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หลกัการไมล่งโทษกําหนดวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กูดําเนนิคดหีรอืลงโทษจากการกระทําผดิกฎหมาย
อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ หลักการนี้ไม่ใช่ความคุ้มกันอย่างสิน้เชิง (blanket immunity) แต่เป็นเครื่องมือ
สําคัญต่อการคุ้มครองผู้เสียหายและการตอบโต้ทางยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ 

การศึกษานี้มุ่งศึกษากฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบัติงานเพือ่นําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในแต่ละรัฐภาคีสมาชิก
อาเซียน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและอุปสรรคเชิงปฏิิบัติท่ีพบในการปฏิิบัติงานยุติธรรมทางอาญา  
โดยจะนําเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อฝ่่ายบัญญัติกฎหมาย ผู้วางนโยบาย และผู้ปฏิิบัติงานยุติธรรม
ทางอาญาเพื่อใช้สนับสนุนความพยายามในการดําเนินตามพันธกรณีเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายและป้องกัน 
การค้ามนุษย์ รวมทัง้ในความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

การศึกษานีใ้ชก้ารสํารวจเนือ้หาข้อมูลจากภูมภิาคอาเซยีนและสถานทีต่่าง ๆ  รวมไปถึงการอภิปรายแบบโต๊ะกลม 
12 ครัง้ใน 6 ประเทศ (ฟิิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม สปป. ลาว ไทย และอินโดนีเซีย) โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมด  
196 คนในการประชุมเพื่อหารือเหล่านี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ 122 คนและนอกภาครัฐ 74 คน 
นอกจากนั้น ผู้เช่ียวชาญสี่ท่านยังให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการอภิปราย 
เชิงลึก1

ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ 

กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ: หลักการไม่ลงโทษไม่ได้ปรากฏิอยู่อย่างชัดเจนในพิธีสารเพ่ือป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children; Trafficking Protocol) หรืออนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime; UNTOC) อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจอย่างแพร่หลายมากขึน้ว่าหลักการนี้
เป็นองค์ประกอบหลักในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมไปถึง
ในหลักการและแนวปฏิบัิตวิา่ด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ (Recommended Principles and Guidelines 
on Human Rights and Human Trafficking) ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) ความเข้าใจดังกล่าวได้รับ 
เสียงตอบรบัอย่างกวา้งขวาง รวมไปถงึในการอภปิรายของคณะทํางานเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Working Group 
on  Tr a f fi c k i n g  i n  Pe r s on s ) 2 ร า ย ง านขอ ง ผู้ เ สนอร าย ง านพิ เ ศษแห่ ง สหประช าช าติ  

1 การศึกษาครั้งนี้ยังได้ประโยชน์จากการที่ผู้เขียนเข้าร่วมในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ โดยทําหน้าที่เป็นทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ดําเนินรายการ
ในการประชุมเชิงปฏิิบัติการเพื่อหารือซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 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 Non-
punishment 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

2 Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons: administrative and judicial approaches to offences 
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 แม้กระทั่งข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (Security Council) ซึ่งเรียกร้องให้รัฐไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์4 การมุ่งปฏิิบัติตาม
หลักการไม่ลงโทษยังได้รับการเน้นยํ้าในปฏิิญญาทางการเมืองเร่ืองการดําเนินการตามแผนปฏิิบัติการระดับโลก
ของสหประชาชาตเิพือ่ปราบปรามการคา้มนษุย์ป ี2021 (2021 Political Declaration on the Implementation 
of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons)5 หลักการนี้ยังมี 
การกล่าวถึงอย่างชัดเจนในกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับโดยเฉพาะ อาทิ ข้อท่ี 4(2)  
ของพิธสีารส่วนเสริมอนุสญัญาว่าด้วยการเกณฑ์แ์รงงานหรือแรงงานบังคับฉบับที ่29 (Protocol to the Forced 
Labour Convention No. 29) ซึ่งกําหนดไม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมผดิกฎหมายท่ีพวกเขาถกูบงัคบัใหล้งมอือนัเปน็ผลมาจากการเกณฑ์แ์รงงานหรอืแรงงานบงัคบั (forced 
or compulsory labour) ข้อที่ 31 ของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 (1951 Convention 
Relating to the Status of Refugees) อาจสําคัญต่อผู้ถูกค้ามนุษย์ที่ต้องการลี้ภัย กฎหมายข้อนั้นห้ามไม่ให ้
มีการกําหนดโทษด้วย เหตุ เข้ า เมืองผิดกฎหมาย หรือการพํานักอยู่ อย่ างผิดกฎหมายต่อ ผู้ ล้ีภั ย 

ระดับภูมิภาค: อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กปี พ.ศ. 2558 (ASEAN 
Convention against Trafficking in Persons; ACTIP) กําหนดว่ารัฐภาคี (หมายถึงสิบรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด) จะต้องไม่ให้ผู้เสียหายรับผิดทางอาญาหรือทางปกครองจากจากการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์โดยตรง (ข้อ 14 (7)) โดยหลักการดังกล่าวยังมีการนําไปใช้ในแผนปฏิิบัติการอาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children) แนวทางปฏิบิตัอิยา่งละเอยีดออ่นตอ่เพศสภาวะในการรบัมอืกบัผูเ้สยีหาย
สตรีจากการค้ามนุษย์ (Gender Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in 
Persons) ของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of Women and Children; ACWC)   และแนวปฏิิบัติ
สําหรับผู้ปฏิิบัติงานในอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้เชิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ ปี 2007 
(ASEAN Practitioner Guidelines on Criminal Justice Response to Trafficking in Persons)  
นอกจากนั้น บันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบทวิภาคีระหว่างรัฐภาคีสมาชิกอาเซียนบางฉบับยังรวมข้อกําหนดว่า
ด้วยการไม่ลงโทษเอาไว้ด้วย แม้อาจจํากัดความคุ้มครองให้เพียงผู้เสียหายบางกลุ่มเท่านั้น (เช่น สตรีและเด็ก) 
หรือบางความผิดเฉพาะ (เช่น ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง) ขณะที่ในระดับอนุภูมิภาค ยังมีการสนับสนุน
หลักการไม่ลงโทษในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง 
(Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater 
Mekong Sub-region) และแนวปฏิิบัติว่าด้วยกลไกการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายปี 2016 (Guidelines on 
Victim Identification and Referral Mechanisms) ของความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค

3 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, 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)  

4 ดู Security Council Resolution 2331 (2016); Security Council Resolution 2388 (2017).

