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คำานิยมคำานิยม 
จากผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ประเทศอินโดนีเซีย
ประเด็นการค้ามนษุยเ์ป็นวาระสําคญัของคณะกรรมาธิการระหว่างรฐับาลอาเซียนวา่ด้วยสทิธมินษุยชน (ASEAN 
Intergovernmental Commission of Human Rights; AICHR) เป้าหมายของเราคือการทําให้แน่ใจว่าสิทธิ
มนษุยชนเปน็หวัใจหลกัในการทํางานทัว่ทัง้ประชาคมอาเซยีนเพ่ือปอ้งกนัการคา้มนษุย ์ดําเนนิคดกีบัผูก้ระทําผดิ
และคุ้มครองผู้เสียหาย เป้าหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดถึงแนวทางฐานสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่เรายังปฏิบัติหน้าทีเ่พื่อตอบโต้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ของผู้เสียหายรายบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 
ในการทํางานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ดิฉันไม่เพียงได้รับฟังถึงประสบการณ์จาก 
การถกูแสวงประโยชนใ์ตเ้งือ้มมอืของผูค้้ามนษุย ์แตย่งัไดฟั้งประสบการณท่ี์ผูก้ระทําการของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีคุม้ครอง
ผู้เสียหายปฏิบัติต่อพวกเขาด้วย เราจะต้องฟังเสียงร้องทุกข์เหล่านี้อย่างตั้งใจเพื่อเสริมสร้างการทํางาน 
เพื่อสนับสนุนผู้เสียหาย

หลกัการไมล่งโทษผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยอ์นัเนือ่งมาจากการกระทําผิดกฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้
มนุษย์ของพวกเขาเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญของแนวทางฐานสิทธิเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างแท้จริง 
การนําหลักการนี้ไปปฏิบัติจําเป็นต่อการสนับสนุนผู้เสียหายเพื่อฟ้�นฟูศักดิ์ศรีและชื่อเสียง รวมทั้งเพื่อให้พวกเขา
ไดใ้ชส้ทิธขิองตนเองอยา่งเตม็ท่ี หากเราลงโทษผูเ้สยีหาย ไมว่า่จะจากความผดิทางปกครองหรอืทางแพง่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการเข้าเมืองหรือการพํานักในประเทศอย่างผิดกฎหมาย หรือจากการครอบครองหรือใช้เอกสารปลอม  
หรือแม้กระทั่งจากกิจกรรมทางอาญาท่ีพวกเขามีส่วนในการก่อระหว่างถูกแสวงประโยชน์ นั่นหมายความว่าเรา
ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย ท้ังยังลดความสามารถของเราในการนําผูก้ระทําความ
ผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วย

ยังมีการระบุถึงหลักการไม่ลงโทษนี้เอาไว้อย่างชัดเจนในข้อ 14(7) ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children) และ
ได้รบัการสนบัสนนุจากตราสารดา้นสทิธมินุษยชนในระดบัภมูภิาคและนานาชาต ิโดยปฏญิญาอาเซียนวา่ดว้ยสทิธิ
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลใดจะถูกค้ามนุษย์มิได้  
(ข้อ 13) สิง่ที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์คือการใช้หลักการไม่
เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) กับบุคลใดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิด
เห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถาะทางเศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ หรือสถานะอื่น 
(ข้อ 2) รวมถงึการยดึถอืวา่บคุคลทกุคนเสมอภาคกนัตามกฎหมาย และมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองของกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (ข้อ 3) อีกสิ่งที่สําคัญต่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษคือสิทธิ
ที่จะได้รับ “การเยียวยาท่ีมีประสิทธิผลและมีผลบังคับ” จากการกระทําอันละเมิดต่อสิทธิท่ีบุคคลนั้นได้รับ  
(ข้อ 5) และสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนไต่สวนที่ยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และสิทธิ 
ที่จะต่อสู้คดี (ข้อ 20(1)) เมื่อประกอบกันแล้ว บทบัญญัติเหล่านี้เน้นยํ้าว่าการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้จําเป็น
ต่อการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายตามสิทธิทางกฎหมาย ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เสียหาย 

vii การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน



viiiคำ�นิยม

ถูกค้ามนุษย์ซํ้าและสนับสนุนการทํางานของเราเพื่อลงโทษผู้ค้ามนุษย์

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยืนยันว่ารัฐภาคีมีความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธ ิ
มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานทั้งปวง (ข้อ 6) เพื่อสนับสนุนรัฐภาคีสมาชิกอาเซียนในการรับผิดชอบต่อ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทาง AICHR ยินดีที่ได้รับรายงานการศึกษาค้นคว้าของโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ว่าด้วย การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิก
อาเซยีน ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของรายงานเลม่นีม้าถงึในเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การทํางานของเราเพ่ือสนบัสนนุ
รัฐภาคีสมาชิกอาเซียนในการทําให้สิทธิมนุษยชนกลายเป็นกระแสหลักในการตอบสนองต่อการค้ามนุษย์  
และเปน็การแจง้ใหอ้งคก์รทัง้ในระดบัภมูภิาคและภายในประเทศใหค้วามเคารพ คุม้ครอง และเตมิเตม็สทิธมินษุย
ชนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

เราตัง้ตารอท่ีจะไดท้ํางานรว่มกบัโครงการอาเซยีน-ออสเตรเลยีเพ่ือต่อตา้นการคา้มนษุย ์รวมไปถงึองคก์รอาเซยีน
เฉพาะสาขา และรัฐภาคสีมาชกิอาเซยีนเพือ่ทําให้หลกัการไมล่งโทษมผีลอยา่งแทจ้รงิตอ่ไป เนือ่งจากเราต่างทํางาน
ร่วมกันเพ่ือออกแบบและดําเนินโครงการที่มุ่งเน้นผู้เสียหายเป็นสําคัญ เพ่ือเป็นการท้าทายและเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดทั้งภูมิภาคอาเซียน
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ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)  ประเทศอินโดนีเซียผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)  ประเทศอินโดนีเซีย

(2019-2021, 2022-2024) (2019-2021, 2022-2024) 



คำานิยม คำานิยม 
จากจากหัวหน้าคณะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC)  
ประเทศฟิลิปปินส์
ประชาคมอาเซียนต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาคอันเนื่องมาจากอาชญากรรมข้ามชาติ  
การค้ามนุษย์ซึ่งเป็นรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่แพร่หลายและซ่อนเร้นอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงรุนแรง
ต่อรัฐภาคีสมาชิกอาเซียนและพลเมือง ทว่าสําหรับผู้กระทาํความผิดแล้ว การค้ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรม 
ทีน่ํามาซึง่ผลประโยชนส์งูและมคีวามเสีย่งตํ่า สรา้งกําไรไดอ้ยา่งมากมายในแตล่ะป ีโดยมโีอกาสถกูตรวจพบและ
ดําเนินคดีน้อยมาก ขณะที่ผู้ค้ามนุษย์รอดพ้นจากการลงโทษ บ่อยครั้งท่ีผู้เสียหายกลับต้องเผชิญกับการลงโทษ
ทางแพ่ง ทางปกครอง หรือแม้กระทัง่ทางอาญาจากการกระทําผิดกฎหมายอันเป็นผลมาจากการถูกค้ามนุษย์

ทั่วทั้งภูมิภาคและพื้นที่นอกภูมิภาคในประเทศท่ีพลเมืองอาเซียนถูกค้ามนุษย์ ผู้เสียหายอาจต้องเผชิญกับ 
การลงโทษจากการใชเ้อกสารปลอม การข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย หรือการพํานักหรือทํางานอย่างไม่ปรกติ 
พวกเขาอาจถูกดําเนินคดีจากการมีส่วนพัวพันในอุตสาหกรรมทางเพศ หรืออุตสาหกรรมการประมง หรือในภาค
ส่วนอื่น ๆ  ที่พวกเขาถูกค้ามนุษย์เข้าไปใช้แรงงานหรือให้บริการ พวกเขาอาจถูกดําเนินคดีในฐานะผู้ค้ามนุษย์เมือ่
ไม่ได้รับการคัดแยกและคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายถูกแสวงประโยชน์ให้ก่ออาชญากรรม พวกเขา
อาจต้องได้รบับทลงโทษรุนแรง การถูกแสวงประโยชน์เพือ่ผลิตยาเสพติดหรือลกัลอบค้ายาเสพติด หรือแม้กระท่ัง
ในการขัดกันด้วยอาวุธ (armed conflict) หรือการก่อการร้ายซึง่อาจนําไปสูก่ารลงโทษทางกาย (corporal) หรือ
การประหารชีวิต (capital punishment) ประเด็นอันน่าเป็นห่วงอย่างมากนี้เตือนให้เราตระหนักว่าจะต้องเร่ง
ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลจากการค้ามนุษย์ 
นั้น ๆ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมของเรา

เรามีเครื่องมือในภูมิภาคอาเซียนเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้มนษุย ์โดยอาศยัอํานาจจากอนสุญัญาอาเซียนวา่ด้วยการตอ่ต้านการคา้มนุษย์โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons; ACTIP) รัฐภาคีสมาชิกมีมติให้คุ้มครอง 
และช่วยเหลือผู้เสียหายโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงสิทธิท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) อนุสัญญา ACTIP กําหนดให้รัฐภาคีต้องพิจารณาไม่ให ้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญาหรือทางปกครองจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระทํา 
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรง ประชาคมอาเซียนจึงเห็นพ้องในมติที่จะดําเนินการให้แน่ใจว่า 
การตอบสนองเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และการนําเอา
หลักการไม่ลงโทษไปใช้จึงมีความสําคัญยิ่งต่อพันธกรณีดังกล่าว

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officials Meeting on Transnational 
Crime; : SOMTC) ขอแสดงความชืน่ชมโครงการความร่วมมืออาเซยีน-ออสเตรเลียเพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย ์หรือ 
ASEAN-Australia Counter-Trafficking Program; : ASEAN-ACT) ที่ได้จัดทําการศึกษาสําคัญว่าด้วย 

ix การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน
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การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน ฉบับนี้ในเวลาที่สมควรยิ่ง 
การปรึกษาพูดคุยอย่างแข็งขันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ทําให้เรามั่นใจได้ว่าข้อค้นพบที่ได ้
ลว้นมาจากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ภายในภูมภิาคอาเซียนทัง้สิน้ ข้อเสนอแนะยังสอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ 
ของเราทีจ่ะตอ่ตา้นการคา้มนษุยผ์า่นการใหค้วามชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความเขา้ใจรว่ม และพนัธสัญญาทีเ่รามี
ร่วมกันเพื่อธํารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน เราตั้งตารอการทํางานร่วมกับพันธมิตรทั่วภูมิภาคเพื่อนําข้อเสนอแนะเหล่า
นีไ้ปปรบัใช้เปน็สว่นหนึง่ของความพยายามรว่มเพือ่นําอาชญากรขา้มชาตเิขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม ขณะเดยีวกนั 
ก็คุ้มครองผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงจากการลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทําผิดกฎหมายท่ีเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา 
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

H.E. Undersecretary Bernardo C. Florece, Jr. 

หัวหน้าคณะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC)  
ประเทศฟิลิปปินส์ 

หัวหน้าคณะทำางานด้านการค้ามนุษ์ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
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หลกัการไมล่งโทษกําหนดวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กูดําเนนิคดหีรอืลงโทษจากการกระทําผดิกฎหมาย
อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ หลักการนี้ไม่ใช่ความคุ้มกันอย่างสิน้เชิง (blanket immunity) แต่เป็นเครื่องมือ
สําคัญต่อการคุ้มครองผู้เสียหายและการตอบโต้ทางยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ 

การศึกษานี้มุ่งศึกษากฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานเพือ่นําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในแต่ละรัฐภาคีสมาชิก
อาเซียน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและอุปสรรคเชิงปฏิบัติท่ีพบในการปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา  
โดยจะนําเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อฝ่่ายบัญญัติกฎหมาย ผู้วางนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานยุติธรรม
ทางอาญาเพื่อใช้สนับสนุนความพยายามในการดําเนินตามพันธกรณีเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายและป้องกัน 
การค้ามนุษย์ รวมทัง้ในความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

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

ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ 

กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ: หลักการไม่ลงโทษไม่ได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในพิธีสารเพ่ือป้องกัน 
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
ในหลักการและแนวปฏิบตัวิา่ด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ (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
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 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 การมุ่งปฏิบัติตาม
หลักการไม่ลงโทษยังได้รับการเน้นยํ้าในปฏิญญาทางการเมืองเร่ืองการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลก
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)) โดยหลักการดังกล่าวยังมีการนําไปใช้ในแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children) แนวทางปฏบิตัอิยา่งละเอยีดออ่นตอ่เพศสภาวะในการรบัมอืกบัผูเ้สยีหาย
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)   และแนวปฏิบัติ
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้เชิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ 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) และแนวปฏิบัติว่าด้วยกลไกการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายปี 2016 (Guidelines on 
Victim Identification and Referral Mechanisms) ของความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค
ลุม่แม่นํ้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking: 
; COMMIT)

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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ในแอฟริกา หลักการไม่ลงโทษยังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในตราสารทางกฎหมายและนโยบาย ซึ่งรวมถึง 
แผนปฏิบัติงานอัวกาดูกูเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก (Ouagadougou Action Plan to 
Combat Trafficking in Human Beings, Especially Women and Children) และแผนปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ์
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
จากการลงโทษเป็นเกณฑ์์ในการประเมินรัฐอืน่ ๆ ในรายงานการค้ามนุษย์ด้วย  

ในยุโรป แผนปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (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) ซึง่ผู้เสยีหายดงักลา่วถกูบงัคบัใหก้ระทํา
อันเป็นผลจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 8) ข้อบังคับฉบับนี้ยังยอมรับว่าการแสวงประโยชน์เพือ่กิจกรรมทางอาญาเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงประโยชน์ที่ผู้เสียหายถูกค้ามนุษย์ไปเพื่อเหตุผลนั้น (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: การออกตัวบทกฎหมายว่าด้วยการไม่ลงโทษให้ชัดเจนเป็นวิธีปฏิบัติที่ซึ่ง
ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางวา่ทําใหเ้กดิการปฏบิตัติามหลักการไมล่งโทษได้6 จากประเทศภาคสีมาชกิทัง้สบิ
ประเทศ กว่าเจ็ดประเทศมีข้อกําหนดว่าด้วยการไม่ลงโทษในบทบัญญัติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในยุโรป คณะ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกจิกรรมเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์(Group of Expert on Action against Trafficking in Human 
Beings; GRETA) ระบุว่าภายในปี 2019 รัฐที่ผ่านการประเมินรอบที่ 2 จากรัฐภาคีทั้งหมด 42 รัฐ มีเพียง 17 รัฐ
เท่านั้นที่ยอมรับเอาข้อกําหนดการไม่ลงโทษเฉพาะไปใช้7 

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.

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

ในภูมิภาคอาเซียน มีประเทศที่ระบุถึงหลักการไม่ลงโทษในบทบัญญัติทางกฎหมาย ทัง้ยังยอมรับเอาแบบจําลอง
ความเป็นสาเหตุ (causation model) ไปใช้ จํานวนทั้งสิ้น 5 ประเทศจาก 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สปป. ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์) มีเพียงกฎหมายของทางอินโดนีเซียเท่านั้นที่ใช้แนวทางที่เน้นการบังคับ 
(compulsion approach) ซึ่งกําหนดว่าผู้ค้าต้องบังคับขูเ่ข็ญผูเ้สียหาย  ประเทศไทยใช้อีกแนวทางหนึ่ง นัน่คือ
กําหนดใหม้กีารรอ้งขอใบอนญุาตอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมกอ่นดําเนนิคดี
กับการกระทําความผิดตามรายการเฉพาะ ขณะท่ีกฎหมายในเวียดนามและสิงคโปร์ไม่มีบทบัญญัติเร่ืองการไม่
ลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน ในประเทศสว่นใหญใ่นภมูภิาคนี ้ขอบเขตการคุม้ครองจากการลงโทษมผีลตอ่รายการความ
ผิดเฉพาะเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและเอกสาร (บรูไนและมาเลเซีย) การเข้าเมืองอย่าง
ผดิกฎหมายและการค้าประเวณ ี(สปป. ลาว) การเขา้เมอืง การคา้ประเวณ ีหรอืความผดิเกีย่วกบัเอกสารหรอืการ
ทํางาน (ไทย) หรือความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เมียนมาร์) ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ การคุ้มครอง
จากการลงโทษไม่จํากัดเพียงการกระทําผิดเฉพาะเท่านั้น แม้บทบัญญัติในกฎหมายอาจมีส่วนช่วยให้เกิดความ
เข้าใจโดยทั่วไปเรื่องการไม่ลงโทษ แต่ยังพบตัวอย่างการนําเอาบทบัญญัติเหล่านี้มาใช้ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ 
ไม่มากนัก

การตีความหลักการไม่ลงโทษ การตีความหลักการไม่ลงโทษ 

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างความผิดและการค้ามนุษย์: แต่ละประเทศมีวิธีสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการ 
กระทําผิดของผูเ้สยีหายและการถูกคา้มนุษยข์องผูเ้สยีหายเหลา่นัน้แตกตา่งกนัออกไป แมก้ระท่ังภายในประเทศ
เองก็ตาม มีการตั้งคําถามว่าเมื่อใดท่ีผู้เสียหายควรและไม่ควรถูกลงโทษ และเมื่อใดที่บุคคลหนึ่งจะยุติสถานะ 
ผู้เสียหายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากหลักการไม่ลงโทษ จุดส้ินสุดของความสัมพันธ์นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงในทุก
ประเทศในการศึกษาครั้งนี้ แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าความคุ้มครองจะยุติเมื่อบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลใด ๆ  
ที่แทรกแซงการตัดสินใจเลือกว่าจะกระทําความผิดหรือไม่ แม้แต่ในเขตอํานาจตามกฎหมายที่ยอมรับเอาแบบ
จําลองแบบเป็นเหตุเป็นผลมาใช้ มุมมองที่แพร่หลายคือบุคคลหนึ่งไม่ควรถูกดําเนินคดีในความผิดที่ถูกบังคับ 
ให้กระทํา แต่ควรถูกดําเนินคดีในความผิดที่บุคคลผู้นั้นกระทําโดยสมัครใจ  ในประเด็นนี้ ข้อสําคัญคือ  
“การบงัคับ” และ “การข่มขู”่ อาจไม่ครอบคลุมถึงอุบายทางจิตวิทยาแบบแอบแฝ่งทีผู่ค้้ามนษุย์ใชใ้นการควบคมุ
บงการผู้เสียหาย นัน่หมายความว่าการบังคับควรได้รับการตีความอย่างกว้าง ๆ เพือ่ให้ครอบคลุมถึง “วิธีการ” 
ทั้งหมดที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้มุมมองที่แตกต่างกันว่าด้วยขอบเขตของการคุ้มครอง: ผู้เข้าร่วมจํานวนหนึ่งแสดงความ
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กังวลเรื่องบทบัญญัติท่ีครอบคลุมเพียงบางความผิดเท่านั้น (โดยมากเป็นความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการ
ค้าประเวณี) และโต้แย้งให้มีการแก้ไขบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงความผิดทุกแบบที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อาจกระทําระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์ ขณะที่หลายคนแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนในแนวทางเช่นนั้น  
โดยพิจารณาว่าความรุนแรงของความผิดควรสอดคล้องกับการประเมินเช่นนี้ หลายคนรู้สึกว่าผู้เสียหายที่เป็น 
ผู้กระทําความผิดควรถูกดําเนินคดีหากเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ โดยเฉพาะเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายในเรื่องสถานการณ์ที่ผู้เสียหายกลายเป็นผู้ค้ามนุษย์เสียเอง และจุดที่ 
ผู้เสียหายที่กลายเป็นผู้ค้ามนุษย์จะถูกดําเนินคดี ส่วนน้อยมองว่าจุดประสงค์ของการคุ้มครองคือการกระตุ้นให้ 
ผู้เสียหายร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และบุคคลทีไ่ม่ให้ความร่วมมือจึงไม่ควรได้รับการคุ้มกันจากการดําเนินคดี

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

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ 

บทบัญญัติไม่ลงโทษในกฎหมายไม่ค่อยถูกนำามาใช้ในทางปฏิบัติ: หลักการไม่ลงโทษได้รับการยอมรับอย่าง 
แพร่หลายในฐานะองค์ประกอบของการตอบสนองโดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางต่อการค้ามนุษย์ แต่กลับมีการ 
นําไปใชอ้ยา่งไม่สมํ่าเสมอในทางปฏิบัต ิเมือ่ผูเ้สียหาย-ผูก้ระทําความผิดไมถ่กูดําเนินคด ีนอ้ยมากทีเ่ป็นผลมาจาก
การอา้งองิอยา่งชดัเจนถงึบทบัญญตัวิา่ดว้ยการไมล่งโทษท่ีมีในประเทศ หรอืใชบ้ทบญัญตัน้ัินเปน็ขอ้ต่อสู้ในขอ้หา
ทีจํ่าเลยถูกฟอ้ง อยา่งไรกต็าม แมใ้นเขตอํานาจศาลทีบ่ทบญัญติัไมล่งโทษมผีลตอ่รายการความผดิแบบปดิ ยงัพบ
ตัวอย่างของผู้เสียหายที่ไม่ถูกลงโทษในอาชญากรรมที่บุคคลเหล่านั้นกระทําระหว่างการค้ามนุษย์ ซ่ึงรวมถึง 
แต่ไม่จํากัดอยู่เพียงความผิดตามรายการในบทบัญญัตินั้นเท่านั้น ผู้เข้าร่วมบางรายมั่นใจว่าผู้เสียหายจากการค้า
มนษุย ์(ทีไ่ด้รบัการคัดแยกแล้ว) ไม่เคยถูกดําเนนิคด ีโดยอ้างถงึตวัอยา่งทีส่ถานะของผูเ้สียหายอยูเ่หนือกวา่สถานะ
ของผู้กระทําความผิดในการกําหนดว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งอย่างไร แต่นี่เป็นอีกครั้งที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรง 
จากการนําเอาบทบัญญัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งไปใช้ ขณะที่คนอื่น ๆ ยกตัวอย่างจํานวนหนึ่งที่ผู้เสียหายถูก 
ดําเนินคดีจากกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการที่คนเหล่านั้นถูกค้ามนุษย์

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ผู้เข้าร่วมอธิบายว่าผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมากว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ โดยมีอุปสรรคสําคัญบางข้อในแง่ของ
การนําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจไม่คุ้นเคยหรือขาดความ
เขา้ใจในหลกัการไมล่งโทษ ไมว่า่จะเปน็วตัถุประสงคข์องหลกัการและบทบาทของเจา้หนา้ทีใ่นการนําไปใชใ้นเชงิ
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ปฏิบัติ ประเด็นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมีการกล่าวถึงในพ้ืนที่อื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน8 
โดยมองว่าความพยายามในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยทั่วไปและการไม่ลงโทษ
โดยเฉพาะมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ได้รับ
การฝ่ึกอบรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แบบเดียวกัน และโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ชนบท  
หรอืห่างไกลอาจไม่ได้รบัการฝึ่กอบรมท่ีจําเป็น ประเด็นนีเ้กิดขึน้ทัง้ในอาเซยีนและภูมภิาคอืน่ ๆ  ด้วยเชน่เดียวกัน9  

ผู้เขา้รว่มอธบิายวา่ผูป้ฏบัิตงิานมแีนวโนม้ทีจ่ะสบายใจมากกวา่ทีจ่ะสัง่ฟอ้งตามประมวลกฎหมายอาญา แทนทีจ่ะ
ไมส่ัง่ฟอ้งบนพืน้ฐานของกฎหมายต่อตา้นการค้ามนษุย ์อกีหนึง่ความท้าทายทีมี่การกล่าวถงึคอืขอ้เทจ็จรงิวา่การ
ไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนั้นขัดต่อหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ 
บทบาทของพนกังานอยัการคอืการดําเนนิคด ีประเดน็เดยีวกนัถกูหยบิยกขึน้เกีย่วกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืง
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการระบุการละเมิดต่อกฎหมายเข้าเมือง ไม่ใช่การคัดแยกผู้เสียหายจากคดีอุกฉกรรจ์ แม้จะมี
บทบัญญัติว่าด้วยหลักการไม่ลงโทษอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังคงมีความจําเป็นในการทําให้ผู้ปฏิบัติ
งานด้านยุติธรรมทางอาญามองเห็นบุคคลหน่ึงเป็นผู้เสียหายแทนท่ีจะเป็นอาชญากร10 ความท้าทายที่เกี่ยวข้อง
จึงเกิดขึ้นจากการประเมินผลงานที่วัดจากการสั่งลงโทษแทนที่จะเป็นการหลีกเลีย่งไม่สั่งลงโทษ ฉะนั้นจึงจําเป็น
ต้องพิจารณาว่าจะจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานนําเอาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ได้อย่างไร และจะหลีกหลี่ยงข้อกล่าวหาว่า

ละเลยต่อหน้าที่ได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกที่จะไม่ดําเนินคดี 

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

เมื่อใดไม่ควรนำาหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ: มีความกังวลว่าอาจมีการใช้หลักการไม่ลงโทษในทางที่ผิด 
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการถูกค้ามนุษย์ของบุคคลเหล่านั้น 
หรอือาจนําไปใชอ้ย่างผิด ๆ  เพือ่คุม้ครองผูท้ีไ่ม่ได้เป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูเ้ข้าร่วมบางส่วนยังกล่าวถึงมุม
มองวา่ควรปอ้งกนัไมใ่หม้กีารนําหลกัการนีไ้ปใชเ้พ่ือคุม้ครองผู้เสยีหายท่ีกระทําความผดิซ้ําหรอืกระทําเปน็กจิวตัร 

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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ความกังวลเหล่านีส้ะท้อนถึงความสําคัญอยา่งยิง่ยวดของการเพ่ิมศักยภาพในการต่อตา้นการค้ามนษุยข์องผู้ปฏิบตัิ
งานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ. 

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

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

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

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

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.



9 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ในบางบริบทซึง่รวมถึงการ “บุกจับ” อาจส่งผลเลวร้ายต่อการคดัแยก: การคัดแยกผิดพลาดเกิดขึน้ได้ระหว่าง
การปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีบั่งคบัใชก้ฎหมายในสถานท่ีอยูอ่าศยัและทํางานของผู้ทีถ่กูคา้มนษุย ์หรอืเมือ่บคุคล
ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่กลับถูกเอาผิดทางอาญา13

มีการพูดถึงความผิดพลาดในการคัดแยกผู้เสียหายระหว่าง “การบุกจับ” ในสถานที่ค้าบริการทางเพศ นอกจาก
นั้น ยังไม่ค่อยมีการคัดแยกผู้เสียหายในกระบวนการบริหารจัดการการเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจปฏิบัติต่อผู้
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
ออ่นให้กบัผูป้ฏิบัตงิานในทุกระดับของการตอบโต้เชงิยตุธิรรมทางอาญา ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร้างความเขา้ใจนิยาม
ของการค้ามนุษย์ และผลกระทบซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์ต่อทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  
โดยเฉพาะความเข้าใจในการใช้วิธีการแอบแฝ่งของผู้ค้ามนุษย์และการไม่จําเป็นต้องใช้ความยินยอม (consent) 
หากมีการใช้วิธีการ ซ่ึงได้รับการเน้นยํ้าว่าเป็นกุญแจสําคัญของการคัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จําเปน็ตอ้งใช้กระบวนการคดักรองอยา่งจรงิจงัในชัน้แรกท่ีดชันชีีว้ดัระบถุงึผูท่ี้อาจเปน็ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์  
ยังมีการเน้นว่าการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOP) รวมถึงล่ามที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ และแนวทางทีเ่น้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายซึ่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในเชงิรกุเพือ่เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้ระบวนการคดักรอง เปน็สิง่จําเปน็ตอ่การคดัแยกผู้ทีอ่าจเปน็ผู้เสยีหายออก
จากแรงงานต่างด้าวแบบไม่ปกติ ผู้ปฏิบัติงานยํ้าถึงความสาํคัญของการสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็น 
ผู้เสียหายจนกว่าจะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการดําเนินคดี อายุก็อาจสร้างความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่ถูกดําเนินคดีในฐานะผู้กระทําความผิดหรือได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายได้ ในทํานองเดียวกัน  

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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ยงัมกีารช้ีวา่การสนันษิฐานเอาไวก้อ่นวา่บุคคลนัน้เปน็ผูเ้ยาวจ์นกวา่จะระบอุายแุทจ้รงิไดเ้ปน็อกีวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีไ่ด้
รับการยอมรับว่าช่วยคุ้มครองเด็กจากการลงโทษได้

การไม่ลงโทษผูเ้สียหายและการคุม้ครองเป็นกญุแจสู่การคัดแยกผูเ้สียหาย: การคดัแยกผู้เสยีหายไมเ่พยีงสําคัญ
ต่อการไม่ลงโทษเท่านัน้ แต่การไม่ลงโทษยังช่วยเหลือในการคัดแยกผู้เสียได้เช่นเดียวกัน เมื่อผู้เสียหายถูกปฏิบัติ
เหมือนผูก้ระทําความผิด กอ็าจไม่ขอความช่วยเหลือหรือสือ่สารกับเจ้าหนา้ทีต่ํารวจอีกตอ่ไป ในทางกลับกนั หาก
ผู้เสียหายได้รับการปฏิบัติต่อและคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายแทนที่จะเป็นผู้กระทําความผิด และได้รับการแจ้ง
สทิธทิีจ่ะไม่ตอ้งรับการลงโทษจากการกระทําความผดิทีเ่กดิขึน้ระหว่างการคา้มนุษย ์พวกเขาจะมีแนวโน้มสงูกว่า
ที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเอื้อต่อการคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเป็นจริงเช่นนี้เน้นความ
สําคัญของแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายที่อยู่บนพืน้ฐานของสิทธิ สิง่ทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นจริง
ดงักลา่วคอืเมือ่ผูเ้ขา้รว่มระบุวา่ความทา้ทายหลกัของการคัดแยกผู้เสียหายคอืผูเ้สยีหายหลายรายอาจไมต่อ้งการ
ไดร้บัการคดัแยกใหเ้ปน็ผูเ้สยีหายเนือ่งจากไมต่อ้งการใหค้วามรว่มมอืกบัทางการหรอืเขา้ไปอยูใ่นสถานพกัพงิ หาก
ผูเ้สียหายมคีวามประสงคท่ี์จะไดร้บัการปฏิบตัเิหมอืนเปน็ผูก้ระทําความผิด 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

การใช้บทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดเพื่อเอาผิดกับผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศ:  
มคีวามกงัวลเร่ืองบทบญัญตัติอ่ตา้นการคา้มนษุยท์ีถ่กูนํามาใชใ้นทางทีผ่ดิเพือ่ดําเนนิคดกีบัผูห้ญงิในอตุสาหกรรม
ทางเพศ อนัรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผูท้ีอ่าจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทา่มกลางคนกลุ่มนี ้โดยอาจเป็นความ
ผดิจากการค้ามนุษย์ ซึง่ส่งผลให้มกีารลงโทษ ต้ังแต่การสัง่ปรับไปจนถึงการกักตัวหรือการส่งตัวกลับประเทศ หรือ

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



11 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

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
ของความรับผิดทางอาญามีความสําคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กด้วยเช่นกัน และการลงโทษ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กเหล่านั้น จึงอาจจําเป็นต้องเพิ่มอายุขึ้น

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

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

ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะถูกดำาเนินคดีจากความผิดเกีย่วกับยาเสพติด: ผูเ้ขา้รว่มอภปิราย
ถึงความเสี่ยงที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะถูกดําเนินคดีจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นับตั้งแต่ความผิด
ลหโุทษไปจนถึงความผิดอุกฉกรรจ์ทีน่ําไปสูก่ารลงโทษขัน้รุนแรง มคีวามกังวลเกีย่วกับการใชแ้นวทางความรับผิด
อย่างเข้มงวดกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภูมิภาคนี้ และผลกระทบรุนแรงที่ “สงครามยาเสพติด”  
ก่อให้เกิดต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จุดนี้มีการเน้นว่าแม้ผูป้ฏิบัติงานอาจเต็มใจใช้หลักการไม่ลงโทษ 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 และการปฏบิตังิานตลอดทัง้กระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยมกีารเสนอแนวทางใหแ้ตล่ะ
ข้อเสนอแนะในส่วนที่สามของการศึกษาชิ้นนี้ 
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การคัดแยกและการสืบสวนสอบสวน 
1. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีแ่นวหน้าในการคัดแยกผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออก

จากบุคคลที่พวกเขาได้พบในฐานะผู้กระทําความผิด
2. เสริมสร้างความเข้าใจของฝ่่ายบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมวิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้และผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย
3. ท้าทายความเชื่อผิด ๆ และข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้เสียจากการค้ามนุษย์ “ในอุดมคติ” หรือ “ที่

ควรจะเป็น” 
4. สร้างหลักประกันว่าว่ามีการส่งต่อผู้กระทําความผิดที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปคัด

กรองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างความผิดของผู้กระทําความผิดที่อาจเป็นผูเ้สียหายและการกระ

ทําของผู้ที่อาจเป็นผู้ค้ามนุษย์ในเชิงรุก

การจับกุมและตั้งข้อหา

6. สร้างหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
แนวหน้าเข้าใจผลกระทบของการ
จับกุมต่อผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์และต่อการตอบโต้ทาง
ยุติธรรมทางอาญาต่อการค้า
มนุษย์

7. สร้างหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
แนวหน้าเข้าใจดุลยพินิจของตน
และเข้าใจว่าควรใช้มันอย่างไร 

8. สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายใช้หลักการไม่ลงโทษ  

9. สร้างหลักประกันว่าการเจ้าหน้าที่
จับกุมเข้าใจพันธกรณีของตนต่อผู้
ที่ถูกจับกุม  

การดำาเนินคดี

10. แก้ไขบทบัญญัติเพือ่ลดความเสีย่งของการดําเนินคดี
อย่างไม่เหมาะสมกับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์

11. สร้างหลักประกันว่าการตัดสินใจใด ๆ เพื่อดําเนินคดีกับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกิดขึน้หลังจากกระบวนการ
คัดแยกอย่างเป็นทางการและมีการอธิบายไว้อย่าง
ชัดเจน

12. ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะผูเ้สียหายและการไม่
ดําเนินคดีมีความชัดเจน

13. สร้างหลักประกันว่าพนักงานอัยการเข้าใจดุลยพินิจของ
ตนและเข้าใจว่าควรใช้มันอย่างไร

14. จัดการฝ่ึกอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์ให้พนักงานอัยการ 
โดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีกับ
ความผิดที่มักพบว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้
กระทํา 

15. เสริมสร้างความเข้าใจว่าความยินยอมของผูเ้สียหายใน
การค้ามนุษย์ไม่สําคัญต่อการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ 
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การป้องกันทางกฎหมาย

16. ร่างหรือแก้ไขบทบัญญัติเพื่อออกข้อกําหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจนเพือ่ให้หลักการไม่ลงโทษมี
ผลบังคับใช้ โดยให้ครอบคลุมผู้เสียหายทั้งหมดจากความผิดทุกรูปแบบ

17. จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานว่าจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความผิดของผู้
เสียหายและการค้ามนุษย์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างไร

18. จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการใช้
ข้อต่อสู้ทั่วไปสําหรับผู้เสียหายทีก่ระทําความผิดอันเป็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์

19. สร้างหลักประกันว่าภาระการพิสูจน์เป็นของรัฐ ไม่ใช่ผูเ้สียหาย 

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
ประวัติอาชญากรรมของผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์

26. ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่ผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญ
ในการลบประวัติความผิด
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หลกัการไมล่งโทษกําหนดวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กูดําเนนิคดหีรอืลงโทษจากการกระทําผดิกฎหมาย
อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ โดยหลักการนี้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนใน อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กปี 2015 (ASEAN Convention against Trafficking in Persons; ACTIP)  
ที่ภาคีสมาชิกอาเซียนท้ังหมดสิบประเทศได้ให้สัตยาบันไว้ โดยข้อที่ 14(7) เสนอให้รัฐภาคีต้องพิจารณาไม่ให ้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระทําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ 
ค้ามนุษย์โดยตรง หลักการไม่ลงโทษนี้ไม่ได้ให้ความคุ้มกันอย่างสิ้นเชิง (blanket immunity) จากอาชญากรรม
ที่พวกเขาก่อขึ้นโดยมีเจตนาทางอาญา18 ตรงกันข้าม มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์จะไม่ถูกจับกุม ตั้งข้อหา กักขัง ดําเนินคดี รับโทษหรือหรือถูกลงโทษอย่างหนึง่อย่างใดจากการกระทํา
ผิดกฎหมายที่พวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอันเป็นผลมาจากการถูกค้ามนุษย์19 

หลักการไม่ลงโทษเป็นองค์ประกอบหลักของแนวทางที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนในการรับมือกับการ 
ค้ามนุษย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการรักษาสิทธิของผู้เสียหายไปตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงรวมถึง
การรับประกันการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองผู้เสียหายจากบาดแผลทางจิตใจและการถูกทําให้ตก 
เป็นผู้เสียหายซํ้า (secondary victimization)20ในแง่นี้ หลักการไม่ลงโทษจึงเป็นหัวใจหลักของแนวทางที่คํานึง
ถึงบาดแผลทางจิตใจและมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ทั้งยังสําคัญย่ิงต่อการปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา 
เพือ่ตอ่ตา้นผู้คา้มนษุย์21 เมือ่ผูเ้สยีหายถกูจบักมุและดําเนนิคดจีากอาชญากรรมทีพ่วกเขากอ่ขึน้อนัเปน็ผลมาจาก
การค้ามนุษย์ ความเชือ่ใจทีพ่วกเขามีตอ่เจา้หน้าทีผู่มี้อํานาจจะถูกทําลาย ทําให้พวกเขามีแนวโน้มทีจ่ะไม่ให้ความ
ร่วมมือ22 อย่างไรก็ตาม นี่ยังคงเป็นเหตุผลรองสําหรับการไม่ลงโทษผู้เสียหาย เหตุผลหลักคือพวกเขาไม่มีความ
รับผิดชอบทางอาญานั่นเอง23

หลักการไม่ลงโทษได้รับความสนใจมากข้ึนช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ 
(Special Rapporteur on Trafficking in Persons ) ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้อย่างยิ่ง24  
ขณะที่กลุ่มประสานงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (Inter-Agency Coordination Group 

18 Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Trafficking and Human Rights (OHCHR), p.133

19 ดูตัวอย่าง เช่น Non-punishment of victims of trafficking: Issue Brief No. 8 (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in 
Persons, 2020); Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with 
regard to victims of trafficking” (OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 
Vienna, 2013), para. 10; 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) p.310

20 Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach (OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, 
UN Women and ILO, 2011) 35; United Nations Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for the Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime (United Nations, Vienna, 2020) 48.

21 UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Working Group on Trafficking 
in Persons, Non-Punishment and Non-Prosecution of Victims of Trafficking in Persons: Administrative and Judicial approaches to Offences 
Committed in the Process of Such Trafficking, UN Doc CTOC/COP/WG.4/2010/4 (9 December 2009) 2–3, paras 5–6.  

22 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. 29.

23 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) p.317

24 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); The Importance of implementing the non-punishment provision: 
the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 
United Nations, Geneva, 30 July 2020.
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against Trafficking; ICAT) ยกให้เรื่องนี้เป็นหัวข้อเอกสารสรุปประเด็น25 องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความ
ร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe; OSCE) ได้เผยแพร่งานวิจัยชิ้น
สําคัญว่าด้วยการไม่ลงโทษในปี 201326 มีการพิจารณาการไม่ลงโทษในรายงานรายประเทศของคณะผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านกิจกรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Group of Expert on Action against Trafficking in Human Beings; 
GRETA) และรายงานการค้ามนุษย์ประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านัน้ ในปี 2021 
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights) ยงัมีคําตัดสินครัง้สําคัญทีย่นืยันวา่รัฐบาลไม่ควร
ดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์27 

การวิจัยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ญัญัตกิฎหมาย ผูว้างนโยบาย และผูป้ฏิบัตงิานยุตธิรรมทางอาญา ทัง้นีเ้พือ่เสริมสร้างองคค์วามรูแ้ละสนับสนนุ
ความพยายามในการนําหลักการไม่ลงโทษนี้ไปใช้ในการทํางาน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสามส่วน ดังนี้

• ส่วนที่ 1 ให้รายละเอียดทีม่าของหลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย  
• ส่วนที่ 2 ศึกษาการนําหลักการนี้ไปใช้ในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติของรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน 
• ส่วนที่ 3 ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางสู่การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ตลอดทัง้กระบวนการยุติธรรมทาง 
   อาญา 

ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาครั้งนี้ใช้การสํารวจเนื้อหาข้อมูลจากภูมิภาคอาเซียนและสถานที่ต่าง ๆ  รวมไปถึงการ
อภิปรายแบบโต๊ะกลม 12 ครั้งใน 6 ประเทศ (ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม สปป. ลาว ไทย และอินโดนีเซีย) โดย
ใช้เครือ่งมืออํานวยความสะดวก (Facilitation Tool) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้และนําไปปรับใช้ตามบริบท
ของแตล่ะประเทศ (ดภูาคผนวก 2) การประชมุเพือ่หารอืเหลา่นีป้ระกอบดว้ยผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 196 คน ประกอบ
ด้วยตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ 122 คนและนอกภาครัฐ 74 คน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสี่ท่านยังเขียน
แสดงความคิดเหน็หรอืรว่มวงพดูคณุเชงิลกึในหวัข้อนีด้ว้ย การศกึษาครัง้นีย้งัไดป้ระโยชนจ์ากการทีผู้่เขยีนเขา้รว่ม
ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ28 

25 Non-punishment of victims of trafficking: Issue Brief No. 8 (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, 2020)

26 Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to 
victims of trafficking” (OSCE Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Vienna, 2013)

27 V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human Rights, 16 February 
2021 .

28 ผู้เขียนเป็นท้ังผู้เข้าร่วมและผู้ดําเนินรายการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหารือซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2021 โดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก เพ่ือเสนอข้อมูลให้รายงานพิเศษหัวข้อ 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). ผู้เขียนยังเข้าร่วมในงานเสวนาโต๊ะกลมในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนคร้ังท่ี 47 วันท่ี 30 มิถุนายน 2021 เวลา 13:00 – 14:30 CET ซ่ึงจัดโดย 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/. ผู้เขียนขอขอบพระคุณโอกาสในการรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกระดับโลกเหล่าน้ีมา ณ  ท่ีน้ี

50% 50%
ชาย หญิง

เพศของผู้เข้าร่วม

39% 61%
องค์กรนอกภาครัฐ องค์กรภาครัฐ

ภูมิหลังของผู้เข้าร่วม
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ข้อจำากัดในการวิจัย: มีความขาดแคลนงานวิจัยและหลักกฎหมายว่าด้วยการตีความและนําหลักการไม่ลงโทษ 
ไปใช้ในอาเซียน และยิ่งเก็บข้อมูลได้น้อยจากกลุ่มประเทศที่ไม่มีการอภิปรายโต๊ะกลม ข้อจํากัดเชิงปฏิบัติในการ
วิจัยน้ีเก่ียวข้องกับการที่ผู้วิจัยไม่สามารถปรึกษาหารือกับผู้เข้าร่วมได้แบบตัวต่อตัว (in-person) เนื่องจากมี 
ข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างการแพร่ระบาดซึ่งอาจส่งผลต่อข้อค้นพบได้ การอภิปรายออนไลน์มักขาด
บรรยากาศทีเ่ปดิเผยและผอ่นคลายเมือ่เทยีบกบัการพบกนัตวัตอ่ตวั อยา่งไรกต็าม ผู้เขา้รว่มการอภปิรายทัง้แบบ
ออนไลน์และผสมผสาน (hybrid) ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ขอ้จํากัดอืน่ ๆ  เกีย่วข้อง
กับธรรมชาติของหลักการไม่ลงโทษและการนําหลักการนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีการเก็บและบันทึก
ขอ้มลูเมือ่เจา้หนา้ท่ีสบืสวนสอบสวนใช้ดลุยพนิจิไมต้ั่งขอ้หา หรอืพนกังานอยัการใชด้ลุยพนิจิไมดํ่าเนนิคดี29 บางที
จดุบอดสําคัญของการศกึษาครัง้นีอ้าจเป็นเรือ่งของผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ียังไมถ่กูคัดแยก เรายังคงไม่ทราบ
จํานวนแท้จริงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกคุมขังทั่วภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งในที่อื่น ๆ 

หมายเหตุเรื่องศัพท์เฉพาะ: อาจทําความเข้าใจ “การไม่ลงโทษ (non-punishment)” ได้แบบกว้างหรือแคบ 
หากมองอยา่งกวา้ง ๆ  หลกัการน้ีอาจนําไปใชเ้พือ่คุม้ครองผูเ้สียหายจากการลงโทษทกุรปูแบบ ซึง่รวมถงึการกกัตวั
และการเนรเทศ (deportation) และการปฏิบัติในแบบที่อาจเทียบเท่าได้กับ “การลงโทษ” ซึง่รวมถึงการวางฅ
ข้อกําหนดให้รับบริการคุ้มครองและความช่วยเหลือที่ผู้เสียหายไม่ต้องการ30 เพื่อจุดประสงงค์ของการศึกษานี้  
จะตีความการไม่ลงโทษอย่างแคบเพื่อกล่าวถึงการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการลงโทษ 
โดยระบบยุติธรรมทางอาญาผ่านการจับกุม ดําเนินคดี ตัดสินว่ามีความผิด และการพิพากษาลงโทษ

หมายเหตุเรือ่งขอบเขต: เกิดความอยุติธรรมร้ายแรงที่อ้างว่าทําเพื่อการ “ต่อต้านการค้ามนุษย์” ไปทั่วโลก โดย
เฉพาะเม่ือกรอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิทางสังคม และสิทธิแรงงานยังไม่เพียงพอ การนํากรอบความ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไปใช้อย่างผิด ๆ ทําให้เกิดการคัดแยก “ผู้กระทําความผิด” 
และ “ผู้เสียหาย” ที่ผิดพลาดตามไปด้วย ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ถูกตีตราและลงโทษ
ทางอาญา โดยอาจเหน็ไดช้ดัเจนท่ีสดุในการบกุเขา้ตรวจคน้สถานทีท่ํางานซ่ึงอาจสง่ผลใหค้นถกูคดัแยกหรอืไมถ่กู
คัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยที่พวกเขาไม่ยินยอม ขณะเดียวกัน ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่
ได้รับการคัดแยกจะมีความผิดทางอาญาในฐานะ “โสเภณี” “แรงงานผิดกฎหมาย” “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” 
หรือแม้กระทั่งในฐานะผู้ค้ามนุษย์ (ดูกล่องข้อมูลที่ 8)31  เราจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมเหล่านี้อย่าง
เร่งด่วนเพื่อตอบโต้ต่อการค้ามนุษย์โดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  
ทวา่ประเด็นนีโ้ดยรวมแล้วอยูน่อกเหนือขอบเขตของการศึกษาในคร้ังนีซ่ึ้งไม่ไดศ้กึษาการทําให้ผู้ทีไ่ม่ใชผู้่เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มีความผิดทางอาญา การศึกษานี้พิจารณาการทําให้ผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความ
ผิดทางอาญาตามที่นิยามไว้ในข้อที่ 3 ของ พิธีสารเพือ่ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Protocol to Prevent, 

29 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 38.

30 “การลงโทษ” บางรูปแบบที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญ ในการศึกษาของ McAdam, M. ในหัวข้อ  Freedom of movement of persons 
identified as victims of human trafficking: An analysis of law, policy and practice in the ASEAN region (ASEAN-ACT, 2021)

31 ดูตัวอย่าง เช่น Sex Workers organising for change: Self-representation, community mobilisation, and working conditions (Global 
Alliance Against Trafficking Traffic in Women (GAATW, 2018); A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures 
on Sex Workers (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, 2019); From vulnerability to resilience: sex workers 
organising to end exploitation (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, May 2021); Collateral Damage: The 
Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World (GAATW, 2007).
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Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime; Trafficking Protocol)  
และข้อที่ 2 ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (the ASEAN 
Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children; ACTIP)

กล่องข้อมูลที่ 1: นิยามของ “การค้ามนุษย์” กล่องข้อมูลที่ 1: นิยามของ “การค้ามนุษย์”     

(ก) ให้ “การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ ซึง่บุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กําลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อํานาจโดยไม่ชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเส่ียงภัยจากการค้า
มนษุย์โดยไม่ชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพือ่ให้ได้มาซึง่ความยินยอมของบุคคล ผู้มอีํานาจ
ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึง
การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การ
ทําให้ตกอยู่ใต้ภาวะจํายอม  หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 

(ข) ให้ถอืวา่ไมส่ามารถยกความยินยอมของผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยท์ีใ่หก้บัการแสวงประโยชน์โดยเจตนา
ดังที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก)

(ค) ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึง่เด็กเพือ่ความ มุง่ประสงค์
ในการแสวงประโยชน์เป็น “การค้ามนุษย์” แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้

(ง) เด็ก หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อที่ 3 ของพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพ่ิมเติม
อนสุญัญาสหประชาชาติเพือ่ต่อตา้นอาชญากรรมข้ามชาติ (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime; Trafficking Protocol); ข้อที่ 2 ของอนุสัญญา
อาเซยีนวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคา้มนษุยโ์ดยเฉพาะสตรแีละเดก็ (the ASEAN Convention on Trafficking 
in Persons, Especially Women and Children; ACTIP)
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1.1 กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ 

หลกัการไมล่งโทษไมไ่ดป้รากฏอยา่งชดัเจนในพธิสีารเพ่ือปอ้งกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children; Trafficking Protocol) หรอือนสุญัญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมทีจั่ดต้ังในลกัษณะ
องค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime; UNTOC) อย่างไรก็ตาม 
มีความเข้าใจอย่างแพร่หลายมากข้ึนว่าหลักการนี้เป็นองค์ประกอบหลักของพันธกรณีของรัฐในการให้ความ
คุ้มครอง32

หลักการนีป้รากฏอย่างชัดเจนในตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (soft law instruments) ต่าง ๆ รวม
ถึงข้อเสนอแนะหลักการและแนวปฏิบัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights; OHCHR) (UN 
Doc. E/2002/68/Add.1) ซึ่งข้อ 7 ระบุไว้ว่า 

ผู้ถูกค้ามนุษย์จะต้องไม่ถูกกักตัว ตัง้ข้อหา หรือดําเนินคดีอันเนื่องมาจากการการเข้า
เมืองหรือพํานักโดยมิชอบด้วยกฎหมายในประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง 
หรือจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายภายในขอบเขตทีก่ารมีสว่นร่วมนัน้เป็น
ผลโดยตรงของสถานการณ์ของพวกเขาในฐานะผู้ถูกค้ามนุษย์ 

มกีารอภปิรายเชงิลกึในระดบันานาชาติหลายคร้ังเพือ่เสริมความเข้าใจและการนําหลักการไมล่งโทษไปใช ้รวมถงึ
คณะทํางานด้านการค้ามนุษย์ (Working Group on Trafficking in Persons) ซึง่ตัง้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการอนุวัติ
พิธีสารค้ามนุษย์ (Trafficking Protocol)  ระหว่างการประชุมครั้งแรกในปี 2009 ทางคณะทํางานฯแนะนําให้รัฐ
ภาคี: 

(ก) วางวิธีีดำาเนินการที่ี�เหมาะสมเพ่ื่�อคััดแยกผูู้�เสียหายจากการคั�ามนุษย์และเพื่่�อ
สนับสนุนผูู้�เสียหาย; และ (ข) พื่ิจารณาไม่ลงโที่ษหร่อดำาเนินคัดีกับผูู้�เสียหายจากการ
คั�ามนษุยโ์ดยให�สอดคัล�องกบักฎหมายในประเที่ศนั�น หากพื่วกเขากระที่ำาผิู้ดกฎหมาย
อันเป็นผู้ลโดยตรงจากสถานการณ์ของพื่วกเขาในฐานะผูู้�ถูกคั�ามนุษย์ หร่อหากพื่วก
เขาถูกบังคัับให�กระที่ำาคัวามผู้ิดดังกล่าว33

คณะทํางานได้แสดง “มุมมองแตกต่างกันอย่างยิ่ง” ในทีป่ระชุมปี 2010 จน “ไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็น
เรือ่งขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่ดว้ยการไมด่ําเนนิคดีทีเ่คยเหน็พอ้งกนัในการประชมุคร้ังแรก”34 ตวัแทนจํานวนหนึง่
ไม่สนับสนุนการตัดสินใจนําข้อเสนอแนะนั้นมากล่าวถึงซ้ําในฐานะผลลัพธ์ของการประชุมครั้งท่ีสอง แม้สุดท้าย
จะถูกพูดถึงอีกครั้งในรายงานก็ตาม พร้อมกับระบุว่าบทบัญญัติว่าด้วยการไม่ลงโทษจะต้องมีการกําหนดไว้อย่าง

32 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.

33 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (14–15 April 2009), 
UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2009/2, 21 April 2009, para 12.

