. เสริิมสร้้างความเข้้าใจว่่าความยิินยอมของผู้้�เสีียหายใน
การค้้ามนุุษย์์ไม่่สำำ�คััญต่่อการนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้
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การป้้องกัันทางกฎหมาย
16. ร่่างหรืือแก้้ไขบทบััญญััติิเพื่่�อออกข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายอย่่างชััดเจนเพื่่�อให้้หลัักการไม่่ลงโทษมีี
ผลบัังคัับใช้้ โดยให้้ครอบคลุุมผู้้�เสีียหายทั้้�งหมดจากความผิิดทุุกรููปแบบ
17. จััดการฝึึกอบรมและแนะแนวทางให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานว่่าจะสร้้างความเชื่่�อมโยงระหว่่างความผิิดของผู้้�
เสีียหายและการค้้ามนุุษย์์ของบุุคคลเหล่่านั้้�นอย่่างไร
18. จััดการฝึึกอบรมและแนะแนวทางให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาเกี่่�ยวกัับการใช้้
ข้้อต่่อสู้้�ทั่่�วไปสำำ�หรัับผู้้�เสีียหายที่่�กระทำำ�ความผิิดอัันเป็็นเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการค้้ามนุุษย์์
19. สร้้างหลัักประกัันว่่าภาระการพิิสููจน์์เป็็นของรััฐ ไม่่ใช่่ผู้้�เสีียหาย
20. ป้้องกัันการนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้ในทางที่่�ผิิด

การตััดสิินว่่ามีีความผิิดและการพิิพากษา
ลงโทษ
21. สร้้างความละเอีียดอ่่อนให้้สมาชิิกของฝ่่าย
พิิจารณาคดีีว่่าด้้วยหลัักการไม่่ลงโทษและ
บทบาทที่่�พวกเขามีีในการนำำ�หลัักการนั้้�น
ไปใช้้
22. หลีีกเลี่่�ยงหรืือลดบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�เสีีย
หายจากการค้้ามนุุษย์์ที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีี
ความผิิด
23. พิิจารณาถึึงการอำำ�นวยความยุุติิธรรมเชิิง
สมานฉัันท์์ (restorative) ให้้ผู้้�กระทำำ�
ความผิิดที่่�เป็็นผู้้�เสีียหายแทนการใช้้ความ
ยุุติิธรรมเชิิงแก้้แค้้นทดแทน (retributive)
24. คุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์จาก
การลงโทษทางร่่างกายหรืือโทษประหาร

ชีีวิิต
การเยีียวยาหลัังถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิด
25. สำำ�รวจโอกาสเชิิงกฎหมายเพื่่�อลบ
ประวััติิอาชญากรรมของผู้้�เสีีย
หายจากการค้้ามนุุษย์์
26. ระบุุและแก้้ไขอุุปสรรคที่่�ผู้้�เสีีย
หายจากการค้้ามนุุษย์์ต้้องเผชิิญ
ในการลบประวััติิความผิิด
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การนำำ�หลัักการไม่่ลงโทษไปใช้้กัับผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์
ในรััฐภาคีีสมาชิิกอาเซีียน