5 2021 Political Declaration on the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, UN 
Doc A/76/L.11, 9 November 2021 [13].
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ลุม่แม่นํ้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking: 
; COMMIT)

ในแอฟิริกา หลักการไม่ลงโทษยังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในตราสารทางกฎหมายและนโยบาย ซึ่งรวมถึง 
แผนปฏิิบัติงานอัวกาดูกูเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก (Ouagadougou Action Plan to 
Combat Trafficking in Human Beings, Especially Women and Children) และแผนปฏิบิตังิานเชงิกลยทุธ์
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็กระยะ 10 ปี (2009-2019) (10 Year SADC Strategic Plan 
of Action on Combating Trafficking in Persons, Especially Women and Children)

ในอเมรกิา บทสรปุและขอ้เสนอแนะของการประชมุแหง่องคก์ารรฐัอเมรกินั (Organization of American States) 
ยอมรับในหลักการนี ้ซึง่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยป์ ี2000 (Trafficking Victims 
Protection Act of 2000) โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังใช้ขอบเขตในการคุ้มครองผูเ้สียหาย
จากการลงโทษเป็นเกณฑ์์ในการประเมินรัฐอื่น ๆ ในรายงานการค้ามนุษย์ด้วย  

ในยุโรป แผนปฏิบิัติงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings) 
ขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in 
Europe; OSCE) ยังแนะนําให้มีการ “สร้างหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ถูกดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นผลมาจากการที่ผู้เสียหายนั้นถูกค้ามนุษย์”  (decision 557/Rev.1) 
อนุสัญญาคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Council of Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings) ยังเตรียมรับรองความเป็นไปได้ในการไม่
ลงโทษผู้เสียหายจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค้ามนุษย์หากบุคคลเหล่านั้นถูกบังคับ (ข้อ 26) ขณะท่ีข้อบังคับ 
Directive 2011/36/EU ของรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Directive 2011/36/EU of the 
European Parliament and of the Council) ให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการดําเนินคดีหรือการลงโทษจาก
การกระทําทางอาญาในรายการเปิด (non-exhaustive list) (Recital 14) ซึง่ผูเ้สยีหายดงักลา่วถูกบงัคบัใหก้ระทํา
อันเป็นผลจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 8) ข้อบังคับฉบับนี้ยังยอมรับว่าการแสวงประโยชน์เพือ่กิจกรรมทางอาญาเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงประโยชน์ที่ผู้เสียหายถูกค้ามนุษย์ไปเพือ่เหตุผลนั้น (Recital 11) ในเดือนเมษายน ปี 
2021 มีคําตัดสินครั้งสําคัญจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ในคดี V.C.L 
and A.N. v The United Kingdom ซึง่พบว่าสหราชอาณาจักรละเมิดพันธกรณีตอ่อนุสญัญาคุม้ครองสิทธิมนุษย
ชนแห่งยุโรป (European Convention of Human Rights)  เนื่องจากดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(กล่องข้อมูลที่ 4)

กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ: การออกตัวบทกฎหมายว่าด้วยการไม่ลงโทษให้ชัดเจนเป็นวิธีปฏิิบัติที่ซึ่ง
ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางวา่ทําให้เกดิการปฏิบิตัติามหลกัการไมล่งโทษได้6 จากประเทศภาคสีมาชกิทัง้สบิ
ประเทศ กว่าเจ็ดประเทศมีข้อกําหนดว่าด้วยการไม่ลงโทษในบทบัญญัติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในยุโรป คณะ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกจิกรรมเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์(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.



5 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

Beings; GRETA) ระบุว่าภายในปี 2019 รัฐที่ผ่านการประเมินรอบที่ 2 จากรัฐภาคีทั้งหมด 42 รัฐ มีเพียง 17 รัฐ
เท่านั้นที่ยอมรับเอาข้อกําหนดการไม่ลงโทษเฉพาะไปใช้7 

รัฐต่าง ๆ ใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําทางอาญาของผู้เสียหาย 
และการถูกค้ามนุษย์ของพวกเขาภายใต้บทบัญญัติแห่งชาติ บางรัฐกําหนดว่าผู้เสียหายต้องถูกบังคับให้เข้าร่วม 
ในกจิกรรมทางอาญา ขณะทีร่ฐัอืน่กําหนดวา่การกระทํานัน้ตอ้งเปน็ผลโดยตรงของการคา้มนษุย ์ผู้เชีย่วชาญบาง
คนพิจารณาว่าแนวทางที่สอง หรือแบบจําลองความสัมพันธ์แบบ “เป็นสาเหตุ (causation)” นั้นดีกว่า  
เพราะมันครอบคลุมกว้างกว่าและมันพิสูจน์ได้ง่ายกว่าแบบจําลองความสัมพันธ์แบบ “บังคับ (compulsion)” 
ซึ่งกําหนดให้มีการพิสูจน์วิธีการท่ีผู้ค้ามนุษย์ใช้ในการบังคับผู้เสียหาย โดยถือว่าแนวทางแบบบีบบังคับนี้ยังไม่
สามารถนําไปปฏิบิตัไิดจ้รงิในกรณผีูเ้สยีหายเปน็เดก็ เนือ่งจากไมจ่ําเปน็ตอ้งพสิจูนว์ธิกีาร มกีารอธบิายรายละเอยีด
ของทั้งสอง แบบจําลองในหน้า 33

ในภูมิภาคอาเซียน มีประเทศที่ระบุถึงหลักการไม่ลงโทษในบทบัญญัติทางกฎหมาย ทั้งยังยอมรับเอาแบบจําลอง
ความเป็นสาเหตุ (causation model) ไปใช้ จํานวนทั้งสิ้น 5 ประเทศจาก 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สปป. ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ และฟิิลิปปินส์) มีเพียงกฎหมายของทางอินโดนีเซียเท่านั้นที่ใช้แนวทางที่เน้นการบังคับ 
(compulsion approach) ซึ่งกําหนดว่าผู้ค้าต้องบังคับขูเ่ข็ญผู้เสียหาย  ประเทศไทยใช้อีกแนวทางหนึ่ง นั่นคือ
กําหนดใหม้กีารรอ้งขอใบอนญุาตอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยติุธรรมกอ่นดําเนนิคดี
กับการกระทําความผิดตามรายการเฉพาะ ขณะที่กฎหมายในเวียดนามและสิงคโปร์ไม่มีบทบัญญัติเร่ืองการไม่
ลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน ในประเทศสว่นใหญใ่นภมูภิาคนี ้ขอบเขตการคุม้ครองจากการลงโทษมผีลตอ่รายการความ
ผิดเฉพาะเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและเอกสาร (บรูไนและมาเลเซีย) การเข้าเมืองอย่าง
ผดิกฎหมายและการค้าประเวณ ี(สปป. ลาว) การเขา้เมอืง การคา้ประเวณ ีหรอืความผดิเกีย่วกบัเอกสารหรือการ
ทํางาน (ไทย) หรือความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เมียนมาร์) ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิิปปินส์ การคุ้มครอง
จากการลงโทษไม่จํากัดเพียงการกระทําผิดเฉพาะเท่านั้น แม้บทบัญญัติในกฎหมายอาจมีส่วนช่วยให้เกิดความ
เข้าใจโดยทั่วไปเรื่องการไม่ลงโทษ แต่ยังพบตัวอย่างการนําเอาบทบัญญัติเหล่านี้มาใช้ในทางปฏิิบัติโดยเฉพาะ 
ไม่มากนัก