34 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (27-29 January 
2010), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/6, 16 February 2010, para 109.
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ชัดเจน35 ไม่ว่าจะในกฎหมาย แนวทาง ส่วนอารัมภบท (preamble) หรือตราสารอื่นภายในประเทศ  
ทว่ากลับไม่มีการพูดถึงประเด็นน้ีในที่ประชุมของคณะทํางานในเวลาต่อมาจนกระทั่งถึงการประชุมคร้ังที่ 8 ซึ่ง
แนะนําว่ารัฐภาคีสมาชิก

พิจารณาไม่ลงโทษหรือดําเนินคดีกับผู้ที่ถูกค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากการกระทําผิด
กฎหมายซึ่งเป็นผลโดยตรงของสถานการณ์ที่บุคคลนั้นตกเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์หรือใน
กรณีที่ถูกบังคับให้กระทํากิจกรรมผิดกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ดุลยพินิจของพนักงานอัยการ (prosecutorial discretion) ในประเทศนั้น ๆ36

ข้อเสนอแนะนั้นมีการกล่าวถึง “ดุลยพินิจของอัยการ” เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่เคยมีการกล่าวถึงในรายงานเล่ม 
ก่อน ๆ ทั้งยังแสดงถึงสองแนวทางที่เป็นตัวเชื่อมการกระทําความผิดของผู้เสียหายและสถานการณ์ค้ามนุษย ์
ของพวกเขา นัน่คอืแนวทางแบบเป็นสาเหต ุ(causation) และแนวทางแบบบังคบั (compulsion) (ดูรายละเอยีด
ของแบบจําลองทัง้สองได้ทีห่นา้ 35) โดยมีการยกรูปแบบท่ีสองข้ึนพูดถงึในการประชุมคร้ังท่ี 9 ซ่ึงทางคณะทํางาน
เสนอต่อที่ประชุมสมัชชารัฐภาคี (Conference of Parties) ว่าประเด็นนี้มีความสําคัญเร่งด่วน โดยกล่าวถึง  
“แนวปฏิบัติว่าด้วยประเด็นเรื่องการตอบสนองเชิงยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมต่อผู้เสียหายที่ถูกบีบบังคับให้
กระทําความผิดอันเป็นผลมาจากการที่พวกเขาถูกค้ามนุษย์”37 

หวัขอ้เร่ืองการไมล่งโทษยงัเปน็วาระเฉพาะในการประชุมครัง้ท่ี 10 ของคณะทํางานในป ี2020 โดยเอกสารอธบิาย
ความเปน็มาซึง่จดัทําโดยสํานักเลขาธกิารแหง่สหประชาชาติ (the Secretariat) เพ่ือสนบัสนนุการอภิปรายเหล่า
นัน้ยงับนัทกึวา่แมจ้ะมคีวามพยายามคอ่นขา้งมากในการนําหลักการน้ีไปปฏบิตั ิทวา่การปฏบิติัยงัคงไมส่ม่ําเสมอ38 
ระหว่างการอภปิราย ตวัแทนจํานวนหน่ึงช้ีถงึความทา้ทายในการตดัสนิวา่ผูเ้สยีหายถกูบงัคบัหรอืไม ่ท้ังยงัหยบิยก
ประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับการกําหนดให้การลบประวัติ
อาชญากรรมของผูเ้สยีหายเปน็เงือ่นไขทีต่อ้งกระทํากอ่นการบําบดัฟ้�นฟแูละกลบัคนืสู่สงัคม และยงัมคีวามจําเปน็
ในการนําหลักการนี้ไปใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของการสืบสวนไปจนตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”39

ยิ่งไปกวา่นัน้ มติของการประชมุสมชัชารัฐภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตเิพื่อตอ่ตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร (UN Convention against Transnational Organized Crime) กําหนดว่ารัฐควร:

พิจารณาการกําหนดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ถูกลงโทษหรือดําเนินคดี 
อย่างไม่เหมาะสมจากการกระทําความผิดที่เป็นผลโดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์ โดย

35 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (27-29 January 
2010), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2010/6, 16 February 2010, paragraphs 50, 51.

36 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (18 July 2018), UN 
Doc. CTOC/COP/WG.4/2018/3, 16 February 2010, para 7(c).

37 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (9 to 11 September 
2019), UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2018/3, 25 September 2019, para 4, recommendation 17(b).

38 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 2.

39 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, paragraphs 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.
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ให้สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ และหากเหมาะสม ช่วยให้เข้าถึงการเยียวยาหาก
พวกเขาถกูลงโทษหรอืดําเนนิคดจีากการกระทํานัน้ และบญัญติักฎหมาย แนวปฏบิตัิ 
หรือนโยบายภายในประเทศที่รับหลักการเหล่านี้มาใช้อย่างสอดคล้องกัน40

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (The Security Council) เรียกร้องให้รัฐไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน41 ขณะที่คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็ก (The Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women and Children) ได้เรียกร้องให้นําหลักการนี้ไปใช้
กับผู้เสียหายทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติ42  นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Council Resolution) ฉบับที ่44/4 ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ (Special Rapporteur on 
Trafficking in Persons) Siobhán Mullally ส่งรายงานว่าด้วยการอนุวัติการไม่ลงโทษต่อการประชุมครั้งที ่47 
ของคณะมนตรีสทิธมินษุยชน โดยอธิบายวา่การไม่ลงโทษคือเสาหลักของพันธกรณีของรฐัในการให้ความคุม้ครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์43  ปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลกของ
สหประชาชาติเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 2021 (2021 Political Declaration on the Implementation 
of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons) เน้นยํ้าความมุ่งมั่น
ที่จะนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง หรือ
การเข้าเมืองผิดกฎหมายทีพ่วกเขาถูกบังคับให้ต้องมีส่วนพัวพันอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์44

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับโดยเฉพาะ ข้อ 4(2) ของพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที ่29 (Protocol to the Forced Labour Convention No. 29) กําหนดว่า:

รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีสิทธิที่
จะไม่สั่งดําเนินคดีหรือสั่งให้มีการลงโทษผู้เสียหายจากแรงงานบังคับอันเนื่องมาจาก
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผล
โดยตรงจากการตกเปน็แรงงานบงัคบั โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลักการพืน้ฐานของระบบ
กฎหมายภายในรัฐนั้น

ภาษาที่ใช้ในที่นี้กล่าวถึง “กิจกรรมผิดกฎหมาย” โดยเฉพาะ หมายความว่าการคุ้มครองอาจรวมถึงกิจกรรมที่ไม่
เพยีงละเมดิตอ่กฎหมายอาญาแตย่งัรวมถงึกฎหมายปกครอง กฎหมายเข้าเมอืง หรอืบทบญัญติัอืน่ ๆ  ด้วยเชน่กัน 
หลักการไม่ลงโทษยังปรากฏในข้อ 31 ของอนุสัญญาปี 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย (1951 Convention 
Relating to the Status of Refugees) ซึง่หา้มไม่ใหก้ําหนดโทษตามกฎหมายด้วยเหตุการณ์เขา้เมืองผิดกฎหมาย 
หรือการพํานักอยู่อย่างผิดกฎหมาย บทบัญญัตินี้อาจสําคัญต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีใ่ช้สิทธิของตนในการ
ลี้ภัย

การไม่ลงโทษเด็กในกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ 

40 CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1, para. 13, letter g

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

42 ดู Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women 
and girls in the context of global migration, para. 98.  

43 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). ผูู้�เขียนของการศึกษาคัรั�งนี�เป็นผูู้�เชี�ยวชาญที่ี�เป็นทัี่�งผูู้�เข�าร่วมและผูู้�ดำาเนินรายการ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่�อหาร่อซึ�งจัดขึ�นในวันที่ี� 4-5 กุมภาพื่ันธี์ 2021 เพื่่�อรวบรวมเน่�อหาสำาหรับรายงานฉบับนี�

44 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].



241. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

หลกัการและแนวปฏิบตัว่ิาด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ (Recommended Principles and Guidelines 
on Human Rights and Human Trafficking) ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) เสนอการคุ้มครองอย่างชัดเจน
ไม่ให้มีการลงโทษเด็กในแนวปฏิบัติข้อ 8.3 “ทําให้แน่ใจว่าเด็กที่เป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนิน
คดอีาญาหรอืถกูลงโทษจากการกระทําความผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณท์ีพ่วกเขาเปน็ผูถู้กคา้มนษุย”์ หลกัการ
ไม่ลงโทษเด็กยังได้รับการคุ้มครองในแนวปฏิบัติข้อ 2.1 ของยูนิเซฟ (UNICEF) ซึ่งระบุว่า

การทีผู่เ้สยีหายทีเ่ปน็เดก็มสีว่นในการกระทําความผดิไมค่วรทําลายสถานะของบคุคล
นั้นในฐานะเด็กและผู้เสียหาย และสิทธิข้างเคียง (related rights) ท่ีจะได้รับการ
คุ้มครองพิเศษ45 

อีกประการหนึ่งที่สําคัญต่อการไม่ลงโทษเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ข้อ 37(ข) ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child; CRC) ซึง่กําหนดว่า “การจับกุม กักขัง หรือจําคุก
เด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาสั้นที่สุดอย่างเหมาะ
สม”46 ด้วยเหตุน้ี การกําหนดความผิดทางอาญาแก่เด็กจึงไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการไม่ลงโทษ  
ถือเป็นการฝ่่าฝ่้นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก47 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Committee on the Rights of the Child) กําหนดว่า
ในการพัฒนานโยบายว่าด้วยเด็กที่ไม่มีบิดามารดาติดตามมาด้วย หรือถูกแยกจากบิดามารดา รวมถึงเด็กท่ีเป็น 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์“รฐัควรทําใหแ้นใ่จวา่เดก็เหลา่นัน้จะไมถ่กูลงโทษทางอาญาเพยีงเพราะเขา้เมอืงอยา่ง
ผิดกฎหมาย หรือพํานักอย่างผิดกฎหมายในประเทศ”48 ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations)  
ของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child 
pornography) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ทีอ่อกโดยคณะกรรมการฯ ยํา้ว่าเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ไม่ควรถูกลงโทษ49 
ยูนิเซฟและสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ระบุว่ากฎหมายต้องมีบทบัญญัติเฉพาะที่รับรอง 
ว่าเด็กจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาอันเป็นผลมาจากการถูกค้ามนุษย์ไปสู่อุตสาหกรรมผิดกฎหมาย และจะต้องไม่
ถูกจําคุก กักขัง หรือการลงโทษอื่น ๆ50 

45 Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (Unicef, 2006) 10

46 ข้อ 37(ข) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child; CRC) ยอมรับและเปิดรับการลงนาม การให้สัตยาบัน และการภาคยา
นุวัตรโดยมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (General Assembly resolution) ฉบับที่ 44/25 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 
กันยายน ปี 1990 โดยเป็นไปตามข้อที่ 49 

47 เมื่อเด็กต้องเข้าร่วมในระบบยุติธรรมทางอาญา ข้อ 40 ของ CRC จะเข้ามามีบทบาทเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่ถูกปรักปรํา กล่าวหา หรือได้รับการยอมรับว่า
ละเมิดกฎหมายอาญา จะต้องได้รับการปฏิบัติในแบบที่สอดคล้องกับอายุและสิทธิของเด็กคนนั้น   

48 CRC General Comment 6, paragraph 62.

49 Benyam Dawit Mezmur, สมาชิกคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Committee on the Rights of the Child)  และศาสตราจารย์ด้าน
นิติศาสตร์จาก Dullah Omar Institute, University of the Western Cape ซึ่งพูดคุยถึงหลักการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อ
เสริมการประชุมกับคณะมนตรีสิทธิมนุษย์ชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่  47 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021, 13:00 – 14:30 CET. จากบันทึกของผู้เขียน 

50 Combating Child Trafficking: Handbook for Parliamentarians No. 9 (Inter-Parliamentary Union and UNICEF, 2005) 34



25 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

1.2 กฎหมายและนโยบายระดับภูมิภาค 

มีการระบุถึงหลักการไม่ลงโทษไว้อย่างชัดเจนในตราสารทางกฎหมายและนโยบายในแอฟริกา อเมริกา ยุโรป 
และเอเชีย รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน

เอเชีย

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (the ASEAN Convention on 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children; ACTIP) ปี 2015 ซึ่งทั้งสิบรัฐภาคีสมาชิก 
ได้ลงนามให้สัตยาบัน มีข้อกําหนดที่ยึดถือหลักการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน โดยข้อ 14(7) ระบุว่า:

ภาคีแตล่ะฝ่า่ยตอ้งพจิารณาไม่ใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนษุย์รบัผดิทางอาญาหรือทาง
ปกครองจากการกระทําทีผิ่ดกฎหมาย หากวา่การกระทําดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการคา้
มนุษย์โดยตรง ท้ังน้ีโดยเป็นไปตามบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายภายในของประเทศนั้น และตามความเหมาะสม 

บทบัญญัติข้อนี้ได้รับการยกย่องว่าแสดงถึงหลักการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน อดีตผู้เสนอรายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ (Special Rapporteur on Trafficking in Persons) เน้นการใช้คําว่า “ไม่ให้” ผู้เสียหาย  
“รับผิดทางอาญา” โดยกล่าวว่า “การเลือกใช้คําที่ชัดเจนเช่นนี้จึงเป็นการตัดความเป็นไปได้ที่จะตีความการไม่
ลงโทษให้เหลือเพียงการลดบทลงโทษเท่านั้น”51 ส่วนคําว่า “ตามความเหมาะสม” และการกําหนดให้รัฐภาคี 
“พิจารณา” ตีความได้ว่าไม่ใช่การบอกเป็นนัยว่ารัฐภาคีสามารถใช้ดุลยพินิจเลือกว่าจะใช้หลักการไม่ลงโทษหรือ
ไม่ แต่ให้ตีความว่ามีความยืดหยุ่นในการพิจารณาว่าจะบรรลุหลักการนั้นได้อย่างไร โดยให้สอดคล้องกับกรอบ
กฎหมายภายในประเทศนัน้ ๆ52 

เอกสารเสริมที่ทําให้อนุสัญญาอาเซียนมีผลบังคับใช้ช่วยให้หลักการนี้มีความกระจ่างมากขึ้น โดยแผนปฏิบัติการ
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Plan of Action Against Trafficking 
in Persons, Especially Women and Children) ระบุไว้ในอนุวรรค (ง) ของวรรค ข ว่ารัฐต้อง:

พจิารณาไมใ่หผู้เ้สยีหายจากการคา้มนษุยรั์บผดิทางอาญาหรอืทางปกครองจากการก
ระทําทีผิ่ดกฎหมาย หากว่าการกระทําดังกล่าวเกีย่วข้องกับการคา้มนุษย์โดยตรง ทัง้นี้
โดยเป็นไปตามบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายภายในของ
ประเทศนั้น และตามความเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนต่อเพศสภาวะในการรับมือกับผู้เสียหายสตรีจากการค้ามนุษย์ (Gender 
Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in Persons) ของคณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children; ACWC) ระบุไว้ (ส่วนที ่3 หัวข้อ 3.6.1) เช่นเดียวกัน

51 The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 5 at [14]

52 ดูบริบทของข้อบัญญัติไม่ลงโทษในอนุสัญญาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Convention against Trafficking in Human Beings) ของคณะมนตรียุโรป 
(European Council), 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) p.317.
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ว่า:
ผู้เสียหายไม่ควรถูกกักขัง ตั้งข้อหา หรือดําเนินคดีจากอาชญากรรมใดที่ก่อขึ้นอัน
เป็นผลโดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์

ขณะที่แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้เชิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้า
มนษุย์ป ี2007 (ASEAN Practitioner Guidelines on Criminal Justice Response to Trafficking in Persons)  
ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ C2 ว่า:

ภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ควรถูกตัง้ข้อหาหรือดําเนิน
คดจีากอาชญากรรมทีก่อ่ขึน้อนัเปน็ผลโดยตรงจากสถานะของบคุคลนัน้ในฐานะผูเ้สยี
หายจากการค้ามนุษย์

กล่องข้อมูลที่ 2: บันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบทวิภาคีระหว่างรัฐภาคีสมาชิกอาเซียนกล่องข้อมูลที่ 2: บันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบทวิภาคีระหว่างรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน  

มีข้อตกลงทวิภาคีจํานวนหนึ่งซึ่งรวมถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐภาคีสมาชิกอาเซียนที่ระบุข้อ
กําหนดว่าด้วยการไม่ลงโทษผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยเ์อาไวอ้ย่างชัดเจน โดยบางฉบับอาจมีผลต่อ
การกระทําความผิดบางประการเท่านั้น หรือมีผลต่อผู้เสียหายบางกรณีแต่ไม่ทั้งหมด และบ่อยครัง้
จะไม่รวมผู้เสียหายทีเ่ป็นผู้ชาย

ภาคีในข้อตกลงทวิภาคี, ปี ข้อจำากัดของบทบัญญัติว่าด้วยการไม่ลงโทษ 

กัมพูชาและเวียดนาม (2005) สําหรับสตรีและเด็กเท่านั้น 

ไทยและเวียดนาม (2008) สําหรับสตรีและเด็กเท่านั้น 

เมียนมาร์และไทย (2009)

เมียนมาร์และจีน (2009)

สปป. ลาวและเวียดนาม (2010)

สปป. ลาวและจีน (2014) สําหรับการเข้าหรือออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย หรือการกระ
ทําความผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์โดยตรง

กัมพูชาและไทย (2014) สําหรับสตรีและเด็กเท่านั้น

สปป. ลาวและไทย (2017) ไม่ได้เจาะจงถึงการไม่ลงโทษโดยเฉพาะแต่กลา่วถึงความยุติธรรม
และการคุ้มครองจากการทําให้ตกเป็นเหยื่อซ้ําในกระบวนการ
ทางกฎหมาย

สปป. ลาวและเวียดนาม (2020) สําหรับการเข้าเมืองผิดกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ในระดับอนุภูมิภาค มีความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษยห์รอืความร่วมมือ COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking) ประกอบ
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ด้วยกัมพูชา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ทัง้นี้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Memorandum of Understanding on Cooperation against 
Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-region) ของความร่วมมอื COMMIT กําหนดใหป้ระเทศ
ภาคีมีพันธกรณีตามวรรคท่ี 16 ในการ “ทําให้มั่นใจว่าผู้เสียหายที่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ไม่ต้องถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมือง (immigration detention) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”53 

แนวปฏิบัติว่าด้วยกลไกการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหาย: แนวปฏิบัติร่วมสําหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงปี 2016 
(Guidelines on Victim Identification and Referral Mechanisms: Common Guidelines for the 
Greater-Mekong Subregion) กําหนดว่า: 

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนินคดีจากการ
ละเมดิกฎหมายการเขา้เมอืงหรือจากกจิกรรมทีมี่สว่นเกีย่วข้องอนัเปน็ผลโดยตรงจาก
สถานการณ์ที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์ หรือถูกกักตัว

อนุสัญญาป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพื่อค้าประเวณีปี 2002 ภายใต้องค์การความร่วมมือ
ในภูมภิาคเอเชยีใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation; SAARC) ยงัไม่มขีอ้กําหนดว่าด้วย
การไม่ลงโทษ

แอฟริกา  

การรณรงค์ความร่วมมือของสหภาพแอฟริกาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (African Union Commission 
Initiative against Trafficking: AU.COMMIT) บรรลุ แผนปฏิบัติงานอัวกาดูกูเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  
โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก (Ouagadougou Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, 
Especially Women and Children) ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบในท่ีประชมุรัฐมนตรวีา่ด้วยการโยกย้ายถิน่ฐานและ
การพัฒนา (Ministerial Conference on Migration and Development) ณ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน  
ปี 2006 โดยแผนปฏิบัติงานนี้เรียกร้องให้รัฐภาคี “ยอมรับมาตรการเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการกําหนดความผิด 
ทางอาญาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ขณะที่ในระดับอนุภูมิภาค แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก 10 ปี (2009-2019) (10 Year SADC Strategic Plan of Action on 
Combating Trafficking in Persons, Especially Women and Children) กําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ 3.1.6. 
ว่า “ผู้เสียหายจะไม่ถูกกําหนดให้มีความผิดทางอาญา (criminalized) จากกิจกรรมที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
อันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์” ทว่าไม่มีแผนปฏิบัติงานเฉพาะใดที่เกี่ยวข้อง 
กบัการไมล่งโทษในอนภุมูภิาคแอฟรกิาตะวนัตกในปฏญิญาประชาคมเศรษฐกจิของประเทศในแอฟรกิาตะวนัตก 
(ECOWAS Declaration) ป ี2001 และ แผนปฏิบตังิานว่า ดว้ยการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กปี 2002-2003 
(Plan of Action on Trafficking in Persons especially Women and Children) นอกเหนือจากการคุม้ครอง
ผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อซํ้า

53 COMMIT Memorandum of Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-region, signed 
on October 29, 2004, by representatives of Governments of the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Lao People’s 
Democratic Republic, the Union of Myanmar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam.
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อเมริกา

องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ยอมรับหลักการไม่ลงโทษในการประชุมหน่วยงาน
ค้ามนุษย์แห่งชาติ (National Authorities on Trafficking in Persons) ครั้งแรก โดยในเอกสารบทสรุป 
และขอ้เสนอแนะ หนว่ยงานคา้มนษุยแ์หง่ชาตเิรยีกรอ้งใหร้ฐัภาคสีมาชกิทําใหแ้นใ่จวา่ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์
จะไม่ถูกดําเนินคดีจากการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมผิดกฎหมายที่เป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์54 บทสรุป 
และข้อเสนอแนะเหล่านั้นได้รับการยืนยันในการประชุมครั้งที่สองในวันที่ 25 ถึง 27 เดือนมีนาคม ปี 2009   
ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายามของคณะทํางานด้านเทคนิคว่าด้วยการดําเนินคดี (Technical Working Group on 
Prosecution) ในการดําเนินคดีอาชญากรรมค้ามนุษย์ การบริหารจัดการความยุติธรรม และยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันส่งผลให้มีการรวมเอาข้อเสนอแนะ 
เพือ่หลกีเลีย่งการกกัตวั การดําเนนิคด ีและการลงโทษผู้เสยีหาย “ภายในขอบเขตท่ีการเขา้รว่มนัน้เปน็ผลโดยตรง
ของการเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์ และภายในขอบเขตทีผู่เ้สยีหายถกูบงัคบัหรอืขม่ขนืใจใหเ้ขา้รว่มในกจิกรรม
นั้น”55 ในการประชุมครั้งที่สาม ได้ข้อสรุปว่าตลอดการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมาย มีขัน้ตอนที่จําเป็นในการ
ทําใหแ้นใ่จวา่ผูเ้สยีหาย “ไมถู่กกําหนดความผดิทางอาญาหรอืถกูทําใหเ้ปน็เหยือ่ซ้ํา โดยตอ้งคํานงึถงึแนวทางฐาน
สิทธิมนุษยชนที่ละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ ช่วงวัย ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ และทักษะอยู่เสมอ”56  
ในการประชุมครั้งที่ 4 ของหน่วยงานค้ามนุษย์แห่งชาติ รัฐภาคีขององค์การรัฐอเมริกันยอมรับ ปฏิญญาระหว่าง
อเมริกาเพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ “ปฏิญญาบราซิลเลีย” (Declaration of Brasilia) ซ่ึงประกาศความสําคัญ
ของ “แนวทางที่ยึดมั่นในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ [ผู้เสียหาย]”57  

54 First Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, Porlamar, Island Margarita, Bolivarian Republic of Venezuela – 14 to 
17 March 2006, Conclusions and Recommendations RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. 1, 26 April 2016, Topic IV Protection and Assistance for 
Victims of Trafficking in Persons, point 7.

55 Second Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, Buenos Aires, Argentina – 25 – 27 March 2009, Conclusions and 
Recommendations RTP-II/doc.5/09 rev. 10, 18 September 2009, point 21.

56 Third Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons, Guatemala City, Guatemala – 15-16 October 2012, Conclusions, RTP-
III/doc.7/12, 16 October 2012, point 4c.

57 Inter-American Declaration against Trafficking in Persons, “Declaration of Brasilia”, Fourth Meeting of National Authorities on 
Trafficking in Persons, Brasilia, Brazil – 5 December 2014, RTP-IV/doc.5/14 rev. 1, paragraph 4.
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กล่องข้อมูลที่ 3: การไม่ลงโทษในรายงานค้ามนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา  กล่องข้อมูลที่ 3: การไม่ลงโทษในรายงานค้ามนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา  

กฎหมายภายในของประเทศสหรฐัอเมรกิามนียัสําคญัต่อความเข้าใจและการนําหลกัการ
ไม่ลงโทษไปใช้ท่ัวโลก “มาตรฐานขัน้ต่ําเพือ่กําจดัการค้ามนษุย์” ใต้กฎหมายคุม้ครองผูเ้สยี
หายจากการค้ามนษุย์ปี 2000 (Trafficking Victims Protection Act) แห่งสหรัฐอเมรกิา
กําหนดเกณฑ์์ประเมินสําหรับรฐับาลเพ่ือจุดประสงค์ในการจัดทํารายงานการค้ามนุษย์ที่
ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา58 Iโดยส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการไม่ลงโทษผู้
เสยีหายโดยเฉพาะนัน้  ตวับ่งชีท้ีส่องของ “ความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง (Serious 
and Sustained)” ทีใ่ช้ในรายงานนัน้เกีย่วข้องกบัการไม่ลงโทษ อาท ิรฐับาลของประเทศ
นัน้จะต้อง “ทําให้แน่ใจว่าผูเ้สยีหายจะไม่ถูกคมุขงั ส่ังปรับ หรอืถูกลงโทษอย่างไม่เหมาะ
สมจากการกระทําความผดิอันเป็นผลโดยตรงจากการถกูค้ามนษุย์เท่านัน้ ซึง่รวมถงึการ
ให้การฝึ่กอบรมเจ้าหน้าทีฝ่่่ายบังคบัใช้กฎหมายและการเข้าเมอืงเกีย่วกบัการคดัแยกและ
การปฏบัิตต่ิอผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์โดยใช้แนวทางทีมุ่ง่เน้นความต้องการของผูเ้สีย
หายเป็นสําคญั”59 

ยุโรป 
แผนปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings) ของ
องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in 
Europe; OSCE) แนะนําให้มีการ “สร้างหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ถูกดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นผลมาจากการที่ผู้เสียหายนั้นถูกค้ามนุษย์” (decision 557/Rev.1) 

ข้อ 26 ของอนุสัญญาคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings) ปี 2005 กําหนดว่า:

รฐัภาคแีตล่ะรฐัควรใหโ้อกาส (provide for the possibility) ในการไมก่ําหนดบทลงโทษ 
(not imposing penalties) แก่ผู้เสียหายจากการมีส่วนในกิจกรรมผิดกฎหมายภายใน
ขอบเขตทีบ่คุคลนัน้ถกูบงัคบั (being compelled) ใหก้ระทํา โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกั
การพื้นฐานของระบบกฎหมายในรัฐนัน้

การใช้คําว่า “ให้โอกาส (provide for the possibility)” ถูกตีความว่าไม่ให้รัฐใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 

58    Trafficking Victims Protection Act of 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 § 108, as amended.

59 มาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์ที่กําหนดใน Trafficking Victims Protection Act of 2000, Div. A of Pub. L. No. 106-386 § 108, 
paragraph 2, as amended.
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ว่าจะใช้หลักการไม่ลงโทษหรือไม่ แต่เป็นการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาว่าจะกระทําตามพันธกรณีนี้ได้อย่างไร60 
ทวา่การกําหนดเชน่นีก้ลบัไมช่ดัเจนวา่คําวา่ “ถกูบงัคบั (being compelled)” หมายถงึสิง่ใดบา้ง และรวมถงึการ
หลอกหลวงหรอืการใชอ้ํานาจหรอืสถานะท่ีเปราะบางในทางทีผ่ดิดว้ยหรอืไม ่ขอบเขตทีจ่ํากดัของคําวา่ “ไมก่ําหนด
บทลงโทษ (not imposing penalties)” ในทางทฤษฎีอาจอนุญาตให้รัฐยังคงสามารถกักตัว ส่งกลับ หรือจับกุม
และดําเนินคดีกับผู้เสียหาย ซึ่งรวมไปถึงการละเมิดกฎหมายแรงงานและการเข้าเมืองด้วย61 

ข้อบังคับ Directive 2011/36/EU ของรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (European Parliament and 
of the Council) ณ วันที ่ 5 เมษายน ปี 2011 ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครอง 
ผู้เสียหาย และเพื่อแทนที่กรอบการตัดสินใจของสภา (Council Framework Decision) ที่ 2002/629/JHA  
(OJ L 101, 1 15.4.2011) (ข้อ 8 และส่วนอารัมภบท (Recital) ข้อ 14) โดยส่วนอารัมภบทข้อ 14 กําหนดว่า:

ผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยต์อ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการดําเนินคดีหรือลงโทษจากการก
ระทําทางอาญา เช่น การใช้เอกสารปลอม หรือความผิดใต้บทบัญญัติว่าด้วยการ 
ค้าประเวณีหรือการเข้าเมือง ที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการ 
ถูกค้ามนุษย์ จุดประสงค์ของการคุ้มครองเช่นนี้คือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เสีย
หาย ทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการทําให้ตกเป็นเหยื่อซํ้า และเพื่อสนับสนุนให้พวกเขา
ปฏิบัติตนในฐานะพยานในกระบวนการทางอาญาเพ่ือลงโทษผู้กระทําความผิด  
การคุ้มครองน้ีต้องไม่ยกเว้นการดําเนินคดีหรือการลงโทษการกระทําความผิดที่บุคคล
นัน้กระทําหรอืมสีว่นรว่มโดยสมคัรใจ โดยจะตอ้งเปน็ไปตามหลกัการพ้ืนฐานของระบบ
กฎหมายของรัฐภาคีนั้น ๆ

ข้อ 8 เกีย่วข้องกับ “การไม่ดําเนินคดี หรือการไม่ลงโทษผู้เสียหาย”: 

รฐัภาคจีะต้องดําเนินมาตรการทีจํ่าเป็นเพือ่ให้แน่ใจว่าหน่วยงานผูรั้บผิดชอบระดับชาติมสิีทธทิี่
จะไม่ดําเนนิคดหีรอืกําหนดโทษแก่ผูเ้สยีหายจาการค้ามนษุย์อนัเนือ่งมาจากการมส่ีวนร่วมใน
การกระทําทางอาญาซึง่พวกเขาถกูบงัคบัให้กระทําซึง่เป็นผลโดยตรงจากการถกูบงัคบัให้กระทํา
การใด ๆ ทีก่ล่าวถงึในข้อท่ี 2 โดยต้องเป็นไปตามหลกัการพืน้ฐานของระบบกฎหมายของรฐั
ภาคีนัน้ ๆ

เพือ่ดําเนินการตามนี้ ขอ้บงัคบั Directive 2011/36/EU จงึครอบคลมุกวา่อนสัุญญายโุรป โดยระบวุา่หน่วยงานผูร้บั
ผดิชอบตอ้งมสีทิธใินการ “ไมด่ําเนนิคดหีรอืกําหนดโทษ” ซึง่แตกตา่งจากบทบญัญติัขอ้หลังซึง่ระบุเพียงการ “ไมก่ําหนด
โทษ” ประการเดยีว ทีส่ําคญั การแบง่ระหวา่งการลงโทษทางปกครองและทางอาญานัน้ถกูมองวา่ไมส่ําคัญในบริบทของ
ขอ้ที่ 8 ของขอ้บงัคบัดงักลา่ว62 สว่นอารมัภบทข้อที่ 11 ของขอ้บงัคบัแหง่สหภาพยโุรปยงัยอมรบัการแสวงประโยชน์ใน
การกระทําทางอาญาว่าเปน็รปูแบบหนึง่ของการแสวงประโยชนอ์กีด้วย ซึง่รวมถึง (แต่ไมจ่ํากัดเพียง) การแสวงประโยชน์
ใหบ้คุคลหนึง่กระทําการ อาทิ “การลว้งกระเปา๋ การขโมยของในรา้นคา้ การคา้ยาเสพตดิ  และกจิกรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั
อืน่ ๆ ซึง่ตอ้งมกีารลงโทษและมนียัยะถงึผลประโยชนท์างการเงิน (imply financial gain)”     

60 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) p.317; Ryszard Piotrowicz and Liliana Sorrentino, 
“What’s on your mind? Towards growing recognition of the non-punishment principle with regard to victims of trafficking?” La Strada 
Newsletter, Issue 44, April 2017, 10.

61 Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge, 2010) 117-118, 127. 

62 Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach (OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, 
UN Women and ILO, 2011) 37
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กล่องข้อมูลที่ 4: คำาตัดสินศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปว่าด้วยการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการกล่องข้อมูลที่ 4: คำาตัดสินศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปว่าด้วยการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์:ค้ามนุษย์:  

ในเดือนเมษายน ปี 2021 คําตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of 
Human Rights (ECtHR)) ในคดี V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application 
nos. 77587/12 and 74603/12] ทั้งนี้ ศาลฯได้ให้ความกระจ่างแก่หลักการไม่ลงโทษ 

สหราชอาณาจักรดําเนินคดีกับผู้เยาว์ชาวเวียดนามสองราย โดยตัดสินว่ามีความผิดและส่ังให้
ลงโทษอันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมในการผลิตยาเสพติด โดยไม่พิจารณาว่าพวกเขาได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานผู้ รับผิดชอบด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์แล้วว่าเป็นผู้ เ สียหาย 
จากการค้ามนุษย์เพ่ือจุดประสงค์ในการแสวงประโยชน์ในกิจกรรมทางอาญา การตัดสินใจนี้
เป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติของหน่วยงานของสหราชอาณาจักรต่อผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ โดยมีพื้นฐานมาจากความผิดท่ีพวกเขากระทํา ในกรณีนี้ได้แก่การกระทําความผิด 
ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา แทนที่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่ถูกพิพากษา
ลงโทษก่อนหน้านี้63 ศาลฯพบว่าสหราชอาณาจักรละเมิดพันธกรณีตามข้อ 4 ของอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนแห่งยุโรปซึ่งสั่งห้ามการใช้แรงงานทาสและแรงงานบังคับ (ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์) 
และข้อ 6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (right to a fair trial) 
ในการออกคําตัดสินเช่นนี้ ทางศาลฯ ได้กล่าวถึงหลายประเด็นการไม่ลงโทษผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ 

ทั้งนี้ ศาลฯระบุว่าไม่มีการห้ามโดยทั่วไป (general prohibition) สําหรับการไม่ดําเนินคดี 
กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในตราสารระหว่างประเทศหรือในระดับภูมิภาค แต่เมื่อผู้เสียหาย
ถกูบังคับ รฐัมีสทิธิท่ีจะไม่ดําเนินคดี แม้ไม่มพีนัธกรณีให้ต้องทําเชน่นัน้ก็ตาม64 อย่างไรก็ตาม ศาลฯ
พจิารณาแล้วว่าการดําเนินคดกัีบผู้เสียหายหรือผู้ทีอ่าจเป็นผู้เสยีหายจากการค้ามนุษยอ์าจเป็นการ
ละเมิดต่อหน้าที่ของรัฐในการดําเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น หากพวกเขาตระหนัก
หรือควรตระหนกัถงึสถานการณท์ีน่ําไปสูเ่หตอุนัควรสงสยัไดว้า่บคุคลหนึง่ถกูคา้มนษุย ์ในประเดน็

63 Parosha Chandran, Barrister and Professor of Practice in Modern Slavery Law in The Dickson Poon School 
of Law, King's College London, referring to the case of R v O [2008] EWCA Crim 2835, speaking on the principle of 
non-punishment of victims of trafficking in persons, at 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.

64 V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human 
Rights, 16 February 2021, para 158.
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นี้ ศาลฯแสดงมุมมองว่ารัฐมีพันธกรณีท่ีจะต้องคุ้มครองผู้เสียหายและอํานวยความสะดวกให้แก่
การฟ้�นฟูพวกเขา และการดําเนินคดีอาจเป็นอันตรายต่อการฟ้�นฟูและอาจทําให้พวกเขามีความ
เสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์ซํ้าต่อไป ในแง่นี้ จึงพึงสังเกตได้ว่ากระบวนการทางอาญานับเป็นการพิสูจน์
อย่างทารุณ (ordeal) การพิพากษาลงโทษนับเป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย 
และการคุมขังนับเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้ผู้เสียหายเข้าถึงการสนับสนุนและบริการต่าง ๆ65  

ศาลยังอธิบายว่าการคัดแยกผู้ เสียหายมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้ เสียหาย 
จากการลงโทษ เพราะฉะนั้น หากสถานการณ์นําไปสูเ่หตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลที่ต้องสงสัยว่า
ไดก้ระทําความผิดทางอาญาอาจถูกค้ามนุษย์มา เขาหรือหล่อนต้องได้รบัการประเมินในทันทีจาก
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึ่กอบรมและมีคุณสมบัติเพ่ือระบุว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ถูกค้ามนุษย์มาหรือไม่
ตามนิยามของตราสารในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

ยิ่งไปกว่านัน้ ศาลฯยังระบุว่า หากเป็นไปได้ การตัดสินใจใด ๆ ว่าด้วยการดําเนินคดีกับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ต้องเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินว่าบุคคลนั้นถูกค้ามนุษย์มาหรือไม่โดยบุคคล
ทีมี่คณุสมบตั ิในประเดน็นี ้จงึมกีารกลา่วถงึความเปราะบางเฉพาะของเดก็ เมือ่มกีารประเมนิโดย
บุคคลที่มีคุณสมบัติแล้ว การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีท่ีตามมาจะต้องคํานึงถึงการ
ประเมินนี้ด้วย พนักงานอัยการอาจไม่มีผลผูกพันกับข้อค้นพบของการประเมินนั้น แต่อาจต้อง
แสดงเหตุผลชัดเจนหากไม่ ดําเนินตามข้อค้นพบเหล่านั้น ซึ่ งต้องสอดคล้องกับนิยาม 
ของการค้ามนุษย์ในระดับสากลและภูมิภาคด้วย66

ศาลฯ พบว่าสหราชอาณาจักรละเมิดต่อพันธกรณีภายใต้ข้อ 4 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่ง
ยุโรปใจประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ รวมสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 
ตามขอ้ 6 ทัง้ยงัประณามสหราชอาณาจกัรท่ีดําเนนิคดกีบัผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยซ์ึง่ไมส่อดรบั
กับพันธกรณีตามข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ 

65 V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human 
Rights, 16 February 2021, paras 158-159.

66 V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human 
Rights, 16 February 2021, paras 160-162.
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1.3 กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ 

แนวปฏิบัติที่ดีต่อการนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติคือการตรากฎหมายเฉพาะในบทบัญญัติภายในประเทศ67 
ประเทศต่าง ๆ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการกําหนดข้อกฎหมายไม่ลงโทษในซึง่สอดคล้องกับกับระบบกฎหมาย
ภายในประเทศของตน บางประเทศระบุหลักการไม่ลงโทษโดยเฉพาะในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือใน
ประมวลกฎหมายอาญา แนวปฏิบัติที่ดีนี้ไม่จํากัดเพียงความคุ้มครองจากความผิดเฉพาะบางประการเท่านั้น แต่
มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกนําไปใช้กับความผิดอุกฉกรรจ์หรือร้ายแรงอย่างเท่าเทียมด้วยเช่นกัน ถึงแม้บทบัญญัติ
ของหลายรัฐภาคีจะกําหนดความคุ้มครองเฉพาะการกระทําความผิดบางข้อเท่านั้น68 
เพือ่ใหห้ลกัการไมล่งโทษมผีลใช้บังคบั จะตอ้งสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการกระทําความผดิและการถกูคา้มนษุย์
ของผู้เสียหาย รัฐต่าง ๆ ใช้แนวทางท่ีแตกต่างกันเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําทางอาญาของผู้เสีย
หายและการถูกค้ามนุษย์ของเขาหรือหล่อนในบทบัญญัติของประเทศนั้น ๆ

แบบจำาลองการบังคับแบบจำาลองการบังคับ แบบจำาลองความเป็นสาเหตุ

การกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้นในสภาวะที่ถูก
บังคับ/ไม่อาจขัดขืนได้

การกระทําดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการ
ค้ามนุษย์

แบบจำาลองการบังคับ: แบบจําลองการบังคับ (หรือแบบจําลองภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ (duress model)) อยู่
บนพื้นฐานของความเช่ือว่าบุคคลหนึ่งไม่ควรมีความรับผิดทางอาญาจากการกระทําความผิดที่เขาหรือหล่อนไม่
ได้กระทําโดยสมัครใจ ฉะนั้น ผู้ถูกค้ามนุษย์จึงไม่ควรมีความผิดทางอาญาจากการกระทําความผิดในขอบเขตที่
เขาหรือหล่อนถูกบังคับให้กระทําระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์ ไม่น่าประหลาดใจที่หลักการไม่ลงโทษมีแนวโน้มที่จะถูก
นําไปใชก้บัผูเ้สยีหายท่ีประสบกบัวธีิการของผูค้า้มนษุยท์ีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่ (อาท ิการใชก้าํลงั) เทยีบกบักรณี
ทีม่กีารใช้วธิกีารทีไ่มโ่จง่แจง้นกั (เชน่ การใชส้ถานะความเปราะบางในทางมชิอบ)69 แบบจําลองการบงัคบัจึงมีขอ้
จํากัดสําคัญในการนําไปใช้ กล่าวคือหากมีความเข้าใจการบังคับขู่เข็ญ (coercion) แบบแคบ ๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อมี
การใช้การข่มขู่หรือใช้กําลังเท่านั้น70 ดังนั้นแล้ว การปฏิบัติที่ดีคือการเข้าใจการบังคับให้กว้างขึ้นว่าหมายรวมถึง 
“วิธีการ” ทั้งหมดที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้ในการบังคับผู้เสียหาย ตามนิยามสากลของการค้ามนุษย์ 

67 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.

68 ตัวอย่าง เช่น ในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา บทบัญญัติการไม่ลงโทษเกี่ยวข้องกับความผิดฐานค้าประเวณีเท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองที่จํากัดแก่ผู้เสียหาย
จากการแสวงประโยชน์ในรูปแบบทางเพศต่าง ๆ และไม่ให้ความคุ้มครองใด ๆ แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับทาง
เพศ

69 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, VienÅna, 2020) 66-88.

70 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, Vienna, 2020) 65, 109.
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ตารางที ่1: แบบจำาลองการบังคับ

การบังคับ (ภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้)

เกณฑ์์หลักฐาน
พยานขั้นตำ่า  
(Evidentiary 
threshold)

ผู้เสียหายไม่ควรถูกลงโทษจากการกระทําความผิดที่ถูกบังคับให้กระทํา การบังคับจะไม่
ถูกพิสูจน์ด้วยมาตรฐานสูงแบบเดียวกับข้อต่อสู้ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้แบบ
ดั้งเดิม แต่ให้พิสูจน์โดย “วิธีการ” ที่กําหนดไว้ภายใต้พิธีสารค้ามนุษย์ เมื่อวิญญููชน 
(reasonable person) ในสถานการณ์เดียวกันกับผู้ต้องหาไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้
นอกจากการกระทําทางอาญา

ตัวอย่างระดับ
ภูมิภาค  
(นอกอาเซียน) 

รัฐภาคีแต่ละรัฐควรให้โอกาส ในการไม่กําหนดบทลงโทษแก่ผู้เสียหายจากการมีส่วนใน
กิจกรรมผิดกฎหมายภายในขอบเขตท่ีบุคคลนั้นถูกบังคับให้กระทํา โดยให้สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายในรัฐนั้น

(ข้อ 26 ของอนุสัญญาคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการ
ค้ามนุษย์)

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ 
(อาเซียน) 

อินโดนีเซีย

ผูเ้สียหายท่ีกระทําความผดิภายใตภ้าวะทีถ่กูบงัคบัโดยผูก้ระทําความผดิทางอาญาฐานคา้
มนุษย์ต้องไม่ถูกกําหนดให้มีความรับผิดตามข้อกล่าวหา

(มาตรา 18) กฎหมายฉบับที่ 21 ว่าด้วยการขจัดการกระทําทางอาญาฐานค้ามนุษย์ปี 
2007  (Law Number 21 on The Eradication of the Criminal Act of Trafficking 
in Persons, 2007)

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ  
(นอกอาเซียน) 

ไฮติ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยต้์องไดรั้บการยกเวน้จากการดําเนนิคดทีัง้หมดอนัเน่ืองมาจาก
การกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซ่ึงได้กระทําระหว่างอยู่ในภาวะที่ไม่
อาจขัดขืนได้ของผู้กระทําความผิดจริงของการกระทําความผิดท่ีกล่าวถึงในกฎหมาย
ปัจจุบัน 

(มาตรา 22.2, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฆาตกรรมภายใต้เง่ือนไขเดียวกับที่
กําหนดไว้ในวรรคก่อนหน้าอาจมีสิทธิใช้ เป็นเหตุบรรเทาโทษ (extenuating 
circumstances)

(มาตรา 22.3, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์)

โมซัมบิก

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่มีความรับผิดทางอาญาจากการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้อง
กบัการคา้มนษุยต์ามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายฉบบันี ้หรอืความผดิอืน่ใดทีพ่วกเขาถกูบงัคบัให้
กระทํา โดยที่ความยินยอมของพวกเขาไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant)

(มาตรา 20(3), กฎหมายฉบับที่ 6/2008)
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การบังคับ (ภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้)

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ  
(นอกอาเซียน) 

สหราชอาณาจักร

(1) บุคคลหนึ่งไม่ถือว่ามีความผิดหาก

(ก) มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเมื่อกระทําการใด ๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้น,

(ข) กระทําการนั้นเพราะถูกบังคับให้กระทํา,

(ค) การบังคับนั้นเป็นผลมาจากการเอาคนลงเป็นทาสหรือการแสวงประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง, และ 

(ง) วิญญููชนในสถานการณ์เดียวกับบุคคลนั้นและมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น 
ไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้นอกจากการกระทํานั้น 

(2) บคุคลหนึง่อาจถูกบงัคบัใหก้ระทําบางสิง่โดยบุคคลอืน่ หรือโดยสถานการณ์ของบุคคล
นั้น

(3) การบังคับจะเป็นผลมาจากการเอาคนลงเป็นทาสหรือการแสวงประโยชน์หาก

(ก) เปน็การกระทํา หรอืส่วนหนึง่ของการกระทําซ่ึงเปน็ความผดิภายใตม้าตรา 1 หรอื
การกระทําซึ่งเป็นการแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง,หรือ

(ข) เป็นผลโดนตรงจากการทีบุ่คคลนัน้เป็นหรือเคยเป็นผูเ้สียหายจากการเอาคนลงเป็น
ทาส หรือเป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

(4) บุคคลหนึ่งไม่ถือว่ามีความผิดหาก 

(ก) มีอายุน้อยกว่า 18 ปีเมื่อกระทําการใด ๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้น,

(ข) กระทําการนัน้อนัเปน็ผลโดยตรงจากการเปน็หรอืเคยเปน็ผู้เสยีหายจากการเอาคน
ลงเป็นทาสหรือเป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง, และ

(ค) วิญญููชนในสถานการณ์เดียวกับบุคคลนั้นและมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
กระทําการนัน้เช่นเดียวกัน 

(5) เพื่อจุดประสงค์ของมาตรานี้ 

“ลกัษณะทีเ่กีย่วข้อง (relevant characteristics)” หมายถึงอาย ุเพศสภาพ และการ
เจ็บป่วยหรือพิการทางกายหรือจิตใจ 

“การแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (relevant exploitation)” คือการแสวงประโยชน์ 
(ตามนิยามในมาตรา 3) ซึง่เปน็ผลมาจากการทีผู้่ถูกแสวงประโยชน์เปน็หรอืเคยเปน็ ผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

(6) ในมาตรานี้ การอ้างอิงถึงการกระทํารวมถึงการกระทําโดยงดเว้น (omission)  

(มาตรา 45, กฎหมายทาสสมัยใหม่ (Modern Slavery Act) ปี 2015.
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แบบจําลองความเป็นสาเหตุ: ตามแบบจําลองความเป็นสาเหตุ ผูถ้กูค้ามนุษย์ไม่ถกูกําหนดให้มคีวามผิดทางอาญา
เมือ่การกระทําความผิดนัน้เกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย ์จดุเชือ่มต่อระหว่างการกระทําผิดและการค้ามนษุยไ์มจํ่าเปน็
ตอ้งมกีารใช้กําลงั การขูเ่ข็ญ ภาวะทีไ่มอ่าจขัดขนืได้ หรอืการบงัคบั แต่กําหนดไวว้า่การกระทําผดิเปน็ผลโดยตรง
จาการค้ามนุษย ์การเช่ือมโยงระหว่างความผิดและการค้ามนุษยจ์ะชัดเจนอย่างยิง่เมือ่อาชญากรรมนัน้เกิดข้ึนจาก
จุดประสงค์เพื่อแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์  เช่น เมื่อบุคคลหนึ่งถูกค้ามนุษย์มาเพื่อการกระทําผิดกฎหมาย 
แบบจําลองความเปน็สาเหตนุีจ้งึเปน็ทีน่ยิมมากกวา่ในกลุ่มผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในงานตอ่ตา้นการคา้มนษุยเ์มือ่เทยีบ
กับแบบจําลองการบังคับ ซึ่งรวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้วย71 ถึงแม้ว่าทั้งสองแนวทาง 
จะมีความท้าทายในการนําไปปฏิบัติ ทว่าแบบจําลองความเป็นสาเหตุถูกมองว่าพิสูจน์และนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้ง่ายกว่าแบบจําลองการบังคับ/ภาวะทีไ่ม่อาจขัดขืนได้72 โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ มีการระบุว่า
แบบจําลองการบังคับไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงเนื่องจากไม่จําเป็นต้องพิสูจน์วิธีการเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขา 
ถูกค้ามนุษย์73 ในทางปฏิบัติ แบบจําลองความเป็นสาเหตุจึงกว้างกว่าแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบังคับ 
ซึ่งตําเป็นต้องมีพยานหลักฐานเฉพาะในการแสดงให้เห็นว่าการกระทาํความผิดของผู้เสียหายเป็นผลมาจากการ
บังคับโดยผู้ค้ามนุษย์74

ตารางที่ 2: แบบจำาลองความเป็นสาเหตุ 

ความเป็นสาเหตุ (จุดเชือ่มโยง (nexus))

เกณฑ์์หลักฐาน
พยานขั้นตำ่า 
(Evidentiary 
threshold)

ผูเ้สยีหายไมค่วรถกูลงโทษจากการกระทําความผิดทีเ่กีย่วข้องกบัการทีเ่ขาหรอืหลอ่นถกู
ค้ามนุษย์

ตัวอย่างระดับ
ภูมิภาค  
(นอกอาเซียน) 

ภาคีแต่ละฝ่่ายต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญาหรือทาง
ปกครองจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากว่าการกระทําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์โดยตรง ทัง้นีโ้ดยเปน็ไปตามบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และนโยบาย
ภายในของประเทศนั้น และตามความเหมาะสม 

(ข้อ 14(7), ACTIP)

71 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) para. 52.

72 The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 5 at [14]; Trafficking in persons, 
especially women and children, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, UN Doc. A/
HRC/44/45 (6 April 2020) [23]

73 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, Vienna, 2020) 87.