การตีความหลักการไม่ลงโทษ การตีความหลักการไม่ลงโทษ 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความผิดและการค้ามนุษย์: แต่ละประเทศมีวิธีสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการ 
กระทําผิดของผูเ้สยีหายและการถกูคา้มนษุยข์องผู้เสยีหายเหลา่นัน้แตกต่างกนัออกไป แมก้ระทัง่ภายในประเทศ
เองก็ตาม มีการตั้งคําถามว่าเมื่อใดท่ีผู้เสียหายควรและไม่ควรถูกลงโทษ และเมื่อใดที่บุคคลหนึ่งจะยุติสถานะ 
ผู้เสียหายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากหลักการไม่ลงโทษ จุดส้ินสุดของความสัมพันธ์นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงในทุก
ประเทศในการศึกษาครั้งนี้ แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าความคุ้มครองจะยุติเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลใด ๆ  
ที่แทรกแซงการตัดสินใจเลือกว่าจะกระทําความผิดหรือไม่ แม้แต่ในเขตอํานาจตามกฎหมายที่ยอมรับเอาแบบ

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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จําลองแบบเป็นเหตุเป็นผลมาใช้ มุมมองที่แพร่หลายคือบุคคลหนึ่งไม่ควรถูกดําเนินคดีในความผิดที่ถูกบังคับ 
ให้กระทํา แต่ควรถูกดําเนินคดีในความผิดที่บุคคลผู้นั้นกระทําโดยสมัครใจ  ในประเด็นนี้ ข้อสําคัญคือ  
“การบงัคับ” และ “การข่มขู”่ อาจไม่ครอบคลุมถึงอุบายทางจิตวิทยาแบบแอบแฝ่งทีผู่ค้้ามนษุย์ใชใ้นการควบคมุ
บงการผู้เสียหาย นั่นหมายความว่าการบังคับควรได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ เพือ่ให้ครอบคลุมถึง “วิธีการ” 
ทั้งหมดที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้มุมมองที่แตกต่างกันว่าด้วยขอบเขตของการคุ้มครอง: ผู้เข้าร่วมจํานวนหนึ่งแสดงความ
กังวลเร่ืองบทบัญญัติท่ีครอบคลุมเพียงบางความผิดเท่านั้น (โดยมากเป็นความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการ
ค้าประเวณี) และโต้แย้งให้มีการแก้ไขบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงความผิดทุกแบบที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อาจกระทําระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์ ขณะที่หลายคนแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนในแนวทางเช่นนั้น  
โดยพิจารณาว่าความรุนแรงของความผิดควรสอดคล้องกับการประเมินเช่นนี้ หลายคนรู้สึกว่าผู้เสียหายที่เป็น 
ผู้กระทําความผิดควรถูกดําเนินคดีหากเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ โดยเฉพาะเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายในเรื่องสถานการณ์ที่ผู้เสียหายกลายเป็นผู้ค้ามนุษย์เสียเอง และจุดที่ 
ผู้เสียหายที่กลายเป็นผู้ค้ามนุษย์จะถูกดําเนินคดี ส่วนน้อยมองว่าจุดประสงค์ของการคุ้มครองคือการกระตุ้นให้ 
ผู้เสียหายร่วมมือกับเจ้าหน้าที ่และบุคคลทีไ่ม่ให้ความร่วมมือจึงไม่ควรได้รับการคุ้มกันจากการดําเนินคดี

ความจำาเป็นของแนวทางในการตีความหลักการไม่ลงโทษ: ไม่พบหลักฐานว่ามีการใช้เอกสารนโยบายระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศที่มีอยู่ในการสนับสนุนการตีความและนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ อย่างไรก็ตาม พบว่า
มเีสยีงเรยีกรอ้งอยา่งแพรห่ลายถงึความจาํเปน็ในการพฒันาแนวทางเพือ่ใหค้วามเขา้ใจในหวัขอ้นีเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน ผู้เข้าร่วมยํ้าว่าแนวทางดังกล่าวควรเผยแพร่แก่ผู้ปฏิิบัติงานตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในพื้นท่ีห่างไกลและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่ออุดช่องว่างในด้านการตระหนักรู้และศักยภาพของ 
เจ้าหน้าที่ในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด มีการให้คําแนะนําว่าควรจัดทําแนวทางในการปรับให้ตราสาร
ทางกฎหมายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกลมกลืน และเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุแนวหน้า (เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง และผู้ตรวจสอบแรงงาน) นําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ต้ังแต่เริ่มต้นเพื่อ
คุ้มครองผูก้ระทําความผิดจากจุดที่พวกเขาได้รับการคัดแยกว่าอาจเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ 

บทบัญญัติไม่ลงโทษในกฎหมายไม่ค่อยถูกนำามาใช้ในทางปฏิบัติ: หลักการไม่ลงโทษได้รับการยอมรับอย่าง 
แพร่หลายในฐานะองค์ประกอบของการตอบสนองโดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางต่อการค้ามนุษย์ แต่กลับมีการ 
นําไปใช้อยา่งไม่สมํ่าเสมอในทางปฏิบัิต ิเมือ่ผูเ้สียหาย-ผูก้ระทําความผิดไมถู่กดําเนินคด ีนอ้ยมากทีเ่ป็นผลมาจาก
การอา้งองิอยา่งชดัเจนถึงบทบัญญตัวิา่ดว้ยการไมล่งโทษทีมี่ในประเทศ หรือใชบ้ทบญัญตันิัน้เปน็ขอ้ตอ่สูใ้นขอ้หา
ทีจ่ําเลยถูกฟิอ้ง อยา่งไรกต็าม แมใ้นเขตอํานาจศาลทีบ่ทบญัญตัไิมล่งโทษมผีลต่อรายการความผดิแบบปดิ ยงัพบ
ตัวอย่างของผู้เสียหายที่ไม่ถูกลงโทษในอาชญากรรมที่บุคคลเหล่านั้นกระทําระหว่างการค้ามนุษย์ ซ่ึงรวมถึง 
แต่ไม่จํากัดอยู่เพียงความผิดตามรายการในบทบัญญัตินั้นเท่านั้น ผู้เข้าร่วมบางรายมั่นใจว่าผู้เสียหายจากการค้า
มนษุย ์(ทีไ่ด้รบัการคัดแยกแล้ว) ไม่เคยถกูดําเนนิคด ีโดยอ้างถึงตวัอยา่งทีส่ถานะของผูเ้สียหายอยูเ่หนือกวา่สถานะ
ของผู้กระทําความผิดในการกําหนดว่าจะปฏิิบัติต่อบุคคลหนึ่งอย่างไร แต่นี่เป็นอีกครั้งที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรง 
จากการนําเอาบทบัญญัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งไปใช้ ขณะที่คนอื่น ๆ ยกตัวอย่างจํานวนหนึ่งที่ผู้เสียหายถูก 
ดําเนินคดีจากกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการที่คนเหล่านั้นถูกค้ามนุษย์



7 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ผู้เข้าร่วมอธิบายว่าผู้ปฏิิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมากว่าจะสั่งฟ้ิองหรือไม่ โดยมีอุปสรรคสําคัญบางข้อในแง่ของ
การนําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ ผู้ปฏิิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจไม่คุ้นเคยหรือขาดความ
เขา้ใจในหลกัการไมล่งโทษ ไมว่า่จะเปน็วตัถุประสงคข์องหลกัการและบทบาทของเจา้หนา้ทีใ่นการนําไปใชใ้นเชงิ
ปฏิิบัติ ประเด็นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมีการกล่าวถึงในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน8 
โดยมองว่าความพยายามในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยทั่วไปและการไม่ลงโทษ
โดยเฉพาะมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ได้รับ
การฝ่ึกอบรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แบบเดียวกัน และโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ชนบท  
หรอืห่างไกลอาจไม่ได้รบัการฝึ่กอบรมท่ีจําเป็น ประเด็นนีเ้กิดขึน้ทัง้ในอาเซยีนและภูมภิาคอืน่ ๆ  ด้วยเชน่เดียวกัน9  

ผู้เขา้รว่มอธบิายวา่ผูป้ฏิบิตังิานมแีนวโนม้ทีจ่ะสบายใจมากกวา่ทีจ่ะสัง่ฟิอ้งตามประมวลกฎหมายอาญา แทนทีจ่ะ
ไมส่ัง่ฟิอ้งบนพืน้ฐานของกฎหมายต่อตา้นการค้ามนษุย ์อกีหนึง่ความท้าทายทีมี่การกล่าวถงึคอืขอ้เทจ็จรงิวา่การ
ไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนั้นขัดต่อหน้าท่ีของผู้ปฏิิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ 
บทบาทของพนกังานอยัการคอืการดําเนนิคด ีประเดน็เดยีวกนัถกูหยบิยกขึน้เกีย่วกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืง
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการระบุการละเมิดต่อกฎหมายเข้าเมือง ไม่ใช่การคัดแยกผู้เสียหายจากคดีอุกฉกรรจ์ แม้จะมี
บทบัญญัติว่าด้วยหลักการไม่ลงโทษอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังคงมีความจําเป็นในการทําให้ผู้ปฏิิบัติ
งานด้านยุติธรรมทางอาญามองเห็นบุคคลหน่ึงเป็นผู้เสียหายแทนท่ีจะเป็นอาชญากร10 ความท้าทายที่เกี่ยวข้อง
จึงเกิดขึ้นจากการประเมินผลงานที่วัดจากการสั่งลงโทษแทนที่จะเป็นการหลีกเลีย่งไม่สั่งลงโทษ ฉะนั้นจึงจําเป็น
ต้องพิจารณาว่าจะจูงใจให้ผู้ปฏิบิัติงานนําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ได้อย่างไร และจะหลีกหลี่ยงข้อกล่าวหาว่า

ละเลยต่อหน้าที่ได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกที่จะไม่ดําเนินคดี 

เมื่อใดท่ีควรใช้หลักการไม่ลงโทษในเชิงปฏิบัติ: ในทางทฤษฎี หลักการไม่ลงโทษใช้ได้ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ทฤษฎีน้ีมีความท้าทายในการนําไปใช้ในเชิงปฏิิบัติ โดยมีการตั้งคําถามเกี่ยว
กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการคูข่นานในการคดัแยกผู้ทีอ่าจเปน็ผู้เสยีหายและการสบืสวนสอบสวนผู้ทีอ่า
จะเป็นผูค้้ามนุษย ์โดยทัว่ไปถือวา่ควรเร่ิมใช้หลกัการนีใ้นจุดทีมี่การยอมรับวา่ผูก้ระทําความผิดอาจเป็นผูเ้สียหาย
จากการค้ามนุษยร์ะยะแรก ๆ  และไม่ควรตัง้เป็นเง่ือนไขว่าตอ้งเสร็จส้ินกระบวนการกําหนดสถานะผู้เสียหายอย่าง
เป็นทางการแล้วเท่านั้น หรือขึน้อยู่กับข้อหาที่ถูกตั้ง หรือผลจากการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ หากไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองในระยะแรก จะเป็นการยากที่จะนําตัวบุคคลหนึ่งออกมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อบุคคล
นั้นเข้าสู่กระบวนการในสถานะผู้กระทําความผิด  แม้ผู้ปฏิิบัติงานจะกล่าวถึงบางโอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้ในขั้น
ของการลดหยอ่นโทษเปน็ทางออกสดุท้ายสําหรับผูก้ระทําความผดิทีถู่กคดัแยกใหเ้ปน็ผู้เสยีหายแต่ยงัคงถกูตัดสนิ
ให้มีความผิด 

8 ยกตัวอย่าง เช่น GRETA เน้นถึงการขาดแคลนการตระหนักรู้ว่าเป็นปัญหายืดเยื้อในรัฐภาคีสหภาพยุโรป อันเนื่องมาจากการขาดแคลนการฝ่ึกอบรมใน
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

9 Michelle Koinange, Coalition Coordinator, Stop the Traffik, Kenya, speaking on the principle of non-punishment of victims of 
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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เมื่อใดไม่ควรนำาหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ: มีความกังวลว่าอาจมีการใช้หลักการไม่ลงโทษในทางที่ผิด 
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการถูกค้ามนุษย์ของบุคคลเหล่านั้น 
หรอือาจนําไปใชอ้ย่างผิด ๆ  เพือ่คุม้ครองผูท้ีไ่ม่ได้เป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูเ้ข้าร่วมบางส่วนยังกล่าวถึงมุม
มองวา่ควรปอ้งกนัไมใ่หม้กีารนําหลกัการนีไ้ปใชเ้พ่ือคุม้ครองผู้เสยีหายท่ีกระทําความผดิซ้ําหรอืกระทําเปน็กจิวตัร 
ความกังวลเหล่านีส้ะท้อนถึงความสําคัญอยา่งยิง่ยวดของการเพ่ิมศักยภาพในการต่อตา้นการค้ามนษุยข์องผู้ปฏิบัิติ
งานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ. 