74 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 61-62.
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ความเป็นสาเหตุ (จุดเชือ่มโยง (nexus))

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ 
(อาเซียน) 

บรูไนดารุสซาลาม 

ผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดในการดําเนินคดีทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ 

(ก) การเข้าบรูไนดารุสซาลามอย่างผิดกฎหมาย;

(ข) ระยะเวลาที่พํานักอยู่ในบรูไนดารุสซาลามอย่างผิดกฎหมาย; หรือ

(ค) การจดัหาหรอืครอบครองเอกสารเดินทางหรือเอกสารระบตัุวตนปลอมซ่ึงบคุคล
นั้นได้รับ หรือมีคนนํามาให้ เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าบรูไนดารุสซาลาม หากการก
ระทํานัน้เปน็ผลโดยตรงของการกระทาํความผดิฐานคา้มนษุยท์ีม่กีารอา้งวา่ถกูกระทํา
ขึน้

(มาตรา 47, กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม (Anti-
Trafficking in Persons Order of Brunei Darussalam) ปี 2019)

สปป. ลาว

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิดังต่อไปนี้:[…] 7. ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทาง
อาญาและไม่ต้องถูกกักตัวจากความผิดฐานค้าประเวณีและการเข้าเมืองผิดกฎหมาย

(มาตรา 39, กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Law on Anti-Trafficking in Persons) ปี 
2015)

มาเลเซีย

(ก) การเข้าประเทศผู้รับหรือประเทศทางผ่านอย่างผิดกฎหมาย; 

(ข) ระยะเวลาที่พํานักอย่างผิดกฎหมายในประเทศผู้รับหรือประเทศทางผ่าน; หรือ 

(ค) การจัดหาหรือครอบครองเอกสารเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนปลอมซึง่บุคคลนั้น
ได้รับ หรือมีคนนํามาให้ เพ่ือจุดประสงค์ในการเข้าประเทศผู้รับหรือประเทศทางผ่าน 
หากการกระทํานั้นเป็นผลโดยตรงของการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีการอ้างว่า
ถูกกระทําขึน้

(มาตรา 25, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้ย้ายถิ่นฐาน 
(Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act) ปี 2007
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ความเป็นสาเหตุ (จุดเชือ่มโยง (nexus))

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ 
(อาเซียน) 

เมียนมาร์

หน่วยงานกลาง (Central Body): (ก) ไม่กระทําการใดกับผู้ถูกค้ามนุษย์อันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดใดใต้กฎหมายฉบับนี้ (ข) ต้องกําหนดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
ที่จะดําเนินการใดกับผู้ถูกค้ามนุษย์จากการกระทําความผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผล
โดยตรงของการค้ามนุษย์ 

(มาตรา 13, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking in Persons Law)  
ปี 2005)

ฟิลิปปินส์

ผู้ถูกค้ามนุษย์ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ และด้วยเหตุนี้จึง
ไม่ต้องถูกลงโทษจากอาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์นั้น […] หรือ
อาชญากรรมท่ีกระทําไปเพราะเชื่อฟังคําสั่งของผู้ค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องในการกระทํานั้น 
ในแงน่ี ้ความยนิยอมของผู้ถกูคา้มนษุยใ์นการแสวงประโยชนท์ีมี่เจตนาตามทีก่ําหนดใน
กฎหมายฉบับนี้จึงไม่มีความเกี่ยวข้อง

(มาตรา 17, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking in Persons Act (RA No. 
9208)) ปี 2003)

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ  
(นอกอาเซียน) 

อาร์เจนตินา

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องถูกลงโทษจากการกระทําอาชญากรรมใดอันเป็นผล
โดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์ 

(มาตรา 5, กฎหมายฉบับที่ 26.364, การป้องกันและการกําหนดโทษทางอาญาสําหรับ
การค้ามนุษย์ และความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Prevention and 
Criminalization of Trafficking in Persons and Assistance to Victims of 
Trafficking) ปี 2008)

อียิปต์

ผูเ้สียหายตอ้งไมม่คีวามรบัผิดทางอาญาหรอืทางแพง่จาชอาชญากรรมการคา้มนษุยต์ราบ
ใดที่อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตกเป็นผูเ้สียหาย

(มาตรา 21, กฎหมายฉบับที่ (64) ปี 2010 เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์)

เคนยา

แม้ว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใด ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องไม่มีความรับผิด
ทางอาญาจากการกระทําผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพํานกัในประเทศเคนยาอยา่งผดิกฎหมาย 
หรือจากการกระทําทางอาญาใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์ 

(มาตรา 14, กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter-Trafficking in Persons Act))
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ความเป็นสาเหตุ (จุดเชือ่มโยง (nexus))

ตัวอย่างระดับ
ประเทศ  
(นอกอาเซียน) 

มาลาวี

บุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้า
หน้าที่คุ้มครองโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกดําเนินคดีทางอาญาใด 
ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งโดยตรง หรอือนัเปน็ผลโดยตรงจากสถานการณข์องบคุคลนัน้ในฐานะผู้ถกู
ค้ามนุษย์

(มาตรา 42, กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Act) ปี 2015)

กาตาร์

ผู้เสียหายไม่ต้องมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งจากอาชญากรรมค้ามนุษย์ใด เมื่อ
อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การที่บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหาย

(มาตรา 4, กฎหมายกาตาร์ฉบับที ่15 ปี 2011 ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Qatari 
Law No 15 of Year 2011 on Combating Trafficking in Human Beings))

โรมาเนีย

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่กระทําความผิดฐานค้าประเวณี ขอทาน ข้ามชายแดนผิด
กฎหมาย หรอืใหอ้วยัวะ เนือ้เยือ่ หรอืเซลลจ์ากมนษุยจ์ะไมถู่กลงโทษ หากเปน็ผลมาจาก
การที่เขา/หล่อนถูกแสวงประโยชน์

(มาตรา 20 ของกฎหมายต่อตา้นการค้ามนษุย ์(Anti-Trafficking Law) (แก้ไขในป ี2010))

สหรัฐอเมริกา

บทลงโทษสําหรับการกระทําผิดกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับเอกสารทีส่นับสนุนการค้ามนุษย์ 
แรงงานขัดหนี้ (peonage) การเอาคนลงเป็นทาส ภาวะจําต้องทํางานโดยไม่สมัครใจ 
(involuntary servitude) หรือแรงงานบังคับ “ไม่มีผลต่อการกระทําของบุคคลทีเ่ป็น
ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ผู้ เ สี ย ห า ย จ า ก ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ใ น รู ป แ บ บ เ ล ว ร้ า ย  [ … ]  
หากการกระทํานัน้เกิดขึ้น หรือเป็นผลจากการค้ามนุษย์นั้น”

“[…] ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยใ์นรปูแบบเลวรา้ยตอ้งไมถ่กูคมุขัง สัง่ปรบั หรอืถกูลงโทษ
อื่นใดอย่างไม่เหมาะสมเพียงเพราะการกระทําผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรง
จากการถูกค้ามนุษย์”

(มาตรา 1592, กฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims 
Protection Act; TVPA) ปี 2000 

ไม่ว่าหลักการไม่ลงโทษจะปรากฏในบทบัญญัติตามกฎหมายหรือไม่และอย่างไร การเติมเต็มหลักการนั้นมีความ
จําเปน็อยา่งยิง่สําหรับรฐัตา่ง ๆ  ในฐานะส่วนหนึง่ของพันธกรณีในการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย ์รัฐอาจ
ละเมิดพันธกรณีดังกล่าวได้จากความผิดพลาดในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จนส่งผลให้บุคคลนั้นถูก
ลงโทษทางอาญา หรือจากความผิดพลาดในการไม่ให้นํ้าหนักเพียงพอกับข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้เสียหาย
ในการตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีและพิพากษาลงโทษเขาหรือหล่อนหรือไม่75 

75 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) 319
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และการปฏิบัต ิและการปฏิบัต ิ

ของรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน ของรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน 
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สว่นนีอ้ธบิายการปรากฏของหลกัการไมล่งโทษในกฎหมายและนโยบายของรฐัภาคสีมาชกิอาเซยีน รวมท้ังการนํา
หลกัการนีไ้ปใชใ้นเชงิปฏบิตั ิหลกัการไมล่งโทษปรากฏอย่างชัดเจนในกฎหมายแหง่ชาติของเจ็ดรฐัจากทัง้หมดสบิ
รัฐภาคีสมาชิก ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และไทย

ตารางที่ 3: บทบัญญัติว่าด้วยการไม่ลงโทษและขอบเขตการคุ้มครอง

ประเทศ บทบัญญัติอย่าง
ชัดเจนในกฎหมาย

ข้อจำากัดของขอบเขตการ
คุ้มครอง

แบบจำาลอง    

การเป็นสาเหตุ การบังคับ

บรูไนดารุส
ซาลาม

มาตรา 47, กฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์แห่งบรูไนดา
รุสซาลาม ปี 2019

มี มีผลกับการเข้าเมืองผิด
กฎหมาย การพํานักผิกกฎ
หมาย และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กับเอกสารเท่านั้น

✓

กัมพูชา ไม่มี N/A N/A N/A

อินโดนีเซีย มาตรา 18, กฎหมาย
ฉบับที่ 21 ว่าด้วยการ
ขจัดการกระทําทาง
อาญาฐานค้ามนุษย์ ปี 
2007

ไม่มี ✓

สปป. ลาว มาตรา 39, กฎหมาย
ว่าด้วยการค้ามนุษย์ ปี 
2015)

มี  มีผลกับความผิดฐานค้า
ประเวณีและการเข้าเมืองผิด
กฎหมายเท่านั้น 

✓

มาตรา 25, กฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาและ
คุ้มครองสตรี (Law on 
Development and 
Protection of 
Women) ปี  2004 

มี มีผลกับสตรีและเด็กเท่านั้น 
และมีผลกับการค้ามนุษย์ที่เป็น
สตรีและเด็ก การค้าประเวณี 
และการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เท่านั้น

✓
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ประเทศ บทบัญญัติอย่าง
ชัดเจนในกฎหมาย

ข้อจำากัดของขอบเขตการ
คุ้มครอง

แบบจำาลอง    

การเป็นสาเหตุ การบังคับ

มาเลเซีย มาตรา 25, กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์
และการลักลอบเข้า
เมืองของผู้ย้ายถิน่ฐาน 
ปี 2007

มี มีผลกับการเข้าเมืองผิด
กฎหมาย การพํานักผิด
กฎหมาย และความผิดที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารเท่านั้น

✓

เมียนมาร์ มาตรา 13, กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 
2005

มี มีผลกับความผิดที่ระบุใน 
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ปี 2005 เท่านัน้

✓

ฟิลิปปินส์ มาตรา 17, กฎหมาย 
ดังที่แก้ไขใน RA ฉบับที่ 
10364 ปี 2012 (ส่วน
ขยายกฎหมายต่อต้าน
การค้ามนุษย์) 
สาธารณรัฐ (Republic 
Act: RA) ฉบับที่ 9208 
ปี 2003 

ไม่มี ✓

สิงคโปร์ ไม่มี N/A N/A N/A

ไทย มาตรา 41 ของพระ
ราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ (Anti-
Trafficking in 
Persons Act) พ.ศ. 
2551 (2008) 

มี มีผลกับการเข้าเมืองผิด
กฎหมาย หรือการพํานัก การ
ให้ข้อมูลเท็จ ความผิดที่
เกี่ยวข้องกับเอกสาร ความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
สามารถร้องขอใบอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเพือ่
ดําเนินกระบวนการทางอาญา
กับผู้ถูกค้ามนุษย์สําหรับความ
ผิดเหล่านี้

เวียดนาม ไม่มี N/A N/A N/A
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ในการนําหลักการน้ีไปใช้ในสถานการณ์จริง ผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับคําถามซับซ้อนเกี่ยวกับขอบเขตและผล 
ของหลักการน้ัน ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อใดควรใช้หลักการนี้ และเมื่อใดไม่ควรใช้ จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
การกระทําความผิดของผู้เสียหายกับการที่บุคคลนั้นถูกค้ามนุษย์ได้อย่างไร การคุ้มครองจากบทลงโทษมีผล 
ต่ออาชญกรรมทุกประเภทหรือเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและจะคุ้มครองในสถานการณ์แบบใด ความผิดทางอาญา
ของบุคคลหนึ่งจะหายไปเพราะเขาหรือหล่อนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเพียงลดความผิดเท่านั้น  
ความซับซ้อนของคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี้ช่วยอธิบายได้ส่วนหนึ่งว่าเหตุใดหลักการนี้จึงไม่ถูกนําไปใช้ 
อย่างสมํ่าเสมอในเชิงปฏิบัติ แม้จะมีการยอมรับในวงกว้างในกฎหมายก็ตาม

2.1 บรูไนดารุสซาลาม 

หน่วยงานผู้มีอํานาจของบรูไนดารุสซาลามเลือกท่ีจะไม่เข้าร่วมในการอภิปรายโต๊ะกลมเพ่ือจุดประสงค์ 
ของการศึกษานี ้ซึง่หมายความวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัการนําหลกัการไมล่งโทษไปใชล้ว้นไดม้าผา่นขอ้มลูจากแหลง่ทีม่า
แบบเปิด (open-source) จึงระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จํากัดอย่างยิ่ง

บทบญัญตัอิยา่งชดัเจนในกฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุย:์ หลกัการไมล่งโทษปรากฏในมาตรา 47 ของกฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม (Anti-Trafficking in Persons Order of Brunei 
Darussalam) ปี 2019 โดยระบุว่าผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่มีความรับผิดในการดําเนินคดีทางอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเขา้เมืองผิดกฎหมาย การพาํนักอย่างผิดกฎหมาย การจัดหาหรือครอบครองเอกสารเกินทางหรือเอกสารระบุ
ตัวตนปลอมอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์   

ความคุ้มครองจากการดําเนินคดีทางอาญา

มาตรา 47 ผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดในการดําเนินคดีทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ 

(ก) การเข้าบรูไนดารุสซาลามอย่างผิดกฎหมาย

(ข) ระยะเวลาที่พํานักอยู่ในบรูไนดารุสซาลาม หรือ

(ค) การจัดหาหรือครอบครองเอกสารเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนปลอมซึ่งบุคคล
นั้นได้รับ หรือมีคนนํามาให้ เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าบรูไนดารุสซาลาม หากการก
ระทํานัน้เป็นผลโดยตรงการกระทําความผิดฐานค้ามนุษยท์ีม่กีารอ้างว่าถกูกระทําข้ึน 

ไม่มีข้อมูลว่ามาตรา 47 ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม ปี 2019 ถูกตีความ
และนําใช้ในเชิงปฏิบัติหรือไม่และอย่างไร 

ผู้ย้ายถิ่นฐานที่เข้าเมืองแบบไม่ปกติ (irregular migrants) เสี่ยงถูกลงโทษจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้ามนุษย์: มีความเสี่ยงที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในบรูไนอาจถูกลงโทษจากการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้อง 
กับการค้ามนุษย์ใต้มาตรา 48 ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม ปี 2019 
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หากพิจารณาแล้วว่าผู้กระทําความผิดเป็นผู้ย้ายถิน่ฐานต้องห้าม 

มาตรา 48 บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของบรูไนดารุสซาลามซ่ึงถูกพิพากษาว่า 
มีความผิดจากการกระทําความผิดใดตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามข้อบังคับใต้
กฎหมายฉบับนี้ จะต้องพิจารณาว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานต้องห้ามตามมาตรา 8 ของ
กฎหมายคนเข้าเมือง (หมวดที่ 17) 

หากผู้เสียหายถูกคัดแยกผิดว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์ บุคคลท่ีพ้นสภาพการเป็นผู้เสียหายจะเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการเป็นธุระจัดหาหรือการจัดการบุคคลอืน่เพ่ือแสวงประโยชน์จากไม่อยูใ่นขอบเขตของการคุม้ครองทีก่ําหนด
ไว้ในมาตรา 47 และอาจถูกพิจารณาให้เป็น “ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องห้าม” ตามมาตรา 48 

ความท้าทายในการคัดแยกนำาไปสู่การลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์:  รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกาประจําปี 2021 ระบุว่าการคัดแยกผู้เสียหายที่ไม่เพียงพอนําไปสูก่ารลงโทษผู้เสียหาย โดยกล่าวว่า 
“รัฐบาลยังคงกักตัว เนรเทศ และตั้งข้อหากับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมต่าง ๆ โดยไม่ใช้แนวทางที่มี
ผูเ้สียหายเปน็ศนูยก์ลางในการแยกแยะวา่ผูค้า้มนษุยบ์งัคบัใหผู้เ้สยีหายกระทําการการใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม”่76 
ยิ่งไปกว่านั้น ยังรายงานอีกด้วยว่าหน่วยงานผู้ รับผิดชอบใช้มาตรการคัดแยกหลังจากกักตัวผู้เสียหาย 
ตามการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น เช่น “การบุกค้น” สถานที่ซึ่งผู้หญิงต่างชาติถูกจับกุม 
จากการค้าประเวณี ผู้เสียหายที่ไม่ถูกคัดแยกอาจถูกจับกุมจากการละเมิดกฎหมายแรงงานหรือการเข้าเมือง  
ยังมีรายงานเรื่องแรงงานต่างชาติที่ถูกเนรเทศจากบรูไนโดยไม่มีการคัดกรองที่เหมาะสม แม้กระทั่งในกรณีที่
นายจ้างไม่จ่ายค่าแรงและยึดหนังสือเดินทาง ทั้งยังรายงานต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการเข้าเมืองว่าแรงงาน
ต่างชาติเหล่านั้นหนีไปแล้ว77

76 2021 Trafficking in Persons Report: Brunei (US Department of State, 2021) 

77 2021 Trafficking in Persons Report: Brunei (US Department of State, 2021) 
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2.2 กัมพูชา

มีการจัดการอภิปรายโต๊ะกลมข้ึนสองครั้งในกัมพูชาเพื่อจุดประสงค์ของการศึกษานี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 
คนซึง่เป็นตวัแทนของหนว่ยงานต่อตา้นการคา้มนษุยจ์ากภาครฐัและนอกภาครฐั สว่นนีจ้งึเขยีนขึน้โดยอา้งองิจาก
ความรู้เชิงลึกของผู้เข้าร่วมเป็นหลัก รวมไปถึงเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลแบบเปิดด้วยเช่นกัน

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย  

ไม่มีบทบัญญัติการไม่กำาหนดโทษทางอาญาอย่างชัดเจนในกฎหมาย: ไม่มีบทบัญญัติการไม่กําหนดโทษ 
อย่างชัดเจนในกฎหมายของกัมพูชาเพื่อป้องกันการดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อันเนื่องมาจาก 
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาถูกค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมบางส่วนแสดงมุมมองว่าหลักการนี้ควรกําหนดไว้ 
อย่างชัดเจนในกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ พนักงานอัยการและผู้พิพากษาสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอ

บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษผู้เสียหายที่เป็นเด็ก: มาตรา 44 ของกฎหมายว่าด้วยการปราบปราม 
การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศ (Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual 
Exploitation) ปี 2008 ยกเว้นเด็กจากการถูกลงโทษในการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ 
กับผู้เยาว์ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี (มาตรา 42) และการกระทําอนาจารกับผู้เยาว์ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี (มาตรา 43) 
จงึระบชุอ่งวา่งในการคุม้ครองท่ีอาจนําไปใชเ้พือ่คุม้ครองผูเ้สียหาย/ผูก้ระทาํผิดอายมุากกวา่ 15 ปไีดใ้นขอ้นี ้แมว้า่
ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐจะช้ีไปยังกระบวนการที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการกําหนดอายุและการใช้ข้อสันนิษฐานว่า 
เปน็ผูเ้ยาวก่์อนมกีารกําหนดอายอุยา่งเปน็ทางการ ผูเ้ขา้รว่มจากภาครฐัยงักลา่วถงึการคุม้ครองพเิศษสําหรบัเดก็
ที่ละเมิดกฎหมายในกัมพูชาผ่านมาตรา 96 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Code of Criminal 
Procedure) (เกีย่วกบัขอ้จํากัดในการควบคมุตัวผูเ้ยาวข์องตํารวจ) และมาตรา 7 ของกฎหมายคดเีดก็และเยาวชน 
(ซึ่งกําหนดให้อายุ 18 ปีเป็นอายุความรับผิดทางอาญา)78 

บทบญัญติัอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการลงโทษ: แมจ้ะขาดบทบัญญตัวิา่ด้วยการไม่ลงโทษ
อย่างชัดเจนในกฎหมายแห่งชาติ แต่ผู้เข้าร่วมบางส่วนแสดงมุมมองว่ากฎหมายคุ้มครองหลักการนี้อยู่โดยท่ัวไป
ผา่นการคุม้ครองผูเ้สียหาย โดยมีการเน้นยํ้าว่าการคุม้ครองผู้เสียหายเป็นองค์ประกอบหลักของพันธกรณีดา้นสิทธิ
มนุษยชนและสําคัญต่อการได้มาซึ่งความร่วมมือของผู้เสียหาย ในบริบทนี้ มีการอ้างอิงถึงกฎหมายต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking Law) รวมถึงกฎหมายอาญา มาตราที่ 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งกัมพูชา (คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายของพลเมืองกัมพูชา) รวมทั้งตราสารระดับสากลและภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงว่ากัมพูชาเป็นภาคีของตราสารสากลที่เกี่ยวข้อง ท้ังยังมีการระบุว่าการตัดสินใจ 
ของศาลดําเนินตามกฎหมายแห่งชาติเท่าน้ัน ซึ่งมักไม่กล่าวถึงหลักการต่าง ๆ เช่น หลักการไม่ลงโทษ ออกมา
อย่างชัดเจนในแบบที่จะสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

78 This rule is subject to the exception that the court can make minors aged 14 and upwards criminally liable if circumstances 
or personality allow. See ‘Juvenile Justice and Strategic Operational Plan 2018-2020’, Ministry of Social Affairs Veterans and Youth 
Rehabilitation and Ministry of Justice, p.201.



461. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

เอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ: มีเอกสารนโยบาย แนวปฏิบัติ รูปแบบและกระบวนการ 
หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ รวมถึงที่อธิบายไว้ในตารางที่ 4 ด้านล่าง จากเอกสารนโยบาย 
เหล่านี้ ไม่มีฉบับใดที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวถึงระหว่างการอภิปรายโต๊ะกลม ซึง่มีนัยว่าพวกเขานําหลักการไม่ลงโทษ
ไปใช้น้อยมากหรืออาจไม่ใช้เลย แผนยุทธศาสตร์ชาติห้าปีเพื่อต้อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2019-2023 ไม่ได้กล่าวถึง
การไม่ลงโทษ แม้จะพูดถึงวา่แผนนีเ้กิดขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตังิานของอาเซยีนเพือ่การอนุวตัอินุสญัญา 
ACTIP79 เอกสารนโยบายอืน่ ๆ ยังคงไม่กล่าวถึงประเด็นเรือ่งการไม่ลงโทษแต่อย่างใด80 

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

การเชื่อมโยงการค้ามนุษย์และการกระทำาความผิดของผู้เสียหาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากรัฐบาลอธิบายว่า 
ความผดิของผูเ้สยีหายจากการกระทําผดิทีก่อ่ขึน้นัน้ขึน้อยูก่บัเจตนาของเขาหรอืหลอ่น ยกตวัอยา่งเชน่ หากบคุคล
นัน้ขาดเจตนาเพราะถกูบงัคบัใหก้อ่อาชญากรรม จะถกูพจิารณาวา่เปน็ผูเ้สยีหาย มกีารอธบิายวา่กฎหมายกมัพชูา
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลท่ีก่ออาชญากรรมโดยไม่เจตนาต้องถูกพิจารณาว่าไม่มีความผิด แต่ถ้าหากบุคคล
หนึ่งละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไม่ได้ถูกบังคับให้กระทําดังนั้น จะถือว่าเขาหรือหล่อนเป็นผู้มีความรับผิด

คณุคา่ของแนวปฏบิตัวิา่ดว้ยการไมล่งโทษ: ผูป้ฏิบตังิานไม่พดูถึงแนวปฏิบติัเกีย่วกับการไม่ลงโทษทีมี่อยูแ่ต่อย่าง
ใดระหว่างการอภิปราย (ดูตารางที่ 4 ด้านล่าง) อย่างไรก็ตาม มีการเสนอคําแนะนําให้รัฐบาลวางแนวปฏิบัติและ
เกณฑ์ก์ารคัดแยกผูเ้สียหาย ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผู้เสียหายและพยานจากการค้ามนษุยซ่ึ์งตอ้งหาวา่กระทํา
ความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแนะนําว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวสามารถเน้นยํา้คุณค่าขอ 
งหน่วยงานนอกภาครัฐที่มีต่อการสนับสนุนกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย ทั้งยังมีการแนะนําให้มีการวาง 
แนวปฏิบัติเช่นนั้นสําหรับการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้เพ่ืออนุญาตให้ยกเลิกคดีกับผู้เสียหาย และเพ่ือกํากับ 
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานศาลเป็นไปตามพันธกรณีสากลและข้อตกลงทวิภาคี

79 Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in Persons 2019-2023, p.12.

80 ข้อนี้รวมถึง Prakas ฉบับที่ 852 ว่าด้วยการดําเนินนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Policy on Protection of the Rights of 
Victims of Human Trafficking) ลงวันที่ 31 สิงหาคม ปี 2009 และ Prakas ฉบับที่ 857 S.V.Y ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ (Minimum Standards for Protection of the Rights of Victims of Human Trafficking) ลงวันที่ 3 กันยายน ปี 2009, กระทรวงกิจการ
สังคม ทหารผ่านศึก และการฟ้�นฟูเยาวชน, มาตรฐานขั้นต่ําไม่ได้คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับผิดทางอาญาอย่างชัดเจน เพียงคาดการณ์ว่าผู้เสียหายอาจต้องเผชิญ
กับข้อหาทางอาญา ประเด็นตามมาตรา 6(11) ว่าด้วยสิทธิในเสรีภาพในการเคลื่อนไหวระบุว่า “ผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีข้อหาทางอาญาต้องมีสิทธิที่จะออก
จากสถาบันบังคับใช้กฎหมายหรือผู้ให้บริการหลังจากแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันผู้มีอํานาจแล้ว...” บทบัญญัตินี้มีนัยยะว่า อาจเกิดสถานการณ์ที่ผู้เสียหายที่เป็น
ผู้ใหญ่มีข้อหาทางอาญา ซึ่งในกรณีดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันได้ ในทางกลับกัน มาตรา 6(4) ยืนยันสิทธิของ
บุคคลเหล่านั้นที่จะ “ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหาย และได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เคยประสบกับสถานการณ์ที่ยาก
ลําบาก” และกําหนดว่า “ห้ามมิให้มีการกระทําอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ การเหมารวมต่อผู้เสียหายบนพื้นฐานของเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
ศาสนา สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือประสบการณ์ในอดีตโดยเด็ดขาด”



47 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ตารางที ่4: เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษของกัมพูชา

แนวปฏิบตัสํิาหรับรูปแบบและกระบวนการพิจารณา
สําหรบัการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พือ่ให้
บริการที่เหมาะสม (Guidelines on Forms and 
Procedures for identification of victims of 
trafficking for appropriate service provisions) 
(คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ 
(National Committee for Counter Trafficking 
in Persons; NCCT) ปี 2015)

2.C, 2: ระหว่างกระบวนการ [คัดแยกเบื้องต้น] ชาวต่าง
ชาติที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วอย่างเป็น
ทางการต้องไม่ถูกกักตัวหรือตั้งข้อหาการเข้าเมือง และ/
หรือ คา้ประเวณผีดิกฎหมาย ผูเ้สยีหายจะตอ้งไดร้บัสถาน
ที่พักพิงและการคุ้มครองระหว่างรอกระบวนการส่งตัว
กลับประเทศอย่างเป็นทางการ 

การตัดสินใจว่าด้วยแนวปฏิบัติสําหรับการคุ้มครอง
สทิธิของเด็กทีถู่กค้ามนุษย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Decision on the Guideline for the Protection 
of the Rights of Trafficked Children of the 
Kingdom of Cambodia) (สภาเด็กแห่งประเทศ
กัมพูชา (Cambodian National Council for 
Children; CNCC), 20 ธันวาคม 2007, ฉบับที่ 107)

มาตรา 4, 2.3 (ก) เด็กที่ถูกค้ามนุษย์เป็นผูเ้สียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เด็กเหล่านี้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติ
เสมือนเป็นผูก้ระทําความผิด หรือต้องรับหรือถูกข่มขู่ว่า
จะได้รับโทษทางอาญาจากการกระทําผิดใดที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ของพวกเขาในฐานะเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

แนวปฏิบัติการนํากฎหมายว่าด้วยการปราบปราม
การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศไปใช ้
(Guidelines on the Implementation of the 
Law on Suppression of Human Trafficking and 
Sexual exploitation) (ฉบับแปลอย่างไม่เป็น
ทางการโดย UNIAP ปี 2008) แนวปฏิบัติทั่วไป 

(4) ต้องพิจารณาว่าผู้ค้าประเวณีเป็นผู้เสียหายจากการ
จัดหามาเพื่ อค้ าประเวณี  การค้ าประเวณี ไม่ ใช่
อาชญากรรม ฉะนั้นผู้ค้าประเวณีรายบุคคลจึงไม่ต้องถูก
ลงโทษในฐานะผูก้ระทําความผดิภายใตบ้ทบญัญตัใิหมน้ี่

นโยบายและมาตรฐานข้ันตํ่าในการคุม้ครองสิทธขิอง
ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ (Policy and Minimum 
standards for Protection of the Rights of 
Victims of Human Trafficking) (กระทรวงกิจการ
สงัคม ทหารผ่านศึก และการฟ้�นฟูเยาวชน (Ministry 
of Social Affairs, Veterans and Youth 
Rehabilitation) ปี 2009)

“เราทราบว่าผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผูเ้สียหายใน
อาชญากรรมข้ามชาติ และมิใช่ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย แม้เรื่องราวของพวกเขาอาจคล้ายคลึงกับผู้
อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็ตาม พวกเขามิใช่
อาชญากร แต่เป็นบุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับความเคารพ 
เขา้ถงึความยตุธิรรม และกําหนดชะตากรรมตนเอง (self-
determination) ในการวางแผนอนาคตของตนโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ” (หน้า 1) เอกสารนี้ยังยอมรับ (ในหน้า 
8) ว่าผู้คนอาจถูกค้ามนุษย์ไปเพื่อประกอบกิจกรรมทาง
อาญา อยา่งไรก็ตาม เอกสารมาตรฐานขัน้ตํ่าเล็งเหน็การ
กําหนดโทษทางอาญาใหก้บัผูถ้กูคา้มนษุยโ์ดยใหเ้สรภีาพ
ในการเคลือ่นย้าย  (freedom of movement) กบัผูเ้สยี
หายที่ไม่เผชิญกับคดีความทางอาญาเท่านั้น (หน้า  27)



481. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

การนำาหลกัการไมล่งโทษไปใชก้บับางความผดิ: แมจ้ะไมม่บีทบญัญตัเิร่ืองการไมล่งโทษในกฎหมายอยา่งชดัเจน 
ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐกล่าวว่าไม่มีกรณีท่ีมีการดําเนินคดีกับผู้ท่ีสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
โดยมีการยกตัวอย่างผู้เสียหายชาวต่างชาติจากการค้ามนุษย์ไปค้าประเวณีซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิด แต่ไม่ 
ถูกตั้งข้อหาเนื่องจากได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยังมีการยกตัวอย่างชาวอินเดีย  
บงัคลาเทศ และปากสีถานทีถ่กูแสวงประโยชนใ์นกมัพชูาซ่ึงไมถ่กูลงโทษจากการละเมดิกฎหมายการเขา้เมอืงและ
แรงงาน แต่ได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย ยังมีการกล่าวถึงประเด็นเดียวกันในความผิดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการค้าประเวณี ซึ่งตั้งข้อหากับผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์เชิงพานิชย์จากการกระทําดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ยังมีการอธิบายว่าบุคคลหนึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นผู้กระทําความผิดคดีอื่นที่พวกเขาอาจ
มีความรับผิด เช่น ความผิดทีเ่กี่ยวข้องกับยาเสพติดที่แยกต่างหาก 

บทบาทของดุลยพินิจของศาลที่จะไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์:  ผู้เข้าร่วมจากฝ่่ายรัฐบาลอธิบายว่า
ผู้สืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาไต่สวนมีอํานาจดุลยพินิจที่จะไม่ลงโทษผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ โดยที่ฝ่่ายหลังสามารถแก้ไขหรือยกฟ้องโดยอ้างอิงจากการสืบสวนของตน ไม่มีการยกตัวอย่าง
การใชด้ลุยพนิจิของศาลกมัพชูาในการยกเลกิคดีกบัผูต้อ้งหาเมือ่สภาพการเปน็ผูเ้สียหายของบคุคลน้ันถูกเปดิเผย 
หรือในการออกคําสั่งให้มอบสถานะผู้เสียหายให้บุคคลหนึ่ง มีการแสดงความเห็นว่าการปล่อยให้การใช้หลักการ
น้ีเป็นเรื่องของดุลยพินิจแทนท่ีจะเป็นการกําหนดไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการนําไปใช้อย่างไม่สอดคล้อง
สมํ่าเสมอ เป็นอีกครั้งที่มีการยกประเด็นเรื่องการรวมบทบัญญัติท่ีชัดเจนไว้ในตัวบทกฎหมายท่ีกําหนดหลักการ
ไม่ลงโทษเพือ่ใหง้า่ยข้ึนตอ่ผูพ้พิากษาในการใช้ดลุยพินจิเพือ่สง่ผลใหเ้กดิการนําหลกัการนีไ้ปใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอมาก
ขึ้น 

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความสำาคัญของข้อตกลงทวิภาคีและระดับภูมิภาค: ความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศ
ปลายทางสําหรับชาวกัมพูชาท่ีถูกค้ามนุษย์ถือเป็นกุญแจสําคัญในการคุ้มครองพวกเขาจากการลงโทษ ที่สําคัญ
ความรว่มมอืดงักลา่วจะชว่ยใหบ้รรลฉุนัทามตเิกีย่วกบัเกณฑ์ก์ารคดัแยกผูเ้สยีหาย กมัพชูามบีนัทกึความเขา้ใจกบั
ไทยและเวยีดนาม ซึง่ภาคยีนืยนัว่าผูเ้สยีหายทีเ่ปน็สตรแีละเด็กจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเปน็ผูเ้สยีหาย ไมใ่ช่
ผู้กระทําความผิด และไม่ต้องเป็นผู้เสียหายที่ต้องรับโทษจากการเข้าหรือออกจากพรมแดนของประเทศอย่างผิด
กฎหมาย หรือความผิดอื่นใดที่เกิดจากการค้ามนุษย์โดยตรง81 สําหรับบางประเทศที่น่าสนใจ (รวมถึงมาเลเซีย) 
ยงัไม่มบีนัทกึความเข้าใจทีมี่ผลบังคบัใช ้อย่างไรก็ตาม มกีารเสนอตัวอย่างกรณีทีศ่าลมาเลเซียยกฟ้องข้อหาลักลอบ
เข้าเมืองและพํานักอย่างผิดกฎหมาย โดยมีผู้พิพากษาให้สถานะผูเ้สียหายแก่ผู้เสียหายชาวกัมพูชา

81 ดูข้อ 6 ใน บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีเพื่อขจัดการค้ามนุษย์
และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Cambodia and the 
Government of the Kingdom of Thailand on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons and Protecting Victims of Trafficking) 
(30 เมษายน 2014) และข้อที่ 5 ของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในเด็กและสตรี และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Agreement between the Royal Government of Cambodia and the 
Government of Socialist Republic of Vietnam on Bilateral Cooperation in Elimination of Children and Women Trafficking and Protection of 
Victims of Trafficking) (ลงนามในวันที่ 10 ตุลาคม ปี 2005 และแก้ไขในวันที่ 28 กันยายน ปี 2012)



49 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

การใช้ข้อตกลงทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่ไม่สมำ่าเสมอ: ข้อตกลงทวิภาคีตลอดจนสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters)และข้อตกลงการส่งผูร้้ายข้ามแดน ไม่ได้รบัการพิจารณาให้ดําเนินการอย่างเต็มทีห่รือสมํ่าเสมอ 
มีการเสนอตัวอย่างเชิงปฏิบัติของบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาซึ่งไม่ได้นําไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีการค้ามนุษย์ 
หรือการละเมิดแรงงาน มีการเสนอตัวอย่างการสอบสวนที่ไม่ได้ดําเนินการข้ามพรมแดน ส่งผลให้ไม่มีการ 
ดําเนนิคดคีา้มนษุยใ์นเขตอํานาจศาลอืน่ มกีารตัง้คําถามวา่จะนําหลกัการไมล่งโทษทีป่รากฏในบนัทกึความเขา้ใจ
ไปดําเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งไรหากไมป่รากฏหลกัการนีใ้นกฎหมายภายในประเทศ มกีารยกประเดน็
วา่บทบญัญตัทิางกฎหมายทีชั่ดเจนจะสนับสนนุการใชห้ลกัการนีอ้ย่างสอดคล้องกนัระหวา่งประเทศ และอาจลด
การพึ่งพาบันทึกความเข้าใจและมาตรฐานการปฏิบัติงานระหว่างกัน ทั้งยังมีการแสดงความกังวลว่ามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและบันทึกความเข้าใจมุ่งเน้นไปที่สตรีและเด็กเป็นหลัก ทําให้เกิดช่องว่างในการคุ้มครองสําหรับ
ผู้ชายที่ถูกค้ามนุษย์ในการประมง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำาคัญในการไม่ลงโทษ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเน้นยํ้าถึง 
ความสําคัญของการคัดแยกต่อการไม่ลงโทษ ผู้กระทําการของรัฐบาลยืนกรานว่าการคัดแยกที่รัดกุมแต่เนิ่น ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าผู้ถูกค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาหรือไม่ใช่พลเมือง จะไม่ถูกลงโทษ  
โดยมีการระบวุา่ขัน้ตอนการคัดแยกนัน้สอดคล้องกบัพิธสีารการค้ามนษุยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยการปราบปรามการ
ค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศแห่งกัมพูชา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอธิบายว่ามีรายงานว่ามีการใช้ข้อ
สันนิษฐานของสภาพการเป็นผู้เสียหายในระยะแรกเพื่อขจัดโอกาสเกิดความผิดพลาด แต่ถึงแม้จะไม่ได้คัดแยก 
ผู้เสียหายในระยะแรก บุคคลหนึ่งจะถูกคัดแยกในภายหลังโดยผู้พิพากษาไต่สวนหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา
คดี ความคิดเห็นเหล่านี้ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นที่แสดงออกในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการขาดแคลนการคัด
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในกัมพูชา82 

แนวปฏิบัติทีดี่ในการตรวจคดักรองชาวกมัพชูาทีเ่ดนิทางกลบัจากตา่งประเทศ: มกีารเสนอตัวอย่างการดําเนิน
การของตํารวจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสบายใจที่จะพูดคุยกับพวกเขา ซึ่งรวมถึงการสวมใส่เส้ือผ้าธรรมดาแทนที่จะ
สวมเครื่องแบบในการสัมภาษณ์พวกเขา ในที่นี้สังเกตได้ว่ากลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศไทย มาเลเซีย หรือ
อินโดนีเซีย จะถูกตํารวจคัดกรองเรื่องการค้ามนุษย์

ข้อกังวลเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายน้อยเกินกว่าที่ควร:  ผู้เข้าร่วมบางคนแสดง
ความกงัวลวา่สมมตฐิานทีว่า่ผูช้ายไมถ่กูคา้มนษุยส์ง่ผลใหม้กีารคดัแยกผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยท์ีเ่ปน็ผู้ชายตํ่า
เมื่อเทียบกับผู้หญิงและเด็ก

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติในกัมพูชา: มีการแสดงความกังวล
ว่าชาวต่างชาติถูกจับกุมและถูกปรับฐานละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงานโดยไม่มีการสอบสวน

82 ดูตัวอย่าง เช่น Concluding Observations on the sixth periodic report of Cambodia, Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [26].



501. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

เพิ่มเติมว่าพวกเขามาอยู่ในกัมพูชาได้อย่างไร ใครเป็นคนพาพวกเขามาที่กัมพูชา มีการให้สัญญาใดไว้ รวมไปถึง
แง่มุมอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยให้พวกเขาได้รับการคัดกรองโดยใช้ตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์ ในกรณีเช่นนี้ มีการตั้งข้อสังเกตถึง
การขาดการประสานงานระหว่างตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและตํารวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
ซึ่งมีบทบาทต่างกัน หมายความว่าผู้ย้ายถ่ินฐานบางรายในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะไม่ได้รับการคัดกรองว่าอาจมี
การค้ามนุษย์ แต่อาจถูกเนรเทศกลับประเทศมากกว่าการส่งตัวกลับประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ มีการเน้นยํ้า 
ถึงคุณค่าของแนวทางที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เข้าดําเนินการในสถาน
ที่ที่มีผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทํางานหรืออาศัยอยู่  ได้รับการสนับสนุนจากตํารวจป้องกันและปราบปราม 
การคา้มนษุย ์รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานดา้นกจิการสงัคม และอืน่ ๆ  เพือ่สนบัสนนุการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

การลงโทษผู้เสียหายในเชิงปฏิบัติ

การใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดเพื่อลงโทษผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศ: คณะกรรมการ 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่
ผดิเพือ่ลงโทษบุคคลทีม่คีวามรบัผิดต่อการคา้มนษุย์ และเรียกรอ้งใหก้มัพูชาแกไ้ขกฎหมายระดบัประเทศเพือ่ลด
โทษให้ผู้หญิงในการค้าประเวณี83 ในขณะเดียวกัน ผู้แสวงประโยชน์มักไม่ค่อยถูกดําเนินคดี  คณะกรรมการฯ 
ตอบสนองต่อประเด็นนี้โดยเรียกร้องให้กัมพูชา:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงกฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์และให้การ
เยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพแกผู่ท้ีต่กเปน็ผู้เสยีหาย และไมใ่ชม้าตรการดงักลา่วในทางที่
ผิดต่อบุคคลที่ไม่มีความรับผิดต่อการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์84

คนเหล่านี้ในอุตสาหกรรมทางเพศท่ีถูกดําเนินคดีจากความผิดตามกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์อาจมีบางคนที่
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งถูกตั้งข้อหา ดําเนินคดี และถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะผู้ค้ามนุษย์ ซึง่มักจะ
ถูกสอบสวนและนําตัวมาดําเนินคดีแทนผู้ค้ามนุษย์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติในกัมพูชา: มีการกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่ต้องถูกลงโทษในกัมพูชา รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2020 
อ้างอิงถึงรายงานของสื่อเกี่ยวกับเยาวชนชาวมาเลเซียที่จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางานสําหรับงานที่ได้รับค่า
ตอบแทนสูง แต่กลับถูกส่งตัวไปกัมพูชาที่ซึ่งพวกเขาถูกแสวงประโยชน์จากผู้ค้ามนุษย์และถูกจับในข้อหาละเมิด
กฎหมายการเขา้เมือง85ผูเ้ขา้รว่มบางคนชีใ้ห้เหน็ถงึสถานการณ์ทีผู่เ้สียหายจากการแสวงประโยชน์ชาวต่างชาติถกู
เลือกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งผู้เสียหายชาวเวียดนาม จีน และแอฟริกากลัวการถูกเลือก
ปฏิบัติ แม้ว่าจะมีบริการของรัฐและนอกภาครัฐจํานวนมากสําหรับชาวกัมพูชา แต่กลับมีองค์กรไม่กี่แห่งที่ให้การ

83 ดูตัวอย่าง Concluding Observations on the sixth periodic report of Cambodia, Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [29](a).

84  ดูตัวอย่าง Concluding Observations on the sixth periodic report of Cambodia, Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 November 2019 [26](c); [27](f).

85 2020 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2020) 



51 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

สนับสนุนชาวต่างชาติ ยังมีการยกประเด็นเรื่องความเส่ียงของการลงโทษสําหรับชาวต่างชาติในกัมพูชา 
ทีถ่กูแสวงประโยชนใ์นการคา้ประเวณแีละการต้ังครรภแ์ทน (surrogacy)โดยเฉพาะ โดยเกดิคําถามทีซ่บัซอ้นขึน้
ว่าการตั้งครรภ์แทนอยู่ในความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์หรือไม่ ในแง่นี้ มีข้อสังเกตว่าผู้หญิงบางคนที่ถูกใช้ในการ
ตัง้ครรภ์แทนถูกดําเนินคดีฐานกระทําการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เพียงแค่ในกัมพูชาเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงทีอ่ืน่ ๆ  
ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเนื่องจากไม่มีกฎหมายเพื่อให้สามารถคัดแยกบุคคลเหล่านั้นให้เป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนษุยไ์ด ้ในทางตรงกนัขา้ม ผูเ้ข้ารว่มคนอืน่ๆ แสดงความคดิเหน็วา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยท์ีเ่ปน็ชาวตา่งชาติ
ในกัมพูชาไม่ได้รับการลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหาย 
โดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและตํารวจ มกีารกลา่วถงึผูเ้สยีหายชาวตา่งชาตใินการคา้มนษุยเ์พือ่แสวงประโยชน์
ทางเพศและแรงงานบงัคบั (รวมถงึจากบงัคลาเทศ จนี ยโุรปตะวนัออก อนิเดยีหรอืเนปาล ศรลีงักา หรอืเวยีดนาม) 
ซึ่งไม่ถูกดําเนินคดี แม้แต่ในกรณีท่ีพวกเขาได้สนับสนุนให้ผู้อื่นมากัมพูชากับพวกเขาทั้งที่รู้ว่าการทําเช่นนั้นผิด
กฎหมาย

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาในต่างประเทศ: ในขณะที่ทางการระบุว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ได้รับการคุ้มครองภายในกัมพูชา มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาว
กัมพูชาในต่างประเทศ มีรายงานว่าผู้เสียหายชาวกัมพูชาต้องเผชิญกับการลงโทษเนื่องจากละเมิดกฎหมาย 
การเข้าเมืองหรือบทบัญญัติทางอาญาในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ ในบาง
กรณีที่พวกเขาได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายแล้ว ยังมีรายงานว่าผู้ที่อาจถูกค้ามนุษย์มาเพื่อใช้แรงงานบังคับ
ยังคงถูกลงโทษจากการตัดไม้ผิดกฎหมายหรือทํางานอย่างผิดกฎหมายในคาสิโนสัญชาติจีน โดยไม่ได้รับ 
การคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง: ผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐหยิบยกข้อกังวล 
เป็นพิเศษเกี่ยวกับความท้าทายในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกแสงประโยชน์ในอุตสาหกรรมประมง ซ่ึงถูกข่มขู ่
หรือตกอยู่ในการฟ้องร้องและการลงโทษเนื่องจากใช้เอกสารปลอมและอาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง 
ผูเ้สยีหายทีถ่กูคา้มนษุยเ์พือ่ทําประมงท่ีสามารถหลบหนสีถานการณข์องตนไดก้ลบัถกูลงโทษในความผดิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเขา้เมอืงในประเทศทีต่นมาถึง โดยไม่ไดร้บัการคดัแยกวา่เปน็ผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย ์มรีายงานว่าชาว
ประมงทีอ่าจถูกค้ามนุษย์ถกูส่งไปกักตัวและได้รบัคําแนะนําให้ยอมรับสารภาพว่ามีความผิด จากนัน้จึงถูกลงโทษ
ทางร่างกายและมีประวัตอิาชญากรรม แทนทีจ่ะได้รบัการคัดแยกและคุม้ครองในฐานะผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้เสียหายชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ: มีฉันทามติว่าผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ได้ 
รบัโทษฐานออกจากกมัพชูาอยา่งไมป่กต ิโดยมกีารชืน่ชมความพยายามของตํารวจในการบรรเทาความกงัวลของ
ผู้เสียหายที่เดินทางกลับประเทศ ซึ่งรวมถึงชาวประมงที่ถูกส่งตัวกลับ หัวหน้ากลุ่มอันธพาลหรือนายหน้า 
ในหมู่พวกเขาที่พาเพื่อนบ้านหรือญาติของตนไปต่างประเทศเพื่อทํางานประมง จะไม่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดเพราะพวกเขาตกเป็นผู้เสียหายเช่นกัน ตรงกันข้ามกับกรณีนี้ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ของบุคคลที่ได้รับ
การบริการในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เมื่อพบว่าบุคคลนั้นได้นําผูเ้สียหายจํานวนมากไปทํางานอย่าง
ผิดกฎหมายในต่างประเทศ กลับถูกจัดประเภทใหม่ให้เป็นผู้กระทําความผิด และระงับบริการใด ๆ ทีเ่คยได้รับ
ด้วย



521. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

2.3 อินโดนีเซีย 

มกีารอภิปรายโตะ๊กลมสองครั้งในอนิโดนเีซยีเพื่อวตัถปุระสงคข์องการศกึษาครั้งนี้ โดยมผีู้เข้ารว่มทัง้หมด 29 คน
ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งของรัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ ส่วนนี้เน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึก 
ตลอดจนเนือ้หาจากแหล่งข้อมูลแบบเปิด

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย 

บทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์: มาตรา 18 ของกฎหมายฉบับที ่21 ว่าด้วย
การขจัดการกระทําทางอาญาฐานค้ามนุษย์ ปี 2007 คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากข้อกล่าวหาทาง
อาญาทีพ่วกเขาถูกบังคับให้กระทําความผิด โดยไม่ได้จํากัดขอบเขตของข้อกล่าวหาทางอาญาท่ีใชบ้งัคับ เพียงระบุ
ว่า “ผู้เสียหายที่ก่ออาชญากรรมภายใต้การบังคับขู่เข็ญจากผู้กระทําความผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์จะไม่ถูก
ตั้งข้อหาทางอาญา” ความผิดทางแพ่ง ทางปกครองและการเข้าเมืองไม่ปรากฏในบทบัญญัตินี้

กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษผู้เสียหาย: กฎหมายอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ
นั้นรวมถึงมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแคบกว่าการคุ้มครองที่ให้ไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมาย 
ตอ่ตา้นการค้ามนษุย ์และเกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิทางอาญาสําหรับผู้ทีก่ระทําผิดโดยเจตนาหรือจงใจย่ัวยใุหผู้้อืน่
ก่ออาชญากรรม โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรา 10 ของกฎหมายฉบับที่ 31 (2014) คือกฎหมายคุ้มครองพยาน
และผู้เสียหาย (Witness and Victim Protection Act) มีจุดตัดกับหลักการไม่ลงโทษ โดยไม่อนุญาตให้ดําเนิน
คดีกับพยาน ผู้เสียหาย และผู้ให้ข้อมูลในกฎหมายแพ่งและอาญาท่ีให้ข้อมูลหรือให้การโดยสุจริต ทั้งนี้ยังมีการ
หารือเก่ียวกับอนุสัญญา ACTIP ด้วยเช่นกัน รวมถึงขอบเขตท่ีได้รับและควรได้รับการพิจารณาว่ามีผลผูกพัน 
ทางกฎหมาย หากไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายภายในประเทศที่ให้ผลบังคับใช้อย่างชัดเจน

นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ: แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพือ่ขจัดการค้ามนุษย์ (National Action Plan 
for Eradication of Human Trafficking) ปี 2015-2019 ยังคงไม่กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษ ขณะที่ยังไม่มีแผน
ปฏิบตักิารแห่งชาตสิําหรบัป ี2020-2024 ระหว่างการค้นควา้ขอ้มลูสําหรบัการศึกษาน้ีในปี 2021 ทัง้นี ้ในระหว่าง
การอภิปรายโต๊ะกลม มีการเสนอว่าควรรวมหลักการไม่ลงโทษไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิภาค 
และเสริมโดยแผนงานเพื่อนําหลักการไม่ลงโทษตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายไปใช้

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

ความเข้าใจหลักการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นต่างกันว่าหลักการไม่ลงโทษเป็นที่เข้าใจกันดีใน
ประเทศอนิโดนเีซยีหรอืไม ่บางคนรูส้กึว่าเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายแนวหนา้และตวัแทนของหนว่ยงานคุม้ครอง
พยานและผูเ้สยีหาย (LPSK) ยอมรบัวา่ผูเ้สยีหายกอ่อาชญากรรม เชน่ การปลอมแปลงเอกสาร ซ่ึงพวกเขาไมต่อ้ง
ถูกลงโทษเนื่องจากมาตรา 18 ของกฎหมายฉบับที่ 21 มีผลบังคับใช้ ผูเ้ข้าร่วมบางคนมีความเห็นว่าสมาชิกของ
ฝ่่ายตุลาการเข้าใจหลักการนี้ดี เพราะมันปรากฏอยู่ในกฎหมาย ขณะที่คนอื่น ๆ รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีการอธิบาย
เพิ่มเติมภายในประเทศเพื่อให้ผู้พิพากษายอมรับให้หลักการนี้รวมเข้ากับกฎหมายภายในประเทศอย่างมี
ประสิทธภิาพ ผูเ้ขา้รว่มบางคนรูส้กึวา่บทบญัญตันิีอ้าจตีความไดแ้ตกตา่งกนัไปตามแตล่ะบคุคล บรรดาผูท้ีม่องวา่
มคีวามไม่เทา่เทยีมกนัในระดับความเขา้ใจหยิบยกประเด็นความกังวลว่าผูป้ฏิบตังิานในกระบวนการยุตธิรรมทาง
อาญาอาจขาดความเข้าใจในการค้ามนุษย์และไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ท่ีก่ออาชญากรรมจึงไม่ควรถูกลงโทษ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศ
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สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความผิดกับการค้ามนุษย์: มีการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําผิดและ
การค้ามนุษย์ไว้ว่าเกิดข้ึนโดยการบังคับ (compulsion) ) หากผู้เสียหายกระทําความผิดโดยไม่เต็มใจ จะไม่ถูก
ลงโทษ อยา่งไรกต็าม ผูเ้ข้ารว่มบางคนรูส้กึวา่กฎหมายขาดรายละเอยีดทีเ่พยีงพอสําหรบักรณทีีไ่มม่หีลกัเกณฑ์ใ์น
การพิสูจน์องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ในการพิจารณาคดีเพื่อใช้มาตรา 18 ในการคุ้มครองผู้ถูกค้ามนุษย์

มีการตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายในการพิสูจน์ว่าอาชญากรรมท่ีกระทําโดยผู้เสียหายสัมพันธ์กับการกระทําของ
ผูก้ระทําความผิด โดยมีการตัง้คําถามเกีย่วกับความหมายของคําว่า “กําลัง (force)” และ “การบังคบั (coercion)” 
และการครอบงําทางจิตวิทยา (psychological manipulation) เข้ามามีบทบาทในการทําความเข้าใจว่าผู้เสีย
หายกระทําความผิดได้หรือไม่ ประเด็นอยู่ที่ว่าสําหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางราย การใช้ “กําลัง”  
อาจเปน็มาตรฐานทีส่งูเกนิไปหากจะอธบิายการมสีว่นรว่มในการกระทําความผดิของผู้เสียหายเหลา่นัน้ มขีอ้สงัเกต
ว่าความยินยอมใด ๆ ที่ผู้เสียหายให้ในการก่ออาชญากรรมนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องหากผู้เสียหายกระทําการภาย
ใต้การควบคุมของผู้ค้ามนุษย์

แนวปฏบิตัวิา่ดว้ยการนำาหลกัการไปใชใ้นเชงิปฏบิตั:ิ มแีนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการไมล่งโทษในอนิโดนเีซยีอยุ่
บ้าง แนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการจัดการคดีค้ามนุษย์ 
(Guidelines for Law enforcement and the protection of victims of trafficking in persons in handling 
trafficking in persons cases) ปี 2009กล่าวถึงความท้าทายของการท่ีผู้เสียหายอาจถูกพิจารณาว่าเป็น 
ผู้กระทําผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (หน้า 36) และเน้นยํ้าถึงความจําเป็นที่เจ้าหน้าต้องมีทักษะ 
เฉพาะทางในการทําความเข้าใจว่าผูเ้สียหายอาจกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (หน้า 41) แนวปฏิบัติของ
ศูนย์บริการแบบบูรณการสําหรับพยานและ/หรือผู้เสียหายการค้ามนุษย์ (Integrated Service Centre for 
Witness and/or Victim of Trafficking in Persons; ISC) กล่าวถึงการไม่กระทําความผิดในตารางที่ 4  
โดยระบุว่าผู้สัมภาษณ์ต้องแจ้งผู้เสียหายว่าจะไม่ถูกดําเนินคดีหากประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เจตนา 
อันเนื่องมาจากแรงกดดันใดๆ จากผู้กระทําความผิด86 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมไม่ได้หยิบยกแนวปฏิบัติเหล่านี้ขึ้นมากล่าว
ถึงว่าเสริมความเข้าใจเรื่องหลักการไม่ลงโทษแต่อย่างใด

ความจำาเป็นของแนวปฏิบัติเพิม่เติมเกี่ยวกับการไม่ลงโทษและการนำาแนวปฏิบัติที่มีอยู่ไปใช้: ข้อเท็จจริงที่ว่า
แนวปฏบิตัทิีม่อียูไ่มถ่กูกลา่วถงึโดยผูป้ฏบิตังิหนา้ท่ีแมแ้ต่นอ้ย บง่ชีว้า่แนวปฏบิตัเิหลา่นีไ้มไ่ดใ้ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 
ไมม่กีารกลา่วถงึแนวปฏบัิตอิืน่หรอืเอกสารอืน่ใดวา่มคีวามเกีย่วขอ้งเฉพาะกบัหลกัการไมล่งโทษ ทวา่ในการหารอื
เกี่ยวกับความคลุมเครือของหลักการนั้น ได้มีการเสนอให้มีการจัดทํากฎระเบียบของรัฐบาลหรือข้อกําหนดทาง
เทคนิคโดยเฉพาะสําหรับผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการนี้
อย่างสมํ่าเสมอ และเพื่ออุดช่องว่างความรู้ระหว่างหน่วยงานระดับชาติและระดับจังหวัด นอกจากนี ้ 
ยังได้เรียกร้องให้มีการฝ่ึกอบรมเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีตํารวจและพนักงานอัยการในการพิจารณาหลักการ 
ไม่ลงโทษในการประชุมผู้บริหารคดีด้วย

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

เมื่อนำาหลักการไม่ลงโทษมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ผูเ้ข้าร่วมตั้งข้อสังเกตว่า มาตรา 18 ยังไม่ได้

86 ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime (Liberty Asia, 2017) 39, 44.



541. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

นําไปใช้ในทางปฏิบัติ หมายความว่า การนํามาตรานี้ไปใช้ยังอยู่ในขั้นอภิปรายเชิงสมมุติฐานเท่านั้น ยังไม่มี 
ความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะนํามาใช้ในทันทีที่มีการระบุองค์ประกอบของการค้ามนุษย์หรือไม่ หรือจะใช้เมื่อ 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าค้ามนุษย์ถูกตั้งข้อหา ดําเนินคดี หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือเมื่อบุคคลถูกตั้ง
ข้อหาว่ากระทําความผิดและต่อมากลับพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือส่ิงเหล่านี้จะเกิดข้ึนพร้อมกัน
หรือไม่ เมื่อพบว่าผู้ค้ามนุษย์ได้บังคับให้ผู้เสียหายกระทําความผิด ในประเด็นนี้ การคัดแยกผู้เสียหายเป็น 
กระบวนการที่ไม่เป็นทางการแยกต่างหากซึ่งดําเนินไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้เสียหาย ซ่ึงอาจไม่เกิด
ขึ้นไปพร้อมกับการสืบสวนการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมอีกคนถามว่าในกรณีที่มีการกระทําความผิด องค์ประกอบ 
ของความผดิน้ันจะตอ้งสมบรูณ ์ซึง่ในกรณทีีผู่เ้สยีหายกระทําความผดิภายใตก้ารบงัคบัขูเ่ขญ็ จะถอืวา่องคป์ระกอบ
ความผิดไม่สมบูรณ์ ยังมีการตั้งคําถามอีกด้วยว่าคําตอบว่าจะใช้หลักการนี้เมื่อใดและอย่างไรมีอยู่ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law) บนพื้นฐานของการอภิปรายนี้ ผู้เข้าร่วมได้เน้นยํ้าอีกครั้ง 
ถึงความจําเป็นที่จะต้องมีแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการนําหลักการนี้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

บทบาทของตำารวจที่ใช้หลักการไม่ลงโทษ: ในการหารือเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรา 18 ถูกนํามาใช้ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อย่างน้อยในทางทฤษฎี นับตั้งแต่จุดที่ตํารวจพบผู้ทีอ่าจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตํารวจสามารถคุ้มครอง
ผูเ้สยีหายทนัททีีท่ราบสภาพการเปน็ผูเ้สยีหายของบคุคลนัน้ โดยการบงัคบัใชม้าตรา 18 ในคําฟอ้งพรอ้มหลกัฐาน
บางอยา่งทีแ่สดงวา่พวกเขาเป็นผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย ์ฉะนัน้จึงสามารถจดัประเภทใหบ้คุคลหนึง่ได้วา่เปน็ผู้
เสยีหายจากการคา้มนษุยแ์ทนทีจ่ะเป็นผูก้ระทําความผดิตัง้แตเ่ริม่แรก อยา่งไรกต็าม มีขอ้กงัวลเกี่ยวกบัขีดความ
สามารถของผูบ้งัคบัใช้กฎหมายทีอ่าจคุน้เคยกบัความผดิในประมวลกฎหมายอาญามากกวา่กฎหมายตอ่ตา้นการ
ค้ามนุษย์ และจะพร้อมตั้งข้อหากับบุคคลหนึ่งภายใต้กฎหมายที่พวกเขาคุ้นเคยกว่า แทนที่จะหลีกเลี่ยงการตั้ง
ข้อหากับบุคคลภายใต้กฎหมายที่พวกเขาไม่คุ้นเคย ฉะนั้นจึงเป็นการส่งต่อการตัดสินใจเช่นนี้ไปยังชั้นศาล

บทบาทของอัยการและทนายจำาเลยในการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้: เว้นแต่จะได้รับการคุ้มครองจากการ
ลงโทษมาตั้งแต่ตอนแรก ผู้เสียหายอาจต้องเผชิญกับการพิจารณาคดี โดยระหว่างการพิจารณาคดี ทนายฝ่่าย
จําเลยสามารถแสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหาย และพนักงานอัยการอาจเปิดเผยองค์ประกอบที่แสดงว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายที่ถูกบังคับให้กระทําความผิด ในที่นี้มีการระบุถึงอุปสรรคคือข้อเท็จจริงที่ว่าบทบาทของ
พนกังานอยัการคอืการดําเนนิคด ีฉะนัน้ในทางปฏบิติั มาตรา 18 จะใชบ้งัคบัไดก้ต็อ่เมือ่ผูเ้สยีหายไดร้บัการปฏบิตัิ
ในฐานะผู้กระทําความผิดโดยตํารวจ และเมื่อมีการคัดแยกและดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์แล้วเท่านั้น

บทบาทของสมาชิกฝ่่ายตุลาการในการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้: ในกรณีที่ผู้ทีอ่าจตกเป็นผู้เสียหายจากการ
คา้มนษุยถ์กูดําเนนิคดใีนความผดิ ผูพ้พิากษาสามารถพจิารณาวา่จะยกโทษใหพ้น้จากความรบัผดิชอบทางอาญา
หรือลดโทษให้ได้ ผู้พิพากษาสามารถดําเนินการบนพ้ืนฐานของความรู้สึกเร่ืองความยุติธรรมของตนว่าบุคคลไม่
ควรได้รับโทษ ทั้งยังมีรายงานว่าหน่วยงานคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย (LPSK) สามารถเสนอความเห็นทาง
กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลโดยใช้มาตรา 10 ของกฎหมายฉบับที่ 31 ปี 2014 และมาตรา 18 ของ
กฎหมายฉบบัที ่21 ป ี2007 ทัง้นี ้จากการอภปิราย ยงัไมช่ดัเจนวา่มกีารใชโ้อกาสในการยนืยนัหลกัการไมล่งโทษ
เหล่านี้ในทางปฏิบัติหรือไม่



55 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice) ที่เก่ียวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงาน 
บางคนชี้ว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกสุดท้ายในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ โดยมีการ
ระบุว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับอาชญากรรมบางประเภท (ซึ่งไม่นําไปสู่โทษ 
จําคุกเกิน 5 ปี) และผู้กระทําความผิดบางประเภท (ผู้หญิงและเด็ก) ผู้พิพากษาสามารถใช้ข้อพิจารณาความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อเอื้อให้มีการลดหย่อนผ่อนผันในการพิพากษาลงโทษ มีการเสนอตัวอย่างการลดโทษ
ของศาลเนื่องจากผู้กระทําผิดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่ได้ยกโทษให้ในความรับผิดทางอาญา
ก็ตาม

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือที่ไม่สมำ่าเสมอระหว่างเส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ: หน่วยงานผู้รับผิดชอบทางอินโดนีเซียอาจ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยขอให้ตํารวจในประเทศอื่น ๆ คัดกรองและคุ้มครองพลเมืองชาวอินโดนีเซีย
ภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศนัน้ มขีอ้กังวลเกีย่วกับบางประเทศในภูมภิาคอาเซยีนทีใ่ห้ความ
ร่วมมือน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในประเด็นต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการไม่ลงโทษผู้เสียหาย ความสําคัญของ
การมีความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันและสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญ  
ควบคู่ไปกบัการทําใหก้ฎหมายภายในประเทศสอดคลอ้งกบัอนสัุญญา ACTIP ผูป้ฏบิตังิานชีใ้หเ้หน็ถงึความสําคญั
ของความเขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนัเกีย่วกบัการคา้มนษุยข์า้มเขตอํานาจศาล และการทําใหก้ระบวนการยติุธรรมทาง
อาญาสอดประสานกัน มกีารกล่าวถงึความกังวลเดียวกนันีใ้นสถานการณ์ทีช่าวอนิโดนีเซียถูกค้ามนุษยน์อกภูมภิาค
อาเซียน เช่น ไปยังตะวันออกกลาง มีการชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการใช้หลักการไม่ลงโทษในสถานการณ์ 
ดงักลา่ว ซึง่ผูค้า้มนษุยก์ําลงัถูกสอบสวนหรอืดําเนนิคดีในอนิโดนเีซีย แตผู่เ้สยีหายของพวกเขายงัคงอยูใ่นประเทศ
อื่นอย่างอิรัก ซึ่งพวกเขาถูกตั้งข้อหาหรือสั่งปรับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จำาเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์ข้ามชาติในบริบททางทะเลทั้งภายในและ
นอกภมูภิาคอาเซยีน: ผูเ้ขา้รว่มไดย้กตวัอยา่งชาวอนิโดนเีซยีทีถ่กูแสวงประโยชนน์อกภมูภิาคอาเซียน รวมถงึการ
บงัคบัใชแ้รงงานบนเรอืประมง ซ่ึงรวมถงึในมหาสมทุรแปซิฟกิดว้ย การจดัหาคนเหลา่นีข้ึน้เรือในประเทศทางผา่น 
(เชน่ สงิคโปร)์ เพือ่การแสวงประโยชนใ์นภายหลงัในทีอ่ืน่ๆ ชีใ้หเ้หน็ถงึความจําเปน็ของความรว่มมอืขา้มชาตเิพือ่
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบททางทะเล มีการยกแนวปฏิบัติที่ดีในบริบทนี้ โดยที่ลูกเรือของเรือลําหนึ่งได้รับการ
ยอมรบัวา่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยโ์ดยหนว่ยงานผูร้บัผดิชอบในฟลิปิปนิสแ์ละเดนิทางกลบัอนิโดนเีซยีอยา่ง
มีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกดําเนินคดีเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดใด ๆ

ความทา้ทายดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศในกระบวนการพจิารณาคดอีาญา: มกีารชีใ้ห้เห็นความซับซ้อน
ในกรณขีองแมร ีเจน เวโลโซ (Mary Jane Veloso) (ดกูลอ่งขอ้มลูที ่5 ดา้นลา่ง) ทีถ่กูคมุขงัในอนิโดนเีซียเนือ่งจาก
เข้าไปพัวพันกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะถูกขอให้เป็นพยานให้การเอาผิดผู้ค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหาซ่ึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีในฟิลปิปินส์ กระบวนการทีน่ําไปสู่สถานการณ์นีก้ลับไม่ชดัเจน เนือ่งจากฟิลปิปินส์ตอ้งการ
ให้พยานมาให้การด้วยตนเองในฟิลิปปินส์ ในกรณีนี้ อินโดนีเซียไม่ยอมรับว่าแมรี เจน เวโลโซ เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ แม้ว่าการพิจารณาคดีในฟิลิปปินส์จะยืนยันแล้วว่าเป็นผูเ้สียหายก็ตาม ยังมีการกล่าวถึงอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งแรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซียซ่ึงรับโทษจําคุก 7 ปี ได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาด้วยเหตุผลที่รวมถึง 
ข้อเท็จจริงว่าแรงงานผู้นั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  



561. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคดัแยกผูเ้สยีหายเปน็กญุแจสำาคญัในการใชห้ลกัการไมล่งโทษ: ผู้เขา้รว่มยนืยนัวา่ความทา้ทายหลกัในการ
ไม่ลงโทษผู้เสียหายคือการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพ หลายคนยังคงไม่ได้รับการคัดแยก ดังนั้นจึงต้องถูกปฏิบัติ 
ในฐานะผู้กระทําความผิดแทนที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
ปี 2020 ยังชี้ให้เห็นว่าการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีไ่ม่เพียงพอเป็นสาเหตุของการลงโทษ ซึง่รวมถึง
ในบริบทของการบุกตรวจค้นสถานประกอบการทางเพศเชิงพาณิชย์การต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย87  
มีการย้ําถึงข้อกังวลน้ีอีกครั้งในปีถัดมาในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2021 ซึ่งระบุว่า 
บางครั้งตํารวจไม่ตอบสนองเมื่อผู้เสียหายพยายามรายงานสถานการณ์ที่พวกเขาถูกค้ามนุษย์88 

การพลาดโอกาสในการคัดแยกตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: ในกรณีที่บุคคลไม่ได้รับการคัดแยก
อยา่งเปน็ทางการวา่เปน็ผูเ้สยีหายและไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะผูก้ระทําความผดิ มรีายงานวา่เปน็การยากทีจ่ะนํา
พวกเขาออกจากกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาหลังจากนัน้ มกีารหยิบยกข้อกังวลทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกับการใชภ้าษา
ของการกระทําผดิกฎหมายกบัแรงงานขา้มชาตจินอาจทําใหรู้ส้กึวา่ถกูตําหนทิีเ่ขา้เมอืงอยา่งผดิกฎหมาย ไมว่า่การ
เข้าเมืองนั้นจะเกิดขึน้ได้อย่างไร มีรายงานว่าผู้สืบสวนได้จัดประเภทให้ผู้เสียหายเป็นผูก้ระทําความผิด (เช่น ใน
กรณีการปลอมแปลงเอกสาร) แทนที่จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากการกระทําความผิดนั้นปรากฏ
ชัด ในขณะที่สภาพการตกเป็นเหยื่อของบุคคลนั้นไม่ชัดเจนเท่า ในบางกรณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับ
การคดัแยกกต็อ่เมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการทางกฎหมายกบัพวกเขาแลว้เทา่นัน้ โดยพวกเขาจะถกูลงโทษในระหวา่ง
กระบวนการพจิารณาและหลงัจากนัน้ ตวัอยา่งทีช่ีใ้หเ้หน็ในกระเดน็นี ้ไดแ้กแ่มร ียทูาม ิ(Merry Utami) และแมรี 
เจน เวโลโซ (ดูกล่องข้อมูลที่ 5 ด้านล่าง) ทัง้คู่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและแสวงหาการผ่อนผัน
โทษโดยอ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

มิติทางเพศของการไม่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ: มีการหยิบยก 
ข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้ังแต่ตํารวจไปจนถึงสมาชิกของฝ่่ายตุลาการ 
ซึ่งอาจตอบสนองต่อผู้เสียหายในเชิงลบ และอาจส่งผลให้ไม่มีการคัดแยกผู้เสียหายและจําไปสู่การลงโทษต่อไป 
ยงัมกีารระบวุา่โครงสรา้งทางสงัคมอาจสง่ผลกระทบต่อวธิทีีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญารบัรู้
และปฏบิตัติอ่ผูเ้สยีหายทีเ่ปน็ LGBTIQ+ มติทิางเพศทีม่นียัสําคญัปรากฏชดัเชน่กนัในสมมตฐิานเชงิลบทีม่ตีอ่การ
แต่งกาย รูปลักษณ์ และท่าทางการเดินของผู้หญิง ซึ่งอาจนําไปสูก่ารไม่คัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย ผู้เข้าร่วมบางคน
สังเกตเห็นทัศนคติเชิงลบต่อผู้หญิงที่เต็มใจทํางานบริการทางเพศ ท้ังยังปรากฏมิติทางเพศท่ีมีผลกระทบต่อการ
ไมค่ดัแยกผูเ้สยีหายเพศชายดว้ยเชน่กนั ผู้ปฏบิติังานบางคนต้ังขอ้สงัเกตวา่แมผู้ห้ญงิตา่งชาตทิีพ่บในอตุสาหกรรม
บันเทิงอาจได้รับการคัดกรองและคุ้มครอง แต่ผู้ชายต่างชาติ (เช่น ในภาคการเดินเรือ) อาจถูกส่งไปสถานกักกัน
โดยไม่ได้รับการคัดกรองว่าอาจเป็นการค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมคนอื่นเห็นพ้องในกรณีนี้โดยสังเกตว่าไม่มีบริการ
คุ้มครองสําหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายเมื่อเทียบกับผูเ้สียหายที่เป็นผู้หญิง

87 2020 Trafficking in Persons Report: Indonesia (US Department of State, 2020) 

88 2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia (US Department of State, 2021) 



57 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ: มีรายงานว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติมคีวามเสีย่งท่ีจะถูกลงโทษเป็นพเิศษ หน่วยงานรับผดิชอบทีส่กัดกัน้ผูเ้สียหายระหว่างการส่งผา่น (in transit) 
อาจไม่คัดแยกว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากพวกเขายังไม่ถูกแสวงประโยชน์ ดังน้ันจึงเพียงแค่ใช้กฎหมาย
การเข้าเมืองเท่านั้น และในข้ันตอนนี้เช่นกันท่ีผู้เสียหายอาจไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ดงัน้ันจึงไม่แสดงตนต่อเจา้หน้าที ่ความสามารถทีต่ํ่าของเจา้หน้าทีใ่นเขตชายแดนถูกยกขึน้เป็นอุปสรรคต่อการไม่
ลงโทษ ควบคูไ่ปกับความซับซ้อนในการแยกแยะผูถู้กคา้มนุษยก์บัผูย้้ายถ่ินฐานทีลั่กลอบเขา้เมือง ยกตัวอย่าง เชน่ 
ความผิดเก่ียวกบัเอกสารอาจเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมทัง้สองประเภท ความทา้ทายในการคัดแยกทวคีวามรุนแรง
มากขึ้นในบริบทและสถานที่ซึ่งมีผู้ย้ายถิ่นฐานทีไ่ม่มีเอกสารเป็นจํานวนมาก ผู้เข้าร่วมแนะนําว่าผู้เสียหายจําเป็น
ต้องรับรู้ถึงสิทธิของพวกเขาที่จะได้รับการคุ้มครองและไม่ถูกลงโทษ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิม่ความเป็นไปได้
ในการคัดแยกพวกเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ

ความเส่ียงจากการลงโทษบุคคลทีส่ามเป็นความท้าทายต่อการคัดแยก: การคา้มนษุยเ์พือ่การบงัคบัใหแ้ตง่งาน 
(โดยเฉพาะไปยังจีน) ทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอย่างมาก ในกรณีที่พ่อแม่ได้รับเงินจํานวนมากตามคําสัญญาว่า
ลกูสาวจะมชีวีติทีด่ขีึน้ พวกเขามคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูดําเนนิคด ีผู้เสยีหายจงึอาจลงัเลทีจ่ะดาํเนนิการกบัผูค้า้มนษุย์
ดว้ยกลวัวา่พอ่แมข่องพวกเขาจะถกูลงโทษไปดว้ย ความทา้ทายเดยีวกนัน้ีอาจเกดิขึน้ในสถานการณ์การคา้มนษุย์
อื่น ๆ ที่ผู้เสียหายต้องการปกป้องบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องทั้งทางอ้อมและทางตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

การลงโทษผู้เสียหายในเชิงปฏิบัติ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกลงโทษในความผิดต่างๆ: ผูป้ฏิบัติงานเสนอตัวอย่างผู้เสียหายที่ถูกตั้งข้อหาฐาน
กระทําความผดิ เชน่ ความผดิเกีย่วกบัการเข้าเมอืง ความผดิเกีย่วกบัเอกสาร ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ การขาย
สินค้าผิดกฎหมาย และการทํางานที่ผิดกฎหมาย (การค้าประเวณี) มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะถูก
ลงโทษ รวมถึงการมสีว่นรว่มในการคา้เดก็คนอืน่ ๆ  หรอืเมือ่พวกเขาถกูคดัเลอืกในตา่งประเทศในฐานะผูเ้สยีหาย 
แตถ่กูปฏบิตัเิสมอืนผูก้ระทําความผดิตามกฎหมายคนเขา้เมอืง มกีารเสนอคดหีนึง่ทีผู่ต้อ้งหาคดฆีาตกรรมพน้โทษ
ประหารชีวิตเพราะพบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยังมีการเสนอตัวอย่างของผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ชาวอินโดนีเซยีท่ีถูกตัง้ข้อหาก่ออาชญากรรมในการป้องกันตนเองในสถานการณ์แสวงประโยชน์
ในต่างประเทศ ทัง้นี้สิงคโปร์ มาเลเซีย และตะวันออกกลาง รวมถึงอิรัก ต่างถูกกล่าวถึงในประเด็นนี้ 

การลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทางเพศ: รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา 
ประจําปี 2021 ระบุวา่ แม้จะไม่มรีายงานกรณีเฉพาะเจาะจงทีผู่เ้สียหายถูกลงโทษในอาชญากรรมทีถู่กผูค้้ามนุษย์
บังคับให้กระทํา แต่ผู้ใหญ่ในธุรกิจบริการทางเพศกลับถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่อศีลธรรมและความเหมาะ
สม (morality and decency) ซึง่เปน็อาชญากรรมทีน่ําไปสูก่ารลงโทษทางรา่งกายจากการเฆีย่นตใีนทีส่าธารณะ
ภายใต้กฎหมายอิสลามในจังหวัดอาเจะห์89ระหว่างการอภิปราย ผู้เข้าร่วมได้ยกตัวอย่างเด็กในอุตสาหกรรมทาง
เพศท่ีองค์กรนอกภาครัฐคัดแยกแล้วว่าได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษ ขณะที่ผู้ใหญ่ที่ได้รับการคัดแยกใน
สถานการณ์เดียวกันจะไม่เป็นเชน่นัน้ ยงัมีการเสนอตัวอย่างของผูเ้สียหายทีเ่ป็นธุระจัดหาผูเ้สียหายรายอืน่ ๆ  เพือ่

89 2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia (US Department of State, 2021) 



581. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

ให้เป็นตัวอย่างของการใช้การลงโทษการค้ามนุษย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศ

การลงโทษผู้เสียหายที่ละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง: มีรายงานว่าความผิดทางปกครองและเกี่ยวข้องกับการเข้า
เมืองไม่ได้ถูกนํามาใช้ในกรณีของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ (และผู้ย้ายถิ่นฐานที่ลักลอบเข้า
ประเทศ) ซึ่งได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษในกฎหมายคนเข้าเมือง ดังนั้นจึงไม่ถูกควบคุมตัวในด่านตรวจคนเข้า
เมืองแต่ถูกส่งไปอยู่ที่อืน่ อย่างไรก็ตาม มีการเสนอตัวอย่างผู้เสียหายที่ถูกดําเนินคดี โดยผูเ้ข้าร่วมระบุว่าในกรณี
ที่ผู้เสียหายสมัครใจท่ีจะกระทําความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองหรือความผิดเกี่ยวกับเอกสาร และผู้ที่เลือกมาเป็น
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย คนกลุ่มนี้จะถูกตั้งข้อหา

การลงโทษผู้เสียหายในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย:  ผู้เข้าร่วมอภิปรายถึงจุดตัดที่ซับซ้อนระหว่าง
การคา้มนษุยก์บัการกอ่การรา้ย ทัง้สองใชว้ธิกีารจดัหาทีค่ลา้ยคลงึกนัเพ่ือใชค้วามเปราะบางของผูค้นในทางทีผ่ดิ 
รวมถึงจากผู้หญิงและเด็ก ผ่านการครอบงําทางอุดมการณ์และศาสนาเพื่อให้ก่ออาชญากรรม ในกรณีของเด็ก 
กฎหมายคุ้มครองเด็ก (Child Protection Law) กําหนดให้เด็กในระบบทางอาญาได้รับการยอมรับว่า 
เป็นผู้เสียหายเมื่อต้องจัดการกับบุคคลกลุ่มนี้ ผู้หญิงหรือเด็กหญิงที่มีความเปราะบางซ่ึงถูกบังคับให้แต่งงานกับ 
ผู้ก่อการร้ายควรได้รับการฟ้�นฟูเยียวยามากกว่าที่จะถูกลงโทษ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเกิดขึ้นในการใช้หลัก
การไม่ลงโทษสําหรับผู้ที่สมัครใจมีเข้าร่วมในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย แม้ว่าจะมีแง่มุมของการปลูก
ฝ่งัและการใชค้วามเปราะบางในทางทีผิ่ดซึง่อาจบ่งชีว้า่พวกเขาถูกคา้มนษุยม์าเชน่กนั ผูเ้ขา้รว่มบางคนแสดงความ
เห็นว่าการที่ผู้คนช่วยเหลือเครือข่ายผู้ก่อการร้ายและไม่ต้องการการฟ้�นฟูเยียวยา อาจเป็นการเหมาะสมกว่า 
ที่จะดําเนินคดีกับพวกเขาในฐานะผู้ก่อการร้าย แทนที่จะคุ้มครองพวกเขาในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง: ในคดีค้ามนุษย์ที่ถูกเปิดเผยในปี 2015 ที่เมือง
เบนจินา ในจังหวัดมาลูกู มีรายงานว่าเบื้องต้นผู้ เ สียหายต้องสงสัยว่าทําการปลอมแปลงอัตลักษณ ์
โดยใช้หนังสือเดินทางและหนังสือลูกเรือปลอม หรือขาดเอกสารไปทั้งหมด แต่แทนที่จะถูกดําเนินคดีในข้อหาทํา
ประมงผิดกฎหมายและเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย พวกเขากลับถูกพิจารณาว่าเป็นผูเ้สียหาย ดังนั้นจึงได้รับการ
ยกเว้นโทษและเดินทางกลับประเทศต้นทาง (เมียนมาร์ กัมพูชา และสปป. ลาว) มาตรา 18 ของกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างชัดแจ้งในการยกเว้นโทษ อย่างไรก็ตาม ยังมีการกล่าวถึงกรณีอื่นๆ ที่ชาวต่าง
ชาติที่ถูกจับฐานทําประมงอย่างผิดกฎหมายในน่านนํ้าอินโดนีเซียถูกกักตัวไว้ที่สถานกักตัวของหน่วยงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งบางครั้งอาจมีเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการตรวจคัดกรองว่าอาจเป็นการค้ามนุษย์ 
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่าผู้ถูกแสวงประโยชน์ในอุตสาหกรรมประมง (รวมถึงชาวประมงที่
ถูกค้ามนุษย์จากกัมพูชา ไทย และเวียดนาม) มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลงโทษทางอาญาสําหรับอาชญากรรมที่เกิด
ขึ้นในน่านนํ้าอินโดนีเซียและที่อื่นๆ รวมถึงการประมงผิดกฎหมาย การลักลอบล่าสัตว์ การลักลอบเข้าเมือง  
และการเข้าสู่พรมแดนของรัฐอื่นอย่างผิดกฎหมาย90

การลงโทษผู้เสียหายจากความผิดเก่ียวกับยาเสพติด: มีการถกกันครั้งใหญ่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษ 
ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกแสวงประโยชน์ให้เป็นสายส่งยาเสพติดต้องเผชิญ ผู้เข้าร่วมเสนอเหตุผลหลัก
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59 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

สามประการว่าทําไมบุคคลเหล่านั้นอาจถูกลงโทษภายใต้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ (Narcotics Law) ปี 2009 
แทนทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ประการแรก เจา้หน้าทีบั่งคับใชก้ฎหมายมีความ
คุ้นเคยกับกฎหมายยาเสพติดมากกว่ากฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ประการที่สอง การตัดสินลงโทษทําได้ค่อน
ข้างง่ายภายใต้กฎหมายยาเสพติด โดยไม่จําเป็นต้องมีองค์ประกอบของเจตนา ดังนั้นผู้ที่ถูกมองว่า 
เป็นผู้กระทําผิดมาตั้งแต่แรกอาจไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีก เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็น
อาชญากรรมที่ ต้องใช้ เวลา พลังงาน และทักษะในการสืบสวนอย่างมาก โดยไม่แน่ว่าจะมีโอกาส 
ประสบความสําเร็จหรือไม่ ประการท่ีสาม ผลกระทบของ “สงครามยาเสพติด (War on Drugs)” ทําให้ 
ความเสี่ยงของการลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รุนแรงขึ้นและลดการคุ้มครองพวกเขาลง ผู้เข้าร่วมบางคน
ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ท่ีสนับสนุนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกแสวงประโยชน์มาเพ่ือเป็นสายส่ง 
ยาเสพติด อาจถูกตราหน้าหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทําการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากไม่สนับสนุน
สงครามยาเสพย์ติด



601. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

กล่องข้อมูลที่ 5: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความตายจากการกล่องข้อมูลที่ 5: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความตายจากการ
ลักลอบขนยาเสพติด - แมรี เจน เวโลโซ ลักลอบขนยาเสพติด - แมรี เจน เวโลโซ 

ในปี 2010 แมรี เจน เวโลโซ แรงงานต่างชาติในประเทศฟิลิปปินส์ (Overseas Foreign 
Worker; OFW) ถูกจับที่สนามบินยอกยาการ์ตา จากนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูก
พิพากษาให้รับโทษประหารชีวิตในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนมากกว่า 2 กิโลกรัมเข้ามาใน
อนิโดนเีซยี นางสาวเวโลโซยืนยนัว่าตนถกูหลอกให้ถอืกระเป๋าเดินทางใบดังกล่าวหลงัจาก
ตกงานในมาเลเซยี มกีารหยบิยกข้อกงัวลเกีย่วกับกระบวนการพิจารณาคดีทีส่่งผลให้นางสาว
เวโลโซถกูตดัสนิลงโทษ โดยมข้ีอเสนอแนะว่าไม่มกีารเคารพต่อสทิธขิองเวโลโซในการได้รบั
การพิจารณาคดทีีเ่ป็นธรรม91 ทงันี ้ โทษประหารชวีติด้วยการยงิเป้าถกูเลือ่นออกไปในวนัที ่
29 เมษายน 2015 หลังจากทีท่างการฟิลปิปินส์ขอให้มกีารดําเนินคดีต่อไปเพือ่ให้เวโลโซ
สามารถให้การเป็นพยานเอาผิดกับคริสตินา เซอร์จิ โอ (Cr ist ina Sergio)  
และจูเลยีส ลาคานเิลา (Julius Lacanilao) ซึง่ถกูกล่าวหาว่าค้ามนษุย์ 

นางสาวเวโลโซไม่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมาย92 ในทางกลับกัน สถานการณ์ของนางสาวเวโลโซในฐานะผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์เกิดขึ้นหลังจากที่เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาเท่าน้ัน  
อนัเนือ่งมาจากการสนับสนุนของกลุม่ประชาสังคมและบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงทีป่รากฏ
ในการพิจารณาคดีของคริสตินา เซอร์จิโอ และจูเลียส ลาคานิเลาที่ ฟิลิปปินส์  
อันเนื่องมาจากเป็นธุระจัดหาและการค้ามนุษย์ 

แม้จะมีการดําเนินการของศาลในฟิลิปปินส์ ในขณะที่ผู้วิจัยเขียนอยู่นี้ นางสาวเวโลโซยัง
คงไม่ได้รับการยอมรับในอินโดนีเซียว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และยังไม่มีการใช้
มาตรา 18 ของกฎหมายการขจัดการกระทําความผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์ (2007) 
เพื่อคุ้มครองนางสาวเวโลโซให้รอดพ้นจากการลงโทษ ความล่าช้าในความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียทําให้นางสาวเวโลโซยังไม่ได้ให้การเป็นพยานเอาผิดกับ
ผู้ค้ามนุษย์ของเธอ และในเดือนธันวาคม ปี 2021 เธอยังคงถูกคุมขังในอินโดนีเซีย  
การตดัสนิใจท่ีเกีย่วขอ้งกบัคดขีองเธอจะสะทอ้นถงึความรว่มมอืทวภิาครีะหวา่งฟลิปิปนิส์
และอนิโดนเีซยี ตลอดจนความสามารถของอินโดนเีซยีในการทําความเขา้ใจและประยุกต์
ใช้หลักการไม่ลงโทษในทางปฏิบัติ ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 14(2) ของอนุสัญญา ACTIP และ
มาตรา 18 ของกฎหมายการขจัดการกระทําความผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์ (2007) 

91 ดูตัวอย่าง Wahyu Susilo, Aspek-aspek Ketidakadilan Dalam Proses Peradilan Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso 
(Perspektif Perbandingan) in Tim Penyusun, Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia (Koalisi untuk Hapus 
Hukuman Mati, 2016) pp.107-114.

92 Felicity Gerry and Narelle Sherwill, “Human Trafficking, Drug Trafficking and the Death Penalty” 
Indonesia Law Review (2016) 3: 265-282, 271.
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การลงโทษผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยช์าวอนิโดนเีซยีในเขตอำานาจศาลอืน่: ผู้เขา้รว่มชีใ้หเ้หน็ถึงความทา้ทาย
ทีเ่กิดขึน้เม่ือชาวอนิโดนเีซยีท่ียา้ยถ่ินฐานไปตา่งประเทศแบบผดิปกตแิละตกเปน็ผูเ้สยีหายจากการแสวงประโยชน์
ในเวลาตอ่มา มรีายงานวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยช์าวอนิโดนเีซยี รวมทัง้เดก็ ได้รับการปฏบิติัในฐานะผูก้ระทํา
ความผดิโดยตํารวจในประเทศอาเซยีนและทีอ่ืน่ ๆ  จากความผดิฐานเขา้เมอืงผดิกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสาร 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และแม้กระทัง่การฆาตกรรม มีการเสนอตัวอย่างผู้เสียหายชาวอินโดนีเซียทีข่อความ
ชว่ยเหลอืจากตํารวจทอ้งท่ีแตก่ลบัถกูตัง้ข้อหาวา่ไมม่เีอกสาร มรีายงานวา่การดําเนนิคดีดังกลา่วเกดิข้ึนเมือ่สถาน
ทูตอินโดนีเซียในต่างประเทศไม่คุ้นเคยกับหลักการไม่ลงโทษ และหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาในเขตอํานาจศาล
เหล่านั้นไม่ได้สอบสวนว่าบุคคลนัน้ถูกค้ามนุษย์หรือไม่   

การใช้การลงโทษโดยผู้ค้ามนุษย์: มีการเสนอตัวอย่างผู้ค้ามนุษย์หรือนายจ้างที่มีลักษณะแสวงประโยชน์ซึ่ง
รายงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในข้อหาก่ออาชญากรรม เช่น การฉ้อโกง การไม่จงรักภักดี และการไม่เชื่อฟัง
กฎของบริษัท สิ่งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกลยุทธ์ในการเบี่ยงเบนความสนใจของความยุติธรรมทางอาญาไปยังผู้
เสียหายที่เปราะบาง  รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2021ระบุเช่นเดียวกันว่าบริษัทจัดหางาน
ได้ยืน่ฟอ้งคดหีมิน่ประมาทตอ่ผูเ้สยีหายท่ีพยายามรายงานการลว่งละเมดิ ซ่ึงหลายคนขาดทนุทรพัยใ์นการเขา้รว่ม
กระบวนการพิจารณาคดี

การใชก้ารลงโทษโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐั: ผูเ้ขา้รว่มรายงานวา่เจา้หนา้ท่ีทจุริตสามารถใชก้ารขู่เขญ็วา่จะลงโทษเพือ่
รดีไถสนิบนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตชายแดน ดว้ยการเรียกรอ้งเงนิเพือ่อํานวยความสะดวกในการข้ามแดน ขม่ขู่
วา่จะทําการจบักมุหากปฏเิสธท่ีจะจา่ยเงนิ93การลงโทษอาจถกูใชเ้พือ่ผลในการตอบโตก้ารคา้มนษุย ์ในทางปฏบิตัิ 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยช์าวตา่งชาตทิีย่า้ยถิน่ฐานอยา่งผดิปกตเิข้ามาในอนิโดนเีซยีอาจถกูควบคมุตวัเพ่ือระบุ
วา่พวกเขาถูกลักลอบนําตัวเขา้มาหรือถูกค้ามนุษย์ หรือเป็นแสวงหาทีล่ีภั้ย (asylum seeker) และผูล้ีภั้ย (refugee) 
ผู้เข้าร่วมจากฝ่่ายรัฐบาลยังอธิบายด้วยว่าการนําผู้เสียหายกลับมาที่อินโดนีเซียเพื่อให้การหลังจากถูกส่งตัวกลับ
ประเทศของตนแล้วเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึง่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และสามารถหลีกเลี่ยงได้
หากพวกเขาถูกจับกุมในขั้นต้น (เช่น จากการปลอมแปลงอัตลักษณ์/ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลง) ใน
อินโดนีเซีย เพื่อให้พวกเขาสามารถร่วมเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรมได้

2.4 สปป. ลาว

มีการอภิปรายโต๊ะกลมสองครั้งใน สปป. ลาวเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 คน
ซึง่เปน็ตวัแทนของหนว่ยงานตอ่ตา้นการคา้มนษุยข์องรัฐและนอกภาครัฐ สว่นนีม้าจากขอ้มลูเชงิลกึจากผูเ้ขา้รว่ม 
ตลอดจนเนือ้หาจากแหล่งข้อมูลแบบเปิดที่เกี่ยวข้อง

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย 

บทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของลาว: มีบทบัญญัติที่ชัดเจนสองข้อ 
ในกฎหมายของลาวที่กล่าวถึงการไม่ลงโทษ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 39(7) ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (Law on Anti Trafficking in Persons) ปี 2015 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิ “ได้รับการ

93 ควรดู Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on 
Southeast Asia (UNODC and RSO, 2021) pp.26-27.



621. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

ยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาและจะไม่ถูกคุมขังในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย” นอกจากนี้ มาตรา 25(6) ของกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและคุ้มครองสตรี (Law on Development 
and Protection of Women) ปี 2004 ให้สิทธิสตรีและเด็กที่เป็นผู้เสียหายในการ “ไม่ถูกดําเนินคดีและกักขัง
ในข้อหาค้ามนุษย์ทีเ่ป็นสตรีและเด็ก การค้าประเวณี [หรือ] การเข้าเมืองผิดกฎหมาย” บทบัญญัติเหล่านี้จํากัด
ขอบเขตของการคุ้มครองเฉพาะความผิดบางอย่าง (การค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์
ในสตรีและเดก็) และเฉพาะผูเ้สยีหายบางกลุม่เทา่นัน้ (ผู้หญงิและเดก็)94 ผูเ้ขา้ร่วมต้ังขอ้สังเกตวา่หลกัการไมล่งโทษ
ปรากฏในกฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุยข์องลาวในป ี2016 กอ่นการภาคยานวุตัลิาวเขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาอาเซียน
ว่าด้วยการค้ามนุษย์ในปี 2017 สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของลาวที่มีต่อหลักการนี้

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษผู้เสียหาย: ประมวลกฎหมายอาญา  
ปี 2017กําหนดหลักการพื้นฐานในมาตรา 5: (1) เมื่อเกิดการกระทําความผิดต้องมีความรับผิดทางอาญา; (2) 
ความรับผิดของผู้กระทําความผิดในความผิดนั้น ๆ; และ (3) ความรับผิดของผู้กระทําความผิดโดยพิจารณาจาก
ลกัษณะและระดบัความอนัตรายของการกระทําความผดินัน้ ๆ  บคุลกิภาพของผูก้ระทําความผดิ และสถานการณ์
ทีท่ําทีล่ดหรอืเพิม่ความรนุแรง มาตรา 33 แหง่ประมวลกฎหมายอาญายงัระบสุถานการณท่ี์อาจนําไปสู่การยกเวน้
ความรับผิดทางอาญา รวมถึงการใช้กําลังบังคับและการคุกคาม ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในบริบทของการค้ามนุษย์ 
ตามมาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากบุคคลกระทําความผิดภายใต้การใช้กําลังบังคับหรือการข่มขู่
คกุคามในสถานการณท์ีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งการใชก้ําลงัหรือการขม่ขูค่กุคามดงักลา่ว บคุคลนัน้ไมต่อ้งรบัผดิทาง
อาญา ในกรณีทีก่ารกระทําความผดิเป็นอาชญากรรม การใชก้ําลังบงัคบัหรอืขม่ขู่คกุคามดงักลา่วถอืเปน็พฤติการณ์
ลดหย่อนโทษทางอาญา ผู้เข้าร่วมยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ซึ่งกําหนดองค์ประกอบของความผิดทางอาญาเอาไว้

บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกฎหมายลาว: รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(Constitution of the Lao People’s Democratic Republic) ปี 2015 รวมถึงบทบัญญัติบางประการที่อาจ
มีความเก่ียวข้องในกรณีท่ีผู้เสียหายชาวลาวถูกต้ังข้อหาในความผิดที่เก่ียวข้อง95 มาตรา 41 และ 42 ของ
รัฐธรรมนูญคุ้มครองพลเมืองลาวจากการจับกุมหรือจําคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ในการประกาศใช้
กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา (Promulgation of the Amended Law on Criminal 
Procedure) ปี 2017 มาตรา 14 (แก้ไข) รับรองสิทธิของผู้ต้องหาในการปกป้องตนเองและรับรองสิทธิในการ 
แกต้า่งเพือ่ปกปอ้งสทิธอินัชอบดว้ยกฎหมายและผลประโยชนข์องผู้ต้องหา นอกจากนียั้งระบดุ้วยวา่ผู้ต้องหา “จะ
ไม่ถูกบังคับให้นําหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง” ผู้เข้าร่วมยังชี้ให้เห็นถึงมาตรา 6 ของกฎหมาย 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา (Amended Law on Criminal Procedure) ซ่ึงเสนอสาเหตุ  

94 เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ถูกพิจารณาว่าเป็น “เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองพิเศษ” ในมาตรา 2(2) ของ Law on Protection of the Rights and Interests of 
Children หมายความว่าต้องดําเนินมาตรการคุ้มครองพิเศษภายใต้หมวดที่ 2 ของกฎหมายนั้น

95 ดูตัวอย่าง เช่น Article 41 (amended), Article 42 (amended) and Article 46.
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9 ประการที่ทําให้คดีอาญาถูกยกเลิก96 สิ่งท่ีต่างจากการคุ้มครองที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและ
คุ้มครองสตรี (2004) ที่คุ้มครองเฉพาะผู้หญิงและเด็กจากการลงโทษสําหรับความผิดบางประเภท การคุ้มครอง
ที่กําหนดไว้ในตราสารเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ต้องหาทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่เพศชาย

ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษโดยเฉพาะ: ในระดับนโยบาย แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ 
และส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Guidelines for the protection, assistance and referral of victims 
of trafficking) (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) สํานักเลขาธิการคณะกรรมการ
ขับเคลือ่นแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Secretariat for the National Steering Committee on 
Anti-Human Trafficking) ปี 2020) ไม่ได้กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พวกเขายึดถือ
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับการคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และการส่งต่อผู้เสียหายโดย
สอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาและอยู่บนพื้นฐานของความยินยอม  แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (Lao 
National Action Plan)และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองแห่งชาติ (National Protection Guideline) ได้รับ
การพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษด้วย แม้ว่าจะไม่ได้อธิบายว่าเกี่ยวข้องอย่างไร

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

มุมมองที่แตกต่างกันว่ามีความเข้าใจในหลักการไม่ลงโทษอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่: ผู้เข้าร่วมเน้นยํ้าถึงการ
สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อหลักการไม่ลงโทษ อย่างไรก็ตาม มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่ามีความเข้าใจ
ในหลกัการไมล่งโทษอยา่งสมํ่าเสมอใน สปป. ลาวหรอืไม ่โดยผูเ้ขา้รว่มของรฐัมองวา่มคีวามเขา้ใจอยา่งกวา้งขวาง
และลึกซึ้ง โดยมีกฎหมายเพียงพอที่จะสนับสนุนการตีความที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวได้รบัการส่งเสริมอย่างกว้างขวางในระดับรัฐบาลกลาง ระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ ผา่นโครงสร้างคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีแนวปฏิบตัเิพือ่ให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีความ
เข้าใจร่วมในหลักการนี้ ผู้เข้าร่วมนอกภาครัฐกลับมีความเห็นต่าง โดยชี้ไปที่ความเข้าใจท่ีไม่สอดคล้องกันและ
ความจําเป็นในการเผยแพร่ให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ในความเห็นของพวกเขา  
เจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาต่างไม่เข้าใจหลักการไม่ลงโทษอย่างถ่องแท้ หรือใช้หลักการนี้
อย่างขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องทีแ่ละระดับเขต ผูเ้ข้าร่วมเหล่านั้นเน้นยํ้าถึงความจําเป็น
ทีจ่ะต้องมคีวามพยายามมากข้ึนในการเปลีย่นทศันคตแิละปรบักระบวนทศันเ์พือ่เอาชนะความเขา้ใจงา่ยๆ วา่ใคร
เป็นผู้เสียหายและใครเป็นผู้กระทําความผิด

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความผิดและการค้ามนุษย์: ไม่มีการเสนอข้อมูลเชิงลึกว่าความเชื่อมโยงระหว่าง
การกระทาํผิดของผู้เสียหายกับการถูกค้ามนุษย์นั้นจะกําหนดให้มีขึ้นหรือตัดขาดเมื่อนําหลักการนี้ไปปฏิบัติจริง
ได้อย่างไร แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน แต่มีการอ้างอิงถึงมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
โดยกําหนดองค์ประกอบสี่ประการของความผิดทางอาญาในลาว (เนื้อหา  (material) วัตถุประสงค์ อัตวิสัย 

96 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการทางอาญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2004 มาตรา 4 ว่าด้วยสาเหตุที่นําไปสู่การยกเลิกคดีอาญา สาเหตุที่จะนําไปสู่การไม่เปิดการ
สืบสวนสอบสวน หรือที่จะนําไปสู่การยกเลิกกระบวนการทางอาญามีดังต่อไปนี้ 1. การไม่มีอยู่ของเหตุการณ์ [ซึ่งอ้างว่ามีส่วนใน] ความผิดนั้น; 2. การขาดแคลน
ซึ่งองค์ประกอบความผิด; 3. สิ้นสุดช่วงเวลาที่กําหนดไว้เพื่อเริ่มการดําเนินคดีอาญา; 4. ได้รับการตัดสินให้พ้นโทษ; 5. เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปีที่กระทําการใด ๆ ที่
เป็นอันตรายต่อสังคม ในกรณีนี้ เด็กจะถูกส่งไปปรับทัศนคติ  (re-education); 6. มีข้อตกลงประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา ในกรณี้การก
ระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสังคมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 22 ของกฎหมายอาญา; 7. ผู้เสียหายยังไม่ได้ยื่นฟ้องหรือผู้เสียหายถอนฟ้อง  
ในกรณีที่การกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นความผิดที่กําหนดไว้ในมาตรา 22 ของกฎหมายอาญา; 8. ผู้กระทําความผิดเสียชีวิต; 9. มีคําสั่งให้ยกเลิกคดี
หรือมีคําตัดสินชี้ขาดของศาลประชาชนในคดีเดียวกันนี้



641. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

(subjective) และผูก้ระทําการ) สนันษิฐานได้วา่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท์ีก่ระทําความผิดจะถูกยกโทษให้พน้
จากการดําเนินคดหีากไม่มอีงคป์ระกอบเชงิอตัวสิยัเนือ่งจากมีการใช ้“วธิกีาร” ของผูค้้ามนษุย ์อยา่งไรก็ตาม ไม่มี
การหารือว่าบทบัญญัติการไม่ลงโทษท่ีใช้กับความผิดบางอย่าง (ความเป็นสาเหตุ) เชื่อมประสานกับบทบัญญัติ
ทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญาทีเ่กี่ยวกับการบังคับหรือการคุกคาม (การบังคับ) อย่างไร

ขอบเขตท่ีจำากดัของการคุม้ครองการไม่ลงโทษในกฎหมายลาว: สงัเกตวา่กฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุยม์เีพยีง
สองความผิดที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกลงโทษ บางคนรู้สึกว่าควรขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุม
อาชญากรรมอืน่ๆ ทีผู่เ้สียหายจากการค้ามนุษย์อาจกระทําในระหว่างท่ีถูกค้ามนุษย์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มด้าน
การคา้มนษุย ์ตวัอยา่งท่ีเสนอ ไดแ้ก ่การคา้ยาเสพตดิ การคา้มนษุยเ์พ่ือบงัคบัตัดอวยัวะ การบงัคบัใหข้อทานหรอื
เป็นนักรบต่างชาติ (foreign fighters) ผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าควรขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุม
ขอบเขตความผดิทีผู่ถ้กูคา้มนษุย์อาจกระทําอันเปน็ผลมาจากการตกอยูภ่ายใต้ “วิธกีาร” ทีก่ําหนดไวใ้นคําจํากดั
ความของการคา้มนษุยใ์นกฎหมายวา่ดว้ยการคา้มนษุย ์ทวา่ผูเ้ขา้รว่มคนอืน่ไมส่นบัสนนุแนวทางขยายขอบเขตนี้ 
โดยแสดงความกงัวลว่าอาจมกีารฉวยประโยชน์จากหลกัการนีเ้พ่ือหลกีเล่ียงความรับผดิชอบทางอาญาและไม่ควร
คุ้มครองผู้กระทําความผิดซํ้าจากการลงโทษด้วย

ความจำาเป็นของแนวปฏิบัติที่อธิบายการนำาหลักการนี้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างละเอียด: ผู้เข้าร่วมตัง้ข้อสังเกต
ว่าไม่มีตราสารรองใด ๆ ทีจ่ะสนับสนุนการนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎหมายลาว บางคน
มองวา่การอธบิายแนวปฏบัิตอิยา่งละเอยีดสําคญัต่อการยอมรบัเอาหลกัการไมล่งโทษไปใชใ้นประเทศ และเปลีย่น
จากกรอบระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคไปเป็นบริบทของลาวโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐและนอก
ภาครัฐเรียกร้องให้มีเครื่องมือและแนวปฏิบัติโดยละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาเข้าใจถึงบทบาท
ของพวกเขาในการนําหลักการนี้ไปใช้ตามที่มีอยู่ในกฎหมาย มีการกล่าวถึงความจําเป็นของแนวปฏิบัติสําหรับ
พนกังานอัยการ ทนายฝ่า่ยจําเลย ทนายความช่วยเหลือทางกฎหมาย และเนติบณัฑิ์ตยสภาลาวเพ่ือรวมหลักการ
ไม่ลงโทษเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการเสนอข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนและแนวปฏิบัติ COMMIT ในการนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ

ข้อคิดเห็นว่าควรมีแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักการไม่ลงโทษแบบใด: ผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งเสนอว่าแนวปฏิบัติดัง
กล่าวควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าหลักการไม่ลงโทษมีผลทันทีท่ีบุคคลได้รับการคัดแยกว่าอาจเป็นผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ และมีผลกับความผิดในวงกว้างกว่าที่ระบุไว้ในบทบัญญัติไม่ลงโทษที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกคนหนึ่งตั้ง
ข้อสังเกตว่า แนวปฏิบัติควรประนีประนอมแนวทางที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกําหนด
กรอบหลักการในวงกว้าง และกฎหมายลาวซึ่งจํากัดการใช้หลักการนี้กับอาชญากรรมท่ีระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น 
ยงัมกีารเสนอใหแ้นวปฏบิตัสินบัสนนุใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มระหวา่งเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ พนกังานอยัการ และศาลวา่
จะใช้แนวทางใดจดัการกบัความทา้ทายของการกระทําความผดิซ้ําของผู้เสยีหาย ท้ังยงัมกีารสงัเกตถงึสถานการณ์
ที่ผู้เสียหายเป็นธุระจัดหาผู้อื่นว่านําไปสู่คําถามว่าควรใช้หลักการนั้นต่อไปหรือไม่

การใช้หลักการไม่ลงโทษ

การใชก้ารไมล่งโทษกบัความผดิร้ายแรง: ผูเ้ขา้รว่มของรฐัเนน้ยํ้าวา่ไมมี่กรณผีูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยถ์กูลงโทษ
ในลาว มกีารยกตวัอยา่งผูเ้สยีหายท่ีเปน็ธรุะจดัหาผู้อืน่ จึงกลายเปน็ผู้คา้มนษุยเ์สยีเอง ซึง่ในกรณนีี ้จะถอืวา่สถานะ
ของผู้เสียหายสําคัญกว่าสถานะผู้กระทําความผิด ยังไม่ชัดเจนว่าผู้เสียหายจะถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นๆ  



65 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ที่เกิดขึ้นระหว่างการค้ามนุษย์หรือไม่ บางคนรู้สึกว่าจะมีการต่อต้านแนวคิดที่จะไม่ต้ังข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
และผู้เสียหายท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากการลงโทษในกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ มีแนวโน้ม 
ที่จะยังคงถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เห็นได้ว่าข้อสังเกตนี้กล่าวถึงความจําเป็นในการปรับ
บทบัญญัติไม่ลงโทษในกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ให้เข้ากับกฎหมายอื่น97  

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ: มีการ
อธบิายวา่หลกัการไมล่งโทษอาศยัทกัษะของพนกังานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ือแสดงต่อพนกังาน
อยัการ และพนักงานอัยการต้องแสดงให้ผูพิ้พากษาเห็นว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ควรได้รบัโทษ หากผู้เสีย
หายจากการค้ามนษุยพ์บวา่ตนต้องปรากฏตัวต่อหนา้ศาลในข้อหาต่าง ๆ  ศาลสามารถส่งสํานวนกลับไปให้พนกังาน
อัยการทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ พนักงานอัยการสามารถดําเนินการสอบสวนหรือสั่งให้ตํารวจกระทําผ่านการ
สือ่สารเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ผูพ้พิากษาจะมโีอกาสใชม้าตรา 6 ของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา โดยกําหนด 
9 สาเหตทุีจ่ะยกเลกิคดอีาญา ผูเ้ขา้รว่มพดูถงึความจําเปน็ของการฝ่กึอบรมไมเ่พยีงแตเ่จา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย
เทา่น้ัน แตย่งัรวมถงึเจา้หนา้ทีข่องรฐั นกัสงัคมสงเคราะห ์ผูใ้หบ้รกิาร ทนายความ และคนอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งในการ
คุ้มครองผู้เสียหาย ไม่เพียงแต่ในระดับรัฐบาลกลางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับจังหวัดและระดับอําเภอด้วย

บทบาทของทนายความในการยึดถอืหลกัการไม่ลงโทษ: มกีารเนน้ยํ้าวา่ทนายความจําเปน็ตอ้งมสีว่นรว่มตัง้แต่
เริ่มกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อยึดถือไว้ซ่ึงหลักการไม่ลงโทษ มีการเสนอตัวอย่างคดีค้ายาเสพติดซึ่งผู้
ตอ้งหาตอ้งโทษประหารชวีติ ในกรณดีงักลา่ว ยงัไมม่กีารสํารวจการนําหลกัการไมล่งโทษไปใช ้จึงเนน้ยํ้าถงึความ
จําเป็นในการแต่งตั้งทนายความตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมีความรู้ความเข้าใจใน
การนําหลักการไปใช ้ผูเ้ข้ารว่มจากภาครฐัเน้นยํ้าบทบาทของทนายความในการชว่ยเหลือทัง้จําเลยและผู้เสยีหาย 
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล พวกเขายังชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
สหภาพสตรลีาวในการสนบัสนนุวธีิการทีเ่นน้ผูเ้สยีหายเปน็ศนูยก์ลางตลอดจนทัง้กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
ผูเ้ขา้ร่วมนอกภาครัฐยังเน้นยํ้าถึงบทบาทของนักกฎหมายในการสนับสนุนแนวทางทีเ่น้นผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 
และสนับสนุนหลกัการนีโ้ดยไมต่อ้งรอคําสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาใหท้ําเชน่นัน้ อย่างไรกต็าม มกีารระบถึุงความท้าทาย
ในทางปฏิบตั ิแมจ้ะมสีทิธติามกฎหมายกําหนดในการเข้าถงึการสนบัสนุนทางกฎหมาย เหน็ได้ชดัวา่มกีารจัดสรร
เงินทุนไม่เพียงพอสําหรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหาย-จําเลยสามารถเข้าถึงทนายความได้98  