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การนำาหลกัการไมล่งโทษไปใชอ้ยา่งไมเ่ทา่เทยีมในความตกลงทวภิาค:ี หลายความตกลงทวภิาคภีายในภมูภิาค
อาเซียนอ้างอิงถึงการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน แต่กลับไม่พบตัวอย่างของการนําไปใช้ในเชิงปฏิิบัติ มีการเน้นยํ้าถึง
ความสาํคัญของการประสานความเข้าใจระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเป็นอนัดบัตน้ ๆ  โดยเฉพาะ
เมือ่รฐัจําเปน็ตอ้งเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ใครคอืผูเ้สยีหาย และยอมรบัผูท้ีอ่าจไดร้บัการคดัแยกวา่เปน็ผูเ้สยีหายในพืน้ที่
อื่น มีความกังวลเกี่ยวกับช่องว่างขนาดใหญ่ว่าด้วยความคุ้มครองตามความตกลงทวิภาคี ซึ่งบ่อยครั้งมีผลเฉพาะ
กับความผิดบางข้อเท่านั้น (การเข้าเมืองและการค้าประเวณี) และกับผู้เสียหายบางประเภทเท่านั้น (ผู้หญิงและ
เด็ก) ทั้งยังมีการตั้งคําถามถึงความเป็นไปได้ในการปฏิิบัติงานจริงของการนําบทบัญญัติไม่ลงโทษไปใช้ในความ
ตกลงทวิภาคีในกรณีทีไ่ม่มีบทบัญญัติทีค่ล้ายคลึงกันในกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ 

ความท้าทายเชิงปฏิบัติในความร่วมมือระหว่างประเทศ: ผู้เข้าร่วมยกตัวอย่างความท้าทายเชิงกระบวนการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ่ึงถูกตัดสินว่ามีความผิดในประเทศหนึ่งไปให้การแย้งต่อ
ผู้ค้ามนุษย์ในอีกประเทศ ก่อให้เกิดการลงโทษยืดเยื้อ  (ดู กล่องข้อมูลที่ 5) และในการเดินทางของผู้กระทําความ
ผิดจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศเพื่อหลีกเล่ียงการดําเนินคดี ยังมีการเน้นถึงความท้าทายเชิงเขตอํานาจตาม
กฎหมายในคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงนอกภูมิภาคอาเซียนด้วย มีการเน้นถึงการแสวงประโยชน์ใน
บริบททางทะเลว่าเป็นความท้าทายเชิงเขตอํานาจตามกฎหมายท่ีมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ท้ังยังมีการยํ้าความ
สําคญัของความร่วมมอืในระดบัผูป้ฏิบิตังิานไมเ่พยีงภายในภมูภิาคอาเซียนแตย่งัรวมถงึกบัภมูภิาคอืน่ดว้ยวา่เปน็
วิธีการในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเช่น โครงการอาเซียน-
ออสเตรเลยีเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์และสํานกังานวา่ดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหส่หประชาชาต ิ(United 
Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและถ่ายทอดวิธีปฏิิบัติที่ดีที่สุด

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคดัแยกผูเ้สียหายสำาคญัยิง่ตอ่การไมล่งโทษผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย:์ การศกึษานีย้นืยนัวา่การไมคั่ดแยก
ผู้เสียหายเป็นเหตุผลสําคัญทีห่ลายคนถูกดําเนินคดี โดยมีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าผู้เสียหายที่ได้รับการคัด
แยกอย่างถูกต้องไม่ควรถูกดําเนินคดีจากความผิดที่บุคคลเหล่านั้นกระทําระหว่างการค้ามนุษย์  บริบทอาจเป็น
ตัวกําหนดว่าควรสั่งฟิ้องคดีหรือไม่ เมื่อพบว่าบุคคลหนึ่งเป็นทั้งผู้เสียหายและผู้กระทําความผิดในขณะเดียวกัน 
อาจไม่ตั้งข้อหากับการกระทําความผิดลหุโทษ แต่แทบเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาว่ากระทําความผิด 
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จะได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายต่อไป11 การยอมรับสถานะของผู้เสียหายของบุคคลหนึง่อาจขึ้นอยู่กับความ
เต็มใจของบุคคลนั้นในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย12 

ในบางบริบทซึง่รวมถึงการ “บุกจับ” อาจส่งผลเลวร้ายต่อการคดัแยก: การคัดแยกผิดพลาดเกิดขึน้ได้ระหว่าง
การปฏิิบตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีบั่งคบัใชก้ฎหมายในสถานท่ีอยูอ่าศยัและทํางานของผู้ทีถ่กูคา้มนษุย ์หรอืเมือ่บคุคล
ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่กลับถูกเอาผิดทางอาญา13

มีการพูดถึงความผิดพลาดในการคัดแยกผู้เสียหายระหว่าง “การบุกจับ” ในสถานที่ค้าบริการทางเพศ นอกจาก
นั้น ยังไม่ค่อยมีการคัดแยกผู้เสียหายในกระบวนการบริหารจัดการการเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจปฏิิบัติต่อผู้
ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในฐานะผู้โยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติ (irregular migrants) และตัง้ข้อหา
ฐานกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองหรือเอกสารโดยไม่ตระหนักว่าคนกลุ่มนั้นอาจเป็นผู้เสียหายได้ 
ความเสี่ยงยังเพิ่มข้ึนในบริบทท่ีมีนโยบายไม่เป็นมิตรต่อผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารซ่ึงอาจส่งผลต่อวิธีการที่เจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุแนวหน้าใช้14 โดยพบว่าส่วนผสมระหว่างการต่อต้านการค้ามนุษย์กบัการควบคุมการอพยพย้ายถิน่เป็น
ประเด็นสําคัญในภูมภิาคอาเซยีนทีส่่งผลให้ผูท้ีถู่กค้ามนุษย์ถกูคัดแยกและส่งตัวกลับในฐานะผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานแบบ
ไม่ปกติ15 

แทบเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะคดัแยกผูเ้สยีหายเมือ่เขาหรอืหลอ่นเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในฐานะผูก้ระทำา
ความผิด: เมื่อผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะผู้เสียหาย เป็นการยากทีจ่ะส่งพวกเขาเข้าสู่
ช่องทางการคุ้มครองหลังจากนั้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะคุ้มครองพวกเขาจากการลงโทษที่พวกเขาต้องเผชิญจาก 
ส่ิงทีเ่กดิขึน้ มกีารกลา่วถงึความกงัวลในทุกประเทศทีศ่กึษาวา่เจา้หนา้ทีบั่งคบัใชก้ฎหมาย พนกังานอยัการ จําเลย 
และผู้พิพากษาอาจขาดทักษะจําเป็นในการจําแนกว่าบุคคลตรงหน้าพวกเขาอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยมีการยํ้าว่าควรให้ความสนใจกับประเด็นการคัดแยกผู้เสียหายได้น้อยมากกว่าที่ควรนอกเหนือบริบทการ 
แสวงประโยชน์ทางเพศ รวมถึงมิติทางเพศสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายได้น้อยกว่า 
ที่ควร และการตีตราผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

จำาเปน็ตอ้งมมีาตรการเรง่ดว่นเพ่ือแก้ไขความท้าทายทีร่ะบุ: ผูเ้ขา้รว่มยํ้าความจําเป็นในการสรา้งความละเอียด
ออ่นให้กบัผูป้ฏิิบัตงิานในทุกระดับของการตอบโต้เชงิยตุธิรรมทางอาญา ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร้างความเขา้ใจนิยาม
ของการค้ามนุษย์ และผลกระทบซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์ต่อทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  
โดยเฉพาะความเข้าใจในการใช้วิธีการแอบแฝ่งของผู้ค้ามนุษย์และการไม่จําเป็นต้องใช้ความยินยอม (consent) 
หากมีการใช้วิธีการ ซ่ึงได้รับการเน้นยํ้าว่าเป็นกุญแจสําคัญของการคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จําเปน็ตอ้งใช้กระบวนการคดักรองอยา่งจรงิจงัในชัน้แรกท่ีดชันชีีว้ดัระบถุงึผูท่ี้อาจเปน็ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์  
ยังมีการเน้นว่าการใช้มาตรฐานการปฏิิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOP) รวมถึงล่ามที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ และแนวทางทีเ่น้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายซึ่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

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.

13  ดูตัวอย่าง  Undeserving victims? A community report on migrant sex worker victims of crime in Europe (ICRSE, 2020) 27-29

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
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ในเชงิรกุเพือ่เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้ระบวนการคดักรอง เปน็สิง่จําเปน็ตอ่การคดัแยกผู้ทีอ่าจเปน็ผูเ้สยีหายออก
จากแรงงานต่างด้าวแบบไม่ปกติ ผู้ปฏิิบัติงานยํ้าถึงความสาํคัญของการสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็น 
ผู้เสียหายจนกว่าจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการดําเนินคดี อายุก็อาจสร้างความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่ถูกดําเนินคดีในฐานะผู้กระทําความผิดหรือได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายได้ ในทํานองเดียวกัน  
ยงัมกีารช้ีวา่การสนันษิฐานเอาไวก้อ่นวา่บุคคลนัน้เปน็ผูเ้ยาวจ์นกวา่จะระบอุายแุทจ้รงิไดเ้ปน็อกีวธิปีฏิบิตัทิีด่ทีีไ่ด้
รับการยอมรับว่าช่วยคุ้มครองเด็กจากการลงโทษได้

การไม่ลงโทษผูเ้สียหายและการคุม้ครองเป็นกญุแจสู่การคัดแยกผูเ้สียหาย: การคดัแยกผู้เสยีหายไมเ่พยีงสําคัญ
ต่อการไม่ลงโทษเท่านัน้ แต่การไม่ลงโทษยังช่วยเหลือในการคัดแยกผู้เสียได้เช่นเดียวกัน เมื่อผู้เสียหายถูกปฏิิบัติ
เหมือนผูก้ระทําความผิด กอ็าจไม่ขอความช่วยเหลือหรือสือ่สารกับเจ้าหนา้ทีต่ํารวจอีกตอ่ไป ในทางกลับกนั หาก
ผู้เสียหายได้รับการปฏิิบัติต่อและคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายแทนที่จะเป็นผู้กระทําความผิด และได้รับการแจ้ง
สทิธทิีจ่ะไม่ตอ้งรับการลงโทษจากการกระทําความผดิทีเ่กดิขึน้ระหว่างการคา้มนุษย ์พวกเขาจะมีแนวโน้มสงูกว่า
ที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเอื้อต่อการคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเป็นจริงเช่นนี้เน้นความ
สําคัญของแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายที่อยู่บนพืน้ฐานของสิทธิ สิง่ทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นจริง
ดงักลา่วคอืเมือ่ผูเ้ขา้รว่มระบุวา่ความทา้ทายหลกัของการคัดแยกผู้เสียหายคอืผูเ้สยีหายหลายรายอาจไมต่อ้งการ
ไดร้บัการคดัแยกใหเ้ปน็ผูเ้สยีหายเนือ่งจากไมต่อ้งการใหค้วามรว่มมอืกบัทางการหรอืเขา้ไปอยูใ่นสถานพกัพงิ หาก
ผูเ้สียหายมคีวามประสงคท่ี์จะไดร้บัการปฏิบิตัเิหมอืนเปน็ผูก้ระทําความผิด แสดงวา่มคีวามจาํเปน็ในการประเมิน
ต้นแบบการคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือที่มีอยู่อย่างเร่งด่วน

การลงโทษผู้เสียหายในเชิงปฏิบัติ

ผู้เสียหายถูกลงโทษจากหลากหลายความผิดในทางปฏิบัติ: การศึกษานี้ช่วยยืนยันว่าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าเมืองและการค้าประเวณีเป็นความผิดที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกจับกุม ตั้งข้อหา ดําเนินคดี และ
ตัดสินให้มีความผิดมากเป็นอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับที่อื่น ๆ ผู้เสียหายยังถูกดําเนินคดีจาก
กจิกรรมทางอาญาทีถู่กคา้มนษุยม์าเพือ่กระทํา รวมถงึการคา้ยาเสพตดิ นอกจากนัน้ ผู้เสยีหายยงัถกูดําเนนิคดใีน
ความผิดทีก่ระทําระหว่างพยายามหลบหนี ซ่ึงรวมถึงการทําร้ายร่างกายหรือแม้กระทัง่การก่อเหตุฆาตกรรม และ
เมื่อผู้เสียหายกลายเป็นผู้ค้ามนุษย์เพื่อให้หลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อ บุคคลเหล่านี้ถูกดําเนินคดีจากการกระ
ทําความผิดคา้มนษุย์16 การลงโทษผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์ในอตุสาหกรรมประมงถูกยกใหเ้ปน็ความกงัวลหลัก
ในหลายประเทศ รวมถึงการเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและแรงงาน การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (illegal, unreported or unregulated; IUU) ผู้เข้าร่วมยังชี้ถึงกรณีที่ผูเ้สียหายซึ่ง
ถูกค้ามนุษย์มาเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซ่ึงรวมถึงผู้หญิงและเด็กที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ 
ก่อการร้ายและกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเองในภายหลัง17

16 สําหรับรายการความผิดรูปแบบต่าง 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 สําหรับรายการรวบรวมความผิดที่ผู้เสียหายถูกเอาผิดทั้งหมด ดูภาคผนวก 1
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การใช้บทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดเพื่อเอาผิดกับผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศ:  
มคีวามกงัวลเร่ืองบทบญัญตัติอ่ตา้นการคา้มนษุยท์ีถ่กูนํามาใชใ้นทางทีผ่ดิเพือ่ดําเนนิคดกีบัผูห้ญงิในอตุสาหกรรม
ทางเพศ อนัรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผูท้ีอ่าจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทา่มกลางคนกลุ่มนี ้โดยอาจเป็นความ
ผดิจากการค้ามนุษย์ ซึง่ส่งผลให้มกีารลงโทษ ต้ังแต่การสัง่ปรับไปจนถึงการกักตัวหรือการส่งตัวกลับประเทศ หรือ
แม้กระทั่งการลงโทษทางร่างกาย  (corporal punishment) ในบางบริบท มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายเพื่อ
ลดความเสีย่งท่ีผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยแ์ละผูม้สีถานะเปราะบางอืน่ ๆ  จะถูกดําเนนิคด ีโดยใหห้นัเหทรพัยากร
และความสนใจของงานยุติธรรมทางอาญาออกจากผู้ให้บริการทางเพศไปสู่การดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์และ
อาชญากรร้ายแรงอื่น ๆ

การลงโทษพลเมืองในต่างประเทศ รวมถึงในเขตอำานาจนอกเหนือจากอาเซียน: พลเมืองของรัฐภาคีสมาชิก
อาเซียน รวมไปถึงเด็ก ถูกดําเนินคดีในต่างประเทศหลังจากถูกค้ามนุษย์ไปเพ่ือบังคับให้แต่งงาน บังคับให้ก่อ
อาชญากรรม หรือให้บริการในอุตสาหกรรมการประมง ความบันเทิง ค้าประเวณี และอื่น ๆ ความเสีย่งนี้ยังเพิ่ม
ขึน้ในเขตอํานาจตามกฎหมายทีเ่อาผดิกบัการโยกยา้ยถิน่ฐานแบบผดิปกต ิสง่ผลใหผู้โ้ยกยา้ยถิน่ฐานแบบผดิปกติ
ถูกตีตรา เกิดเป็นผลพวงโดยไม่ตั้งใจในการเอาผิดกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ผิดปกติ  
ในการอภปิรายในประเดน็นี ้มกีารเนน้ย้ําความสําคัญของการเสริมสรา้งความรว่มมอืวา่ด้วยหลักการไมล่งโทษทัง้
ภายในภูมิภาคอาเซียนและกับภูมิภาคอื่น ๆ  ไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจอันสอดคล้องกลมกลืนว่าผู้ใดคือ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเมื่อใดที่ควรใช้หลักการไม่ลงโทษ 

การลงโทษเด็ก: มีการยกตัวอย่างการดําเนินคดีกับเด็กในความผิดที่กระทําระหว่างการค้ามนุษย์ รวมไปถึงการ
ค้ามนุษย์เด็กคนอื่น ๆ การดําเนินคดีเช่นนี้อาจเกิดจากการคัดแยกผู้เสียหายที่เป็นเด็กผิดพลาดว่าเป็นผู้ใหญ่ ซึ่ง
ส่งผลให้พวกเขาไม่ได้รับการคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จุดนี้จึงมีการเน้นความสําคัญของการใช้
ขอ้สนันษิฐานลว่งหนา้วา่บคุคลน้ัน ๆ  เปน็ผูเ้ยาวร์ะหวา่งกระบวนการคดักรองและคดัแยก มกีารแสดงความกงัวล
วา่ในบางกรณี ผูก้ระทําความผิดซึง่เป็นผูเ้สียหายทีเ่ป็นเด็กอาจถูกจดัให้เปน็ “เด็กทีขั่ดตอ่กฎหมาย (children in 
conflict with the law)” แทนที่จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก อายุ
ของความรับผิดทางอาญามีความสําคัญต่อการปฏิิบัติต่อผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กด้วยเช่นกัน และการลงโทษ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กเหล่านั้น จึงอาจจําเป็นต้องเพิ่มอายุขึ้น

ผูค้า้มนษุยใ์ชก้ารลงโทษผูเ้สยีหาย: ผูค้า้มนุษย์อาจใชป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมของผู้เสียหายในอาชญากรรมต่าง 
ๆ (เชน่ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ) เพือ่หนัเหความเสีย่งของการลงโทษจากตนเองไปหาผูเ้สียหาย โดยอาจใชก้าร
ขม่ขูว่่าจะมีการลงโทษในความผิดทีเ่กีย่วข้องกับการเข้าเมืองหรือแรงงานเป็นอุบายในการควบคุมผู้เสียหาย และ
เมือ่ทางการปฏิบิตัติอ่ผูเ้สยีหายเหมอืนผูก้ระทําความผดิ กเ็ขา้ทางผู้คา้มนษุยไ์ปโดยปรยิาย ผู้แสวงประโยชนอ์าจ
ใช้ความผดิฐานหมิน่ประมาทหรอืใสร่า้ยเพือ่ยุตคิําวพิากษว์จิารณ ์ในกรณเีชน่นี ้จะเห็นความไมส่มดลุของอํานาจ
ไดช้ดัเจน ผูค้้ามนษุยแ์ละนายจา้งทีแ่สวงประโยชนม์ทีรพัยากรมากกวา่ในการดําเนนิการทางกฎหมายเพือ่เอาผดิ
กับผู้เสียหายที่อาจต้องพึ่งพาคนเหล่านั้นทางด้านการเงินหรือมิติอื่น ๆ 

เจ้าหน้าที่รัฐใช้การลงโทษเพือ่กระทำาทุจริตหรือความสบาย: ในบางกรณี มีการเน้นว่าการข่มขูห่รือการใช้การ
ลงโทษเปน็เครือ่งมอืทีเ่จา้หนา้ทีร่ฐัอาจใชเ้พือ่เหตผุลในการทําทจุรติหรอืเอือ้ตอ่ความสะดวกสบาย ในฐานะเครือ่ง
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มอืของการทจุรติ มกีารกลา่วถงึหลายเหตกุารณท์ีเ่จ้าหนา้ทีข่่มขูผู้่เสยีหายวา่จะลงโทษหากไม่จา่ยสนิบน (เชน่ ใน
การขา้มชายแดนแบบไม่ปกติ หรอืทํางานตอ่ในอตุสาหกรรมทางเพศ) หรือแม้กระทัง่ข่มขูใ่หใ้ห้บริการทางเพศ ใน
ฐานะเครื่องมือเพื่อความสะดวกสบาย มีการพูดถึงการข่มขู่หรือการใช้การลงโทษในตัวอย่างหนึ่งว่าเป็นการฉวย
ประโยชน ์อาท ิการกกัตวัผูท้ีอ่าจเปน็ผูเ้สยีหายเอาไวเ้พ่ือหลกีเล่ียงคา่ใชจ้า่ยและความพยายามในการสง่ตวัผู้เสยี
หายจากประเทศเกิดไปให้การในฐานะพยานเพื่อเพื่อฟิ้องผู้ค้ามนุษย์

ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะถูกดำาเนินคดีจากความผิดเกีย่วกับยาเสพติด: ผูเ้ขา้รว่มอภปิราย
ถึงความเสี่ยงที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะถูกดําเนินคดีจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นับตั้งแต่ความผิด
ลหโุทษไปจนถึงความผิดอุกฉกรรจ์ทีน่ําไปสูก่ารลงโทษขัน้รุนแรง มคีวามกังวลเกีย่วกับการใชแ้นวทางความรับผิด
อย่างเข้มงวดกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภูมิภาคนี้ และผลกระทบรุนแรงที่ “สงครามยาเสพติด”  
ก่อให้เกิดต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จุดนี้มีการเน้นว่าแม้ผูป้ฏิิบัติงานอาจเต็มใจใช้หลักการไม่ลงโทษ แต่อาจ
เปน็ไปไม่ไดท้ีจ่ะโน้มนา้วผูก้ระทําการ (actors) ทัง้หมดตลอดทัง้กระบวนการทางศาลให้กระทําเชน่เดียวกัน ฉะนัน้
ในความเป็นจริง ผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์มาเพื่อก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดจึงอาจมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง

การลงโทษทางกายและการลงโทษประหารชวีติ: ผูเ้สยีหายอาจพบกบับทลงโทษขัน้รนุแรงสําหรบักจิกรรมทาง
อาญาที่ถูกค้ามนุษย์มาเพื่อกระทํา ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังการลงโทษทางกายอันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมใน
อุตสาหกรรมทางเพศ ไปจนถึงโทษประหารชีวิตเมื่อผู้เสียหายถูกแสวงประโยชน์โดยให้เป็นผู้ขนส่งยาเสพติด  
รฐัภาคสีมาชกิอาเซยีนกวา่ครึง่ใชโ้ทษประหารชวีติกบัความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ มกีารอภปิรายถงึผู้เสยีหายจาก
การค้ามนุษย์ที่กําลังเข้ารับโทษประหารหลังถูกพิพากษารับโทษถึงแก่ชีวิต รวมถึงแมรี เจน เวโลโซ (Mary Jane 
Veloso) ระหว่างการอภิปรายโต๊ะกลม (ดู กล่องข้อมูลที ่5) ผูเ้ข้าร่วมอธิบายว่ากรณีเช่นนี้บอกถึงความจําเป็นใน
การนําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้อย่างเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะในการนำาหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะทั้ง 26 ข้อดังต่อไปนี้มีขึ้นเพื่อนําไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้
ในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบิตังิานตลอดทัง้กระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยมกีารเสนอแนวทางใหแ้ตล่ะ
ข้อเสนอแนะในส่วนที่สามของการศึกษาชิ้นนี้ 
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การคัดแยกและการสืบสวนสอบสวน 
1. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการคัดแยกผู้ทีอ่าจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออก

จากบุคคลทีพ่วกเขาได้พบในฐานะผู้กระทําความผิด
2. เสริมสร้างความเข้าใจของฝ่่ายบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมวิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้และผลกระ

ทบที่เกิดขึน้ต่อผู้เสียหาย
3. ท้าทายความเชื่อผิด ๆ และข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผูเ้สียจากการค้ามนุษย์ “ในอุดมคติ” หรือ “ที่

ควรจะเป็น” 
4. สร้างหลักประกันว่าว่ามีการส่งต่อผู้กระทําความผิดที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปคัด

กรองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. ตรวจสอบความเชือ่มโยงระหว่างความผิดของผู้กระทําความผิดที่อาจเป็นผูเ้สียหายและการกระ

ทําของผู้ที่อาจเป็นผู้ค้ามนุษย์ในเชิงรุก

การจับกุมและตั้งข้อหา

6. สร้างหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
แนวหน้าเข้าใจผลกระทบของการ
จับกุมต่อผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์และต่อการตอบโต้ทาง
ยุติธรรมทางอาญาต่อการค้า
มนุษย์

7. สร้างหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
แนวหน้าเข้าใจดุลยพินิจของตน
และเข้าใจว่าควรใช้มันอย่างไร 

8. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายใช้หลักการไม่ลงโทษ  

9. สร้างหลักประกันว่าการเจ้าหน้าที่
จับกุมเข้าใจพันธกรณีของตนต่อผู้
ที่ถูกจับกุม  

การดำาเนินคดี

10. แก้ไขบทบัญญัติเพื่อลดความเสี่ยงของการดําเนินคดี
อย่างไม่เหมาะสมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

11. สร้างหลักประกันว่าการตัดสินใจใด ๆ เพือ่ดําเนินคดีกับ
ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ
คัดแยกอย่างเป็นทางการและมีการอธิบายไว้อย่าง
ชัดเจน

12. ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะผู้เสียหายและการไม่
ดําเนินคดีมีความชัดเจน

13. สร้างหลักประกันว่าพนักงานอัยการเข้าใจดุลยพินิจของ
ตนและเข้าใจว่าควรใช้มันอย่างไร

14. จัดการฝึ่กอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์ให้พนักงานอัยการ 
โดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีกับ
ความผิดที่มักพบว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้
กระทํา 

15. เสริมสร้างความเข้าใจว่าความยินยอมของผู้เสียหายใน
การค้ามนุษย์ไม่สําคัญต่อการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ 



14บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

การป้องกันทางกฎหมาย

16. ร่างหรือแก้ไขบทบัญญัติเพื่อออกข้อกําหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้หลักการไม่ลงโทษมี
ผลบังคับใช้ โดยให้ครอบคลุมผู้เสียหายทั้งหมดจากความผิดทุกรูปแบบ

17. จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผูป้ฏิิบัติงานว่าจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความผิดของผู้
เสียหายและการค้ามนุษย์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างไร

18. จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผูป้ฏิิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการใช้
ข้อต่อสู้ทั่วไปสําหรับผู้เสียหายทีก่ระทําความผิดอันเป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์

19. สร้างหลักประกันว่าภาระการพิสูจน์เป็นของรัฐ ไม่ใช่ผู้เสียหาย 

20. ป้องกันการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในทางที่ผิด 

การตัดสินว่ามีความผิดและการพิพากษา
ลงโทษ

21. สร้างความละเอียดอ่อนให้สมาชิกของฝ่่าย
พิจารณาคดีว่าด้วยหลักการไม่ลงโทษและ
บทบาททีพ่วกเขามีในการนําหลักการนั้น
ไปใช้

22. หลีกเลี่ยงหรือลดบทลงโทษสําหรับผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินว่ามี
ความผิด

23. พิจารณาถึงการอํานวยความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ (restorative) ให้ผู้กระทํา
ความผิดทีเ่ป็นผู้เสียหายแทนการใช้ความ
ยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน (retributive)

24. คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จาก
การลงโทษทางร่างกายหรือโทษประหาร

ชีวิต

การเยียวยาหลังถูกตัดสินว่ามีความผิด

25. สํารวจโอกาสเชิงกฎหมายเพือ่ลบ
ประวัติอาชญากรรมของผูเ้สีย
หายจากการค้ามนุษย์

26. ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่ผูเ้สีย
หายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญ
ในการลบประวัติความผิด



การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ 

ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน