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ความสำาคญัของความรว่มมอืทวภิาคใีนการยดึถอืหลกัการไมล่งโทษ: ผูเ้ข้ารว่มกลา่วถงึความรว่มมอืทวภิาควีา่
มีความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและถูกบังคับให้กระทํา
ความผดิ (เช่น การลกัลอบขนยาเสพตดิ) ไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยแ์ละไดร้บัการคุม้ครอง
จากการลงโทษในเขตอํานาจศาลท้ังสองแห่ง โดยเน้นความสําคัญของวางหลักการไม่ลงโทษในข้อตกลงทวิภาคี
ระหว่างประเทศ เช่น สปป. ลาวกับไทย เวียดนามกับจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลับไม่มารกล่าวถึงข้อตกลง
ทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ สปป. ลาวมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์กับเวียดนาม (2010), จีน 

97 ผู้เข้าร่วมบางส่วนเน้นย้ําคุณค่าของการได้เข้าร่วมในการอภิปรายโต๊ะกลมว่าช่วยพัฒนาความเข้าใจในหลักการไม่ลงโทษ และเพื่อนํามาบูรณาการในการ
ทํางานต่อต้านการค้ามนุษย์ของตน

98  มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรา 90 และ 96 ของ รัฐธรรมนุญ และมาตรา 19 และ 21 ของ Law on Lawyers รวมทั้งมาตรา 71 ของประมวลกฎหมายอาญา 
กําหนดสิทธิที่จะมีตัวแทนทางกฎหมาย



661. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

(2014) และไทย (2017) (ดูกล่องข้อมูล 3 ด้านบน) โดยบันทึกความเข้าใจกับเวียดนามในปี 2010 ทําให้ภาคีทุก
ฝ่า่ยพนัธกรณทีีจ่ะไมก่กัขงัและ/หรอืลงโทษผูผู้เ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์“เนือ่งจากการเข้าเมอืงอยา่งผดิกฎหมาย
หรือการกระทําความผิดทางปกครองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” (ข้อ 4(1)(ก)) บันทึกความเข้าใจกับจีนในปี 2014 ระบุ
ว่าภาคี “ต้องไม่ลงโทษผู้เสียหายทีเ่ข้าหรือออกจากอาณาเขตของตนอย่างผิดกฎหมาย หรือความผิดอื่นใดทีเ่กิด
ขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์” (ข้อ 4(1))99 บันทึกความเข้าใจกับไทยในปี 2017 ไม่ได้กล่าวถึงการไม่
ลงโทษโดยเฉพาะ แต่กล่าวถึงความยุติธรรม การคุ้มครองทางกฎหมาย (มาตรา 6) และความจําเป็นที่จะไม่ทําให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อซํ้าในกระบวนการทางกฎหมาย (ข้อ 17)100 ไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การนําข้อตกลงทวิภาคีเหล่านี้ไปใช้ รวมทั้งไม่มีการกล่าวถึงว่าบทบัญญัติการไม่ลงโทษท่ีมีอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้
จะสอดคล้องกับกฎหมายลาวอย่างไร โดยทั่วไปเป็นการเสนอว่าบันทึกความเข้าใจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ควรทําใหแ้นใ่จวา่หนว่ยงานทีด่ําเนนิการในทัง้สองประเทศมคีวามเขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนัเกีย่วกบัวธิกีารคดัแยกและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ให้ถูกลงโทษ

ความท้าทายดา้นความร่วมมอืดา้นความยุตธิรรมทางอาญาระหว่างประเทศ: มรีายงานวา่ความทา้ทายในการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันเกิดข้ึนเมื่อกฎหมายภายในประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องกับคดีการค้า
มนษุยข์า้มชาตไิมส่อดคลอ้งกนั และไมม่กีารแบง่ปนัขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีไ่มใ่ชพ่ลเมอืงลาว มรีายงานวา่ความรว่มมอื
ในการคัดแยกและส่งผูเ้สียหายชาวลาวกลับประเทศยังถูกขัดขวางจากความไม่เห็นพ้องเกีย่วกับสถานะผูเ้สียหาย
ของบุคคลดังกล่าว ในบางกรณี ผู้เสียหายอาจถูกส่งตัวกลับลาว (เช่น หลังจากถูกค้ามนุษย์ไปยังประเทศจีนเพื่อ
บังคับให้แต่งงาน) โดยไม่ได้รับการลงโทษ แต่กลับไม่มีความพยายามอื่นใดเพื่อนําผู้กระทําความผิด 
ไปสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีการเสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วน
ร่วมกับอาเซียน สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drugs and Crime; UNODC) และผู้เช่ียวชาญเฉพาะราย ให้มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ  

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

ความท้าทายในการคัดแยกส่งผลต่อการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้: ผู้เข้าร่วมเน้นยํ้าว่าการคัดแยกผู้เสียหาย
เป็นจดุเริม่ตน้ของการนําหลกัการไมล่งโทษไปใช ้โดยการระบใุหไ้ดช้ดัเจนวา่บคุคลหนึง่เปน็ผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระทํา
ความผิด ผู้เข้าร่วมบางคนรู้สึกว่าคําจํากัดความของการค้ามนุษย์เพียงพอที่จะคัดแยกผู้เสียหายได้อย่างแม่นยํา
และคุ้มครองพวกเขาจากการลงโทษ แต่คนอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นตรงกันข้าม ทัง้นี้ บทบาทของความยินยอม
ของผู้เสียหายในการค้ามนุษย์ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการคัดแยกและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ มี
ข้อเสนอแนะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจและสหพันธ์สตรีลาวสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อนําแนวทางแบบหลากหลายภาคส่วนไปใช้ในการคัดแยกผู้เสียหาย

“การบุกค้น” เป็นอันตรายต่อการคัดแยกผู้เสียหาย: รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2021 
ระบุว่ามีการใช้กระบวนการคัดแยกและคัดกรองผู้เสียหายที่ไม่สอดคล้องกันทั่วลาว ส่งผลให้ตํารวจลงโทษผู้ที่ไม่

99 Agreement between the Government of the Lao People’s Democratic Republic and the Government of the People’s Republic of 
China on Cooperation in Preventing and Combating Trafficking in Persons (2014)Trafficking in Persons (2014)

100  Memorandum of understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Lao People 
Democratic Republic on Cooperation to Combat Trafficking in Persons (2017)



67 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ไดร้บัการคดัแยกวา่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศจากการการละเมิดกฎหมายเกีย่ว
กบัการคา้ประเวณทีีผู่ค้า้มนษุย์บงัคบัใหบ้คุคลนัน้กระทํา ในบรบิทนี ้มคีําแนะนําใหท้ําการคดักรองเชงิรกุและคดั
แยกผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหาย ซึ่งรวมถึงผู้ที่พบระหว่างการ “บุกค้น” สถานประกอบการที่อํานวยความสะดวก 
ให้มีเพศสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการระบุด้วยว่าผู้เสียหายทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาจถูกจับกุมในข้อหาที่
เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุอายุได้101 ผู้เข้าร่วมที่แสดงความคิดเห็นว่าควร
ปรับปรุงการคัดแยกผู้เสียหาย ตั้งข้อสังเกตว่าบางครัง้เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทําการคัด
แยกผู้เสียหายผิดพลาด โดยคัดแยกว่าเป็นผู้ย้ายถิน่ฐาน “ผิดกฎหมาย” นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงบทบาทของ
การทุจริต โดยมีคน “ถูกปรับ” หรือถูกขู่ว่าต้องเสียค่าปรับจากการไม่เดินทางพร้อมกับเอกสารที่ถูกต้อง  
แทนที่จะถูกคัดกรองเพื่อดูว่ามีการค้ามนุษย์หรือไม่

การไม่ลงโทษเพื่อเสริมสร้างการคัดแยกผู้เสียหาย: เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังข้อสังเกตว่าความท้าทายหลักในการ
ดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษ คือผู้เสียหายที่ปกปิดข้อมูลจากตํารวจเพื่อปกป้องเพื่อนสนิทและครอบครัว 
จากการถูกดําเนินคดี ผู้กระทําการที่นอกภาครัฐรายงานว่าบางครั้งผูเ้สียหายกลัวถูกจับกุม ดังนั้นจึงไม่ขอความ
ชว่ยเหลือจากตํารวจ มขีอ้เสนอแนะให้ผูเ้สียหายได้รบัข้อมูลเกีย่วกับสิทธิของตน รวมท้ังการไม่ตอ้งรับโทษสําหรับ
ความผิดที่พวกเขากระทําอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมพลังให้พวกเขาสามารถส่ือสารกับเจ้าหน้าที่
และส่งเสริมการคัดแยกผู้เสียหาย  ทั้งนี้ มีการระบุว่าการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมมีความจําเป็นตลอด
กระบวนการคดัแยก รวมทัง้ผา่นการใชท้มีสหวชิาชพีซึง่ประกอบดว้ยนกัสงัคมสงเคราะห ์ผูใ้หบ้รกิาร ทนายความ 
ผู้พิพากษา และผู้ปกครองของเด็กหากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ซึ่งจําเป็นต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก
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681. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

การลงโทษผู้เสียหายในเชิงปฏิบัติ

ผู้เสียหายถูกลงโทษจากความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย: ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐบางคนระบุว่าไม่มีกรณีใด ๆ  
ใน สปป. ลาว ท่ีผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ถกูดําเนนิคด ีแม้จะมกีารแสดงความเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในประเดน็นี ้บางคน
ระบวุ่าแม้แต่ผูเ้สยีหายทีไ่ด้รบัการคดัแยกอย่างเป็นทางการว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์กอ็าจถกูดําเนนิคดไีด้ มีข้อ
กงัวลว่าผูป้ฏิบตังิานด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาอาจไม่ตระหนักถงึหลักการไม่ลงโทษนี ้ ส่งผลให้ผูเ้สียหายถูก
ดําเนินคดแีม้กระทัง่ในความผิดเกีย่วกับการเข้าเมอืงและการค้าประเวณีทีก่ฎหมายบัญญตัไิว้อย่างชดัเจน ผูเ้สยีหายจาก
การค้ามนษุย์ทีถู่กสกดักัน้ระหว่างการย้ายถ่ินอาจถกูตัง้ข้อหาเข้าเมอืงอย่างผิดกฎหมาย ในขณะทีผู่ถู้กพบในสถานที่
ทํางานอาจถกูจบักมุและดําเนนิคดใีนข้อหาทํางานอย่างผดิกฎหมาย

ผูเ้สียหายถูกลงโทษในความผิดเกีย่วกับการค้าประเวณีและการต้ังครรภ์แทน: ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่
แสวงประโยชน์ทางเพศมีความเสีย่งท่ีจะถูกดําเนินคดีในความผิดเกีย่วกับการค้าประเวณี คณุธรรมเชงิอตัวิสยัของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบบุคคลนั้นเป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผูเ้สียหายหรือผู้กระทําความผิด การ
เลือกปฏิบตัดิว้ยเหตุผลทางเพศหรือเน่ืองมาจากเพศสภาพไม่ถอืเปน็ปญัหาในสปป. ลาว แต่มขีอ้กงัวลว่าเจ้าหนา้ที่
บังคับใช้กฎหมายบางคนอาจมีอคติต่อคนในอุตสาหกรรมทางเพศ อันเนื่องมาจากการเหมารวมและบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่ตนยึดติด อคติดังกล่าวทําให้ไม่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย ส่งผลให้บุคคลนั้นอาจตกอยู่
ในความเส่ียงต่อการถูกดําเนินคดีในความผิดเกีย่วกับการค้าประเวณี การค้ามนุษยเ์พศหญิงเพือ่การตัง้ครรภ์แทน
ยังทําให้เกิดคําถามที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษด้วย

ผู้เสยีหายถกูลงโทษจากความผิดทีเ่กีย่วข้องกับการเขา้เมอืง: ผูเ้ขา้รว่มชีใ้หเ้หน็ถงึความทา้ทายทีผู่เ้สยีหายท่ีถกู
สกดัก้ันท่ีชายแดนกอ่นไปถงึประเทศปลายทางต้องเผชญิ โดยคนกลุม่น้ีทีไ่มไ่ดร้บัการคดัแยกวา่เปน็ผู้เสยีหายอาจ
ถูกผลักดันกลับ หรือถูกเนรเทศออกจากประเทศโดยไม่มีการคัดแยก ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการถูกลงโทษจากการเข้า
เมอืงหรืออาชญากรรมอืน่ๆ ผูเ้สียหายบางรายท่ีถูกส่งกลับประเทศลาวได้รบัการคัดกรองผ่านกระบวนการคัดแยก 
แต่มีรายงานว่าบางรายไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเนื่องจากไม่มีกลไกการคัดกรองที่เป็นรูปธรรมสําหรับผู้เดินทาง
กลบั ความซบัซอ้นของสถานการณเ์หลา่นีท้ําใหเ้กดิคําถามเกีย่วกบัวธิกีารใชห้ลกัการไมล่งโทษในกรณท่ีีผู้เสยีหาย
ส่งกลับหรือเนรเทศกลับประเทศ จะใช้เขตอํานาจศาลใดในกรณีข้ามพรมแดน และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีมี
บทบาทอย่างไรในนกรณีดังกล่าว

การดำาเนนิคดกีบัผูเ้สยีหายชาวลาวในตา่งประเทศ: ผู้เขา้รว่มบางคนต้ังขอ้สงัเกตวา่ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์
ชาวลาวถูกดําเนนิคดใีนฐานะผูเ้ข้าเมอืงอยา่งผดิกฎหมายในตา่งประเทศ มกีารอา้งถงึกรณเีฉพาะของพลเมอืงชาว
ลาวที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อการแต่งงาน โดยที่ผู้เสียหายจะเข้าเมืองหรือพํานักเกินเวลาในประเทศปลายทางอย่างผิด
กฎหมายซึ่งเสี่ยงต่อการถูกดําเนินคดี ในกรณีเช่นนี้ มีรายงานว่าลาวถือว่าผู้ท่ีเดินทางกลับเหล่านี้เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะถือว่าเป็นบุคคลเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศก็ตาม มีการยกตัวอย่างของ
ผู้เสียหายที่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงขึ้น ได้แก่ การฆาตกรรมบนเรือ การบังคับตัดอวัยวะ การค้า
ประเวณี และการตั้งครรภ์แทน มีรายงานว่าผู้กระทําความผิดในกรณีเหล่านี้ไม่ถูกลงโทษเมื่อเดินทางกลับถึง
ประเทศลาวเนือ่งจากไดร้บัการคดัแยกว่าเป็นผูเ้สยีหาย จงึมกีารชีว้า่การสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัวา่เมือ่ใดทีบ่คุคล
หนึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นับเป็นกุญแจสําคัญในการสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ  

ความเสี่ยงของการลงโทษเด็กที่ถูกค้ามนุษย์: ผู้ปฏิบัติงานบางคนชี้ให้เห็นถึงความเสีย่งต่อการลงโทษที่เด็กต้อง



69 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

เผชิญ รวมถึงการมีสว่นร่วมในคดีท่ีซับซ้อนของการค้ายาเสพติด ในกรณีเชน่นี ้ผูค้า้มนุษย์เป็นผูมี้อํานาจซ่ึงมีความ
ท้าทายสําหรับเจ้าหน้าท่ีในการสอบสวน  มีการชี้ถึงประเด็นว่าการระบุให้ได้ว่าบุคคลนั้นมีอายุมากกว่าหรือตํ่า
กว่า 18 ปีอาจส่งผลกระทบต่อการคัดแยกบุคคลดังกล่าวว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ และผลที่ตาม
มาคือบุคคลเหล่านัน้จะถูกลงโทษหรือไม่ มกีารเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการใชข้อ้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เยาว์ในกรณี
ที่ไม่สามารถยืนยันอายุได้

2.5 มาเลเซีย

ทางการมาเลเซียเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ซ่ึงหมายความว่า
ขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษได้มาผ่านแหล่งข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลเชงิลึกจากผูเ้ชีย่วชาญ
แต่ละรายเท่านั้น 

บทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศ: มาตรา 25 ของกฎหมายต่อ
ต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้ย้ายถิ่นฐานปี 2007 กําหนดว่าผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดในการ
ดําเนินคดีทางอาญาท่ีเกี่ยวกับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การพํานักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการจัดหา
หรอืครอบครองเอกสารการเดนิทางหรอืเอกสารระบตุวัตนปลอมเพือ่เขา้ประเทศ หากการกระทําดงักลา่วเปน็ผล
โดยตรงจากการค้ามนุษย์

มาตรา 25 ผู้ถูกค้ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดในการดําเนินคดีทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ

(ก) การเข้าประเทศผู้รับหรือประเทศทางผ่านอย่างผิดกฎหมาย 

(ข) ระยะเวลาที่พํานักอย่างผิดกฎหมายในประเทศผู้รับหรือประเทศทางผ่าน; หรือ 

(ค) การจัดหาหรือครอบครองเอกสารเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนปลอมซึง่บุคคล
นั้นได้รับ หรือมีคนนํามาให้ เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าประเทศผู้รับหรือประเทศทาง
ผา่น หากการกระทํานัน้เปน็ผลโดยตรงของการกระทําความผดิฐานคา้มนษุยท์ีม่กีาร
อ้างว่ากระทําขึ้น

บทบญัญตันิีไ้มไ่ดใ้หค้วามคุม้กนัจากลงโทษทางอาญาสําหรบัความผดิทัง้หมดทีก่ระทําโดยผูเ้สยีหายอนัเปน็ผลมา
จากการค้ามนุษย์102 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทางการมาเลเซียใช้บทบัญญัติการไม่ลงโทษหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ  
เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการถูกดําเนินคดีอาญาในทางปฏิบัติหรือไม่และอย่างไร

บทบญัญตัท่ีิเกีย่วขอ้งของประมวลกฎหมายอาญา: ขอ้ยกเวน้ทัว่ไปในประมวลกฎหมายอาญาอาจเสนอใหเ้พกิ
ถอนความรับผิดในความผิดอื่น ๆ รวมถึงโดยการใช้มาตรา 94 ซึง่ให้ข้อยกเว้นทั่วไปในกรณีที่บุคคลถูกบังคับโดย
การข่มขู่: 

การกระทําที่บุคคลถูกบังคับขู่เข็ญให้กระทํา

102 มาตรา 44(1) ของกฎหมาย Malaysian Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 อนุญาตให้มีการ “กักตัวชั่วคราว 
(temporary custody)” สําหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างการสืบสวน



701. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

มาตรา 94. ยกเว้นการฆาตกรรม ความผิดทีร่วมอยู่ในหมวดที่ 6 ซึ่งมีโทษประหาร
ชีวติ และความผิดทีร่วมอยู่ในหมวด 6A ไม่มสีิ่งใดทีเ่ปน็ความผดิซึง่กระทําโดยบคุคล
ท่ีถูกบังคบัใหก้ระทําโดยการข่มขู ่ซ่ึงทําใหบ้คุคลน้ันเกดิความหวาดกลัวอนัควรเชือ่ได้
ว่าอาจมีผลถึงแก่ชีวิตในทันทีหากไม่กระทําตามระหว่างกระทําการนั้น:

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กระทําการมิได้กระทําด้วยสมัครใจของตน หรือต้องมีความหวาด
กลัวอันควรเชื่อได้ว่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองซึง่ใกล้เคียงกับการเสียชีวิตในทันที จึง
ทําให้ตนอยู่ในสถานการณ์ที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับเช่นนั้น103

หลักการไม่ลงโทษในเอกสารนโยบาย: ไม่มีแนวปฏิบัติเชิงนโยบายที่ชัดเจนที่ทําให้หลักการไม่ลงโทษมีผลบังคับ
ใช้ ในระดับทั่วไป แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Action Plan on Anti-
Trafficking in Persons) ปี 2016-2020  ยืนยันความมุ่งมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถูกค้ามนุษย์โดยมีผูเ้สีย
หายเปน็ศนูยก์ลางและยดึหลกัสทิธมินษุยชน แผนปฏบิตักิารแหง่ชาตขิองมาเลเซยีวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคา้มนษุย์ 
ป ี2021-2025 ไมไ่ดก้ลา่วถงึการไม่ลงโทษอยา่งชดัแจง้ แต่เนน้แนวทางท่ียึดหลักสทิธมินษุยชนและการตอบสนอง
ต่อเพศสภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะสิทธิของผู้เสียหาย ในบริบทนี ้มีการกล่าวถึงหลักการในการไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าเมืองหรือสถานะอื่นๆ104 แผนปฏิบัติการแห่งชาติยังเน้นยํา้ถึงความมุ่งมั่นของมาเลเซียใน
การปฏิบัติตามอนุสัญญา ACTIP ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2017

หลักการไม่ลงโทษได้รับการยอมรับในการฝึ่กอบรม: ในป ี2021 ทาง ILO รว่มกบัสํานกังานยทุธศาสตรแ์หง่ชาติ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายผูอ้พยพ (National Strategic Office for Anti-Trafficking in 
Persons and Anti-Smuggling of Migrants; NSO MAPO) ได้เผยแพร่คู่มือการฝ่ึกอบรมสําหรับมาเลเซีย  
ซึ่งเน้นถึงความจําเป็นที่จะไม่ปฏิบัติต่อผู้เสียหายเสมือนผู้กระทําความผิด

เมื่อทํางานกับผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม พวกเขาไม่ใช่อาชญากร แม้ว่าพวกเขา
อาจกระทําความผิด เช่น เข้าประเทศอย่างผิดปกติหรืออาจไม่มีเอกสารท่ีจําเป็นใน
การอยูใ่นประเทศของทา่น นีอ่าจเปน็สถานการณท์ีท่า้ทาย เนือ่งจากเจ้าหนา้ทีห่นว่ย
งานบังคับใช้กฎหมายอาจมีลําดับความสําคัญแตกต่างกันออกไป เช่น ตัวช้ีวัด
ประสิทธภิาพการทํางานหรือปฏบิตักิารบกุคน้ เจา้หนา้ทีจ่งึจําเปน็ต้องดําเนินการกับ
ผู้เสียหายที่เข้าเมืองอย่างผิดปกติ เป็นต้น แนวทางที่เน้นผูเ้สียหายเป็นศูนย์กลางให้
ความสําคัญกับผู้เสียหายเป็นอันดับแรก และมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและสิทธิของ
ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ […]105

บทบาทของการบังคับใช้กฎหมายในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษ: รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐฯ ปี 2020 เชื่อมโยงการลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับการขาดแคลนการสืบสวน

103 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายนี้เป็นเช่นเดียวกับบันทึกสําหรับมาตรา 94 ของประมวลกฎหมายอาญาของสิงคโปร์ (ดู 2.8 ด้านล่าง)

104 National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (Malaysia, 2021) 4.2.3, p.18.

105  Forced labour and trafficking in persons: Training manual for Malaysian law enforcers (ILO, 2021) p.73
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สอบสวนการค้ามนุษย์เชิงรุก โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสียหายอาจถูกส่งต่อเนื่องจากละเมิดกฎหมายการเข้าเมือง
แทนที่ผู้ค้ามนุษย์จะถูกสอบสวน ส่งผลให้ผู้กระทําการจากภาคประชาสังคมยิ่งไม่เต็มใจที่จะแจ้งเหตุค้ามนุษย์ต่อ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย106

ความท้าทายในการคัดแยกและ “การบุกค้น” ที่ส่งผลให้มีการลงโทษผู้เสียหาย: มีการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOPs) โดยสภาต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายผู้อพยพ (Council of Anti-Trafficking 
in Persons and Anti-Smuggling of Migrant; MAPO) เพื่อสนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม 
รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปี 2021 ระบุว่ารัฐบาลยังคงคาดหวังให้ผู้เสียหายคัด
แยกตนเอง และไม่ไดน้ํามาตรฐานการปฏิบัตงิานไปดําเนนิการเพือ่คดัแยกผูเ้สยีหายในเชงิรกุระหวา่งทีห่นว่ยงาน
บังคับใช้กฎหมายทํา “การบุกค้น” กลุ่มประชากรเปราะบาง  ซ่ึงไม่เอื้อให้ผู้เสียหายมาพูดคุยกับฝ่่ายบังคับใช้
กฎหมายหรอืเขา้รบัการคดัแยก สง่ผลใหม้กีารลงโทษผู้เสยีหายเนือ่งจากการละเมดิกฎหมายการเข้าเมอืงและการ
ค้าประเวณีอย่างต่อเนื่อง 107 รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2020 ยกข้อกังวลเดียวกันนี้ 
เก่ียวกบัความไรป้ระสทิธภิาพของ “การบกุคน้” ในการคดัแยกและความเส่ียงท่ีผูเ้สยีหายจะถกูปฏบิตัเิสมอืนเปน็
อาชญากร108 ทัง้ยงัมกีารกลา่วถงึข้อกงัวลเกีย่วกบัการไมใ่หค้วามสนใจการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พือ่
การบังคับใช้แรงงานอย่างเพียงพอ แม้ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ที่แพร่หลายมากกว่าการค้ามนุษย์เพ่ือการ
แสวงประโยชนท์างเพศในมาเลเซยีเสยีอกี109  ยงัมกีารระบถึุงความลม้เหลวในการคดัแยกสายสง่ยาเสพตดิวา่เปน็
ผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยใ์นมาเลเซยี สง่ผลใหพ้วกเขาถกูดําเนนิคดใีนฐานความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ แทนทีจ่ะ
ได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  เช่น มีรายงานว่าผู้หญิงจากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกหลอกให้
ขนยาเสพติดไปยังมาเลเซีย ในทุกคดีเหล่าน้ี หากไม่มีการคัดแยกว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บุคคล
เหล่านั้นจะต้องถูกดําเนินคดีฐานค้ายาเสพติดแทน110

การลงโทษการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเพ่ิมความเสี่ยงของการลงโทษ: เมื่อพิจารณาเทียบกับการคัดแยก 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่เพียงพอ มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลเชิงลบที่การลงโทษทางอาญาสําหรับ
การย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกติมตีอ่การลงโทษผูเ้สียหายในมาเลเซยี โดยมีการสังเกตถึงการคัดกรองผูแ้สวงหาทีล่ีภั้ย
และผู้ลี้ภัยที่ไม่เพียงพอเพื่อหาตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมอํานาจให้กับกองกําลังติดอาวุธในการ
จบักุมผู้อพยพทีไ่ม่มเีอกสาร สง่ผลให้ผูท้ีอ่าจเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบัการปฏิบตัเิหมือนเป็นบุคคลเขา้
เมืองแบบ “ผิดกฎหมาย”111”  มีรายงานว่า การลงโทษทางอาญากับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมาย
คนเขา้เมอืง (Immigration Act) มสีาเหตมุาจากมมุมองเชงิลบตอ่ผูย้า้ยถิน่ฐานและผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์112 
หลังจากปฏิบัติภารกิจท่ีมาเลเซียในปี 2015 ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์โดย

106 2020 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2020) 

107 2021 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2021) 

108 2020 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2020) 

109 2021 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2021) 

110 Justice Centre Hong Kong, Submission for the Working Group on Arbitrary Detention’s Study on arbitrary detention relating to drug 
policies (March 2020)

111 รูปแบบอื่น ๆ ของการลงโทษที่ระบุ รวมถึงการนําตัวผู้เสียหายไปศาลโดยใส่กุญแจมือเพื่อไปให้การเอาผิดผู้ค้ามนุษย์ 2021 Trafficking in Persons 
Report: Malaysia (US Department of State, 2021). 

112 ดู http://www.tenaganita.net/news-and-press-releases/press-releases/tenaganita-press-statement-malaysia-needs-to-wake-up-to-
its-human-trafficking-problem/ accessed on 6 April 2021.
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เฉพาะสตรีและเด็กในขณะนั้นตั้งข้อสังเกตว่า

…ความโน้มเอียงทางการเมืองท่ีรุนแรงต่อการกําหนดโทษทางอาญาและดําเนินคดีกบั
ผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอาจส่งผลกระทบด้านลบโดยไม่ได้เจตนาต่อผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ แม้ว่าจะมีการคุ้มครองจากการดําเนินคดีอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้า
เมืองใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2007 อยู่บ้างก็ตาม

โดยผูเ้สนอรายงานพเิศษกลา่วตอ่ไปวา่ผูท้ีต้่องการรายงานเรือ่งการลว่งละเมดิ รวมถงึผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์ 
เสี่ยงตอ่การถกูลงโทษทางอาญา สง่ผลใหห้ลายคนหลกีเลีย่งการตดิต่อเจ้าหนา้ที่ รวมทั้งคนอื่นๆ ทีถ่กูลงโทษทาง
อาญาอย่างไม่เหมาะสมจากอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นขณะถูกค้ามนุษย์ซึ่งพวกเขาไม่ควรต้องรับผิด113 มีข้อมูลเพียง
เล็กน้อยที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์นี้ดีขึ้นในหกปีที่ผ่านมานับต้ังแต่มีการออกรายงานฉบับนั้น ในทางตรงกันข้าม  
ในรายงานการค้ามนุษย์ครั้งล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ตัง้ข้อสังเกตว่า:

รัฐบาลยังคงพึ่งพาผู้เสียหายในการ “คัดแยกตนเอง” และไม่ได้ดําเนินการตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อคัดแยกผู้เสียหายในเชิงรุกระหว่างการบุกค้นของหน่วย
งานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืในประชากรกลุม่เปราะบางทีเ่จา้หนา้ทีเ่ขา้มาตดิตอ่ ดงันัน้ 
ทางการยังคงลงโทษผูเ้สียหายทีล่ะเมิดกฎหมายการเขา้เมืองและการค้าประเวณีอย่าง
ไม่เหมาะสม114

2.6 เมียนมาร์ 

ไมม่กีารอภิปรายโต๊ะกลมในเมียนมาร์เพือ่วัตถุประสงค์ของการศึกษานี ้เนือ่งจากมีการปฏิวตัริฐัประหารทีเ่ร่ิมเมือ่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2021 ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษจึงได้มาผ่านแหล่งข้อมูล
แบบเปิดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายเท่านั้น โดยสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการ
ปฏิบัติตามหลักการไม่ลงโทษได้จํากัดยิ่ง

บทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายภายในประเทศ: หมวดที่ 5 ของกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ปี  
2005 คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์ โดยระบุว่าหน่วยงานกลางจะไม่ดําเนินการกับผูเ้สียหายที่ถูกค้า
มนษุยใ์นความผดิใด ๆ  ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์และจะตอ้งพจิารณาวา่เหมาะสมหรอืไมท่ีจ่ะดําเนนิ
การกับผู้เสียหายในความผิดใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์ มาตรา 13 ของกฎหมายฉบับนั้น
กําหนดว่า:

มาตรา 13 หน่วยงานกลาง:
(ก) ต้องไม่กระทําการใดกับผู้ถูกค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดใดใต้
กฎหมายฉบับนี้ 
(ข) ต้องกําหนดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่ีจะดําเนินการใดกับผู้ถูกค้ามนุษย์จาก
การกระทําความผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงของการค้ามนุษย์ 

113 ที่มา: Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro, 
Addendum, Mission to Malaysia, UN Doc A/HRC/29/38/Add.1, 1 June 2015 [25]

114 2021 Trafficking in Persons Report: Malaysia (US Department of State, 2021) 
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แม้ว่าหน่วยงานกลางจะไม่ดําเนินการกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 13(ก) ผู้เสียหายอาจถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นใดที่กระทําโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 13(ข) 

การคุม้ครองผูเ้สยีหายทีเ่ปน็เดก็จากการลงโทษ: กฎหมายให้การคุ้มครองผูเ้สียหายทีเ่ป็นเด็กจากการถูกดําเนิน
คดี โดยกฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก (Child Rights Law) กําหนดอายุขั้นตํ่าสําหรับการเกณฑ์์ทหารโดยสมัครใจไว้ที่ 
18 ปี และเสริมสร้างการคุ้มครองให้เด็กที่ถูกเกณฑ์์หรือถูกนําตัวไปใช้ในกองกําลังติดอาวุธของรัฐและนอกภาค
รัฐ รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ชี้ถึงการคุ้มครองซึ่งรวมถึงการยกเลิกข้อหาทางอาญาโดยอัตโนมัติ และการ
ส่งตัวไปยังหน่วยที่ให้การปกป้องดูแลสําหรับอาชญากรรมบางประเภทท่ีผู้เสียหายถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผล
มาจากการการเกณฑ์์ทหารหรือการถูกนําตัวไปใช้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการคุ้มครองเหล่านี้จะได้รับ
เสียงชื่นชม ทว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าอายุของความรับผิดชอบทางอาญาคือ 10 ปี (จากเดิม 7 ปี) ซึง่ยังคงตํ่าเกิน
ไปที่จะคุ้มครองเด็กจากการลงโทษสําหรับอาชญากรรมบางประเภท115

หลักการไม่ลงโทษในนโยบาย: ในระดับนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระยะห้าปี 
(Third Five-Year National Action Plan to Combat Trafficking in Persons) ฉบับที่ 3 ของเมียนมาร์ 
(2017-2021) ไมไ่ดก้ลา่วถงึหลกัการไมล่งโทษอยา่งเฉพาะเจาะจงแตเ่นน้ถงึแนวทางการตอ่ตา้นการคา้มนษุยท์ีม่ี
ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง มีรายงานว่านโยบายของรัฐบาลท่ีจะไม่ต้ังข้อหากับชาวโรฮิงญาท่ีเดินทางกลับประเทศ
พร้อมความผิดท่ีเกี่ยวกับเข้าเมืองถูกยกเลิกโดยรัฐบาลเผด็จการทหารหลังการก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2021โดยทางกองทัพได้ดําเนินการกับชาวโรฮิงญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง116

การใช้การไม่ลงโทษกับผู้เสียหายในทางปฏิบัติ: รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปี 
2021 ระบุว่าผู้เสียหายบางรายได้รับโทษจากการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้ค้ามนุษย์บังคับให้กระทํา ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากขาดความตระหนักรู้หรือขาดการดําเนินการตามขั้นตอนการคัดกรองโดยตํารวจและเจ้าหน้าที่ตุลาการ 
ซึง่รวมถงึตัวอยา่งของผูเ้สยีหายอย่างนอ้ยหน่ึงรายท่ีถกูตัง้ข้อหาลกัทรัพย์ อยา่งไรกต็าม ในกรณีดังกลา่ว ประธาน
หน่วยงานกลางเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Central Body for the Suppression of Trafficking in 
Persons; : CBTIP) ระงับคดีอาญานั้นทันทีทีท่างการได้รับรองบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์117 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผลโดยตรงของการใช้มาตรา 13 ของ
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ (Anti-Trafficking in Persons Law) ปี 2005 หรือไม่

บทบาทของการคดัแยกผูเ้สยีหายในการไมล่งโทษ: การไมค่ดัแยกผู้เสยีหายเปน็อปุสรรคสําคญัตอ่การคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจากการลงโทษในเมียนมาร์ รายงานการค้ามนุษยข์องสหรัฐฯ ป ี2020 ระบุวา่มกีารคัดแยกผูเ้สียไม่เพยีง
พอ ทัง้ยังยํ้าถึงการดําเนินการคัดแยกเชิงรุกสําหรับผูท้ีอ่าจเป็นผูเ้สียหายจากเมียนมาร์ “ทีก่ําลังเดินทางไปจีนเพือ่
แต่งงาน ซ่ึงมีโอกาสนําไปสู่การแสวงประโยชน์ทางเพศหรือทางด้านแรงงาน และผู้ที่เดินทางไปประเทศไทยซึ่ง
อาจเปน็การคา้มนษุยท์างเพศ” ถึงแมร้ายงานฉบบันัน้จะแสดงความกงัวลวา่เจา้หนา้ทีไ่มท่ําการคดัแยกผูเ้สยีหาย
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741. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

เชิงรุกในทุกภาคส่วนก็ตาม118 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: เมียนมาร์มีบันทึกความเข้าใจซึ่งภาคี
ฝ่่ายต่างๆ ยืนยันว่าผู้เสียหายจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทําความผิด และตกลงที่จะไม่
ลงโทษผูเ้สยีหายท่ีเขา้หรอืออกจากอาณาเขตของตนอยา่งผิดกฎหมาย หรอืในความผดิอืน่ใดทีเ่กดิขึน้โดยตรงจาก
การค้ามนุษย์ ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นกับประเทศไทย (2009 ข้อ 8(ก)) และกับจีน (2009 ข้อ 5(1))  ยังไม่ชัดเจน
ว่าข้อตกลงทวิภาคีเหล่านี้ได้ถูกนํามาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกดําเนินคดีหรือไม่

2.7 ฟิลิปปินส์ 

มีการอภิปรายโต๊ะกลมสองครั้งในฟิลิปปินส์เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน
ซึง่เปน็ตวัแทนของหนว่ยงานตอ่ตา้นการคา้มนษุยภ์าครฐัและนอกภาครฐั สว่นนีใ้ชข้อ้มลูเชงิลกึทีไ่ดจ้ากผู้เขา้รว่ม
เหล่านี้ ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลเปิด

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย

หลักการไม่ลงโทษทีชั่ดเจนในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์: มาตรา 17 แห่งกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที ่9208 
(2003) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 10364 (2012) (ส่วนขยายกฎหมายต่อต้านการ
ค้ามนุษย์) กําหนดว่าผู้ถูกค้ามนุษย์จะไม่ได้รับโทษสําหรับการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือเป็นผล
จากเหตกุารณห์รอืเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนษุย ์หรอืการปฏบิตัติามคําส่ังของผู้ค้ามนษุย ์มาตราดงักลา่วยงัคุม้ครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ในการค้าประเวณีไม่ให้ถูกฟ้องร้อง ส่ังปรับ หรือบทลงโทษอื่น ๆ  
ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง (Revised Penal Code)

มาตรา 17 การคุ้มครองทางกฎหมายสําหรับผู้ถูกค้ามนุษย์

– ผู้ถูกค้ามนุษย์จะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้นจึง
ไม่ต้องรับโทษสําหรับการกระทําที่ผิดกฎหมายอันเป็นผลโดยตรงจาก หรือเป็น
เหตุการณ์ของหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากการค้ามนุษย์ตามท่ีได้
ระบุไวใ้นพระราชบัญญัตนิี ้หรือเป็นการกระทําตามคําส่ังของผู้ค้ามนุษย์ในส่วนทีเ่กีย่ว
กบัคําสัง่นัน้ ท้ังนี ้ความยินยอมของผูถู้กคา้มนษุยท์ีม่ตีอ่การแสวงประโยชน์โดยเจตนา
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้จะถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พือ่การคา้ประเวณตีามนยิามในมาตรา 4 ของกฎหมายน้ี
ไม่รวมอยู่ในมาตรา 202 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง และด้วยเหตุนี้ 
จะไม่ถูกดําเนินคดี สั่งปรับ หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว

บทบัญญัติเพิม่เติมทีเ่กีย่วข้องกับบทบัญญัตไิม่ลงโทษ: บทบัญญติัเพิม่เติมในกฎและข้อบงัคบัฉบบัปรบัปรงุเพือ่
ปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 9208 ตามที่มีการแก้ไขในกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 10364 มาตรา 88 
ว่าด้วย “การคุ้มครองจากการฟ้องร้องการกระทําที่ผิดกฎหมายซึง่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือตามคําสั่งของผู้
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75 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

คา้มนุษย์โดยตรง” ระบุวา่ “ความยินยอมของผู้ถูกค้ามนุษย์ตอ่การแสวงประโยชน์โดยเจตนานัน้ถือว่าไม่เกีย่วข้อง 
ผูถู้กคา้มนษุยจ์ะไมไ่ดร้บัโทษจากการกระทําทีผิ่ดกฎหมายอนัเปน็ผลโดยตรงของการคา้มนษุย ์หรอืเปน็เหตกุารณ์
หรือมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือในการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ค้ามนุษย์เกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว” 
นอกจากนี้ มาตรา 89 ยังเสนอ “การคุ้มครองจากการฟ้องร้องภายใต้มาตรา 202 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปรับปรุง” โดยระบุว่า “บุคคลที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีจะต้องไม่ถูกดาํเนินคดี ส่ังปรับ หรือลงโทษ 
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 202 แหง่ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปรบัปรงุ” มาตรา 94 ยงัทําใหไ้มส่ามารถอา้ง
พฤตกิรรมทางเพศในอดีตหรอืความโน้มเอยีงทางเพศของผูถู้กคา้มนษุยเ์ปน็หลกัฐานเพือ่จุดประสงคใ์นการแสดง
ความยินยอมของผู้เสียหายในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศ หรือเพื่อพิสูจน์ความโน้มเอียงทางเพศหรือความ
โน้มเอียงอื่น ๆ ของผู้ถูกค้ามนุษย์

การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กจากการลงโทษ: ผู้เสียหายที่เป็นเด็กได้รับความคุ้มครองจากความผิดบาง
ประเภท รวมถงึกฎหมายวา่ดว้ยความยตุธิรรมของเยาวชน (Juvenile Justice Act) ซ่ึงมาตรา 58 หา้มมใิหม้กีาร
ดําเนินคดีกบัการเดินรบกวนบุคคลเพือ่ค้าประเวณีและการค้าประเวณี นอกจากนี ้มาตรา 5 ของกฎหมายต่อต้าน
การทารุณเด็ก (Anti-Child Abuse Act) ระบุว่าเด็กที่มีส่วนร่วมในการกระทําทางเพศเชิงพาณิชย์ “ถือว่าเป็น
เด็กที่ถูกแสวงประโยชน์ในการค้าประเวณีและการทารุณทางเพศอื่นๆ” 

ตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: มีการกล่าวถึงสถานการณ์ท่ีได้รับการ
ยกเวน้ในประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปรบัปรงุวา่เปน็ไปไดท้ีจ่ะยกเปน็ขอ้ตอ่สู ้โดยยอมรบัวา่เพยีงการยกขอ้ตอ่สู้
ยอ่มไมเ่หมอืนกบัการยดึถอืหลกัการไมล่งโทษเพ่ือคุม้ครองผู้เสยีหายจากการถกูดําเนนิคดมีาต้ังแตแ่รก มกีารกลา่ว
ถึงกฎหมายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (Cybercrime Act) ปี 2012 ว่ามีความเกี่ยวข้องบ้าง เนื่องจากอาจมี
การใชก้ฎหมายฉบับนีใ้นกรณีทีค่วรมีการใชก้ฎหมายต่อตา้นการค้ามนุษยม์ากกว่า ในกรณีดงักล่าว บคุคลอาจถูก
ตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต แทนทีจ่ะได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษตามกฎหมาย
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์โดยกลา่วถงึความสําคญัของการนําบทบญัญตักิารไมล่งโทษมาใชเ้มือ่มอีงคป์ระกอบของการ
แสวงประโยชน์  

นโยบายท่ีเกีย่วข้องกับการไม่ลงโทษผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์: แนวปฏบิติัว่าด้วยการคุม้ครองสทิธสิตรทีีถ่กู
ค้ามนุษย์ (Guidelines on the Protection of the Rights of Trafficked Women) (คณะกรรมการสตรีแห่ง
ฟิลปิปินส์ (Philippine Commission on Women) ร่วมกบัสภาความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (Inter-Agency Council Against Trafficking; IACAT)) ปี 2013 เน้นย้ําว่า “สตรทีีถ่กูค้ามนษุย์ควร
ได้รับการปฏบิตัใินฐานะผูเ้สยีหาย มใิช่ผูก้ระทําความผดิ” (5.3.8.1.1)  นอกจากนี ้แนวปฏบิตัว่ิาด้วยระบบการส่ง
ต่อทีเ่กีย่วข้องกับคดกีารค้ามนษุย์ (Guidelines on the Referral System involving Trafficking in Persons 
Cases) ท่ีรบัรองโดย IACAT เมือ่วันท่ี 2 มนีาคม ปี 2017 ผ่านมติฉบบัที ่006 ประจําปี 2017 ระบวุ่าผูถ้กูค้ามนษุย์
มสีทิธทิีจ่ะ: “ไม่ถกูกําหนดความผดิทางอาญา (หรอืถกูต้ังข้อหา หรอืถกูลงโทษ) จากการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมผดิ
กฎหมายระหว่างประสบการณ์การถูกค้ามนุษย์” อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกล่าวถึงนโยบายเหล่านี้ในระหว่างการ
อภิปรายโต๊ะกลมแต่อย่างใด

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

วิวัฒนาการของบทบัญญัติไม่ลงโทษในกฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 9208: ผู้เข้าร่วมต้ังข้อสังเกตว่ากฎหมาย



761. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

ได้ขยายขอบเขตเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ ไม่เพียงแต่สําหรับอาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
ละเมิดกฎหมายแรงงานและข้อหาทางปกครองด้วย ผู้เข้าร่วมรายหน่ึงต้ังข้อสังเกตว่า เดิมทีบทบัญญัต ิ
การไม่ลงโทษนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทําที ่“เกี่ยวข้องโดยตรง” กับการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อระบุถึงการกระทําท่ีเป็น “ผลโดยตรง” จากการค้ามนุษย์ มีการอภิปรายว่าควรตีความเร่ืองนี้อย่าง
เคร่งครัดเพื่ออ้างถึง “การไม่พิพากษา” หรือไม่ โดยได้ข้อสรุปว่าเจตนารมณ์ของหลักการไม่ลงโทษนั้นสนับสนุน
การตคีวามแบบเสรเีพือ่นําไปใชใ้นทกุขัน้ตอนของกระบวนการทางอาญา นัน่หมายถงึการไมจั่บกมุ ไมก่กัขงั และ
ไม่ดําเนินคดี ยังไม่ชัดเจนว่าจะตีความหลักการนี้อย่างไรในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ขาดความชัดเจนเกีย่วกบัการไมล่งโทษนอกเหนอืจากความผดิเก่ียวกบัการคา้ประเวณ:ี ผู้อภปิรายถอืวา่มคีวาม
เข้าใจกฎหมายนี้อย่างกว้างขวางและนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผิดอื่นๆ ซึ่งผู้เสียหายอาจไม่ได้ประโยชน์จากการคุ้มครองในทันที  
มีการเสนอตัวอย่างบางส่วนของผู้ท่ีอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับเอกสาร (ไม่ว่าจะ
ได้มาโดยฉ้อฉลหรือแก้ไขปลอมแปลง) มีข้อกังวลว่าผู้ถูกค้ามนุษย์จะถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
สุดท้ายต้องอ้างสถานการณ์การค้ามนุษย์ของตนเป็นข้อต่อสู้แทนที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกดําเนินคดีมา
ตัง้แต่แรก เนือ่งจากขาดความชัดเจนเกีย่วกับขอบเขตของการคุม้ครองจากการลงโทษ ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์
อาจถูกตั้งข้อหาหากพวกเขาค้ามนุษย์ผู้อื่น เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีแนวปฏิบัติทางกฎหมายในประเด็นนี้   

สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการคา้มนษุยก์บัความผดิ: นอกเหนือจากความท้าทายในทางปฏิบติัในการได้มาซึง่
ขอ้มลูจากผูเ้สยีหายเกีย่วกบัประสบการณก์ารคา้มนษุย ์และความจําเปน็ในการหาขอ้มลูเพิม่เตมิสําหรบัคําใหก้าร
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว ยังมีการพูดคุยเล็กน้อยถึงความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําผิดกับการค้ามนุษย์  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายของฟิลิปปินส์จะใช้แบบจําลองความเป็นสาเหตุที่มีกรอบกว้าง แต่มีข้อบ่งชี ้
บางประการถึงความเข้าใจว่าการก่ออาชญากรรมนั้นเกิดจากการบังคับของผู้ค้ามนุษย์และพลวัตของอํานาจ 
ที่สัมพันธ์กันระหว่างพวกเขา

ความจำาเป็นของนโยบายเกี่ยวกับความหมายของการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงานเน้นยํ้าถึงความจําเป็นในการ
กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อเสริมกฎหมาย เพื่อเน้นการนําหลักการนี้ไปใช้กับความผิดนอกเหนือไปจากการค้า
ประเวณี มกีารเรยีกร้องให้ชีแ้จงเกีย่วกับข้อกําหนดทางกฎหมายทีผู่เ้สียหาย “ไม่ควรถูกลงโทษ” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง มีการตั้งคําถามว่า ในแง่นี้หมายความว่าบุคคลไม่ควรถูกพิพากษาลงโทษ แต่ยังคงสามารถถูกตั้งข้อหาและ
ดําเนินคดีในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายได้หรือไม่ หรือคําถามว่าควรมีการคุ้มครองในวงกว้างขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วม 
ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นของแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะด้านนโยบายตามบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล เพื่อ
แจ้งให้ผูป้ฏิบตังิานทราบถึงการตีความที ่“ถูกต้อง” ของมาตรา 17 ของกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ซ่ึงสนับสนุน
ด้วยการเผยแพร่ การฝ่ึกอบรม และการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีความละเอียดอ่อนต่อ
การนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงการคัดแยกผู้ถูกค้ามนุษย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ  โดยบุคคลที่พบผู้เสียหาย
นั้น 

ความของแนวปฏิบัติเพ่ือแก้ไขความไม่สอดคล้องสมำ่าเสมอทางกฎหมาย: มีการเน้นยํ้าถึงความจําเป็นของ
แนวทางปฏิบตัเิพือ่เอาชนะความขัดแยง้ระหวา่งตราสารทางกฎหมายตา่ง ๆ  โดยขอ้นีม้กีารเสนอแนะจากมมุมอง
เพื่อลดขอบเขตของดุลยพินิจในการนําหลักการนี้ไปใช้ และทําให้มั่นใจว่าจะสามารถนําไปใช้ในวงกว้างได้รวมถึง



77 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ในกรณีทีผู่เ้สียหายถูกดําเนินคดี ผู้กระทําการนอกภาครัฐเน้นยํ้าว่าต้องแนวปฏิบตัติอ้งนําไปใชไ้ม่เฉพาะกับหน่วย
งานบงัคับใชก้ฎหมายเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงหนว่ยงานดา้นแรงงานและด้านอืน่ ๆ  รวมถึงในระดบัหนว่ยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Government Units; LGU) ด้วย เพือ่สร้างความตระหนักรูใ้นวงกว้างและเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การส่งต่อคดีให้หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นจํานวนมากข้ึน นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสําคัญของการเพิ่ม
ทุนให้กรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Department of Social Welfare and Development; DSWD) 
เพื่อขยายการมีส่วนร่วมในหลักการนี้ให้มากขึ้น

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

การใช้ประโยชน์ของกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษในความผิดเก่ียวกับการค้าประเวณี: มี
ฉันทามติทั่วไปว่ามาตรา 17 เป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่รัดกุมสําหรับการคุ้มครองจากการลงโทษ แม้จะมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันว่ามันถูกนําไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลเพียงใด ผูเ้ข้าร่วมฝ่่ายรัฐบาลพิจารณาว่ามี
การนํากฎหมายนีไ้ปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยถ์กูตัง้ข้อหาว่ากระทําความผิดในกรณี
ยกเว้นเท่านั้น ผู้เข้าร่วมเน้นยํ้าว่ากฎหมายทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่่ายจับกุม พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาไม่สามารถ
ตั้งข้อหาหรือดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ ท้ังนี้ทั้งนั้น น่ีเป็นผลจากความคุ้นเคยกับบทบัญญัตินี้ 
มากกว่าจะเกิดจากหลักการไม่ลงโทษที่กฎหมายนี้ยึดถือ

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทางเพศ: มีการตั้งข้อสังเกตว่า
กฎหมายมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการประกันว่าผู้เสียหายจะไม่ถูกต้ังข้อหา และไม่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับกับ
การค้าประเวณี มีการชี้ให้เห็นข้อยกเว้นบางประการ เช่น ในกรณีของอดีตผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ชักชวน
เดก็ไปเพือ่การแสวงประโยชน ์ในกรณนีี ้ถอืวา่ไมม่ทีางเลอืกอืน่นอกจากตอ้งฟอ้งผูเ้สยีหาย-ผูก้ระทําความผดิราย
นั้น ผูป้ฏิบัติงานรายหนึง่เห็นว่ามีเหตุผลทีจ่ะไม่ใช้หลักการไม่ลงโทษเมื่อถึงจุดที่ผูเ้สียหายไม่เป็นผู้เสียหายอีกต่อ
ไปและกลายเป็นผูค้้ามนุษยเ์สยีเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มีการจัดหาเด็ก ในประเด็นนีมี้การกล่าวถึงความท้าทาย
ในการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้เสียหายในอดีตและผู้เสียหายปัจจุบัน มีการกล่าวถึงมิติทางเพศขึ้น
มาในจุดนี้เช่นกัน ว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีฐานค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทางเพศซึง่พวกเขาเริม่ต้น
จากการเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากมีผู้หญิงจํานวนมากกว่าทีไ่ด้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ประเภทนี้ 

บทบาทของผู้บังคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีบทบาทสําคัญในการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ เจ้าหน้าที่สืบสวนแนะนําว่าถ้า
หากมขีอ้กลา่วหา ควรฟอ้งในข้อหาใด และอาจรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะของบคุคลทีเ่ปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้
มนุษย์เพือ่ลดความรับผิดของบุคคลนั้น พนักงานอัยการเป็นผู้กําหนดว่ามีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่มีเหตุอันควรเชือ่ 
หรือให้ยกฟ้องหรือขอให้มีการสอบสวนต่อไป ผู้เข้าร่วมตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ลงโทษเป็นสิทธิท่ีไม่ควรขึ้นอยู่กับ
ดลุยพนิจิของพนกังานอยัการ มคีวามกงัวลวา่ผู้บงัคบัใชก้ฎหมาย พนกังานอยัการ และผู้พพิากษาหลายคนไมคุ้่น
เคยกับหลกัการไม่ลงโทษ ทัง้นี ้พนกังานอยัการคนหนึง่ยกตัวอย่างผู้บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเสนอใหต้ัง้ขอ้หาค้าประเวณี
กับคนสองคน (ผู้ชายหนึ่งคน ผู้หญิงหนึ่งคน) โดยพนักงานอัยการในคดีนั้นขอให้เจ้าหน้าที่อ่านออกเสียงมาตรา 
17 แล้วจึงเปลี่ยนข้อเสนอแนะ

บทบาทของผู้พิพากษาในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษ: ผู้พิพากษามีอํานาจในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อ
เท็จจริง และชี้นําโดยหลักการและบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงมาตรา 17 ที่กําหนดว่าผู้เสียหาย “จะไม่ถูก
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ลงโทษ” ในแง่น้ี ผู้เข้าร่วมอธิบายว่าพวกเขายังไม่เห็นกรณีที่ผู้พิพากษาไม่พิพากษาลงโทษ แม้ในทางทฤษฎี  
ผู้พพิากษามอํีานาจดลุยพนิจิทีจ่ะไมก่ําหนดโทษหรอืลดโทษ ยงัไมช่ดัเจนวา่ศาลสามารถปดิผนกึหรอืปกปดิขอ้มลู 
(seal records) ในคดีของผู้ใหญ่ที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดได้เหมือนในกรณีของผู้เยาว์หรือไม่ ทางเลือกในการ
ขอให้ศาลปล่อยตัว (discharge) ผู้เสียหายซึง่ถูกตั้งข้อกล่าวหาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เสนอขึ้นมาเช่นกัน โดยผู้
เข้าร่วมคนหนึ่งประสบความสําเร็จในการร้องขอให้ศาลปล่อยตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกตั้งข้อหาขนส่ง
ยาเสพติด    

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความท้าทายดา้นเขตอำานาจศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษยข้์ามชาต:ิ ผู้ปฏิบตังิานต้ังข้อสังเกตว่าแรงงานชาว
ฟลิปิปินส์โพ้นทะเลทีถู่กค้ามนุษย์ มกัถูกลงโทษก่อนจะมีการนําตัวผูค้้ามนุษย์รวมทัง้บริษทันายหน้าจัดหางานขึน้
ศาลเสียอีก ในจุดนี้มีการกล่าวถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเขตอํานาจศาล โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายถูกค้า
มนุษย์ในประเทศปลายทาง (เช่น ซีเรีย ซาอุดีอาระเบีย หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น) แม้ว่าพวกเขาอาจถูก
ชักชวนโดยชาวฟิลิปปินส์ก็ตาม ความท้าทายในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษในเขตอํานาจศาลต่างๆ ถูกหยิบยก
ขึ้นมาในบริบทของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวฟิลิปปินส์ในอุตสาหกรรมประมงที่ถูกดําเนินคดีนอกประเทศ
ฟิลิปปินส์ ทําให้เกิดความท้าทายสําหรับผู้บงัคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการทอ้งถิ่น ในทางกลบักัน มีการยก
แนวปฏบิตัทิีดี่ในการดําเนินการกับผูเ้สยีหายชาวฟลิปิปนิสใ์นซีเรยีทีเ่ดนิทางกลบับา้นพรอ้มกับคําใหก้ารท่ีเตรยีม
ไว ้ซึง่จะช่วยลดภาระเมือ่พวกเขาเดินทางกลับ มกีารเน้นยํ้าความจําเป็นของความร่วมมือทีแ่ขง็ขันเพือ่ยึดถือหลัก
การไมล่งโทษ ซึง่รวมถงึในระดบัตํารวจกบัตํารวจระหวา่งฟิลิปปนิสแ์ละประเทศสําคัญ ๆ  เชน่ มาเลเซยีและสงิคโปร์ 

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการไม่ลงโทษ: มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในข้อเท็จจริงว่าผู้
เสียหายที่ได้รับการคัดแยกไม่ควรถูกดําเนินคดีในความผิด โดยการคัดแยกผู้เสียหายแต่เนิ่น ๆ มีความสําคัญยิ่ง
ตอ่ประเดน็น้ี มกีารเสนอตวัอยา่งของผูท้ีถ่กูคดัแยกวา่เปน็ผูเ้สยีหายทีถ่กูดําเนนิคดใีนความผดิ แตม่ขีอ้กงัวล (โดย
เฉพาะผู้กระทําการนอกภาครัฐ) เกี่ยวกับการไม่คัดแยกผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่ได้รับการ
คุ้มครองจากการลงโทษ

ความจำาเป็นของการเอาชนะความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย: ความท้าทายเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้
เสยีหายมกัไมค่ดัแยกเองว่าตนเองเปน็ผูเ้สยีหาย และอาจคดัแยกวา่ตนเปน็ผู้กระทําความผดิในความผิดทีพ่วกเขา
ได้กระทําระหวา่งถกูคา้มนษุย ์ในแงน่ี ้ผู้ปฏบัิตงิานจําเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซ้ึงวา่ผู้คา้มนษุยใ์ชส้ถานะความ
เปราะบาง (position of vulnerability)  ของผู้เสียหายในทางมิชอบอย่างไร เพื่อให้พวกเขามีความสามารถมาก
ขึ้นในการคัดแยกผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์มาโดยวิธีการทีไ่ม่มีการใช้กําลังหรือความรุนแรง มีการเน้นความสําคัญ
ของแนวปฏบิตัเิพือ่สนบัสนนุการคดัแยกอยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัทว่งทวีา่เปน็กญุแจสําคญัของการไมล่งโทษ 
ควบคู่ไปกับความจําเป็นของการท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องสื่อสารกับผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
คุม้ครองทางกฎหมายซึง่รวมถึงการไมล่งโทษ มกีารกลา่วถงึความทา้ทายสําคญัในการคดักรองชาวตา่งชาตทิีล่ะเมดิ
กฎหมายเข้าเมือง เนื่องจากบทบาทหลักของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองคือการระบุการละเมิดกฎหมายเข้าเมือง 
ไมใ่ชก่ารคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ทําใหเ้กดิความไมช่ดัเจนวา่เมือ่ใดทีผู่ท้ีอ่าจเปน็ผูก้ระทําความผดิดา้น
การเข้าเมืองควรถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคัดกรองในฐานะผู้ท่ีอาจเป็นผู้เสียหาย 



79 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

จากการค้ามนุษย์

การคัดแยกผู้เสียหายระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้: มีการตั้ง
คําถามวา่เมือ่ใดท่ีผูเ้สยีหายไดร้บัการคดัแยก และใครมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการคดัแยกผูเ้สยีหายอยา่งเปน็ทางการ 
ตัวอย่าง เช่น เมื่อเกิดสถานการณ์ขึน้ในบริบทของการพิจารณาคดีที่ชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบของการค้ามนุษย์
บางประการ จะพิจารณาว่าบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนั้นได้รับการ “คัดแยก” แล้วหรือไม่ มีการเสนอ
ตัวอย่างผู้เยาว์ท่ีถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งยังไม่ได้รับการคัดแยกว่าถูกค้ามนุษย์ แต่ระหว่างการพิจารณา
คดี ปรากฏว่าพวกเขาถูกค้ามนุษย์ จากน้ันพวกเขาได้รับโทษจําคุกรอลงอาญาแต่กลับไม่กล้ายื่นฟ้องผู้ค้ามนุษย์ 
มกีารตัง้คําถามเกีย่วกบัความทา้ทายในการสรา้งสมดุลระหวา่งขอ้สนันษิฐานวา่บคุคลหนึง่เปน็ผู้เสยีหายในแงข่อง
การรับความคุม้ครองตามกฎหมาย และการค้นหาเหตอุนัควรเชือ่วา่มกีารคา้มนุษยจ์ากมมุมองของพนกังานอัยการ 
และใครเป็นคนทําการตัดสนิใจในเรือ่งนี ้แนวปฏิบตัทิีด่ทีีน่ํามาพิจารณาในทีน่ี ้คอื ให้ผูป้ฏบิตังิานเลือกสนันษิฐาน
เอาไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหาย เพื่อจะได้ไม่ลงโทษบุคคลนั้น โดยไม่ใช้การลงโทษผู้ค้ามนุษย์เป็นเง่ือนไข 
ที่ทําให้พวกเขาไม่ถูกลงโทษ

การลงโทษผู้เสียหายในทางปฏิบัติ

ในความผิดเกีย่วกับกับการค้ามนุษย์ ในคดี People vs. Ruth Dela Rosa y Likinon หรือที่รู้จักในชื่อ “แซลลี 
(Sally)” คดีอาญาหมายเลข 13-9820 และ 13-9821 ปี 2013 ฝ่่ายพนักงานอัยการนําเสนอหลักฐานที่จํากัด
เฉพาะคําให้การของผูเ้สียหายและหลักฐานทางนิติวทิยาศาสตร์เพือ่แสดงว่ามเีพศสัมพนัธเ์กดิขึน้ แต่ไมไ่ดน้ําหลัก
ฐานมาแสดงวา่จําเลยอาจตกเปน็ผูเ้สยีหาย ซึง่มทีัง้พยานหลกัฐานการใชก้ารขม่ขู ่หรอืการใชก้าํลงั หรอืการบงัคบั
อื่น ๆ  กับผู้เสียหาย-จําเลย119 ในคดี  People v. Janet Java Onida คดีอาญาหมายเลข Q-08-151971 ปี 2013 
ที่เกีย่วข้องกับการค้ามนุษย์จากฟิลิปปินส์ไปยังสิงคโปร์ ศาลยอมรับสภาพการเป็นผูเ้สียหายของจําเลย แต่ยังคง
ดําเนนิคดกีบัจําเลย ในกรณนีัน้ ผูเ้สยีหาย-จําเลยไดค้า้หญงิสาวอกีคนหนึง่ในขณะทีต่นถกูแสวงประโยชนเ์องดว้ย 
ศาลพิพากษาจําคุกจําเลย 20 ปี แม้จะระบุว่า “แม้ศาลอาจรู้สึกว่าผู้ต้องหาเป็นผูเ้สียหายจากการแสวงประโยชน์ 
พยานหลักฐานทีน่ํามาเสนอแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในส่วนของเจา้ทุกข์ [ปกปิดชือ่] ผู้ตอ้งหานามเจเน็ต จาวา (Janet 
Java) เป็นหนึ่งในผู้แสวงประโยชน์ และทําการละเมิดกฎหมาย”120

การดำาเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้อื่นในอุตสาหกรรมทางเพศ: มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับประโยชน์ของกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ประเวณี แม้ผูก้ระทําการนอกภาครัฐจะชืน่ชมมาตรา 17 แต่ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึความสามารถทีไ่ม่เพยีงพอของผูป้ฏิบตัิ
งานในการนํามาตราน้ีไปใชใ้นทางปฏบัิต ิและวพิากษว์จิารณก์ารดําเนนิคดกีบัสตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมทาง
เพศ ผู้เขา้ร่วมฝ่า่ยนอกภาครัฐมองว่าการขาดความตระหนักรูใ้นหลักการไม่ลงโทษเป็นเรือ่งทีพ่บได้ทัว่ไป โดยเกิด 
“การกลา่วโทษผูเ้สยีหาย (victim blaming)” อยูบ่อ่ยคร้ัง ทัง้ยงัมกีารวพิากษว์จิารณก์รอบความคดิของเจา้หนา้ที่
บังคับใช้กฎหมายบางคนที่เป็นฝ่่ายก่ออาชญากรรมต่อผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศเสียเอง ซึง่รวมถึงผูเ้สียหาย
จากการค้ามนุษย์ด้วย มีการตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ช่วยลดจํานวนเหตุการณ์ท่ีผู้หญิงใน

119  United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law 
Analysis (United Nations, Vienna, 2020) 15.

120  United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law 
Analysis (United Nations, Vienna, 2020) 96.
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อตุสาหกรรมทางเพศถกูตัง้ขอ้หาคา้ประเวณ ีโดยมรีายงานวา่กอ่นป ี2015 เกดิเหตเุจา้หนา้ทีตํ่ารวจกอ่อาชญากรรม
รา้ยแรงบางประเภทกบัผูห้ญงิในอตุสาหกรรมทางเพศ ซึง่รวมถงึการขม่ขูว่า่จะจําคกุผูห้ญงิเหลา่นัน้หากไมย่นิยอม
มีเพศสัมพันธ์กับตน อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่ายังคงมีวัฒนธรรมการตั้งข้อหาผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศ 
หากไม่ใช่ในความผิดฐานค้าประเวณีก็เป็นความผิดอื่น ๆ 

การลงโทษแรงงานฟลิปิปนิสโ์พน้ทะเลท่ีเดนิทางกลบัประเทศ: มกีารรายงานวา่โดยทัว่ไปแลว้แรงงานฟลิิปปนิส์
โพ้นทะเลที่เดินทางกลับประเทศมักไม่ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายการเข้าเมืองเมื่อมาถึง แม้พวกเขาจะกระทํา
ความผิดภายใต้กฎหมายหนังสือเดินทาง (Passport Act) ปี 1996 ก็ตาม แต่ยังมีกรณียกเว้นด้วยเช่นเดียวกัน  
มกีารแสดงความคดิเหน็ดว้ยวา่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีใ่จรอ้นบางคนอาจใชป้ระโยชนจ์ากการขม่ขูว่า่จะตัง้ขอ้หากบั
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดเกี่ยวกับกับหนังสือเดินทางเพื่อให้ผู้เสียหายยอมให้ความร่วมมือ  
สง่ผลใหก้ารขม่ขูว่่าจะลงโทษสําคญักว่าการลงโทษจรงิ ๆ  เสยีอกี แต่นอกจากข้อยกเวน้เหลา่นีแ้ล้ว ยงัมฉีนัทามติ
ทัว่ไปวา่ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยท์ีเ่ดนิทางกลบัจะไมถ่กูตัง้ขอ้หาในความผดิฐานเขา้เมอืงหรอืความผดิเกีย่วกบั
เอกสาร แม้ว่าบางคนถูกลงโทษในเขตอํานาจศาลต่างประเทศไปแล้วก่อนเดินทางกลับภูมิลําเนา

การลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ: ผู้เข้าร่วมกล่าวถึงกรณีของแรงงานชาว
ฟิลิปปินส์โพ้นทะเลที่ถูกดําเนินคดีในตะวันออกกลาง ซ่ึงรวมถึงความผิดเกี่ยวกับกับสัญญาหรือการละเมิด 
ความเป็นสว่นตวั การหลบหนีและอาชญากรรมเกีย่วกับการเขา้เมอืง ตลอดจนการค้ามนษุย ์แรงงานชาวฟิลปิปนิส์
โพ้นทะเลรายหน่ึงในตะวันออกกลางถูกตั้งข้อหาลักลอบค้ามนุษย์และถูกคุมขังในฟิลิปปินส์ แม้ว่านายจ้างจะใช้
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของแรงงานรายนี้ในการรับสมัครคนอื่น ๆ จากฟิลิปปินส์ก็ตาม ความเสี่ยงที่จะถูกดําเนิน
คดใีนความผิดเกีย่วกบัการเข้าเมอืงมกัเกดิขึน้ในกรณท่ีี แรงงานชาวฟลิปิปนิส์โพน้ทะเลมสีถานะท่ีไมป่กต ิ(ดงัเชน่
กรณีที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด) และไม่สามารถไปหาเจ้าหน้าที่เพราะกลัวการลงโทษ ในบางกรณี นายจ้าง 
ใช้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ในการข่มขู่ควบคู่กับหนี้จํานวนมากที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเลแบกรับเพื่อควบคุม
แรงงานเหล่านี้ ยังมีการกล่าวถึงกรณีที่บุคคลที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อทําการประมงในอินโดนีเซียถูกดาํเนินคดีและ
เนรเทศกลับฟิลิปปินส์ หรือผู้ถูกแสวงประโยชน์ให้ขนส่งยาเสพติดต้องเผชิญกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
แม้รายหนึ่งจะได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย ส่งผลให้มีการลดโทษเท่านั้นแต่ไม่พ้นผิด คดีสําคัญในประเด็นนี้
คือคดีของแมรี เจน เวโลโซ ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาลักลอบนําเฮโรอีนเข้าอินโดนีเซีย (ดูกล่องข้อมูลที่ 5 
ด้านบน) นอกจากนี้ ยังสังเกตด้วยว่าแรงงานชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเลต้องเผชิญกับข้อหาหมิ่นประมาทในต่าง
ประเทศในบางประเทศ และมีปัญหากับตํารวจศาสนาในตะวันออกกลางเนื่องจากละเมิดบรรทัดฐานทางศาสนา 
แม้ไม่ชัดเจนว่าแรงงานชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเลในกรณีเหล่านี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่

ความเปราะบางของผู้เสียหายที่เป็นเด็กต่อการลงโทษ: มีการยกประเด็นเรื่องความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กออนไลน์ (Online Sexual 
Exploitation of Children; OSEC) อาทิ การที่เด็กมีส่วนร่วมในการจัดหาผู้อื่นเพือ่การกระทําทางเพศออนไลน์ 
โดยไม่ทราบว่าเป็นผู้เยาว์จนกระทัง่หลังจากมีการล่อให้กระทําความผิด (entrapment)121 ในทํานองเดียวกัน มี
การตัง้ขอ้สงัเกตวา่เดก็อายรุะหวา่ง 15 ถึง 18 ปทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาเสพตดิมคีวามเสีย่งสูงเปน็พเิศษเนือ่งจาก

121 มีการตั้งข้อสังเกตว่าบริบทของ OSEC จะมีความซับซ้อนเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่เด็กเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ภาพด้วยตนเอง ใน
กรณีเช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะพิจารณาให้ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปีเป็นเด็ก ในขณะที่บุคคลอื่นที่อายุมากกว่านั้นมีสถานะที่ลักลั่นไม่ชัดเจนว่า
ควรได้รับการยกเว้นไม่ดําเนินคดีหรือไม่ 
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กฎหมายยกเว้นผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีจากความรับผิดชอบทางอาญา ทําให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปีเสี่ยง
ต่อการถูกลงโทษ ทั้งยังสังเกตด้วยว่าความเสีย่งนี้ทวีความรุนแรงขึ้นอันเป็นผลมาจาก “สงครามยาเสพติด” ของ
รัฐบาลที่ทําให้เจ้าหน้าทีไ่ม่ละเอียดอ่อนต่อความเป็นจริงว่า แท้จริงแล้ว ผูก้ระทําความผิดเป็น “ผู้เสียหาย” ที่มี
สทิธทิีจ่ะไมถ่กูลงโทษ ในประเดน็นี ้ผูเ้ขา้รว่มชีว้า่กฎหมายสาธารณรฐัฉบบัที ่9344 อาจใชเ้ปน็พืน้ฐานสําหรบัการ
ไม่ยื่นฟ้องผู้เยาว์ได้

เด็กได้รับการปฏิบัติว่าขัดต่อกฎหมายแทนที่จะจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ผู้เข้าร่วมรายหนึ่งเคยพบ
หลายคดีที่เด็กที่ถูกค้ามนุษย์เพ่ือแสวงประโยชน์จากแรงงานซึ่งก่อเหตุลักขโมยเพราะความหิวโหย ซ่ึงต่อมา 
ถูกมองว่าเป็นเด็กที่ขัดต่อกฎหมายแทนที่จะเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ ความแตกต่างนี้เกิดจากผู้ให้บริการ
สวัสดิการสังคมในท้องถิ่น ผู้บังคับใช้กฎหมาย และพนักงานอัยการไม่รู้วิธีเชื่อมโยงกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ 
(กฎหมายสาธารณรฐัฉบบัที ่9208) กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน (กฎหมายสาธารณรฐัฉบบัที ่9344) 
เพื่อใช้การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีข้อสังเกตเร่ืองความท้าทายในการใช้ตราสารเหล่านี ้
เพือ่คุม้ครองเดก็ทีถ่กูคา้มนษุยไ์ปเขา้รว่มการขดักนัดว้ยอาวธุในภมูภิาคทางใต ้โดยเดก็บางคนถกูจําคกุในฐานะผู้
กระทําความผิดแทนที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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กล่องข้อมูลที่ 6: ความเสี่ยงในการรับโทษประหารชีวิตของผู้เสียหายที่ผันตัวเป็นผู้ค้ากล่องข้อมูลที่ 6: ความเสีย่งในการรับโทษประหารชีวิตของผู้เสียหายที่ผันตัวเป็นผู้ค้า
มนุษย์ฟิลิปปินส์ มนุษย์ฟิลิปปินส์ 

ปัจจุบันโทษประหารชีวิตไม่ได้นํามาใช้ในฟิลิปปินส์สําหรับความผิดเกี่ยวกับกับการค้า
มนุษย์ อย่างไรก็ตาม เนติบัณฑ์ิตยสภาระหว่างประเทศ (International Bar 
Association; IBA) ได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย (House Bill) ฉบับที่ 1239 
เสนอให้แก้ไขกฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 9208 เพื่อนําโทษประหารชีวิตกลับมาใช้กับ
คดีค้ามนุษย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 6 ทางเนติบัณฑิ์ตยสภาระหว่าง
ประเทศอธบิายวา่ขอ้เสนอนัน้ขดัตอ่ความมุง่มัน่ของรฐับาลฟลิปิปนิสภ์ายใตพิ้ธสีารเลอืก
รับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR) ที่จะไม่นําโทษ
ประหารชีวิตมาใช้ พวกเขายังระบุด้วยว่าร่างกฎหมายนั้นไม่ได้สะท้อนถึงความซับซ้อน
ของการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอ ท่ีน่าสังเกตคือ มาตรการในฟิลิปปินส์เพื่อคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการลงโทษตกอยู่ในความเสี่ยงหากมีการนําร่างกฎหมายนี้ไปใช้กับกรณีที ่
ผู้ เสียหาย โดยเฉพาะที่ เป็นผู้หญิง กลายเป็นผู้กระทําความผิดในการค้ามนุษย์  
นอกจากนี้ยังทําให้ผู้ที่ไม่ได้กระทําการร้ายแรงด้วยตนเองแต่มีบทบาทเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นต้องเสี่ยงต่อการถูกลงโทษประหารชีวิต กล่าวโดยสรุป การตราร่างกฎหมายฉบับ
นั้นจะเป็นการต่อต้านความพยายามอย่างกว้างขวางในฟิลิปปินส์ที่จะต่อสู้กับการค้า
มนุษย์และคุ้มครองผู้เสียหาย122  

122 Gerry QC, Felicity., Karen Gomez Dumpit, Sara Kowal, Courtney Keefe, Human trafficking and the 
proposed reintroduction of the death penalty, 3 April 2020, International Bar Association, www.ibanet.
org accessed 30 September 2021
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2.8 สิงคโปร์

ทางการสิงคโปร์เลือกท่ีจะไม่เข้าร่วมในการอภิปรายโต๊ะกลมเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ซึ่งหมายความว่า
จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษจากแหล่งข้อมูลเปิดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้
เชีย่วชาญแต่ละรายเท่านั้น  

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย

ไม่มีบทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมาย: กฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ (Prevention of Human 
Trafficking Act) ปี 2014 (ฉบับที ่45 ของปี 2014) ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะใด ๆ เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์จากการลงโทษหรือการดําเนินคดี กฎหมายเด็กและเยาวชน (Children and Young Persons Act) 
(ซึง่กําหนดโทษการคา้มนษุยใ์นเดก็ไวใ้นมาตรา 12) ไมม่บีทบญัญตัท่ีิเกีย่วขอ้ง รายงานการคา้มนษุยข์องกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ปี 2020 แนะนําให้สิงคโปร์เสริมสร้างกรอบกฎหมายเพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การลงโทษสําหรับการกระทําที่ผิดกฎหมายที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทํา123

ข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่เป็นไปได้และความเข้าใจเกีย่วกับการบังคับ: ประมวลกฎหมายอาญา ปี 2008 ให้ข้อ
ยกเว้นทั่วไปในหมวดที่ 4 รวมถึงบางข้อทีอ่าจเกี่ยวข้องกับความผิดที่กระทําโดยผู้ถูกค้ามนุษย์ รวมถึงเมือ่มีความ
กลัว (มาตรา 90) หรือการบังคับ (มาตรา 94) เข้ามาเกี่ยวข้อง

ความยินยอมทีใ่ห้ภายใต้ความกลัวหรือความเข้าใจผิด โดยบุคคลวิกลจริต ฯลฯ และ
โดยเด็ก

มาตรา 90. ความยินยอมจะไม่ใช่ความยินยอมตามที่กําหนดไว้ในหมวดใด ๆ ใน
ประมวลกฎหมายนี้

(ก) หากความยินยอมนัน้มาจากบุคคลที่

(1) อยูภ่ายใตค้วามหวาดกลวัวา่จะไดรั้บบาดเจบ็ หรอืบคุคลนัน้หรอืบคุคลอืน่ถกูกกัขงั
หน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ; หรือ

(2) อยู่ภายใต้ความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง และบุคคลท่ีกระทําการนั้นทราบ หรือมี
เหตุทีจ่ะเชื่อว่าความยินยอมนั้นเป็นผลมาจากความกลัวหรือความเข้าใจผิดดังกล่าว;

(ข) หากได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ไม่สามารถเข้าใจลักษณะและผลของความ
ยินยอมที่ตนให้ได้ อันเนื่องมาจากความวิกลจริต ความบกพร่องทางจิตใจ (mental 
incapacity) ความมึนเมา หรืออิทธิพลของยาเสพติดหรือสารใด ๆ; หรือ

(ค) เวน้แต่บรบิทจะกําหนดเป็นอย่างอืน่ หากได้รบัความยินยอมจากบุคคลทีมี่อายุต่ํา
กว่า 12 ปี

123 2020 Trafficking in Persons Report: Singapore (US Department of State, 2020) 
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การกระทําที่บุคคลถูกบังคับด้วยการข่มขู่

มาตรา 94. เว้นแต่เป็นการฆาตกรรมและความผิดต่อรัฐที่มีโทษถึงตาย ไม่ถือว่าเป็น
ความผิดหากบุคคลหนึง่ถูกบังคับให้กระทําการโดยการข่มขู่ ซึ่งในขณะทีก่ระทําการ
นั้น การข่มขู่นั้นนําให้เกิดความหวาดกลัวอันสมควร (reasonable apprehension) 
ว่าหากไม่กระทําตาม จะมีผลให้บุคคลนั้นหรือผู้อื่นเสียชีวิตในทันที:

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กระทําการมิได้ทําให้ตนเองต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ตกอยู่ในการ
กักขังหน่วงเหนี่ยวดังกล่าวด้วยความสมัครใจ หรือจากความหวาดกลัวอันสมควรว่า
จะเกิดอันตรายที่เทียบเคียงได้กับการเสียชีวิตในทันที

สิทธิในการป้องกันร่างกายและทรัพย์สิน

มาตรา 97. ทุกคนมีสิทธิภายใต้ข้อจํากัดในมาตรา 99 ที่จะป้องกัน:

(ก) ร่างกายของตนและของบุคคลอื่น จากการกระทําความผิดใด ๆที่มีผลกระทบ
ต่อร่างกายมนุษย์

(ข) ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือของ
บุคคลอื่น จากการกระทําใด ๆ ท่ีเป็นความผิดตามคําจํากัดความของการลักทรัพย์ 
การชิงทรัพย์ การก่อกวน หรือการบุกรุกทางอาญา หรือที่เป็นความพยายามที่จะ
กระทําการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การก่อกวนหรือการบุกรุกทางอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาใหค้ําอธบิายสําหรบับทบญัญตับิงัคบันี ้ซ่ึงมาจากมาตรา 94 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา
ของอินเดีย (Indian Penal Code) ปี 1860 

คําอธิบาย 1. บุคคลที่เข้าร่วมกับผู้ปล้นทรัพย์ทั้งที่ทราบถึงลักษณะคนของกลุ่มนี้ด้วย
ความสมัครใจ หรือด้วยเหตุถูกข่มขู่ว่าจะทุบตี ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้น
นี้เนื่องจากบุคคลนั้นถูกบังคับโดยผู้ที่ตนคบค้าสมาคม (associates) ให้กระทําการ
ใด ๆ ที่เป็นความผิดตามกฎหมาย
คําอธิบาย 2. บุคคลที่ถูกจับตัวโดยผู้ปล้นทรัพย์มีสิทธิได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้น
น้ีหากถูกบังคับด้วยการข่มขู่เอาชีวิตในทันทีให้กระทําสิ่งท่ีเป็นความผิดตามกฎหมาย 
เช่น ช่างโลหะที่ถูกบังคับให้นําเครื่องมือของตนไปพังประตูบ้านหลังหนึ่งเพื่อให้ผู้
ปล้นทรัพย์เข้าไปกระทําการปล้นทรัพย์ 
[Indian Penal Code 1860, s. 94]

การไม่ลงโทษที่ปรากฏนโยบาย: แม้จะไม่มีบทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมาย แต่ แนวทางแห่งชาติ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Approach against Trafficking in Persons) ประจําปี 2016-2026 (คณะ
ทํางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานในสิงคโปร์ว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Singapore Inter-Agency Task Force on 



85 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

Trafficking in Persons)) ระบุในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายว่า “พวกเขาไม่ควรถูกดําเนินคดีเนื่องจาก
ละเมิดกฎหมายการจ้างงานและ/หรือกฎหมายคนเข้าเมือง หรือจากกิจกรรมใด ๆ ที่พวกเขาเกี่ยวข้องอันเป็นผล
โดยตรงจากการค้ามนุษย์”124 คําแถลงนโยบายนี้สะท้อนถึงแนวทางความเป็นสาเหตุในการไม่ลงโทษผู้เสียหาย 
ในขณะที่กฎหมายนิยมใช้แบบจําลองการบังคับมากกว่า

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

ความเขา้ใจหลกัการไมล่งโทษ: แมว้า่กฎหมายปอ้งกนัการคา้มนษุย ์(Prevention of Human Trafficking Act) 
ป ี2014 จะไม่ใหก้ารคุม้ครองทีช่ดัเจนจากการดําเนนิคด ียงัมคีวามเขา้ใจอยูบ่า้งเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิท่ีวา่ไมส่ามารถ
ถอืวา่บคุคลหนึง่มคีวามรบัผดิในการกระทาํความผดิไดห้ากขาดองคป์ระกอบภายในทีส่ําคญั (requisite mental 
element) เม่ือพวกเขาถูกบังคบัใหก้ระทําความผดิ ในการวจัิยป ี2017 องคก์รลิเบอร์ต้ีเอเชยี (Liberty Asia) อา้ง
ถึงการอภิปรายของรัฐสภาท่ีนําไปสู่การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยมีความเห็นจากนายคริสโตเฟอร์ เดอ ซูซา 
(Christopher de Souza) (ผูเ้สนอให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี)้  เพ่ือตอบโต้ตอ่ข้อเสนอแนะว่าควร
มีการให้ความคุ้มกันจากการดําเนินคดีระบุไว้ในกฎหมายนั้นด้วย:

ในทางปฏบัิต ิขา้พเจา้เขา้ใจดวีา่หนว่ยงานของเรามกัไมด่ําเนนิคดกีบัผูเ้สยีหายในความ
ผิดที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการ
คา้มนษุย ์ดว้ยเหตุผลงา่ย ๆ  วา่เพราะพวกเขาไมไ่ด้เหน็พอ้งหรอืยนิยอม และพวกเขา
อาจไม่มีแม้กระท่ังองค์ประกอบภายในที่สําคัญหรือเจตนาร้าย (mens rea) ที่จะ
กระทําความผิดเหล่านี้ภายใต้การบังคับ ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าหลักการทางกฎหมาย
เหล่านัน้ช่วยให้เกิดความสบายใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ พนักงานอัยการทําการประเมิน
โดยละเอียดโดยยึดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดของแต่ละคดี โดยเฉพาะระดับของความ
ผดิ (culpability) ทีเ่กีย่วข้อง  กระบวนการนีใ้ชก้บัอาชญากรรมทุกประเภทอย่างเท่า
เทียมกัน และร่างกฎหมายนั้นไม่ควรผูกมัดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการ125 

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างการกระทำาความผิดของผู้เสียหายและการที่พวกเขาถูกค้ามนุษย์: ดังที่กล่าวไว้
แลว้ บทบญัญตัทิางกฎหมายท่ีอาจนําไปใช้เปน็ขอ้ตอ่สูส้ําหรบัผู้เสยีหายท่ีกระทําความผิดใชแ้บบจําลองทีเ่นน้การ
บงัคบั แทนทีจ่ะใช้แนวทางทีเ่นน้ความเปน็สาเหตุซ่ึงมขีอบเขตกวา้งกวา่ทีป่รากฏใน แนวทางแหง่ชาตเิพ่ือตอ่ตา้น
การค้ามนุษย์ ประจําปี 2016-2026 ยังไม่เป็นทีแ่น่ชัดว่าผู้ค้ามนุษย์ที่ใช้วิธีการทีไ่ม่โจ่งแจ้งนักจะเพียงพอต่อการ
พิสูจน์ว่าผู้เสียหายถูก “บังคับ” เพื่อจุดประสงค์ของข้อต่อสูเ้หล่านี้หรือไม่ 

ข้อต่อสู้สำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้กระทำาความผิด: สามารถพิจารณาได้ว่าจะนํามาตรา 
94 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตีความอย่างกว้าง ๆ เพื่อแสดงวิธีการไม่โจ่งแจ้งที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้กับผูเ้สียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือไม่ รวมถึงในสถานการณ์ท่ีผู้เสียหายยินยอมให้ถูกแสวงประโยชน์ ผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์อาจใช้ข้อต่อสู้ว่าถูกบังคับให้กระทําโดยการข่มขู่ซึ่งอาจทําให้เกิดความหวาดกลัวอันสมควรว่าตน

124  National Approach against Trafficking in Persons 2016-2026 (Singapore Inter-Agency Task Force on Trafficking in Persons) 14. 
Available for download at: https://www.mha.gov.sg/what-we-do/combating-trafficking-in-persons 

125 ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime (Liberty Asia, 2017) 113. และดู https://www.todayonline.
com/singapore/anti-human-trafficking-laws-passed-parliament
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หรือผู้อื่นจะเสียชีวิต ข้อต่อสู้นี้ใช้ไม่ได้กับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต ซึง่ตัวอย่างรวมถึงการฆาตกรรม การเบิก
ความเท็จ และการละเมิดลิขสิทธิในประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนหลายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (Misuse of Drugs Act) ในกรณีหลัง ศาลมีอํานาจดุลยพินิจที่จะไม่
กําหนดโทษประหารชวีติในบางสถานการณ ์โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 33ข ขณะทีม่าตรา 97 ยงัใหส้ทิธใินการ
ป้องกันตนเองสําหรับการกระทําเพื่อป้องกันร่างกายหรือทรัพย์สินของตน อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิทธิในการป้องกัน
ตนเองจากการกระทําทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิความหวาดกลัวอนัสมควรวา่จะถกูเอาชวีติหรอืไดร้บับาดเจบ็สาหสั หรือหาก
ผูก้ระทําผิดมเีวลาท่ีจะขอการคุม้ครองจากหน่วยงานของรัฐ ดงันัน้ การใชข้อ้ตอ่สูดั้งกลา่วจงึมคีวามเฉพาะเจาะจง
อย่างยิ่งตามคดีของแต่ละบุคคล และมีแนวโน้มว่าจะใช้ได้เฉพาะกับความผิดท่ีกระทําโดยผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดเท่านั้น

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

การนำาหลกัการไมล่งโทษไปใชใ้นกระบวนยุตธิรรมทางอาญา: นโยบายการดําเนนิคดใีนสิงคโปรไ์ม่ได้ขึ้นอยูก่บั
สถานะของบุคคลซึ่งจะไม่ถูกดําเนินคดีจากการกระทําที่ถูกบังคับให้กระทํา ในทางกลับกัน จะมีการพิจารณาข้อ
เท็จจริงและพฤติการณ์ของคดีทั้งหมดในการตัดสินของพนักงานอัยการ โดยพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบ
สถานการณ์ที่มีการกระทําความผิด โดยให้เหตุผลในการพิจารณาว่าจะส่ังดําเนินคดีหรือไม่ สํานักงานพนักงาน
อยัการสงูสดู (Attorney-General’s Chambers) มอีํานาจดลุยพนิจิในการจดัตัง้ ดําเนนิการ หรอืยตุกิารพจิารณา
คดอีาญา ในการตัดสนินัน้ การประเมินอยา่งละเอียดจะกระทําบนพืน้ฐานของข้อเทจ็จรงิของคดี รวมทัง้ความผิด
ของฝ่่ายที่เกีย่วข้อง ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการระบุโดยกระบวนการนี้ว่าถูกบังคับให้กระทําการอันเป็นผลโดยตรง
จากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนินคดี

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศและความท้าทายด้านเขตอำานาจศาล: มีการระบุข้อกังวลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่า 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยข์า้มชาตใินสงิคโปรอ์าจถกูคดัแยกวา่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยโ์ดยประเทศตน้ทาง 
(ไม่ว่าจะโดยสถานทูตหรือเมื่อถูกส่งกลับประเทศ) แต่ทางการสิงคโปร์ไม่ยอมรับเช่นนั้น ซึง่อาจส่งผลให้พวกเขา
ถูกลงโทษในประเทศสิงคโปร์  

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

ความจำาเป็นในการเสริมสร้างการคัดแยกเพ่ือคุม้ครองผูเ้สียหายจากการลงโทษ: มกีารกล่าวถึงความจําเป็นใน
การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคัดแยก และแก้ไขอุปสรรคเมื่อผู้เสียหาย
เข้าหาเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อกังวลเดียวกันเกี่ยวกับความผิดพลาดในการคัดแยกยังได้รับการกล่าว
ถงึในรายงานการคา้มนษุยข์องกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัฯ ประจําปี 2020 ซ่ึงชีใ้หเ้หน็ถึงขอ้กงัวลขององคก์ร
นอกภาครฐัวา่ทางการไมเ่ขา้ใจผลกระทบของหนีส้นิและการบบีบงัคบัทางจติใจทีม่ตีอ่ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์
อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการคัดแยก126 ข้อค้นพบนี้ปรากฏอีกครั้งใน
รายงานการค้ามนษุยป์ระจําปี 2021 โดยระบุถงึขอ้กงัวลขององค์กรนอกภาครัฐท่ีตํารวจไม่คดักรองหาตัวบง่ชีก้าร
ค้ามนุษย์อย่างสมํ่าเสมอระหว่างการ “บุกค้น” สถานค้าประเวณีท่ีไม่มีใบอนุญาต ซ่ึงอาจส่งผลให้มีการลงโทษ 
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการคัดแยกจากการละเมิดกฎหมายเข้าเมืองหรือการชักชวนเพื่อการค้า
ประเวณีในที่สาธารณะ (public solicitation)127

การลงโทษผู้เสียหายในทางปฏิบัติ

การไม่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่งผลให้มีการลงโทษผู้เสียหายในทางปฏิบัติ: มีรายงานเหตุการณ์ผู้
ถูกค้ามนุษย์ที่ไม่ถูกคัดแยกอย่างเป็นทางการต้องรับโทษทางอาญาจากการทํางานอย่างผิดกฎหมาย หรือทํางาน
โดยไมม่เีอกสารทีเ่หมาะสม โดยพบสถานการณ์ดงักลา่วไดใ้นกลุ่มผู้หญงิในอตุสาหกรรมทางเพศ โดยเฉพาะหญิง
ต่างชาติที่มาขอความช่วยเหลือจากตํารวจหลังถูกทําร้ายร่างกาย ทารุณ หรือแสวงประโยชน์ แต่ต่อมาถูกลงโทษ
ทางอาญาจากการทาํงานโดยไม่มกีารตรวจลงตรา ยงัมตีวัอย่างผูช้ายทีไ่ม่ไดร้บัการคัดแยกว่าถกูคา้มนุษยม์าทํางาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเดินเรือ และถูกตั้งข้อหาทํางานอย่างไม่ปกติ

การใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดเพื่อลงโทษผู้เสียหายและผู้อื่น: ลักษณะที่มีการลงโทษอย่าง
รุนแรงของตราสารทางกฎหมายบางฉบับอาจมีผลกระทบต่อการลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น 
อํานาจบังคับทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 8 แห่งกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ อนุญาตให้เจ้าหน้าทีต่ํารวจเข้าไปในสถาน
ที่ใด ๆ โดยไม่ต้องมีหมายหากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ และยังอนุญาตให้กักตัว
และตรวจสอบบุคคลใด ๆ ก็ได้ มาตรา 8 ให้อํานาจการจับกุมโดยไม่มีหมาย หากเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าบุคคลหนึ่งกระทําความผิดใดตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 แห่งกฎหมายฉบับนี้ บุคคลใดในสถานที่นั้นขัดขวางเจ้า
หน้าที่ตํารวจหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีในแง่นี้ ให้ถือว่าจงใจขัดขวางเพือ่วัตถุประสงค์ตามมาตรา 17 ขณะที่มา
ตรา 20 ยังห้ามให้การหรือข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย ความผิดทั้งสองอย่างนี้มี โทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ หรือ
จําคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ ความเสีย่งที่อาจมีการนําบทบัญญัติเหล่านี้ไปใช้กับผู้เสียหายแทนที่จะ
เป็นผู้ค้ามนุษย์ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการฝ่ึกอบรมเฉพาะทางให้กับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
บทบัญญัติเหล่านี้

ความเสีย่งของการลงโทษผูห้ญงิและเดก็หญงิทีถู่กคา้มนษุยเ์พือ่แสวงประโยชนท์างเพศ: มกีารกลา่วถงึหลาย
แนวปฏิบัติที่ดีในสิงคโปร์ รวมถึงในตัวอย่างของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทางเพศ ที่ได้รับการ
คดัแยกอย่างเป็นทางการว่าเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนัน้จึงไม่ถกูต้ังข้อหาทํางานนอกขอบเขตของเง่ือนไข
การตรวจลงตราประเภททํางาน แทนที่จะถูกตั้งข้อหา ผูเ้สียหายได้รับการคุ้มครองและโอกาสในการทํางานนอก
ศนูยพ์กัพงิทีอ่าศยัอยู ่อยา่งไรกต็าม ผูเ้ช่ียวชาญยงัระบถุงึความเสีย่งของการลงโทษผูเ้สยีหายในความผดิเกีย่วกบั
การค้าประเวณี โดยมีรายงานเหตุการณ์ที่ผู้หญิงจากฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ถูกกําหนดให้มีความผิดทาง
อาญาหลังจากเข้าพบตํารวจเพื่อขอความช่วยเหลือ สิงคโปร์มีกฎบัตรสตรีว่าด้วยความผิดต่อสตรีและเด็กหญิง 
(Women’s Charter 1997 concerning Offences against Women and Girls) ปี 1997 รวมถึงบทบัญญัติ
หลายประการเกี่ยวกับการค้าประเวณีและอํานาจในการกักตัวผู้หญิงและเด็กหญิงไว้ในสถานที่ปลอดภัยระหว่าง
การพิจารณาคดี (มาตรา 155) รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายและกักตัวผูห้ญิงและเด็กหญิงอายุตํ่ากว่า 21 ปีซึ่งถูก 
“ฝ่ึกหรือใช้เพือ่จุดประสงค์ที่ผิดศีลธรรม” ไว้ในสถานที่ปลอดภัย (มาตรา 159) และกรณีอื่นๆ (มาตรา 160) ทั้ง
ยังสามารถส่งพวกเขาไปยังมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม หรือฮ่องกง (มาตรา 165) หรือรับตัวผู้หญิงและเด็กหญิง
จากประเทศเหล่านั้นมากักตัวที่สิงคโปร์ (มาตรา 167) รวมถึงจับกุมคนเหล่านั้นได้หากออกมานอกสถานกักตัว 
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881. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

(มาตรา 169)  

ความเสี่ยงของการลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการใช้แรงงานบังคับ: นอกจากการแสวงประโยชน์
จากผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศแล้ว ยังมีการเสนอตัวอย่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีเป็น
ผู้ชายในสถานที่ก่อสร้างและอู่ต่อเรือ โดยพวกเขาถูกกักตัวเน่ืองจากทํางานอย่างผิดกฎหมายหรือไม่มีการตรวจ
ลงตราที่เหมาะสม หรือในบางกรณี เนื่องจากให้การเท็จ สิงคโปร์ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศทางผ่าน
สําหรับการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายจากประเทศในอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรมประมง

ความเสี่ยงของการลงโทษผู้เสียหายที่ไม่ใช่พลเมือง: กฎหมายคนเข้าเมือง กล่าวถึง “ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องห้าม 
(prohibited immigrants)” ว่าเป็น “บุคคลที่เป็นสมาชิกของชนชั้นต้องห้าม (prohibited classes)” รวมถึง 
“บุคคลใด ๆ ที่ไม่สามารถแสดงว่าเขามีวิธีหาเลีย้งตนเอง” และ “ผู้ค้าประเวณีหรือบุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ หรือ
เปน็ผูรั้บ หรือเป็นผูพ้ึง่พาหรือได้รบัทรัพย์จากการค้าประเวณีกอ่นเข้าสิงคโปร์” หรือ “บุคคลใดๆ ท่ี...ไม่มเีอกสาร 
[การเดินทางที่ถูกต้อง] ในครอบครองหรือมีเอกสารการเดินทางที่ปลอมแปลงหรือถูกดัดแปลงในครอบครอง”128 
ภาระการพิสูจน์ในกรณีนี้อยู่ที่บุคคลนั้นที่จะพิสูจน์ว่าตนไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องห้าม มีความเส่ียงที่บทบัญญัตินี้
อาจครอบคลุมถึงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เกือบทั้งหมด จึงต้องเน้นอีกครั้งถึงความสําคัญของกระบวนการ
คัดแยกที่มีประสิทธิผล129

128 Immigration Act c. 133 (M. Ordinance 12 of 1959, rev’d ed. Jan 1, 2008) pt. II

129 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, 20
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2.9 ประเทศไทย

มีการอภิปรายโต๊ะกลมสองครั้งในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด  
38 คนซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของภาครัฐและนอกภาครัฐ ส่วนนี้เน้นให้เห็นถึงข้อมูล
เชิงลึกจากผูเ้ข้าร่วม ตลอดจนเนือ้หาจากแหล่งข้อมูลแบบเปิด

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย 

บทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์: ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ 2551 (2008) ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิในป ี2015 (พ.ศ. 2558) และ 2017 (พ.ศ. 2560) 
ไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการเข้าเมืองหรือพํานักโดยผิดกฎหมาย ให้ข้อมูลเท็จ ความผิดเกี่ยวกับ
เอกสาร ความผดิเกีย่วกบัการคา้ประเวณ ีหรอืความผดิเกีย่วกบัการทํางาน เวน้แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรว่า:

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ใน 
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ความผิดฐาน 
แจง้ความเท็จต่อเจา้พนักงานฐานปลอมหรอืใชซ่ึ้งหนงัสอืเดินทางปลอม ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะนําตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพือ่
คา้ประเวณแีละการเขา้ไปมัว่สมุในสถานการคา้ประเวณเีพ่ือคา้ประเวณ ีหรอืความผดิ
ฐานเป็นคนต่างด้าวทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของ
คนต่างด้าว

ข้อจำากัดของการไม่ลงโทษและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไข: ตามกฎหมายมาตรา 41 สามารถ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับผู้ถูกค้ามนุษย์ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิรรม มกีารกล่าวถึงข้อกังวลบางประการเกีย่วกับข้อกําหนดนีคื้อ มนัใชไ้ด้เฉพาะกับผูเ้สียหายทีไ่ด้รบั
การคัดแยกอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจซึ่งไม่มีภาระผูกพันให้ต้องทําการตัดสินใจนี้ และการที่ไม่มี
ทางเลือกให้คัดค้านการตัดสินใจนี้ ทําให้สามารถใช้ดุลยพินิจในการคุ้มครองได้มาก130 นอกจากนี้ บทบัญญัตินี ้
ยงัใชไ้ดก้บัความผดิจํานวนจํากดัเทา่นัน้ ขอ้จํากดั เหล่านีไ้ดร้บัการกลา่วถงึโดยผูอ้ภปิรายโตะ๊กลมซึง่บางคนแนะนํา
ว่าควรขยายให้ครอบคลุมถึงความผิดอืน่ ๆ เพิ่มเติม เช่น การปลอมอัตลักษณ์ (identity fraud) บางคนรู้สึกว่า
ควรรา่งกฎหมายเพือ่ใหผู้ส้อบสวนเหน็กระจา่งถงึขอบเขตทีผู้่เสยีหายไดร้บัการคุม้ครองจากการลงโทษ นอกจาก
นี้ยังมีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายดังกล่าวควรทําให้แน่ใจได้อย่างชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยสามารถคุ้มครอง 
ผู้เสียหายจากการถูกขึ้นบัญชีดําหรือถูกหมายเหตุความผิดที่กระทําไว้ในหนังสือเดินทาง

ความมุง่มัน่ทีจ่ะไม่ลงโทษผูเ้สียหาย-ผูก้ระทำาความผดิทีถู่กบงัคบัแรงงาน: ประเทศไทยเปน็ผูล้งนามในพิธสีาร 
ILO ป ี2014 ตอ่อนสุญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั (ILO Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention) 

130  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, 20
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ซึ่งกําหนดให้รัฐภาคี “ดําเนินมาตรการท่ีจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจมีสิทธิที่จะไม่ดําเนินคดีหรือ
กําหนดบทลงโทษต่อผู้เสียหายจากแรงงานบังคับหรือการบังคับใช้แรงงาน จากการมีส่วนร่วมในการกระทําที่ผิด
กฎหมายที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการบังคับใช้แรงงาน” อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกล่าว
ถึงการดําเนินการตามบทบัญญัตินี้ในกฎหมายภายในประเทศ

บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย: นอกจากมาตรา 41 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 (2008) มีการกล่าวถึงมาตรา 31 ของตราสารเดียวกันว่ามีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากบทบัญญัตินั้นให้
พนกังานอัยการนําใครก็ได ้รวมถึงผูถู้กคา้มนุษยไ์ปขึน้ศาลเพือ่ให้การ ซ่ึงทําให้รูส้กึวา่ความเสีย่งทีผู้่เสียหายจะถูก
ลงโทษลดลง สนันิษฐานวา่เกดิจากการเปดิเผยใหเ้หน็พฤตกิารณท์ัง้หมดของความผดิทางอาญาทีผู่เ้สยีหายอาจมี
ส่วนเกี่ยวข้อง

การลบล้าง (expungement) ประวัติอาชญากรรมไม่สามารถทำาได้ตามกฎหมาย: นอกเหนือจากบริบทท่ี
จํากัดของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษและพระราชบัญญัติการฟ้�นฟูสมรรถภาพผู้กระทําความผิด 
(Rehabilitation of Offenders Act)ที่ สามารถดําเนินการล้างประวัติผูก้ระทําความผิดได้แล้ว ไม่มีโอกาสทาง
กฎหมายอื่นใดทีจ่ะล้างประวัติอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงกรณีที่สํานักงานพนักงานอัยการสูงสุด
ทํางานร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศและ UNHCR เพ่ือล้างประวตัอิาชญากรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์
ที่ถูกส่งไปยังประเทศที่สาม  

ไม่มคีำาแถลงการไมล่งโทษในนโยบาย: ในสว่นทีเ่กีย่วกบันโยบาย นโยบายยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการปอ้งกนั
และปราบปรามการคา้มนุษยแ์หง่ชาตฉิบับที ่2 (2017-2021) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษ แต่มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างการคัดแยกผู้เสียหาย    

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

ความเข้าใจในจุดประสงค์ของหลักการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงานเสนอเหตุผลสองประการเพ่ือยึดถือหลักการไม่
ลงโทษ ประการแรก การไม่ตั้งข้อหากับผู้เสียหายจากการกระทําความผิดคือการจูงใจผูเ้สียหายให้ร่วมมือกับเจ้า
หน้าที่และเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะพยาน ประการที่สอง หลักการไม่ลงโทษเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ความเข้าใจที่แตกต่างกันสองประการเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ของหลักการนี้มีผลต่อวิธีการตีความ

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าผู้เสียหายที่ไม่ให้ความร่วมมือควรได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษหรือไม่:  
ผูเ้ขา้รว่มตัง้คําถามวา่ผูเ้สยีหายทีไ่มม่สีว่นรว่มในการดําเนนิคดกีบัผู้คา้มนษุยค์วรไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา 41 
หรือไม ่ความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็นีแ้ตกตา่งกนัไป บางคนต้ังขอ้สงัเกตวา่แนวทางทีเ่นน้ผู้เสยีหายเปน็ศนูยก์ลาง
ยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ควรถูกลงโทษ แม้ว่าผู้เสียหายจะเลือกไม่เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ตาม  
ผู้ที่ใช้แนวทางนี้รู้สึกว่าการลงโทษผู้เสียหายย้อนหลังหากพวกเขาเพิกถอนความร่วมมือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของบทบัญญัตนิี ้และผูเ้สียหายควรมีความสามารถทีจ่ะปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่ถกูลงโทษสําหรับทางเลือก
นั้น ผู้เข้าร่วมคนอื่นแสดงความเห็นตรงกันข้าม โดยกล่าวว่าเจตนารมณ์ของมาตรา 41 คือการสนับสนุนให้ 
ผูเ้สยีหายใหค้วามรว่มมอืในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และสนบัสนนุใหผู้้ปฏบิตังิานเขา้หาผู้เสยีหายในฐานะ



91 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

พยาน ไม่ใช่ในฐานะผู้กระทําความผิด ด้วยเหตุผลนี้ ผู้เสียหายที่ไม่ให้ความร่วมมือในฐานะพยานจึงไม่ควรได้รับ
การคุม้ครองและการลงทุนในทรัพยากรเชน่เดียวกับผูเ้สียหาย มคีวามกังวลว่าการให้ความคุม้ครองจากการลงโทษ
ทีผู่เ้สียหายทกุคนเขา้ถงึได ้ไมว่า่พวกเขาจะใหค้วามรว่มมอืหรอืไมก่ต็าม อาจเปน็ประโยชนท์างออ้มตอ่ผูค้า้มนษุย์ 
โดยเป็นการให้โอกาสพวกเขาจ่ายเงินหรือจูงใจให้ผู้เสียหายไม่ให้ความร่วมมือ

สร้างความเชือ่มโยงระหว่างความผิดกับการค้ามนุษย์: ตามกฎหมายไทย ความรับผิดทางอาญาจะมีผลผูกพัน
เฉพาะเมื่อบุคคลกระทําการโดยเจตนา (มาตรา 59) บุคคลไม่ต้องรับโทษหากกระทําการเพราะความจําเป็น รวม
ทั้ง “เมื่อบุคคลนั้นอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อํานาจ ซึง่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้” (มาตรา 67(1)) หรือ 
“เมื่อกระทําการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเล่ียงให้พ้นโดยวิธีอื่นใด
ได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน  ถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุ
แล้ว” (มาตรา 67(2))

ผู้ปฏิบัติงานบางคนอธิบายว่าหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผูเ้สียหายได้กระทําความผิด เช่น เพื่อป้องกันตนเอง จะ
ทําให้ไม่สามารถใช้มาตรา 41 ได้ คนอื่นมีมุมมองที่ต่างออกไป โดยบอกว่าการยกเว้นนี้เกี่ยวข้องในวงกว้างมาก
ขึ้นในขอบเขตที่ความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทําของผู้ค้ามนุษย์ มีการอธิบายว่าในกรณีที่บุคคลใดเข้ามาใน
ประเทศไทยโดยสมัครใจอย่างผิดกฎหมายเพื่อค้าประเวณี โดยปลอมแปลงเอกสารของตนเองเพื่อให้เข้ามาได้ 
มาตรา 41 ไม่ใช้บังคับเพราะผู้ค้ามนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของบุคคลนั้น มีข้อสังเกตว่าผู้
สอบสวนเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงเมื่อบุคคลหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยสมัครใจ 
และต่อมาตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อให้เกิดคําถามว่ามาตรา 41 คุ้มครองการดําเนินคดีในกรณีเช่น
นั้นหรือไม่

การไม่ลงโทษผูกติดอยู่กับสถานะผู้เสียหาย: ผู้ปฏิบัติงานบางคนมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตของหลัก
การไม่ลงโทษ โดยผูกหลักการนัน้กับสถานะของบุคคลในฐานะผู้เสียหาย แทนทีจ่ะกําหนดให้การกระทําความผิด
นัน้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการคา้มนษุย ์มกีารเสนอตวัอยา่งทีผู้่เสยีหาย (รวมถงึเดก็) ทีต้่องไปอยูใ่นสถานกกัตวัของ
สํานกังานตรวจคนเข้าเมอืงหรอืสถานท่ีพกัพงิโดยไมเ่ตม็ใจ แลว้ทําลายทรพัยส์นิ กระทําการลกัทรพัย ์หรอืทํารา้ย
ร่างกายเจ้าหน้าท่ี ตามรายงานพบว่าบางกรณี ผู้บังคับใช้กฎหมายต้ังข้อหากับผู้เสียหายสําหรับความผิดเหล่านี้ 
แต่ในบางกรณีกลับไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ไม่สมํ่าเสมอในขอบเขตของหลัก
การไม่ลงโทษ 
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การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

คณุคา่ของบทบญัญตัไิมล่งโทษในกฎหมายไทย: จนถึงขณะนีย้งัไมม่รีายงานกรณกีารขออนญุาตตามมาตรา 41 
ไม่วา่จะโดยสํานกังานตํารวจแหง่ชาตหิรอืสํานกังานตรวจคนเขา้เมอืงเพือ่ดําเนนิคดกีบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์ 
ผู้ปฏิบัติงานชี้ว่าบทบัญญัติเป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษทางปฏิบัติของประเทศไทย
ได้อย่างดีขึ้น โดยมีกรณีการดาํเนินคดีกับผู้เสียหายที่ได้รับรายงานก่อนการตรากฎหมายนี้ มีการเสนอตัวอย่าง 
ผู้เสียหายในอุตสาหกรรมประมงทีถู่กดําเนินคดีฐานปลอมแปลงเอกสาร ซ่ึงรวมถึงหนังสือลูกเรอืไทย พวกเขารอด
จากการพิพากษาว่ามคีวามผิดมาได้กด็ว้ยความร่วมมือของผูมี้สว่นได้สว่นเสียทัง้จากภาครัฐและนอกภาครัฐ และ
ต่อมา มีการเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงานให้นําไปใช้ในการช่วยเหลือและการส่งประชาชนชาวลาว เมียนมาร์ 
หรือกัมพูชา กลับประเทศ และผลักดันพวกเขาออกจากการดําเนินคดีไปสูก่ารคุ้มครอง

กล่องข้อมูลที ่7: กรณีศกึษา: การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใชใ้นเชงิปฏิบตัอิย่างไม่สมำ่าเสมอ  กล่องข้อมูลที ่7: กรณีศกึษา: การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในเชิงปฏิบตัอิย่างไม่สมำ่าเสมอ  

แม้ว่าจะมีการบัญญัติหลักการไม่ลงโทษในกฎหมาย แต่ก็อาจถูกนําไปใช้ในทางปฏิบัติอย่าง
ไม่สมํ่าเสมอ โดยอาจเกิดข้ึนระหว่างรัฐในเส้นทางการค้ามนุษย์ หรือแม้แต่ภายในรัฐเดียว 
ในสถานการณ์หนึ่ง มีหญิงสาวสองคนถูกค้ามนุษย์จากอุซเบกิสถานภายใต้คําสัญญาเท็จว่า
จะไดท้ํางานเปน็พนกังานเสริฟ์ในประเทศไทย เมือ่มาถงึพวกเขาถกูบงัคบัใหค้า้ประเวณเีปน็
เวลาหกเดือนก่อนท่ีจะถูกขายให้กับกลุ่มอันธพาลชาวจีนที่สัญญาว่าจะปล่อยพวกเขา 
หากพวกเขาขนส่ง “สนิคา้” เขา้มาในประเทศไทย ทัง้สองตกลงรบัขอ้เสนอและถกูสง่ตวัจาก
ปากีสถานมาประเทศไทยโดยลกัลอบขนยาเสพติดในกระเปา๋เดินทางของตน ทัง้สองถกูจับกมุ
ทีก่รุงเทพฯ จากน้ันถกูดําเนินคดี ถกูตดัสินวา่มคีวามผิดและพพิากษาจําคกุเปน็เวลา 32 และ 
25 ปี ตามลําดับ ต่อมาคนหนึง่ได้รับการนิรโทษกรรมและส่งกลับประเทศโดยการสนับสนุน
ขององค์กรนอกภาครัฐ ในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงอยู่ในเรือนจํา ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า
หลักการไม่ลงโทษอาจถูกนําไปใช้อย่างไม่สมํ่าเสมอและส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน
สําหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แหล่งที่ี�มา: ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเกี�ยวกับการปฏิบัติตามบที่บัญญัติไม่ลงโที่ษผูู้�เสียหายจาก

การคั�ามนุษย์อย่างมีประสิที่ธิีผู้ล (Policy and legislative recommendations towards the effective 

implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking) 
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การดำาเนนิการตามบทบญัญตัไิมล่งโทษในกระบวนการทางอาญา: โดยทัว่ไป ผูเ้ขา้ร่วมมีความเห็นว่าเจา้หน้าที่
ไทยบังคับใช้มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008) อย่าง
เครง่ครดั  บางคนรูส้กึวา่ขอ้กําหนดในการขออนญุาตจากกระทรวงเพือ่ดําเนนิคดกีบัผูถ้กูคา้มนษุยส์ําหรบัการเขา้
เมืองหรือการค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมายนั้นให้มาตรฐานการคุ้มครองที่สูงกว่าอนุสัญญาอาเซียน จากมุมมองนี้ 
นับว่าเป็นไปไม่ได้ในเชิงกระบวนการที่ผู้ถูกคัดแยกจะถูกดําเนินคดี เนื่องจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
และศาลไม่มีดุลยพินิจในการดําเนินคดีกับผู้เสียหาย มีเพียงรัฐมนตรีเท่านั้นที่มีอํานาจอนุญาตให้ดําเนินคดีได้ 

เมื่อใดควรใช้หลักการไม่ลงโทษ: ผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งอธิบายว่าการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ไม่ควรข้ึนอยู่กับ
กระบวนการทีย่าวนานซึง่จําเป็นสําหรบัการคดัแยกสถานะผูเ้สียหายอยา่งเปน็ทางการ โดยเสนอว่าการทําให้การ
กําหนดสถานะของผู้เสียหายหรือผลของการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการใช้ 
หลักการน้ัน ถือว่าขัดต่อจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในมุมมองของบุคคลนั้น  
การดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ก็นับว่าเพียงพอแล้ว

บทบาทของพนกังานสอบสวนในการยดึถอืหลกัการไมล่งโทษ: มกีารอธบิายวา่ มาตรา 41 เป็นการให้พนกังาน
สืบสวน/สอบสวนนํามาใช้บังคับคดี ไม่ใช่พนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของศาล มีการสังเกตว่าเกิดความท้าทาย
ในการนําไปดําเนนิการเมือ่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมคีวามเขา้ใจและความสามารถไมเ่พยีงพอท่ีจะเขา้ใจวา่เหตใุดผู้เสยี
หายอาจโกหกหรือไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการตกเป็นผู้เสียหายของพวกเขา ทําให้พวกเขามีความผิดในสิ่ง
ทีพ่วกเขาได้กระทํา131อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขา้ร่วมยังแสดงความมัน่ใจว่าตํารวจได้ปรับปรุงการนําหลักการนีไ้ปใช ้โดย
ไม่เพียงละเว้นจากการตั้งข้อหาความผิดท่ีกําหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไม่ต้ังข้อหาผู้เสียหายในความผิดอื่นๆ ใน
ประมวลกฎหมายอาญา แม้กระทั่งความผิดที่ไม่ได้รับการยกเว้นอย่างชัดเจนตามมาตรา 41 มีการเสนอตัวอย่าง
ของผู้บังคับใช้กฎหมายที่ใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เรียกต้ังข้อหากับผู้เสียหายสําหรับความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือการ
ปลอมแปลงเอกสาร การปลอมแปลงอตัลกัษณ ์การอยูเ่กนิระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนญุาตในการตรวจลงตรา หรอืการ
มีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ามนุษย์ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม มีการระบุถึงความท้าทายในจุดนี้เช่นกัน โดยผู้เข้าร่วมสังเกต
วา่การทีต่ํารวจถกูประเมนิจากขอ้กลา่วหาและการจบักมุ และอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะมคีวามผดิฐานละเลยตอ่หนา้ที่
หากไม่ตั้งข้อหา อาจเป็นการลดแรงจูงใจที่จะนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ (ดูด้านล่างภายใต้หัวข้อการคัดแยก 
ผู้เสียหาย)

บทบาทของพนักงานอัยการและทนายฝ่่ายจำาเลยในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษ: หากพนักงานสอบสวน 
ตั้งข้อหากับผูเ้สียหายโดยให้มาปรากฏตัวต่อศาลในฐานะผู้ต้องหา มีการอธิบายว่าพนักงานอัยการควรดําเนินคดี
ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เท่านั้น นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตในที่นี้ว่าพนักงาน
อยัการมีโอกาสท่ีจะดําเนนิคดีกบัพวกเขาในระดบัตํ่าสดุเท่านัน้ มกีารเสนอตัวอย่างกรณีการต้ังครรภแ์ทนซ่ึงมารดา
ที่ตั้งครรภ์แทนกลัวว่าจะถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ จึงให้ข้อมูลไม่เพียงพอ
เพื่อคัดแยกให้เป็นผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใด ๆ กับหญิงผู้นัน้ โดยพนักงานอัยการเลือกที่
จะคุ้มครองในฐานะพยานเอาผิดกับผู้แสวงประโยชน์แทน ทั้งนี้ ในกรณีที่มารดาไม่ได้เป็นเจ้าของไข่ อาจมีการ
ละเมิดอาชญากรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ แต่การดําเนินคดีกับผู้ตั้งครรภ์แทนอาจเป็นอันตราย
ต่อความร่วมมือจากพวกเขา ทนายฝ่่ายจําเลยยังมีบทบาทในส่วนนี้จากการให้การคุ้มครองบุคคลที่ถูกพิจารณา
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941. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

คดีอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการใช้มาตรา 41 ทีเ่กี่ยวข้องกับความผิดที่ผู้เสียหายถูกตัง้ข้อหา

บทบาทของศาลในการยึดถือหลักการไม่ลงโทษ: ผู้เข้าร่วมอธิบายว่าในทางเทคนิคแล้ว ศาลไม่มีอํานาจที่จะ
ยกฟ้องคดีต่อผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์ หากผู้สอบสวนและพนักงานอัยการเลือกที่จะดําเนินคดีกับพวกเขา  
มขีอ้ยกเวน้จากประมวลกฎหมายอาญา หากเป็นเหตุสดุวสิยั ทีผู่เ้สียหายถูกบงัคบัโดยพฤติการณ์พเิศษเพือ่ปกป้อง
ตนเอง เช่น จากภยันตรายทางกายที่ใกล้จะถึง (imminent) หากไม่สําเร็จ ศาลสามารถทํางานร่วมกับพนักงาน
อัยการเพื่อยกเลิกข้อกล่าวหาได้ มีรายงานว่ามีหลายกรณีที่ถูกยกเลิกเมื่อพบว่าผู้กระทําความผิดเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สมาชิกฝ่่ายตุลาการมีอํานาจดุลยพินิจที่จะพูดคุยโดยตรงกับคู่กรณีในการพิจารณาคดี  
แต่มีข้อสังเกตว่าบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ทําเช่นนั้น หรือไม่ถามคําถามทีอ่าจเปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความ
ผิดเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์  

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักการไม่ลงโทษในข้อตกลงทวิภาคี: ประเทศไทยมีบันทึกความเข้าใจที่ยืนยันว่าผูเ้สียหายจะได้รับการปฏิบัติ
เสมือนเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทําความผิด และตกลงที่จะไม่ลงโทษผู้เสียหายที่เข้าหรือออกจากอาณาเขตของ
ตนอยา่งผดิกฎหมาย หรือความผดิอืน่ใดทีเ่กิดข้ึนโดยตรงจากการค้ามนษุย ์ประกอบด้วยขอ้ตกลงกบักบัเมยีนมาร์ 
(2009) (ข้อ 8(ก)) และ จีน (2018) (ข้อ 5) และข้อตกลงว่าด้วยผูห้ญิงและเด็กเท่านั้นกับกัมพูชา (2014) (ข้อ 6) 
และเวียดนาม (2008) (ข้อ 6) บันทึกความเข้าใจระหว่างลาวและไทยปี 2017 ไม่ได้กล่าวถึงการไม่ลงโทษโดย
เฉพาะ แต่กล่าวถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย (ข้อ 6) และความจําเป็นที่จะไม่ทําให้ผูเ้สียหายตกเป็นเหยื่อซํ้าใน
การดําเนินการทางกฎหมายต่อไป (ข้อ 17) ไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ข้อตกลงเหล่านีใ้นทางปฏิบัติ นอก
เหนือจากผูเ้ขา้รว่มจากภาครฐัทีส่งัเกตวา่ทางการไทยยดึหลกัการไมล่งโทษในการรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีใ่นเขตอํานาจ
ศาลอื่น ๆ โดยไม่คํานึงว่ามีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงความร่วมมือหรือไม่  

แนวทางท่ีไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการไมล่งโทษในเขตอำานาจศาลต่างๆ: ผูเ้ขา้ร่วมเน้นยํ้าถึงความสําคัญของความ
ไม่สอดคล้องสมํ่าเสมอของแนวทางในการต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้รับ
การคุ้มครองจากการลงโทษขา้มเขตอํานาจศาล ประเดน็นีไ้มเ่พยีงถกูเนน้ยํ้าในประเทศอาเซียนเทา่นัน้ แตย่งัรวม
ถึงนอกเขตอํานาจศาลท่ีพลเมืองไทยถูกค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งยังจําเป็นต้องนําหลักการไม่ลงโทษมาปรับใช้ในบริบท
เหล่าน้ัน ผูเ้ขา้ร่วมฝ่า่ยภาครัฐระบุว่าทางการไทยทํางานร่วมกับประเทศต้นทางเพือ่แบ่งปันข้อมูลเพือ่นําหลักการ
ไม่ลงโทษไปปฏิบัติ และชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการทํางานของ ASEAN-ACT และองค์กรนอกภาครัฐอื่นๆ ใน
การสื่อสารแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  



95 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคัดแยกผู้เสียหายสำาคัญต่อการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ผู้ร่วมอภิปรายโต๊ะกลมเน้นว่าใน
การนาํหลักการไม่ลงโทษไปใช้ ต้องระบุผู้เสียหายก่อน หากไม่สําเร็จ แม้ว่าข้อเท็จจริงใหม่จะปรากฎขึ้นเพื่อคัด
แยกว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหายเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปแล้ว จะไม่สามารถคุ้มครองพวกเขาจาก
การลงโทษทีพ่วกเขาได้รบัไปแล้วได้ มกีารเรยีกร้องให้กระบวนการคัดแยกผูเ้สียหายมีความโปร่งใส เพือ่ให้สามารถ
เขา้ใจเหตุผลทีพ่วกเขาถูกคดัแยกว่าเป็นผูเ้สียหายหรือไมไ่ดด้ยีิง่ขึน้ ทัง้ยงัสามารถแก้ไขขอ้ผดิพลาดใด ๆ  ได้ รายงาน
การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ป ี2020 ระบุขอ้บกพร่องในกระบวนการคัดแยกทีเ่ป็นอันตราย
ตอ่การดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการไมล่งโทษของไทย และเพ่ิมความเสีย่งทีผู้่เสยีหายจะถกูลงโทษ ซ่ึงรวม
ถึงการละเมิดกฎหมายเข้าเมืองและการค้าประเวณี132

ผู้เสียหายเลือกที่จะถูกลงโทษทางอาญามากกว่าได้รับการคัดแยกและคุ้มครอง: ในบางกรณี มีรายงานว่า 
ผู้เสียหายต้องการสารภาพว่ากระทําความผิดและจ่ายค่าปรับสําหรับความผิดฐานเข้าเมืองหรือความผิดเกี่ยวกับ
การค้าประเวณ ีแทนท่ีจะไดร้บัการคดัแยกและคุม้ครองวา่เปน็ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุย์133  มกีารเสนอตัวอยา่ง
ผู้หญิงที่ถูกจับในข้อหาชักชวนเพื่อค้าประเวณีซ่ึงยอมจ่ายค่าปรับ 500 บาทและยอมรับความผิดแพราะสะดวก
และรวดเร็วกว่า ต่อมาถูกควบคุมตัวเพือ่ส่งกลับประเทศแม้ว่าแท้จริงแล้วควรจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หากได้รบัการคัดแยกว่าเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ในเบือ้งต้น จะสังเกตได้วา่การดําเนินคดี “ระดับล่าง (low 
level)” ประเภทนี้เป็นเรื่องปกติ โดยจะมีการคัดแยกผู้เสียหายบางรายก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานกักตัวเป็นระยะเวลา
นานเพื่อรอการเนรเทศ

บทบาทของล่ามในการคัดแยกและการกำาหนดความผิดทางอาญาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: การเข้าถึง
ล่ามที่ได้รับการฝึ่กอบรมมาอย่างเหมาะสมถือเป็นความท้าทายหลักในการคัดแยกผู้เสียหาย องค์กรนอกภาครัฐ
ไดร้ายงานวา่ลา่มทีเ่ขา้รว่มในการสมัภาษณเ์พือ่คดัแยกผู้เสยีหายและการพจิารณาคดใีนศาลไมไ่ดร้บัการฝ่กึอบรม
อย่างเหมาะสมเสมอไป และบางครั้งก็พยายามเกลี้ยกล่อมผู้เสียหายให้รับสารภาพการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ผู้
ค้ามนุษย์บังคับให้กระทําอีกด้วย134

บทบาทและความสามารถของตำารวจในการคัดแยกผู้เสียหายและใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ลงโทษพวกเขา: ผู้เข้า
ร่วมตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าทีแ่นวหน้าอาจคัดแยกการค้ามนุษย์ได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีการใช้ความรุนแรง แต่ไม่มีความสามารถในการคัดแยกการค้ามนุษย์ที่มีการใช้วิธีการท่ีไม่โจ่งแจ้ง ผู้เข้าร่วมตั้ง
ขอ้สงัเกตวา่การปฏบิตังิานของผูบั้งคบัใชก้ฎหมายอาจวดัจากจํานวนการจับกมุและขอ้กล่าวหาท่ีพวกเขาย่ืนฟอ้ง 
สิง่นีถ้กูเสนอแนะวา่เปน็การลดแรงจงูใจของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการคดัแยกผู้เสยีหายในหมูผู้่กระทําความผดิที่
พวกเขาพบ นั่นหมายความว่าผู้เสียหายอาจตกอยู่ใน “พืน้ที่สีเทา” และไม่ถูกคัดแยกเลย รวมทั้งอาจไม่มีการนํา
หลักการไม่ลงโทษมาใช้กับผู้เสียหายเหล่านั้นเลย การเปลี่ยนวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของตํารวจ และจัดการ

132 2020 Trafficking in Persons Report: Thailand (US Department of State, 2020). 

133 สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อท้าทายสําหรับผู้เสียหายที่ได้รับ “ความคุ้มครอง” ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดู: McAdam, Marika., Freedom 
of movement of persons identified as victims of human trafficking: An analysis of law, policy and practice in the ASEAN region (ASEAN-ACT, 
2021)

134 2021 Trafficking in Persons Report: Thailand (US Department of State, 2021).  กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่ากฎหมาย
การหมิ่นประมาททางอาญาถูกนํามาใช้ในเชิงกลยุทธ์โดยบริษัทต่าง ๆ เพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายและผู้ปกป้องสิทธิของผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายเหล่านั้น   



961. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

ฝ่ึกอบรมเพื่อดําเนินการคัดกรองได้รับการเน้นยํ้าว่าเป็นมาตรการหลักในการทําให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ีได้รับการ
เสริมพลังให้คัดแยกผู้เสียหาย และมีแรงจูงใจให้ใช้ดุลยพินิจของตนที่จะไม่ตั้งข้อหากับการกระทําความผิด  

บทบาทขององค์กรนอกภาครัฐในการสนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหายและการคุ้มครองจากการลงโทษ: การมี
สว่นรว่มของตํารวจและองคก์รนอกภาครฐัในกระบวนการคดัแยกถอืเปน็แนวปฏิบัติทีดี่ในการคดัแยก มรีายงาน
ว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรนอกภาครัฐในกระบวนการคัดกรองส่งผลให้สามารถคัดแยกผู้เสียหายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยสนับสนนุการสรา้งความไวว้างใจกบัผู้ท่ีตกเปน็ผู้เสยีหายท่ีไมม่องวา่ตนเองเปน็ผู้เสยีหาย
และไม่ไว้ใจตํารวจ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรนอกภาครัฐยังอ้างถึงกรณีที่พวกเขาสามารถทําให้คนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เสียหายและได้รับความช่วยเหลือตามนั้น 

ความสำาคัญของการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กในฐานะเด็ก: ผู้เข้าร่วมตั้งข้อสังเกตว่าอายุของ
บุคคลมักเป็นตัวแบ่งว่าบุคคลนั้นจะถูกคัดแยกและคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย หรือถูกคัดแยกและดําเนินคดีใน
ฐานะผู้กระทําความผิด ในตัวอย่างหนึ่ง บุคคลที่ถูกจับกุมในข้อหาผลิตและจําหน่ายภาพการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กถูกคัดแยกในภายหลังว่าเป็นผู้เยาว์ที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี เนื่องจากถูกระบุว่าเป็นเด็ก จึงไม่ถูกตั้งข้อหา รวมถึง
ในความผิดท่ีไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 41 ด้วย อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจํานวน 14 คนที่ถูก 
คัดแยกว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้ใหญ่ในกลุม่นัน้ถูกดําเนินคดีในข้อหาค้าประเวณีและถูกเนรเทศ
เนื่องจากปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือ สําหรับเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะไม่ต้องการ
รว่มมือกับเจา้หน้าทีห่รือได้รบัการคัดแยกและช่วยเหลือในฐานะผูเ้สียหาย มขีอ้สังเกตว่าเด็กต่างด้าวทีถู่กค้ามนุษย์
เพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะถูกลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเอกสารมีการปลอม
แปลงอายุ ในกรณีเช่นนี้ พวกเขาอาจถูกคัดแยกอย่างผิดพลาดว่าเป็นผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี
แทนที่จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แนวปฏิบัติที่ดีที่ระบุไว้ในเรื่องนี้คือการพึ่งพาแนวทางทางสังคมที่มี 
ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ในการกําหนดอายุ

การคดัแยกบคุคลทีไ่ม่ใช่ผูเ้สยีหายว่าเป็นผูเ้สยีหาย: นอกเหนือจากการคดัแยกผูเ้สียหายอย่างมปีระสิทธภิาพแล้ว  
ยงัมกีารหยบิยกข้อกงัวลว่าผูท้ีไ่ม่ใช่ผูเ้สยีหายถกูคดัแยกอย่างผดิพลาดว่าเป็นผูเ้สียหาย มกีารเสนอตวัอย่างบุคคลทีถ่กู
คัดแยกว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ต่อมาศาลตัดสนิว่าไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ในกรณนีี ้พนกังานอยัการถามศาลว่า
บคุคลนัน้จะถกูลงโทษสาํหรบัการเข้าประเทศอย่างผดิกฎหมายหรอืไม่ และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายคนืให้กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์ทีส่นบัสนนุบคุคลนัน้ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ในขณะทีเ่ขยีนรายงาน
น้ี คดน้ีียงัไม่ได้รบัการแก้ไข ผูเ้ข้าร่วมบางคนเสนอความเหน็ในประเดน็นีว่้า ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบัการคุม้ครอง
ในลักษณะทีผู่เ้สียหายจากอาชญากรรมอืน่ๆ และสถานะอืน่ๆ (เช่น ผูล้ีภ้ยัและผูย้้ายถิน่ฐานทีถู่กทีลั่กลอบนาํเข้า)  
ไม่ได้รบั จึงต้องป้องกนัการนาํหลกัการไม่ลงโทษไปใช้ในทางทีผ่ดิ 

การลงโทษผู้เสียหายในทางปฏิบัติ

ความเปราะบางเฉพาะของผูเ้สยีหายชาวตา่งชาตติอ่การลงโทษ: มขีอ้สงัเกตวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยช์าว
ต่างชาติ ซึ่งรวมถึงเด็กด้วยนัน้ มีความเสี่ยงทีจ่ะถูกดําเนินคดี สัง่ปรับ กักตัว และเนรเทศ ผู้ที่ถูกแสวงประโยชน์
จากการใช้แรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศจะถูกตัง้ข้อหากระทําความผิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน ความผิดเกี่ยวกับ
เอกสาร (เกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทาง ใบอนญุาต หรอืหนงัสอืเกีย่วกบัคนประจําเรอื) และทํางานโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
ในขณะเดียวกนั ผูถ้กูแสวงประโยชนใ์นอตุสาหกรรมทางเพศตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากการถกูตัง้ขอ้หาเพิม่เตมิ



97 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (1956) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
พ.ศ. 2539 (1996) ผู้เสียหายชาวต่างชาติจากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิด
ฐานค้าประเวณีและความผิดเกี่ยวกับกับการย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติ ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกเนรเทศในฐานะผู้ย้าย
ถิ่นฐานผิดกฎหมาย การตกเป็นผู้เสียหายของคนเหล่านี้อาจปรากฏขึน้หลังจากทีพ่วกเขากลับบ้านแล้วเท่านั้น

ความเปราะบางเฉพาะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่จุดประสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศ: ความ
ผดิตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (1956) ทีผู่เ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พือ่แสวงประโยชนท์างเพศอาจ
ได้รับหมายความรวมถึง “ความผิดเกี่ยวกับเพศ” (มาตรา 276 ถึง 287) ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย (มาตรา 
288-300) และความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309-321) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศ 
รวมถงึเดก็ สามารถถกูลงโทษทางอาญา และเปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้มาแลว้ ตามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (1996) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา 5 และ 6:

มาตรา 5 ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือ
สาธารณสถาน หรอืกระทําการดงักลา่วในทีอ่ืน่ใด เพือ่การคา้ประเวณอีนัเปน็การเปดิ
เผยและนา่อบัอาย หรอืเปน็ทีเ่ดอืดรอ้นคําราญแกส่าธารณชน ตอ้งระวางโทษปรบัไม่
เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 6 ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณี เพือ่ประโยชน์ในการค้าประเวณี
ของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรอืท้ังจําทัง้ปรบั ถ้าการกระทําความผดิตามวรรคหนึง่ ไดก้ระทําเพราะถกูบงัคบั 
หรือตกอยู่ภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ผู้กระทําไม่มีความผิด

การดำาเนินคดีกับคนในอุตสาหกรรมทางเพศซึ่งเป็นผลจากความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์: 
กฎหมายไทยคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ปล่อยให้ผู้ท่ีไม่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายต้องเส่ียงต่อการ
ถูกกําหนดโทษทางอาญา โดยมีการอธิบายว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางเพศอาจถูกดําเนินคดีในข้อหา
ชักชวนทางเพศ สั่งปรับเป็นเงิน 1,500 บาทไทย และถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผู้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์ที่
ไม่ปกติอาจถูกส่งตัวไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและถูกเนรเทศ แม้แต่ความผิดเล็กน้อยยังส่งผลให้มีประวัติ
อาชญากรรม ผูเ้ข้ารว่มรายหนึง่แสดงความไมส่บายใจอยา่งยิง่เกีย่วกบัความพยายามชว่ยเหลอืของตนซึง่สง่ผลให้
คนซึ่งไม่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกกําหนดโทษทางอาญา ด้วยคนเหล่านั้นถามผู้เข้า
รว่มรายนัน้วา่เหตใุดพวกเขาถงึตอ้งตดิคกุจากสิง่ทีแ่พรห่ลายมากในประเทศไทย โดยทีพ่วกเขาไม่รูว้า่ผดิกฎหมาย 
ผูเ้ขา้รว่มรายนัน้ตัง้ขอ้สงัเกตวา่เขาไมม่คีําตอบทีน่า่พอใจสําหรบัคําถามนี ้และเสนอแนะวา่ควรมกีารออกกฎหมาย
เพือ่ควบคุมงานบรกิารทางเพศของผูใ้หญ่เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ความพยายามในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์
จะไม่สง่ผลให้เกดิการจําคุกและการตีตราผูท่ี้เกีย่วข้องกับงานบริการทางเพศ ดว้ยวิธนีี ้ผู้บงัคบัใชก้ฎหมายสามารถ
มุ่งความสนใจไปที่การจัดการกับการค้ามนุษย์ แทนที่จะกําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ค้าบริการทางเพศ



981. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

กล่องข้อมูลที่ 8: การบุกค้นและ “ช่วยเหลือ” ผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์อันเป็นผลให้ผู้ค้ากล่องข้อมูลที่ 8: การบุกค้นและ “ช่วยเหลือ” ผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์อันเป็นผลให้ผู้ค้า
บริการทางเพศมีความผิดทางอาญาบริการทางเพศมีความผิดทางอาญา

“แบบจาํลองการจู่โจมและช่วยเหลือ” ของการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและหนักหน่วง โดยอาจรวมถึงปฏิบัติการเพื่อล่อให้ผู้ที่
เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมทางเพศกระทาํความผิด ซ่ึงตํารวจและตัวแทนขององค์กรนอกภาค
รัฐด้านต่อต้านการค้ามนุษย์ทาํทีเป็นลูกค้า และในบางกรณีอาจได้รับบริการทางเพศจาก
บุคคลที่ต้องสงสัยว่าถูกค้ามนุษย์หรือกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี เมื่อถือว่ามี
พยานหลักฐานเพียงพอจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนั้น เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วย
งาน ซึง่บางครัง้ตดิอาวธุ และบางครัง้มาพรอ้มกบัตัวแทนของส่ือ จะเขา้ “ชว่ยเหลอื” แรงงาน
ที่เชื่อว่าอายุตํ่ากว่า 18 ปีและผู้ที่คัดแยกว่าตนเองถูกค้ามนุษย์ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดย
ทั่วไปแล้ว ผู้ที่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจะถูกจัดให้อยู่ในศูนย์พักพิง (บางครั้งขัดกับความ
ประสงค์ของพวกเขา) บ่อยครั้งเป็นระยะเวลาที่ไม่กําหนด ท้ังยังไม่สามารถทํางานได้และ
ติดต่อกับครอบครัวของพวกเขาได้จํากัดหรือไม่ได้เลย ผู้ที่ไม่ได้ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์อาจถูกจับกุม กักตัว และเนรเทศ หากไม่มีเอกสาร และจะมีการประทับ
ตราหนังสือเดินทางเพื่อระบุว่าบุคคลนั้นได้ละเมิดต่อกฎหมายห้ามค้าประเวณี.135

การดำาเนินคดีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก: อายุความรับผิดทางอาญาในประเทศไทยคือ 10 ปี ตาม
มาตรา 73 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (1956) ในเดอืนมถินุายน ป ี2020 คณะรฐัมนตรไีทยไดใ้หก้าร
สนบัสนนุตามหลกัการในการเพิม่อายุความรบัผดิทางอาญาเป็น 12 ป ีมกีารเสนอตัวอยา่งเดก็ทีต่กเปน็ผู้เสยีหาย
จากการค้ามนุษย์ซึ่งถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี การแสวงประโยชน์ทางเพศทางออนไลน์ 
และการค้ามนุษย์ ซึ่งพวกเขาได้มีบทบาทในการจัดหาผู้อื่น ในบางกรณี พวกเขาได้ประโยชน์ทางการเงินจากการ
จัดหาเพื่อน แต่เด็กยังคงถูกดําเนินคดีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นนั้นก็ตาม ผูเ้ข้าร่วมอธิบายว่าแม้
จะไม่ใช่พยาน เด็กควรได้รับการคุ้มครองท้ังภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มีการแสดงมุมตรงกันข้ามด้วยว่า ผูเ้สียหายที่เป็นเด็กซึ่งได้ประโยชน์จากการจัดหา
ผู้อื่นควรถูกตั้งข้อหากระทําความผิดเพื่อหยุดพวกเขาจากการปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

135 Sex Workers organising for change: Self-representation, community mobilisation, and working conditions (Global Alliance Against 
Trafficking Traffic in Women (GAATW, 2018) 50; also see Hit and Run: The impact of anti-trafficking policy and practice on Sex Worker’s 
Human Rights in Thailand (RATS-W Team, Empower, 2012).



99 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

การกําหนดโทษทางอาญาของผูเ้สยีหายเชงิกลยทุธเ์พ่ือคุม้ครองผู้คา้มนษุย ์/ ผูแ้สวงประโยชน:์ มกีารเสนอตวัอยา่ง
นายจ้างที่ฟ้องแย้งผู้เสียหายที่ยื่นคําร้องต่อพวกเขา โดยกล่าวหาว่าผู้เสียหายก่ออาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ 
ซึง่อยูน่อกเหนือการคุม้ครองตามมาตรา 41 มกีารเสนออีกหนึง่ตัวอยา่งซึง่ผูท้ีอ่าจเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์
ใช้สื่อสังคมเพื่อเตือนผู้อ่ืนเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง และต่อมาถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท กลวิธีเหล่านี้ถูก
ระบุว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีนายจ้างใช้เพื่อแสดงอํานาจเหนือผู้เสียหายและหลีกเลี่ยงความรับผิด รายงานการค้ามนุษย์
แห่งสหรัฐอเมริกาปี 2020 ได้เสนอทั้งสองตัวอย่างนี้ที่นายจ้างที่แสวงผลประโยชน์จากแรงงานทําการโน้มน้าวให้
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายดําเนนิคดีในความผิดฐานการลักทรัพยก์บัแรงงานทีถู่กแสวงประโยชน์ทีพ่ยายามออกจากงาน
นั้นหรือเปลี่ยนงาน ตลอดจนการใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาเพื่อปิดปากผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหาย 
และผู้สนับสนุนสิทธิแรงงานด้วยเช่นเดียวกัน136 

รูปแบบของการลงโทษผู้เสียหายนอกเหนือจากการดำาเนินคดี: ผู้เข้าร่วมได้ยกตัวอย่างมาตรการทางปกครอง
และมาตรการอืน่ ๆ  ท่ีสามารถแสดงเปน็การลงโทษผูเ้สยีหายไดน้อกเหนอืจากการดําเนนิคดทีางอาญา การกกัตวั
ที่หน่วยงานคนเข้าเมืองก่อนส่งตัวกลับประเทศถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวอย่างของการลงโทษโดยไม่ใช้การดําเนินคดี 
ซึ่งจะลดผลกระทบจากความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคัดแยกและช่วยเหลือผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหาย 
การขาดแคลนการชดใชส้นิไหมทดแทนยังถกูมองว่าเปน็รปูแบบหนึง่ของการลงโทษผูเ้สียหาย รวมไปถึงการเลือก
ปฏบิตัทิีผู่เ้สยีหายถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ถงึกองทนุชว่ยเหลอืเนือ่งจากพวกเขาอยูใ่นสถานการณท์ีไ่มป่กต ิอกีตวัอยา่ง
หนึ่งคือ การบันทึกการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีในหนังสือเดินทาง ซ่ึงเป็นรูปแบบการลงโทษที่ตี
ตราผู้ถือหนังสือเดินทางและป้องกันไม่ให้กลับเขา้มาประเทศไทย แม้แต่ผูท้ีถู่กคัดแยกว่าเป็นผูเ้สียหายจากการค้า
มนุษย์ก็มีรายงานว่าถูกเนรเทศไปพร้อมตราประทับในหนังสือเดินทางที่ระบุถึงการมีส่วนร่วมในการค้าประเวณี 
ยังไม่ชัดเจนว่าการปฏิบัตินี้จะดําเนินต่อไปหรือไม่ ผู้เข้าร่วมบางคนมีความเห็นว่าการประทับตราใดๆ  
ในหนังสือเดินทางของผู้เสียหายน่าจะเกี่ยวข้องกับความผิดที่ก่อขึ้นก่อนที่จะถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ หรือเป็นผลจากความผิดพลาดของตํารวจท้องที่ซึง่ไม่ได้คัดแยกว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหาย

การดำาเนินคดกีบัผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ชาวไทยในต่างประเทศ: ผูป้ฏิบตังิานเน้นยํ้าถึงความจําเป็นทีผู่เ้สีย
หายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยจะต้องได้รบัการคุม้ครองจากการถูกดําเนินคดีในต่างประเทศ  มกีารเสนอตัวอย่าง
ผู้เสียหายชาวไทยท่ีฆ่าผู้แสวงประโยชน์ระหว่างหลบหนี ประเทศดังกล่าวไม่มีกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย ์
ในขณะนัน้ทีย่อมรับวา่บุคคลนัน้เป็นผูเ้สียหาย ส่งผลให้มกีารดําเนินคดีกบัทัง้การเขา้ยา้ยถิน่ฐานแบบไม่ปกติและ
การฆาตกรรม มีการเสนอตัวอย่างเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงผู้เสียหายชาวไทยที่ถูกกักตัวในตะวันออกกลางเพ่ือเข้าร่วม
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเป็นกรณีลูกเรือประมงชาวไทยที่ถูกจับในน่านนํ้าของประเทศอื่น ๆ  
และดําเนินคดีโดยไม่ผ่านการคัดแยกการค้ามนุษย์ ทั้งยังมีรายงานว่าผู้เสียหายชาวไทยถูกลงโทษในต่างประเทศ
จากการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งขณะนี้การบังคับใช้แรงงานรวมอยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 (2008) แล้ว ผู้เข้าร่วมแนะนําให้ผู้ปฏิบัติงานไตร่ตรองการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ใน
บรบิทของแรงงานและกฎหมายอืน่ๆ ของประเทศอืน่ๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่แรงงานขา้มชาตชิาวไทยในตา่งประเทศ
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1001. ที่มาของหลักการไม่ลงโทษ

2.10 เวียดนาม 

มีการอภิปรายโต๊ะกลมสองครั้งในเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 คน ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ของภาครัฐและนอกภาครัฐ ส่วนนี้ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้เข้าร่วมเหล่านั้น รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลแบบเปิดด้วย

หลักการไม่ลงโทษในกฎหมายและนโยบาย

ไม่มีบทบัญญัติการไม่ลงโทษที่ชัดเจน: ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ในกฎหมายของเวียดนาม กฎหมายฉบับที่ 66/2011/QH12 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ ยังคงนิ่งเงียบในประเด็นการไม่ลงโทษ เจ้าหน้าที่รัฐอธิบายว่าบทบัญญัติไม่ลงโทษไม่รวมอยู่ใน
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2011 เนื่องจากไม่ถือว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นๆ อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาแสดงความคิดเห็นว่าหลักการดังกล่าวถูกนําไปใช้กับตราสารอื่นๆ รวมถึงรัฐกําหนดว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้เสียหาย โดยรัฐกําหนดฉบับที่ 62/2012/ND-CP ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2012 กําหนดเหตุผลในการคัด
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายและญาติของผู้เสียหาย และรัฐ
กําหนดฉบบัที ่09/2556/ND-CP ไดก้ําหนดมาตราอยา่งละเอยีดจํานวนหนึง่สําหรบักฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุย์ 
แตไ่มไ่ดก้ลา่วถงึการไมล่งโทษ ในมมุมองของผูเ้ขา้ร่วมบางคน การไมม่บีทบญัญตัไิมล่งโทษทางกฎหมายจะชดเชย
ด้วยตราสารอื่นๆ ที่ยึดถือหลักการนั้น เช่นเดียวกับในทางปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองที่ทําหน้าทีใ่ห้ความคุ้มครองมากกว่าลงโทษผู้เสียหาย

การคุ้มครองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย: ผูเ้ข้าร่วมอ้างถึงสิทธิมนุษยชนที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นพื้น
ฐานขัน้ตํ่าสําหรับการคุม้ครองผูเ้สียหายในกฎหมายเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษยโ์ดยเฉพาะและข้อตกลงทวิภาคีซึง่มี
หลกัการไมล่งโทษรวมอยูด่ว้ย (ดดูา้นลา่งภายใตห้วัขอ้ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ) โดยเนน้ยํ้าวา่กฎหมายเหลา่
น้ีสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แม้จะยอมรับว่ายังสามารถดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่า 
มีการนําไปบังคับใช้ ผู้ปฏิบัติงานยังกล่าวถึงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่
เกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัยและปัจจัยบรรเทาโทษอื่นเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษในความผิด ไม่ใช่บนพื้น
ฐานที่พวกเขาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่อยู่บนพืน้ฐานของการไม่มีความรับผิดต่อการกระทําที่ไม่มีองค์
ประกอบที่ทําให้เป็นความผิด (fault element) และข้อต่อสู้ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

บทบญัญติัท่ีเกีย่วขอ้งของประมวลกฎหมายอาญา: มาตรา 46 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 15/1999/
QH10) กําหนด “พฤติการณ์การลดหย่อนโทษทางอาญา” ซึง่ศาลอาจเลือกพิพากษาลงโทษน้อยกว่าที่กําหนดไว้ 
โดยบางสว่นอาจเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมทีก่ระทําโดยผู้ถกูคา้มนษุยอ์นัเปน็ผลโดยตรงจากการคา้มนษุย ์ซ่ึงรวม
ถึง: (จ) อาชญากรรมซึ่งกระทําขึน้ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดถูกกระตุน้จิตใจโดยการกระทําที่ผิดกฎหมายของผู้
เสยีหายหรือบุคคลอืน่; (ฉ) อาชญากรรมทีก่ระทําขึน้เนือ่งจากความยากลําบากโดยเฉพาะซ่ึงไม่ได้เกิดจากตัวเอง; 
(ช) อาชญากรรมที่กระทําขึ้นเนื่องจากการข่มขู่และ/หรือการบีบบังคับโดยบุคคลอื่น; และ (ซ) อาชญากรรมที่
กระทําขึ้นเนื่องจากความไม่รู้  (ignorance)

การไม่ลงโทษที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์: มาตรฐานข้ันต่ําในการให้บริการแก่ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Minimum Standards in Provision of Services to Victims of Human 
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Trafficking)(กระทรวงแรงงาน ผูทุ้พพลภาพ และกจิการสงัคม ป ี2011) และแผนปฏบิตักิารแหง่ชาตเิพ่ือตอ่ตา้น
การค้ามนุษย์ (National Action Plan against Trafficking in Persons) ปี 2016-2020 ไม่ได้กล่าวถึงหลักการ
ไม่ลงโทษ ขณะที่โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ (National Programme on Counter Trafficking in 
Persons) สําหรับปี 2021-2025 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2030 ไม่ได้ระบุถึงการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน แต่มีราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการสนบัสนนุผูเ้สยีหายทีเ่ข้มแขง็แ แมก้ระท่ังกลา่วถงึกลไกการสง่ตอ่สําหรบัผู้ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์์ของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การตีความหลักการไม่ลงโทษ

ความไม่พอใจต่อการใช้การคุ้มกันจากความรับผิดในทางที่ผิด: ผู้เข้าร่วมบางคนแสดงความรู้สึกไม่สบายใจต่อ
การนําหลักการไม่ลงโทษไปใชโ้ดยทัว่ไป และเน้นยํ้าถึงความจําเป็นในการให้ความสําคัญกับเจตนาของผูเ้สียหาย-
ผู้กระทําความผิด องค์ประกอบของอาชญากรรมที่ก่อขึ้น และความจําเป็นของปัจจัยบรรเทาโทษในกฎหมาย
อาญาและกฎหมายปกครอง ท้ังผูก้ระทําการจากภาครัฐและนอกภาครัฐได้เน้นยํ้าถึงงานทีส่ําคัญของผูป้ฏิบตังิาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการนํากฎหมายมาใช้และดําเนินการตามหลักการไม่ลงโทษนั้น โดยมีการ
แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้การไม่ลงโทษในทางที่ผิดในแหล่งอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ รายงานการค้ามนุษย์
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประจําปี 2021ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เสนอแนะให้ผู้เสียหาย
ทําให้การถูกละเมิดเป็นเรื่องใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายการเข้าเมือง137 

ความเกี่ยวข้องของความรุนแรงของความผิดของผู้เสียหายต่อการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้: เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยืนยันว่าความรุนแรงของความผิดน้ันเกี่ยวข้องกับการตีความหลักการไม่ลงโทษ บางคนแสดงความเห็นว่าไม่
ควรยกเว้นการดําเนินคดีในการกระทําความผิดร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม การค้ายาเสพติด หรือการค้ามนุษย์ 
ทัง้น้ี มกีารเสนอใหร้วมบทบัญญตัหินึง่ในกฎหมายต่อตา้นการคา้มนษุยเ์พ่ือกําหนดเกณฑ์ว์า่เมือ่ใดควรหรือไมค่วร
ลงโทษผู้เสียหาย ผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรเรียกว่าหลักการไม่ลงโทษ แต่ให้เรียกว่า  
“หลักการในการจัดการกับความผิดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” จะดีกว่า เพ่ือเอื้อให้ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งยังเพื่อดําเนินคดีในกรณีที่พวกเขากระทําความผิดร้ายแรงด้วย

สรา้งความเช่ือมโยงระหวา่งความผดิของผูเ้สยีหายกบัการคา้มนษุยใ์นหลกัการไมล่งโทษ: เจา้หน้าทีรั่ฐอธิบาย
วา่เมือ่มกีารกําหนดองคป์ระกอบของอาชญากรรมของผู้เสยีหาย บคุคลนัน้จะตอ้งถกูดําเนนิคด ีทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัการ
ใช้ข้อต่อสู้ใด ๆ อย่างชอบด้วยกฎหมาย มีการอธิบายว่าผูเ้สียหายที่กลายเป็นผูก้ระทําผิดควรถูกดําเนินคดี เว้น
แต่ผู้ค้ามนุษย์จะบังคับให้บุคคลนั้นเข้าไปพัวพันกับความผิดอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ซ่ึงพวกเขาถูก
กกัขงัและถกูบงัคบัใหก้ระทํากจิกรรมทางอาญา แตใ่นกรณทีีผู่เ้สยีหายกอ่อาชญากรรมทีไ่มใ่ชผ่ลโดยตรงของการ
ตกเป็นผู้เสียหาย และมีทางเลือกที่จะไม่กระทําความผิด บุคคลนั้นควรถูกดําเนินคดี โดยมีการคํานึงถึงปัจจัย
บรรเทาโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐชี้ไปที่ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัย
และปจัจยับรรเทาโทษอืน่เพือ่คุม้ครองผูเ้สยีหายจากการลงโทษ ไมใ่ชบ่นพืน้ฐานทีพ่วกเขาเปน็ผู้เสยีหายจากการ
ค้ามนุษย์ แต่อยู่บนพื้นฐานของการไม่มีความรับผิดต่อการกระทําทีไ่ม่มีองค์ประกอบที่ทําให้เป็นความผิด (fault 
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element) และข้อต่อสู้ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้เสียหายไม่ควรถูกดําเนินคดีใน
ความผดิทีต่นกระทําโดยไมเ่จตนา แตค่วรถกูลงโทษสําหรบัอาชญากรรมทีพ่วกเขากอ่ขึน้โดยสมคัรใจ มกีารยกขอ้
พิจารณาเกีย่วกับเวลาว่าเมื่อใดที่ผู้เสียหายไม่ควรได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษอีกต่อไปขึ้นมา โดยผูเ้ข้าร่วม
แสดงความเห็นว่าผู้ที่พํานักอยู่ต่างประเทศอย่างไม่ปกติมาระยะหนึ่งหลังจากหลบหนีจากผู้ค้ามนุษย์และมีความ
มั่นคงแล้ว ไม่ควรหลบหนีการลงโทษสําหรับความผิดทีพ่วกเขากระทํา

การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้

โอกาสท่ีมีการนำาหลกัการไม่ลงโทษไปใชอ้ยา่งไม่สมำ่าเสมอ: ผู้ปฏิบตังิานจากภาครัฐบางคนรูสึ้กว่าหลักการนีไ้ด้
รบัการยดึถอือยา่งกว้างขวางในทางปฏบิตั ิแมจ้ะไมม่บีทบญัญตัทิางกฎหมายทีชั่ดเจนกต็าม อยา่งไรกต็าม อกีมมุ
มองหน่ึงของผูก้ระทําการจากท้ังภาครฐัและนอกภาครฐัคอืการทีไ่มม่หีลกัการนีอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายเวยีดนาม 
อาจส่งผลใหม้กีารใชห้ลกัการนีอ้ยา่งไมส่อดคลอ้งสมํ่าเสมอระหวา่งหนว่ยงานระดบัรฐับาลกลางและระดบัจงัหวดั 
ซึง่ชีใ้หเ้หน็ถงึความจําเปน็ของกฎหมายและนโยบายทีช่ดัเจน และไดร้บัการสนบัสนนุโดยแนวปฏบิตัแิละระเบยีบ
แบบแผน มขีอ้สงัเกตวา่เจา้หนา้ทีท้่องถิน่บางคนอาจไมต่ระหนกัถงึหลกัการไมล่งโทษ มขีอ้เสนอวา่หากมบีทบญัญตัิ
ที่กําหนดในกฎหมายจะช่วยให้ผู้เสียหายมั่นใจมากขึน้ว่าจะได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษ และทําให้พวกเขา
รู้สึกสบายใจที่จะมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้กระทําการนอกภาครัฐจึงแนะนําให้สนับสนุนผูเ้สีย
หายให้เข้าใจหลักการไม่ลงโทษ (รวมถึงในประเทศปลายทาง) ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงแรงงานชาวเวียดนามก่อนส่ง
พวกเขาไปต่างประเทศ

คำาพพิากษาทีม่กีารบรรเทาโทษเพ่ือเปน็แนวทางในการไมล่งโทษ: เจา้หนา้ทีร่ฐัชีใ้หเ้หน็ถงึการใชค้ําพพิากษาที่
มกีารลดโทษสําหรบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยซ์ึง่กระทําความผดิ มาตรา 51 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา อนญุาต
ให้ผูป้ฏบิตังิานช้ีให้เหน็ถงึสถานการณ์บรรเทาโทษต่าง ๆ  ซ่ึงรวมถงึภมูหิลงัของบคุคล การไม่มปีระวตัอิาชญากรรม 
และบคุคลนัน้ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายหรอืไม ่ผู้เขา้รว่มจากนอกภาครฐัยงัชีว้า่สถานะเดมิ
ของผู้คา้มนษุยใ์นฐานะผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยอ์าจนํามาใชเ้ปน็ปจัจยัชว่ยใหพ้น้จากขอ้กลา่วหา (exonerating 
factor) ได้ 

การตอบสนองต่อความท้าทายในการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในทางปฏิบัติ: ผู้เข้าร่วมเสนอ 3 ประเด็นเพื่อ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการนําหลกัการไมล่งโทษไปใชใ้นทางปฏบิตั ิประการแรก ในขณะทีเ่วยีดนามมพีนัธกรณี
กับหลักการน้ีผ่านสนธิสัญญาและข้อตกลงอ่ืน ๆ บางคนมองว่าการผนวกรวมหลักการนี้เข้ากับกฎหมายภายใน
ประเทศเป็นกุญแจสําคัญในนําไปดําเนินการในทางปฏิบัติ ประการที่สอง ผู้เข้าร่วมเน้นถึงความจําเป็นในการ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสอบสวน ดําเนินคดี และ
พิพากษาตัดสินเพื่อนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ และฝึ่กอบรมผู้ตรวจแรงงานว่าด้วยหลักการไม่ลงโทษ ในที่นี้  
ยงัระบดุว้ยวา่หนว่ยงานสนบัสนนุผูเ้สยีหายและชว่ยเหลอืทางกฎหมายควรมบีทบาทระหวา่งกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ประการทีส่าม คุณค่าของการปรึกษาหารือแบบโต๊ะกลม ดังเช่นที่เกิดขึ้นใน
การศึกษาครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นเวทีที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างแนวทางต่อต้านการค้ามนุษย์ท่ีอยู่บนฐานของ
สิทธิมนุษยชน
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ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

การสร้างข้อตกลงทวิภาคีที่กล่าวถึงการไม่ลงโทษ: เวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับประเทศไทย 
(2013) และกมัพชูา (2004) เพือ่ยนืยันว่าผูเ้สยีหายจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะผู้เสยีหายมากกวา่เปน็ผู้กระทํา
ความผดิ และผูล้งนามตกลงทีจ่ะไมล่งโทษผูเ้สยีหายท่ีเปน็ผู้หญงิและเดก็ทีเ่ขา้หรอืออกจากอาณาเขตของประเทศ
ตนอย่างผิดกฎหมาย หรือความผิดอื่นใดท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากการค้ามนุษย์ บันทึกความเข้าใจระหว่างลาวและ
เวียดนาม (2010) กําหนดให้ภาคีทั้งสองฝ่่ายรับรองว่าผูเ้สียหายจะ “ไม่ถูกกักตัวและ/หรือลงโทษสําหรับการเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมายหรือความผิดทางปกครอง

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” (ข้อ 4(1)(ก)) ในบันทึกความเข้าใจกับจีน (2010) ภาคีทั้งสองฝ่่ายตกลงที่จะไม่ลงโทษผูเ้สีย
หายทีเ่ขา้หรอืออกจากอาณาเขตประเทศของตนอยา่งผิดกฎหมาย หรอืการกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ อนัเปน็ผล
โดยตรงจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 2ก) ผู้เข้าร่วมไม่สามารถให้ตัวอย่างเฉพาะของความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกัน
และกันเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มาจากหรือได้รับจากข้อตกลงทวิภาคี สนธิสัญญา หรือบนพ้ืน
ฐานของหลักการตอบแทนซึ่งกันและกัน (reciprocity)

ความท้าทายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการถูกดำาเนินคดีในต่างประเทศ: 
ผู้เข้าร่วมจากนอกภาครัฐชีใ้ห้เห็นถึงความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างประเทศต่างๆ เกีย่วกับสิ่งที่ถือเป็นการ
คา้มนษุย ์ซึง่เปน็อปุสรรคตอ่หลกัการไมล่งโทษ เจา้หนา้ทีรั่ฐระบวุา่ขอ้กําหนดใหม้หีนงัสอืกลาง (notes verbales) 
เพื่อประกันการดําเนินการในเขตอํานาจศาลอื่น ๆ มีส่วนทําให้ผู้เสียหายเสี่ยงไม่ได้รับการคัดแยกและถูกดําเนิน
คดี มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ของกระบวนการ COMMIT ในการเป็นหนทางที่เป็นไปได้เพื่อดําเนินตามหลัก
การไม่ลงโทษภายในภูมิภาคนี้ ทั้งยังกล่าวถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
สหภาพยโุรปวา่เปน็กญุแจสําคญัในการคุม้ครองผู้เสยีหายชาวเวยีดนาม รวมถงึผา่นบนัทกึความเขา้ใจวา่ด้วยการ
สนับสนุนผู้เสียหาย

ความท้าทายในการคัดแยกผู้เสียหาย

การคัดแยกผู้เสียหายจำาเป็นต่อการคุ้มครองพวกเขาจากการลงโทษ: มีการเน้นยํ้าถึงความจาํเป็นในการเพิ่ม
ทักษะการคัดแยกผู้เสียหายว่าเป็นกุญแจสําคัญในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ มีมุมมองโดยทั่วไปว่า 
ผู้เสียหายที่ถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายและมีการออกใบรับรองสถานะผู้เสียหายท่ียกเว้นพวกเขาจากการดําเนิน
คดีและการลงโทษ รวมถึงค่าปรับทางปกครองสําหรับการย้ายถิ่นฐานไม่ปกติ ได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากการ
ดําเนินคดี ตัวแทนจากฝ่่ายนอกภาครัฐชื่นชมความพยายามของรัฐบาลในการคัดแยกผู้เสียหายและเน้นยํ้างาน
สําคัญของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบสถานการณ์ที่ผู้เสียหาย-ผู้กระทําความผิดถูกบังคับให้
กระทําความผิดทางอาญาทัง้ในเวยีดนามและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มขีอ้บกพร่องบางประการในกระบวนการ
คัดแยกที่อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษแทนที่จะให้การคุ้มครองผู้เสียหาย

ขอบเขตในการปรับปรุงขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหาย: รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ประจําปี 2021 ระบุว่ากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังคง “ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป” ความล้มเหลว
ในการดําเนินการตามข้ันตอนการคัดแยกอย่างเป็นระบบหมายความว่าผู้เสียหายไม่ได้รับการคัดแยกในเชิงรุก  
ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็กในการค้าประเวณี ส่งผลให้ผู้เสียหายบางรายอาจถูกลงโทษสําหรับการกระทําท่ีผิด
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กฎหมายที่ผู้ค้ามนุษย์บังคับให้กระทํา ตามรายงานดังกล่าว องค์กรนอกภาครัฐรายงานว่าผู้เสียหายชาวต่างชาติ
มแีนวโนม้จะไมอ่อกมาแจง้เหตดุว้ยกลวัวา่จะถกูจับกมุโดยเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากเขา้ประเทศอยา่งไมป่กต ิและผูเ้สยี
หายชาวเวียดนามกลัวมาตรการตอบโต้ต่าง ๆ ต่อการย้ายถิน่ฐานอย่างไม่ปกติ การกระทําที่ผิดกฎหมายอันเป็น
ผลจากการค้ามนุษย์ หรือการวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาล138 

มิติทางเพศของการไม่คัดแยกและความเสี่ยงของการลงโทษ: ผู้เสียหายเพศหญิง โดยเฉพาะจากการค้ามนุษย์
เพือ่แสวงประโยชนท์างเพศ ถอืวา่มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะถกูลงโทษ เนือ่งจากคดิเปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยส์ว่น
ใหญ่ ผูเ้สียหายทีเ่ป็นผู้หญิงในการแสวงประโยชน์จากแรงงานในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวกับเพศอาจคัดแยกได้ยากกว่า
ผูเ้สยีหายจากการแสวงประโยชนท์างเพศ ฉะนัน้จงึเสีย่งตอ่การถกูดําเนนิคดใีนความผดิเกีย่วกบักบัการยา้ยถิน่ฐาน 
ยงัมกีารสงัเกตดว้ยวา่การทีผู่ช้ายถกูยอมรบัวา่เปน็ผู้เสยีหายนอ้ยกวา่เปน็อปุสรรคตอ่การคดัแยกซ่ึงสง่ผลใหพ้วก
เขาเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ

ความทา้ทายในการคดัแยกผูเ้สยีหายชาวเวยีดนามในตา่งประเทศ: ผูเ้ขา้รว่มท้ังจากภาครัฐและนอกภาครฐัตา่ง
พูดถึงความท้าทายในการพิสูจน์ว่าพลเมืองเวียดนามตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ พลเมือง
เวยีดนามในสถานการณท่ี์ไมป่กตเิหลา่นัน้ตอ้งเผชญิกบัอปุสรรคทางภาษาและความเสีย่งทีจ่ะถกูสง่ตวักลบัประเทศ
มากขึ้นโดยไม่ได้รับการคัดแยกและความช่วยเหลือ

การลงโทษผู้เสียหายในทางปฏิบัติ

การดำาเนินคดีกับผู้เสียหายชาวเวียดนามในต่างประเทศ: ผู้เข้าร่วมต้ังข้อสังเกตว่าผู้เสียหายจากการบังคับ 
ค้าประเวณีหรือถูกบังคับแต่งงานในจีนอาจหลบหนีจากสถานการณ์ของพวกเขาและถูกจับกุมและคุมขัง 
ในความผิดเกีย่วกับการย้ายถิ่นฐานหรือความผิดเกี่ยวกับเอกสาร แทนที่จะได้รับการสนับสนุนในฐานะผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นแม้จะมีข้อมูลจากทางการเวียดนามที่ยืนยันว่าพวกเขาเป็นผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ มีการเสนอตัวอย่างผู้เสียหายชาวเวียดนามจากการค้ามนุษย์เพ่ือเพาะปลูกกัญชาที่ต้องเผชิญกับการ
กําหนดโทษทางอาญา แทจ้รงิแลว้การคา้มนษุยช์าวเวยีดนามเข้าสูก่จิกรรมทางอาญาไดร้บัการบนัทกึไวเ้ปน็อยา่ง
ดี139 รายงานว่าด้วยการแสวงประโยชน์ในกิจกรรมทางอาญาในยุโรปประจําปี 2014 นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยว
กับเวียดนามในฐานะประเทศต้นทางสําคัญสาํหรับผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็กด้วย140  
การดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเวียดนามในสหราชอาณาจักรเป็นจุดสนใจของการตัดสินใจครั้ง
สําคัญของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในคดี V.C.L and A.N. v The United Kingdom (ดูกล่องข้อมูลที่ 4)

การดำาเนินคดีกับผู้เสียหายชาวเวียดนามที่เดินทางกลับเวียดนาม: ผู้เข้าร่วมนอกภาครัฐระบุถึงความท้าทายที่
พลเมืองชาวเวียดนามต้องเผชิญเมื่อเดินทางกลับประเทศ คนกลุม่นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เสียหายในประเทศ
ปลายทาง แต่ไม่ใช่เมื่อพวกเขากลับมายังเวียดนาม ซึ่งพวกเขาจะถูกปรับสําหรับการออกนอกประเทศและการ

138 2021 Trafficking in Persons Report: Viet Nam (US Department of State, 2021) 

139 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 50, 57.

140 แท้จริงแล้วเวียดนามเป็นประเทศต้นทางใหญ่สุดสําหรับการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กไปสหราชอาณาจักร โดยมีกลุ่มอาชญากรชาวเวียดนามค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
ไปเป็นแรงงานค่าแรงต่ํา จากเด็กทั้งหมด 308 คนที่มีรายงานว่าถูกจับกุมเนื่องจากเพาะปลูกกัญชาในสหราชอาณาจักรระหว่างปี 2011 และ 2014 กว่า 245 คน
เป็นชาวเวียดนาม หรือคิดเป็น 79.5% ของจํานวนเด็กต่างชาติทั้งหมดที่ถูกจับกุมเนื่องจากกระทําความผิดเช่นนั้น หลายคนมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 17-19.
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ทํางานที่ผิดกฎหมายแทน ผู้ปฏิบัติงานกล่าวถึงกรณีของผู้เสียหายชาวเวียดนามที่ถูกค้ามนุษย์ไปเพื่อการบังคับ 
ค้าประเวณีในจีน ซึ่งได้ฆ่าเจ้าของสถานค้าประเวณีท่ีตนถูกแสวงประโยชน์ และถูกจําคุก 15 ปีเมื่อเธอกลับมา
เวียดนามในเวลาต่อมา ผู้เข้าร่วมชี้แจงว่าในกรณีนี้ ผู้เสียหายได้ก่ออาชญากรรมอันเป็นผลโดยตรงจากการ 
ถูกค้ามนุษย์ ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมหรือไม่  
หรือมีทางเลือกอื่นใดหรือไม่ เช่น เพื่เป็นการป้องกันตัวที่ไม่ส่งผลให้เสียชีวิต

การดำาเนนิคดีกบัผูเ้สียหายจากการค้ามนุษยท์ีเ่ป็นชาวต่างชาติในเวยีดนามและการพิจารณาสถานะการย้าย
ถิ่นฐาน: มีความคิดเห็นท่ีหลากหลายว่าผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติจะถูกลงโทษสําหรับความผิดที่พวกเขา 
อาจไดก้ระทําระหวา่งถกูคา้มนษุยใ์นเวยีดนามหรอืไม ่โดยระบวุา่การคดัแยกผูท้ีไ่มใ่ชพ่ลเมอืงยากกวา่ และมโีอกาส
น้อยที่พวกเขาจะคัดแยกตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ดังนัน้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดําเนินคดี

การดำาเนินคดกีบัผูเ้สียหายทีก่ลายเป็นผูค้า้มนษุย:์ มกีารเสนอตัวอย่างผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์จากเวยีดนาม
ไปยงัประเทศอืน่ ๆ  เชน่ มาเลเซยีหรอืจนี โดยผูเ้สยีหายเหลา่นีเ้รยีนรูเ้สน้ทางและทําการตดิตอ่ผูค้น ดังนัน้จงึกลบั
ไปยังเวียดนามในฐานะผู้ค้ามนุษย์ ในกรณีดังกล่าว ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐอธิบายว่าพวกเขาจะถูกดําเนินคดี 
หากสามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ความเกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์ได้ ผู้ปฏิบัติงานนอกภาครัฐยังได้เสนอตัวอย่าง 
ผูเ้สยีหายทีผ่นัตวัเปน็ผูค้า้มนษุย์ดว้ย โดยในกรณหีนึง่ ผู้เสยีหายรายหนึง่ไดร้บัอนญุาตใหก้ลบัไปเวยีดนามไดห้าก
จดัหาผูเ้สียหายอีกรายมาแทน และถูกตัดสินจําคุกสามปีจากการทําเชน่นัน้ อกีตัวอย่างหนึง่เกีย่วข้องกับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับตัดอวัยวะ และต่อมาจัดหาผู้อื่นมาขายอวัยวะด้วย
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ความแตกตา่งในกฎหมาย หนา้ท่ีและอํานาจของตํารวจ พนกังานอยัการและศาล และคา่นยิมและธรรมเนยีมของ
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ล้วนมอีทิธิพลตอ่การตีความและการนําหลกัการไมล่งโทษไปใช้ในรฐัตา่งๆ141 แต่
หากไมคํ่านงึถงึความแตกตา่งนี ้ผู้ปฏบิตังิานดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ต้ังแตพ่นกังานสอบสวนไปจนถงึ
พนกังานอยัการ ทนายฝ่า่ยจําเลย และสมาชิกฝ่า่ยตุลาการ ล้วนมบีทบาทในการคุม้ครองผู้เสียหายจากการลงโทษ
ทั้งสิน้  

ตามหลักการแล้ว เจ้าหน้าที่ที่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นคนแรกจะเบี่ยงพวกเขาออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาไปสู่ช่องทางในการคุ้มครอง ในกรณีที่วิธีป้องกันนี้ล้มเหลวและผู้บังคับใช้กฎหมายตั้งข้อหากับ
ผู้เสียหาย แนวป้องกันต่อไปคือการไม่ดําเนินคดี แม้ในเขตอํานาจศาลที่บังคับให้ดําเนินคดี พนักงานอัยการอาจ
ยังคงสามารถสั่งหรือขอให้ยุติกระบวนการพิจารณาคดีและเปิดคดีกับผู้ค้ามนุษย์แทนได้ สุดท้ายนี้ ในกรณีที่ทั้ง
สองมาตรการป้องกันล้มเหลวในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ ศาลอาจสามารถยึดถือหลักการไม่ลงโทษ
ได้โดยไม่ตัดสินว่าผู้เสียหายมีความผิด หรือโดยการกําหนดเหตุบรรเทาโทษเป็นทางเลือกสุดท้าย142 

สว่นน้ีใหข้อ้เสนอแนะทัง้หมด 26 ข้อเกีย่วกบัการนําการไมล่งโทษไปใชต้ลอดกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา โดย
ขอเชิญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่ว่าจะเป็นผู้กําหนดกฎหมายและนโยบายตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ให้พิจารณาข้อ
เสนอแนะเหล่านี้ แล้วปรับให้เข้ากับบริบทของตน และวางกลไกเพื่อติดตามการนําข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้เพื่อ
สนับสนุนหลักการไม่ลงโทษในทางปฏิบัติ

141 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 36.

142 The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 9-10
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กกล่องข้อมูลที่ 9: กรอบการวิเคราะห์หลักการไม่ลงโทษเชิงปฏิบัติภายในประเทศล่องข้อมูลที่ 9: กรอบการวิเคราะห์หลักการไม่ลงโทษเชิงปฏิบัติภายในประเทศ

ในการทําความเข้าใจว่ามีการดําเนินการหลักการไม่ลงโทษในเขตอํานาจศาลของตนหรือใน
เขตอํานาจศาลทีพ่ลเมืองของตนถูกค้ามนุษยอ์ย่างไร ผู้ปฏิบตัิงานด้านกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาอาจพบว่าคําถามต่อไปนี้มีประโยชน์ในการพิจารณา:

1.มีการระบุหลักการไม่ลงโทษไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายหรือนโยบายหรือไม่

2.หลักการไม่ลงโทษมีผลกับอาชญากรรมใดบ้าง ใช้กับความผิดทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
เท่านั้น

3.ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบใดระหว่างประสบการณ์การค้ามนุษย์ของผู้เสียหายกับการก
ระทําผิดของบุคคลนั้นท่ีทําให้เกิดการใช้หลักการไม่ลงโทษ (เช่น เกิดจากความเป็นสาเหตุ
หรือการบังคับ) 

4.ใครมีภาระในการพิสูจน์ความสัมพันธ์นั้น ด้วยมาตรฐานการพิสูจน์อะไร 

5.ผลกระทบทางกฎหมายของหลักการนั้นต่อความรับผิดของผู้ เ สียหายคืออะไร  
มันยกเว้นความรับผิดของพวกเขาทัง้หมดหรือเพียงลดความรับผิดนั้น
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แผนภูมิที่ 1:  

การลงโทษและการไม่ลงโทษทางอาญากับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การลงโทษทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไม่ลงโทษทางอาญา

ผู้เสียหายไม่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้ที่
อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายได้รับการคัดแยก สอบสวน 
และปฏิบัติเสมือนผู้กระทําความผิด

ไม่มีหรือไม่ใช้บทบัญญัติการไม่ลงโทษ 

การตั้งข้อหากับผู้เสียหาย 

ข่มขู่ว่าจะจับกุมเพื่อบังคับให้ผู้เสียหาย
ให้ความร่วมมือ

การคัดแยก / การสืบสวนสอบสวน

 

การจับกุม / การตั้งข้อหา

ผู้เสียหายได้รับการคัดแยกออกจากผู้ที่
อาจเป็นผู้กระทําความผิด

ผู้เสียหายถูกเบี่ยงออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปสู่

การคุ้มครอง และความช่วยเหลือ 

กฎหมายที่ห้ามการดําเนินคดีกับ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหาย
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

ไม่ตั้งข้อหา/ ผู้เสียหายถูกเบี่ยงไปสู่
ศาลที่พิจารณาคดีการค้ามนุษย์โดย

เฉพาะ

พนักงานอัยการสั่งยกเลิก/ ขอยุติคดี
โดยศาล 

บทบัญญัติไม่ลงโทษ/ มีการใช้ข้อต่อสู้

ทนายฝ่่ายจําเลยนําพยานมาให้การ
เกี่ยวกับผลกระทบของการค้ามนุษย์

ฝ่่ายอัยการเปิดคดีเอาผิดผู้ค้ามนุษย์

ผู้เสียหายไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

มีการหาทางเลือกอื่น ๆ นอกจากการ
ตัดสินว่ามีความผิด

มีการเลื่อนการพิพากษาหรือลดโทษ 

ทางเลือกอืน่ ๆ นอกจากการคมุขงั 

(ทณัฑ์์บน / บริการชมุชน)

ดําเนินคดีกับผูเ้สียหาย 

ไม่มีหรือไม่ใช้บทบัญญัติเรื่องการไม่
ลงโทษผู้อื่น 

ทนายฝ่่ายจําเลยไม่ขอให้พยานผู้
เชี่ยวชาญให้การเรื่องผลกระทบของ
การค้ามนุษย์ 

ผู้เสียหายถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทําผิด

ผู้เสียหายถูกปรับ และ/หรือจําคุกจาก
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

เมื่ออยู่ในระบบเรือนจําแล้ว ผู้ถูกตัดสิน
ว่ามีความผิดจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้กระทําความผิด   

คําตัดสินว่ามีความผิดขัดขวางการกลับ
คืนสู่สังคมของผู้เสียหาย และการเข้า
ถึงงาน/ การศึกษา/ ที่พักอาศัย

ผู้เสียหายเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ซํ้า 

การดําเนินคดี / ข้อต่อสู้

 

การตัดสินว่ามีความผิด

 

การพิพากษาลงโทษ

หลังถูกตัดสินว่ามีความผิด

 

คําตัดสินถูกปิดผนึก/ปกปิดไว้เพื่อ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เสีย

หาย

คําตัดสินถูกถอน (vacate) หรือลบล้าง 
(expunge) 



1103. ข้อเสนอแนะ

3.1 การคัดแยกและการสืบสวนสอบสวน 

ข้อเสนอแนะ 1: พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการคัดแยกผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ออกจากบุคคลที่พวกเขาได้พบในฐานะผู้กระทำาความผิด

มีจุดเช่ือมโยงที่สาํคัญระหว่างการไม่คัดแยกผู้เสียหายและการลงโทษพวกเขา143 การคัดแยกผู้เสียหายตั้งแต่ 
เน่ิน ๆ  อย่างมปีระสทิธภิาพมคีวามสําคญัตอ่การคุม้ครองพวกเขาจากการลงโทษสําหรบัการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย
ทีพ่วกเขาไดก้ระทําอันเปน็ผลโดยตรงจากการคา้มนษุย์ ความล้มเหลวในการคัดแยกผู้เสียหายอาจหมายความวา่
พวกเขาถูกจบักมุและดําเนินคดหีรอืถกูกกัตวัและถูกเนรเทศในความผิดทีพ่วกเขากระทําในระหว่างการค้ามนษุย์ 
ผลลัพธ์สําหรับผู้เสียหายคือ พวกเขาอาจถูกทาํให้ตกเป็นผู้เสียหายซ้ํา เกิดบาดแผลทางจิตใจ และอับอาย 
จากประสบการณ์ในการบุกค้น การจับกุม การกักตัว การพิจารณาคดี และการคุมขัง ผลทีเ่กิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่
คือพวกเขาพลาดโอกาสคัดแยกผู้เสียหายและค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การค้ามนุษย์ จึงเกิดเป็นวงจรอุบาทว์ของการไม่คัดแยกและการลงโทษผู้เสียหายที่ดําเนินไปอย่างไม่สิ้นสุด

แผนภูมิที่ 2:  

วงจรการลงโทษผู้เสียหาย 

143 Conference of the Parties to the UNTOC, Report on the meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (14–15 April 2009), 
UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2009/2, 21 April 2009, para 12.



111 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

เพือ่ยุตวิงจรนี ้ตอ้งมีความพยายามเพือ่ให้แนใ่จว่าผูเ้สียหายสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมและรายงานต่อเจา้หน้าที่
ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษ ไม่ว่าจะโดยการกักขัง การเนรเทศ หรือการปรับ144 เจ้าหน้าที่
แนวหน้าซึ่งรวมท้ังตํารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีแรงงาน จะต้องได้รับการฝึ่กอบรมอย่าง
สม่ําเสมอเพือ่คัดแยกผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยอ์อกจากหมูค่นท่ีพวกเขาได้พบระหว่างการทํางาน การฝึ่กอบรม
ควรมีความละเอียดอ่อนทางเพศและคํานึงถึงบาดแผลทางจิตใจเพ่ือระบุสาเหตุท่ีบุคคลอาจไม่คัดแยกว่าตนเป็น
ผู้เสียหายและไม่ต้องการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่สําคัญ ไม่ควรจัดการฝึ่กอบรมให้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่แนวหน้าใน
พ้ืนทีภ่าคกลางและในเมืองเท่านัน้ แต่ยงัควรจัดให้มกีารฝึ่กอบรมในต่างจังหวัดและพืน้ทีห่่างไกลทีมี่การค้ามนุษย์
เกิดข้ึนด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรจัดการฝ่ึกอบรมดังกล่าวให้ผู้ที่สืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเท่านั้น แต่ควร
รวมเจ้าหน้าที่ที่อาจได้พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างสืบสวนอาชญากรรมอื่นๆ

เจ้าหน้าที่แนวหน้าควรได้รับเอกสารเนื้อหาเพือ่สนับสนุนพวกเขาในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ 
แหลง่ขอ้มลูทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่แกไ้ขอปุสรรคในการคดัแยก145 ตวับง่ชีก้ารคา้มนษุยท์ีม่กีารปรบัปรงุอยา่ง
สมํ่าเสมอและเฉพาะบริบท และรายการเปิดของความผิดที่มักเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งผูเ้สียหายอาจกระทํา
ได้146 

ข้อเสนอแนะ 2: เสริมสร้างความเข้าใจของฝ่่ายบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมวิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย

ผู้บังคับใช้กฎหมายมักประเมินทักษะและความพยายามซึ่งจําเป็นต่อการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพตํ่าเกินไป โดยจอห์น คอตตอน ริชมอนด์ (John Cotton Richmond) เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ
แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเคยชินกับการสืบสวนอาชญากรรมตามเหตุการณ์ ไม่ใช่
อาชญากรรมตามกระบวนการ”147 เป็นผลใหพ้วกเขาอาจมองขา้มความซบัซอ้นของการคา้มนษุยแ์ละพลาดโอกาส
ในการคัดแยกผู้เสียหายและสอบสวนผู้ค้ามนุษย์

ผู้สืบสวนควรมีความละเอียดอ่อนต่อกลวิธีบีบบังคับและวิธีก่อเหตุ (modus operandi) ของผู้ค้ามนุษย์ และ
พลวัตของบาดแผลทางจิตใจและการตีตราท่ีอาจส่งผลให้ผูเ้สียหายไม่บอกความจริงในส่ิงทีเ่กิดขึน้กับพวกเขาทันที
ทีเ่ป็นไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความยนิยอมของผูเ้สยีหายทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั “วธิกีาร” ของผูค้า้มนษุย์148 และการ
ใชว้ธิกีารทีไ่มโ่จง่แจง้ เชน่ การใชส้ถานะความเปราะบางในทางทีผิ่ด อาจเปน็ความทา้ทายสําหรบัผูส้บืสวนในการ
ทําความเขา้ใจและหาหลกัฐานระหวา่งการสบืสวนสอบสวน ดังนัน้ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายควรไดร้บัการสนบัสนนุให้
เข้าใจนิยามของการค้ามนุษย์ในกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระดับภูมิภาค และกฎหมายภายในประเทศ 
และความท้าทายดา้นพยานหลกัฐานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการพสิจูนอ์งคป์ระกอบของการคา้มนษุย ์สําหรบัผูเ้สยีหายทัง้

144 Global Combat for Safe, Orderly and Regular Migration, Objective 10 paragraph 26(e)

145 ตัวอย่าง เช่น Trafficking Victim Identification: A Practitioner Guide (NEXUS Institute and Bali Process Regional Support Office (NEXUS 
Institute / Bali Process RSO, 2021). แหล่งข้อมูลนี้ให้ข้อมูลสําหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคอาเซียน โดยระบุถึงข้อท้าทายและอุปสรรคในการคัดแยกผู้เสียหาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

146 ดู 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), para. 54(c). และดูภาคผนวก 1 สําหรับรายการรวบรวมความผิดที่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์อาจกระทํา 

147 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021. Author’s notes. 

148 ด้วยการใช้กําลังและการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด การลักพาตัว การฉ้อฉล การหลอกลวง การใช้อํานาจในทางที่ผิด หรือด้วยการใช้สถานะเปราะบางโดย
ทางมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอํานาจ ควบคุมบุคคลอื่น ถือเป็น “วิธีการ” ที่ระบุไว้ในข้อ 3(a) 
ของพิธีสารค้ามนุษย์และข้อ 2(a) ของอนุสัญญา ACTIP
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ที่เป็นผูใ้หญ่และเด็ก

ข้อเสนอแนะ 3: ท้าทายความเชือ่ผิด ๆ  และข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้เสียจากการค้ามนุษย์ “ในอุดมคติ” หรือ 
“ทีค่วรจะเป็น” 

ขอ้สันนิษฐานวา่ใคร “เป็นคนด”ี และใคร “เปน็คนร้าย” และใครเปน็ผูเ้สียหายตวั “จรงิ” หรอื “ผูบ้รสุิทธิ”์ และ
ใครที่ไม่ใช่ จะทําให้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายลดลงอย่างมากเมื่อต้องทําการคัดแยกผู้เสียหายและ
สอบสวนผูค้า้มนษุยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูเ้สยีหายจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูดําเนนิคดแีละทําใหผู้ค้า้มนษุยส์ามารถ
หลกีเล่ียงกระบวนการยตุธิรรมได้ การตตีราผู้เสยีหายและอคติตอ่ผู้ท่ีถกูมองวา่ “ไมส่มควร” ได้รบัความชว่ยเหลอื
เทียบกับผู้อื่น อาจปรากฏให้เห็นในผู้เสียหายบางรายที่ได้รับประโยชน์จากหลักการไม่ลงโทษ (เช่น ผู้ที่ถูกบังคับ
หรือหลอกลวง) และคนอื่นๆ ที่มิได้ ตัวอย่าง เช่น ผู้ทีจ่งใจเดินทางเข้าประเทศหนึ่งอย่างไม่ปกติเพื่อทํางานบาง
ประเภทและถูกแสวงประโยชน์ในภายหลัง

อาจมีมิติทางเพศในความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีผลโดยนัยต่อความ
สามารถของพวกเขาในการคัดแยกผู้เสียหายและสอบสวนผู้ค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ อคติทางเพศสามารถ
แสดงออกได้หลายวิธี รวมถึงการสันนิษฐานว่าผู้หญิงทุกคนในอุตสาหกรรมทางเพศตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ และผู้ชายในอุตสาหกรรมทางเพศไม่ใช่ผู้เสียหาย ข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ค้ามนุษย์
ได้ ขั้นตอนการคัดแยกควรเป็นแบบทีต่อบสนองต่อความพิการ (disability-responsive) และมีความครอบคลุม 
(responsive) เพือ่ท่ีความพกิารของผูเ้สยีหาย ไมว่า่จะเปน็ด้านจิตสงัคม สติปญัญา หรอืรา่งกาย จะไมเ่ปน็อปุสรรค
ตอ่การคดัแยกของผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์และการนําหลกัการไมล่งโทษไปใชส้ําหรบัการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย
ใดๆ ที่ผู้พิการอาจกระทําอันเป็นผลของการค้ามนุษย์

ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรมีความสามารถในการเข้าใจว่าหลักการไม่ลงโทษใช้ได้กับผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ เพศภาวะ อัตลักษณ์ทาง
เพศ ภาษา ความพิการ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น แหล่งกําเนิดทางชาติหรือ
สังคม สถานะทางทรัพย์สิน กําเนิดหรืออืน่ใด  ในกรณีของผู้เสียหายที่มีความพิการไม่ว่าจะเป็นด้านจิตสังคม สติ
ปัญญาหรือร่างกาย การไม่เลือกปฏิบัติกําหนดให้มีการอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิการ
สามารถเข้าถึงขั้นตอนการคัดแยกและการคุ้มครอง บนพื้นฐานทีเ่ท่าเทียมกันกับผู้อื่น149 ในกรณีของผู้เสียหายที่
มีความพิการไม่ว่าจะเป็นด้านจิตสังคม สติปัญญาหรือร่างกาย การไม่เลือกปฏิบัติกําหนดให้มีการอํานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิการสามารถเข้าถึงขั้นตอนการคัดแยกและการคุ้มครอง บนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกันกับผู้อื่น150 ในขณะเดียวกัน การฝ่ึกอบรมและมาตรการเสริมสร้างศักยภาพอื่น ๆ ควรระบุถึงวิธีที่ผู้คนที่
มีวัย เพศ เพศภาวะ และคุณลักษณะอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกันจะได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์และการตอบสนอง
ต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ท่ีเฉพาะตัวแตกต่างกัน จึงควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาท้าทายข้อสันนิษฐานทีต่นอาจมีว่าใครเป็นผู้เสียหายที่สมควรได้รับการคุ้มครอง การฝ่ึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรรวมถึงองค์ประกอบด้านเพศและมิติอื่นๆ ของการค้ามนุษย์ และอคติท่ีเกิด
ขึ้นโดยไม่รู้ตัวที่อาจมีผลต่อการตอบสนองด้านยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้หลักการไม่ลงโทษ

149 ดูข้อ 26 ของ International Covenant on Civil and Political Rights และข้อ 2 ของ ASEAN Human Rights 

150 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 2
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ใช้ได้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกราย หากมีการเชื่อมโยงระหว่างการกระทําความผิดและการค้ามนุษย์

ขอ้เสนอแนะ 4: สรา้งหลกัประกนัวา่มกีารสง่ตอ่ผูก้ระทำาความผดิทีอ่าจเปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยไ์ปคดั
กรองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

เจ้าหน้าที่ควรใช้หลักการไม่ลงโทษทันทีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยไม่
คํานึงว่าผู้เสียหายจะได้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการหรือผู้ถูกค้ามนุษย์ถูกฟ้องร้องหรือไม่151 ในกรณีที่
พฤติการณ์ก่อให้เกิดความสงสัยอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดทางอาญาอาจถูกค้ามนุษย์ 
บุคคลนั้นควรได้รับการประเมินโดยทันทีโดยผู้ท่ีได้รับการฝึ่กอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือพิจารณาว่า
บคุคลนัน้ถกูค้ามนุษยต์ามทีก่ําหนดเอาไวใ้นตราสารระหว่างประเทศ ระดับภมูภิาค และในประเทศหรอืไม ่ผู้บงัคบั
ใชก้ฎหมายไมค่วรนําหลกัการไมล่งโทษไปใชใ้นทางทีผ่ดิเพือ่ใหผู้เ้สยีหายเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา การใช้หลักการไม่ลงโทษในทันทีไม่สามารถเป็นเงือ่นไขให้ได้มาซึง่ความร่วมมือของผู้เสียหายได้

ในกรณีของผู้กระทําความผิดทีเ่ป็นเด็กที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่แนวหน้าควรเข้ามามีส่วน
ร่วมและทํางานร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองเด็กโดยเร็วที่สุด ข้อสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เยาว์ควรนํามาใช้ใน
การปฏิบัติต่อผู้ที่อาจเป็นเด็กในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการสรุปอายุ          

ควรมีการกําหนดขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าตํารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานตระหนัก
ถึงกลไกการส่งต่อชาติที่ต้องใช้ เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งต่อผู้ทีอ่าจเป็นผู้เสียหายได้ในทันที ในกรณีทีก่ลไกการ
ส่งต่อระดับชาติไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษ จําเป็นต้องมีการระบุและ
จัดการกับอุปสรรค ไม่ว่าจะโดยการเผยแพร่ข้อมูล การฝ่ึกอบรมทักษะ หรือการใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อปรับปรุง
กลไกการส่ง

ขอ้เสนอแนะ 5: ตรวจสอบความเช่ือมโยงระหวา่งความผดิของผูก้ระทำาความผดิทีอ่าจเปน็ผูเ้สยีหายและการก
ระทำาของผู้ที่อาจเป็นผู้ค้ามนุษย์ในเชิงรุก

ผู้ค้ามนุษย์อาจใช้ผู้เสียหายเป็นตัวแทนในการก่ออาชญากรรม ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีก่อเหตุเพือ่เบี่ยงเบนความ
สนใจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากตนเองไปยังผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายเสีย่งต่อการถูกจับกุม152  นี่
เป็นกลยุทธ์โดยเจตนาของผู้ค้ามนุษย์ โดยการเปล่ียนผู้เสียหายให้เป็นอาชญากรท่ีเกรงกลัวต่อการถูกดําเนินคดี
และการลงโทษ พวกเขาไม่นา่มีแนวโน้มทีจ่ะแจง้ความเอาผิดผู้ค้ามนุษย์ของตนกับผูบั้งคับใชก้ฎหมาย153 ผู้ลกัลอบ
ค้ามนุษย์อาจกําหนดเป้าหมายเป็นผู้ที่เคยมีปัญหากับกฎหมาย หรือมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ ทําให้
ง่ายต่อการชักเชิดบงการ ผู้ค้ามนุษย์อาจบอกผู้เสียหายว่าเจ้าหน้าท่ีจะไม่มีวันเชื่อพวกเขา แต่จะมองว่าพวกเขา
เป็นอาชญากรจากความผิดที่พวกเขาได้กระทํา เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้เสียหายเสมือนเป็นผู้กระทําผิด กลับ
เปน็การพสิจูนว์า่ผูค้้ามนษุยค์ดิถกูตอ้ง และความเชือ่ใจของผูเ้สียหายต่อเจา้หนา้ท่ีก็จะถกูทําลาย ผู้บังคบัใช้กฎหมาย
ต้องเข้าใจพลวัตเหล่านีแ้ละสอบสวนฝ่่ายท่ีอาจมีส่วนเกีย่วข้องในการควบคุมหรือจดัการผูเ้สียหายหรือทรัพย์สนิหรือ

151 ดู 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), para. 58

152 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. 29.

153 Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.51
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สถานประกอบการที่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเชิงรุก เพ่ือระบุว่าพวกเขาเป็นผู้ค้ามนุษย์หรือผู้เสียหาย154  
ควรทบทวนแนวปฏบิตัขิองตาํรวจเพือ่พจิารณาว่าจะส่งเสรมิและจงูใจผู้สอบสวนให้ใช้เวลา ทกัษะ และความพยายาม
ในการสืบสวนคดีร้ายแรงและซับซ้อนได้อย่างไร แทนท่ีจะจับกมุผูก้ระทาํความผิดระดับล่างทีอ่าจเป็นผูเ้สียหายจากการ
ค้ามนษุย์ได้อย่างง่าย ๆ ในแง่นี ้ผูส้อบสวนควรมคีวามละเอยีดอ่อนต่อพนัธกรณเีชงิบวกของรฐัในการสบืสวนสอบสวน
การค้ามนษุย์ทีอ่าจเกดิขึน้  

3.2 การจับกุมและตั้งข้อหา

ข้อเสนอแนะ 6: สร้างหลักประกันว่าว่าเจ้าหน้าทีแ่นวหน้าเข้าใจผลกระทบของการจับกมุต่อผูเ้สียหายจากการค้า
มนษุย์และต่อการตอบโต้ทางยตุธิรรมทางอาญาต่อการค้ามนษุย์  

มหีลายกรณทีีผู่บั้งคบัใชก้ฎหมายและผูป้ฏิบัตงิานดา้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคนอืน่ ๆ  เสนอว่าการจบักมุ
ผูเ้สียหายเปน็ประโยชนต์อ่ผูเ้สยีหาย โดยทําใหผู้้เสยีหายรอดพน้จากผู้คา้มนษุยแ์ละคุม้ครองพวกเขา อยา่งไรกต็าม 
การจับกุมผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์นัน้ขัดกับแนวทางทีเ่น้นผูเ้สียหายเป็นศูนย์กลาง และไม่สามารถอ้างเหตุผล
ได้ว่าเป็นไปเพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือพวกเขา155 

เจ้าหนา้ทีแ่นวหนา้ตอ้งละเอยีดออ่นตอ่ผลกระทบของการจบักมุตอ่ผูถ้กูจบักมุ ซ่ึงรวมถงึผูถ้กูคา้มนษุยด์ว้ย ประเดน็
นี้รวมถงึการทําให้พวกเขาตกเปน็เหยื่อซํ้าดว้ยนํ้ามอืของรัฐและความอบัอายเมือ่ถกูจับกมุ ถ่ายภาพ พิมพ์ลายนิ้ว
มือ ใส่กุญแจมือ และบางครั้งถึงกับต้องทนรับการตรวจสุขภาพโดยไม่มีความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed 
consent) เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องเข้าใจด้วยว่าการจับกุมนั้นตีตราผู้เสียหายและขัดขวางการฟ้�นฟูอย่างไร

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่แนวหน้าต้องตระหนักว่าการจับกุมผู้เสียหายเป็นผลเสียต่อการตอบสนองต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์อย่างไร ผู้เสียหายมักเป็นพยานหลักฐานหลักหรือพยานหลักฐานเดียวในคดี
การคา้มนษุย ์หากผูเ้สยีหายสญูเสยีความไวว้างใจในเจา้หนา้ที ่กม็แีนวโนม้ทีจ่ะไมร่ว่มมอืกบัทางการในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อเอาผิดผู้ค้ามนุษย์

ขอ้เสนอแนะ 7: สร้างหลกัประกนัวา่เจา้หนา้ทีแ่นวหน้าเขา้ใจดลุยพนิจิของตนและเข้าใจวา่ควรใชม้นัอยา่งไร 

ในเขตอาํนาจศาลบางแห่ง ผูส้บืสวนมดีลุยพนิิจว่าจะดาํเนนิการตัง้ข้อหาและ/หรอืแนะนาํให้ตัง้ข้อกล่าวหาหรอืไม่ 
ดลุยพนิจิทีจ่ะไม่จบักมุและไม่ตัง้ข้อหานีอ้าจพบได้ในกฎหมายและในนโยบายทีอ่ธบิายถงึดลุยพนิจิและข้อพจิารณา
ในการใช้ดลุยพินจินัน้ รวมถึงการพิจารณาว่าการต้ังข้อหานัน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ ในเขตอาํนาจศาล
อืน่ๆ ผู้สบืสวนอาจมีดลุยพินจิจาํกัดหรือไม่มเีลย และถูกกาํหนดให้จบักมุ ต้ังข้อหา และกักตวับคุคลจากอาชญากรรม
ทีถ่กูกล่าวหาแทน ส่งผลให้การตดัสนิว่าจะดาํเนนิคดต่ีอไปหรอืไม่เป็นของพนกังานอยัการหรอืศาล ในเขตอาํนาจ
ศาลทัง้หมด ผูส้อบสวนจาํเป็นต้องเข้าใจถึงอาํนาจดุลยพินจิทีพ่วกเขามีและไม่มใีนการจับกมุหรือไม่จบักุมบคุคล และ
ข้อกล่าวหาทีพ่วกเขาตัง้ได้ ไม่ว่าผูส้อบสวนจะมหีรอืใช้ดุลยพนิจิหรอืไม่กต็าม สิง่สาํคญัคอืผูส้อบสวนทกุคนต้องปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีมอียู่ท้ังหมดเกีย่วกบัความผดิทีถ่กูกล่าวหา รวมถงึพฤตกิารณ์แวดล้อมทีอ่าจ

154 Marcelo Colombo, Head Prosecutor, Specialized Office for Investigation of Kidnapping and Trafficking in Persons Cases (PROTEX), 
Argentina 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. บันทึกของผู้เขียน

155 Prosecution at any cost? The Impact of Material Witness Warrants in Federal Human Trafficking Cases (The Human Trafficking 
Legal Centre, 2020) 23
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บ่งบอกถึงข้อเทจ็จรงิทีว่่าผู้กระทาํความผดิเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ พยานหลกัฐานดงักล่าวอาจเกีย่วข้องกบั
การพิสจูน์ข้อต่อสูท้ีผู่เ้สยีหายในการพจิารณาคดอีาจใช้ได้156  

ข้อเสนอแนะ 8: สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้หลักการไม่ลงโทษ  

ในกรณีทีผ่ลการทํางานของตํารวจวัดจากจํานวนการจับกมุและข้อกล่าวหาทีพ่วกเขาต้ัง อาจเป็นการลดแรงจูงใจ
ที่จะนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้ท่ีอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่พวกเขาพบในฐานะผู้กระทําความผิด 
ดังน้ันจึงควรพิจารณาถึงวิธีการจูงใจให้ตํารวจนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ ซ่ึงรวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงานที่
สะท้อนถึงการนําหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การส่งต่อบุคคลเพื่อคัดกรองซึ่งต่อมาได้รับการยืนยัน
ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของตํารวจในเชิงบวก

นอกจากนีย้งัสามารถใชม้าตรการเพือ่ใหแ้นใ่จวา่ผู้บงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่มจ่บักมุและต้ังขอ้หากบัผู้เสยีหายจากการ
ค้ามนุษย์บนพื้นฐานของหลักการไม่ลงโทษไม่ต้องรับผิดในข้อกล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที ่แต่ต้องได้รับการชื่นชม
จากการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ แรงจูงใจเช่นนี้ต้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่จะไม่ส่งผลต่อพันธกรณีใน
การบังคับใชก้ฎหมายในวงกว้างทีจ่ะต้องสอบสวนและจับกุมผูก้ระทําความผิดทางอาญา จงึต้องพิจารณาว่าจะให้
รางวลัแกต่ํารวจทีเ่กบ็รวบรวมพยานหลักฐานสําหรบัอาชญากรรมประเภทร้ายแรงตา่ง ๆ  ซึง่รวมถงึการคา้มนษุย์ 
และให้รางวัลแก่การใช้แนวทางสอบสวนท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือเข้าหาผู้กระทําความผิดที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

ข้อเสนอแนะ 9: สร้างหลักประกันว่าการเจ้าหน้าที่จับกุมเข้าใจพันธกรณีของตนต่อผู้ที่ถูกจับกุม 

ผูถ้กูจบักมุ รวมทัง้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ มสีทิธทิีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายมหีน้าทีต้่องคุม้ครอง ซ่ึงรวมถงึสทิธทิีจ่ะได้รบั
แจ้งเหตผุลในการจบักมุและข้อกล่าวหาใด ๆ  ทีถู่กตัง้ขึน้ และสทิธใินการพบผูพ้พิากษาหรอืเจ้าหน้าทีค่นอืน่ๆ ในทนัที157 
ข้อ 36 ของอนุสญัญาเวยีนนาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางกงสลุ (Vienna Convention on Consular Relations) กาํหนด
ให้ชาวต่างชาตทิีถู่กจบักมุหรอืถูกคมุขงัต้องได้รบัแจ้งถงึสิทธขิองตนทีจ่ะแจ้งเตอืนสถานทตู เพือ่ให้พวกเขาได้รบัคาํแนะนาํ
และการสนับสนุนด้านกงสุล การปฏิบตัติามสิทธิเหล่านีโ้ดยเจ้าหน้าจับกุมมีความสาํคัญอย่างยิง่ต่อการประกันว่าผูเ้สีย
หายจะได้รบัคําแนะนาํและการสนับสนนุจากเจ้าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสม และได้รบัการเสริมพลงัในการหลีกเลีย่งการลงโทษ
สาํหรับอาชญากรรมท่ีพวกเขาได้กระทําอันเป็นผลจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าทีร่ะดับแนวหน้าจงึต้องมีความสามารถเพียง
พอทีจ่ะปฏิบตัติามพันธกรณด้ีานสทิธมินษุยชนในการจับกมุบคุคล ซ่ึงรวมถึงผู้ทีอ่าจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ด้วย

3.3 การดำาเนินคดี

ข้อเสนอแนะ 10: แก้ไขบทบัญญัติเพื่อลดความเสี่ยงของการดำาเนินคดีอย่างไม่เหมาะสมกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

การดาํเนนิคดกีบัผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์เป็นการลงโทษรปูแบบหน่ึง ไม่ว่าจะส่งผลให้เกดิการตดัสนิว่ามคีวามผดิ
หรือไม่ ในบรบิทของยโุรป ได้มกีารอธบิายว่า “บรรดารฐัท่ีให้ความสําคญักบั [สทิธมินษุยชนของผู้เสยีหาย] มากทีส่ดุ
ได้ดาํเนินมาตรการต่างๆ ไม่เพียงเพือ่ยกเว้นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์จากความรับผิดทางอาญาเท่านัน้ แต่ยงัไม่

156 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 40-42.

157 Article 9(2) International Covenant on Civil and Political Rights



1163. ข้อเสนอแนะ

ดาํเนนิคดกีบัพวกเขาในความผิดเหล่าน้ีด้วย”158 รัฐควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพือ่ลดความเสีย่งทีผู่เ้สียหายจากการ
ค้ามนษุย์จะถกูดาํเนนิคดอีย่างไม่เหมาะสมสาํหรบัความผดิทีพ่วกเขาได้กระทาํอนัเป็นผลมาจากการค้ามนษุย์ มหีลาย
วธิทีีส่ามารถทาํได้ ยกตวัอย่าง เช่น กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์สามารถแก้ไขให้รวมการบงัคบัให้มคีวามผดิทาง
อาญา (forced criminality) เป็นรปูแบบหนึง่ของการแสวงประโยชน์ในคาํจาํกดัความของการค้ามนษุย์ไว้อย่างชดัเจน 
บทบัญญตักิารไม่ลงโทษทีช่ดัเจนสามารถรวมไว้ในกฎหมายได้ด้วย (ดขู้อเสนอแนะ 16 ทีห่วัข้อ 3.4) นอกจากนี ้ยงั
สามารถออกกฎหมายเพือ่ลบล้างคําตัดสนิว่ามคีวามผดิได้เช่นเดยีวกนั  (ดขู้อเสนอแนะ 25 ทีห่วัข้อ 3.6)

รฐัอาจต้องการแก้ไขกฎหมายทีท่าํให้ผูเ้สยีหายตกอยูใ่นความเสีย่งสงูทีจ่ะถกูดาํเนนิคด ียกตวัอย่าง เช่น อาจพจิารณา
ผลกระทบทีค่วามผดิทีม่คีวามรบัผดิโดยเคร่งครดั (strict liability offences) เช่น ความผิดเกีย่วกบัยาเสพตดิ  
อาจทาํให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์เสีย่งต่อการถกูดาํเนนิคด ีซ่ึงอาจส่งผลให้เกดิการลงโทษทางร่างกายหรอืประหาร
ชวีติ รฐัควรพจิารณาผลกระทบของกฎหมายทีห้่ามงานบรกิารทางเพศต่อผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ รวมทัง้กลุม่
เปราะบางและกลุ่มชายขอบอื่นๆ และพิจารณาการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น ในแง่ที ่
เกีย่วกับเดก็โดยเฉพาะ อาจพิจารณาถงึการกาํหนดให้อายทุีบ่รรลนุติภิาวะเป็นองค์ประกอบของความผดิทีเ่กีย่วกบั
อตุสาหกรรมทางเพศ เพือ่ทําให้เป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายทีจ่ะดาํเนินคดีกบัเด็ก (รวมถึงผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์
ในพวกเขาด้วย) หากพวกเขามีส่วนเกีย่วข้องในความผดินัน้159 

ในแง่ของกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กจากการดําเนินคดี ข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่ 24 ว่าด้วยสิทธิ
เด็กในระบบยุติธรรมเด็ก (General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice 
system) ป ี2019 เน้นยํ้าถึงความจําเป็นในการกําหนดอายุขัน้ต่ําของความรับผิดชอบทางอาญาทีเ่หมาะสม และ
รับรองการปฏิบัติต่อเด็กในวัยก่อนและหลังอายุขั้นตํ่านั้นอย่างเหมาะสม โดยขยายการหันเหเด็กออก 
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปสู่โครงการสนับสนุนที่มีประสิทธิผล160 ข้อ 40 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child) ไม่ได้ระบุอายุขั้นตํ่าของความรับผิดชอบทางอาญา แม้ว่า 
คณะกรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) จะสนับสนุนให้รัฐบันทึกหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเพิ่มอายุของความรับผิดชอบทางอาญาเป็น 14 ปี และยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้หาก 
ไม่สามารถพิสูจน์อายุของเด็กได้161

ข้อเสนอแนะ 11: สร้างหลักประกันว่าการตัดสินใจใด ๆ  เพื่อดำาเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกิดขึ้น
หลังจากกระบวนการคัดแยกอย่างเป็นทางการและมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจน

ไม่มีข้อห้ามทั่วไปในการดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือให้ผู้เสียหายได้ประโยชน์จากหลักการ 
ไม่ลงโทษ ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างการกระทําความผิดกับการค้ามนุษย์ ไม่ว่าเพราะผู้เสียหายถูกผู้ค้ามนุษย์
บงัคบัใหก้ระทําความผดิ (ถกูบงัคบั) หรอืการกระทําความผดิเปน็ผลโดยตรงทีผู่เ้สยีหายถกูคา้มนษุย ์(เปน็สาเหต)ุ 
แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างการกระทําความผิดกับการค้ามนุษย์ แต่รัฐอาจยังคงพิจารณาว่าการดําเนินคดี
กับผู้เสียหายขัดต่อพันธกรณีในการคุ้มครองผู้เสียหายและสอบสวนและดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์

158 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 5

159 Ambassador-at-large, John Cotton Richmond, speaking at Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 
30 April 2021. บันทึกของผู้เขียน

160 General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [6]

161 General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [22-24]



117 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

พนกังานอัยการไม่ควรตัดสินใจใดๆ วา่จะดําเนินคดีหรือไม่ จนกว่าจะมีการประเมินการค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์์ที่กําหนดไว้ในพิธีสารค้ามนุษย์และอนุสัญญา ACTIP ตามที่ศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรประบุไว้ในคดี V.C.L and A.N. v The United Kingdom: 

…เนือ่งจากสถานะของบุคคลในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนษุยอ์าจสง่ผลกระทบต่อ
การพิจารณาว่ามหีลกัฐานเพียงพอทีจ่ะดําเนินคดีหรอืไม่ และการทําดังนัน้เป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือไม่ การตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีกับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหาย
จากการคา้มนษุยห์รอืไมค่วร (เทา่ทีท่ําได)้ ดําเนนิการเมือ่มกีารประเมนิการคา้มนษุย์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น ข้อนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งหากมีเด็กเข้ามาเกีย่วข้อง162

แมจ้ะคดัแยกอยา่งเป็นทางการวา่บุคคลหนึง่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยแ์ลว้ พนกังานอยัการอาจยงัคงตดัสนิ
ใจที่จะดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในความผิดที่บุคคลนั้นก่อขึ้น แต่ควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงตัดสินใจ
เช่นนี้ ไม่ว่าจะบน พื้นฐานว่าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างการกระทําความผิดกับการค้ามนุษย์ หรือเนื่องจากการ
ดําเนินคดีกับผู้เสียหายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส่ิงท่ีสําคัญเช่นกันคือควรอธิบายกระบวนการและการ
ตดัสนิใจของศาลใหผู้เ้สยีหายทราบ ศาลควรใหข้อ้มลูและเอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ  แกผู่เ้สยีหาย โดยไมใ่ชค้ําศพัทท์าง
กฎหมายและเป็นภาษาท่ีผู้เสียหายเข้าใจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักการไม่ลงโทษ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าตน 
ไม่ควรถูกลงโทษสําหรับอาชญากรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์163

ข้อเสนอแนะ 12: ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะผู้เสียหายและการไม่ดำาเนินคดีมีความชัดเจน

ในเขตอํานาจศาลหลายแหง่ ยงัไมช่ดัเจนวา่การกําหนดสถานะผูเ้สยีหายมผีลกระทบตอ่กระบวนการยตุธิรรมทาง
อาญาอย่างไร164 ด้วยเหตุนี้ แม้แต่ผู้เสียหายทีไ่ด้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้เสียหายก็อาจถูกดําเนิน
คดใีนความผิดท่ีพวกเขากระทําอันเปน็ผลมาจากการค้ามนษุย ์ดังนัน้ รฐัจงึตอ้งกําหนดว่ามคีวามสัมพนัธใ์ดระหว่าง
สถานะของบุคคลในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกดําเนินคดี 
ที่สําคัญ การไม่ลงโทษในตอนแรกไม่ควรขึน้อยู่กับการคัดแยกผูเ้สียหายหรือผู้ค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการ เกณฑ์์
ในการใช้หลักการไม่ลงโทษในเบื้องต้นจึงควรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น

กฎหมาย นโยบาย และเอกสารแนวปฏบิตัอิาจจําเปน็ต้องระบอุยา่งชดัเจนวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กู
ดําเนนิคดีในความผิดทีก่ระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย ์อาจต้องใชม้าตรการเพือ่ทําให้พนกังานอัยการ
มีความละเอียดอ่อนต่อวัตถุประสงค์และการปฏิบัติการไม่ดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผ่านการเผย
แพร่ข้อมูลเก่ียวกับหลักการนี้อย่างเหมาะสม สําหรับขั้นตอนเบื้องต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ควรทําความคุ้นเคยกับบทบัญญัติการไม่ลงโทษในกฎหมาย นโยบาย และเอกสารแนวปฏิบัติที่มีอยู่

เจ้าหน้าที่ควรทําความคุ้นเคยกับข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่และบทบัญญัติการไม่ลงโทษในข้อตกลงดังกล่าว เพื่อนํา
ไปใชใ้นทางปฏบิตั ิขอ้ตกลงระดบัทวภิาคแีละระดบัภมูภิาคระหวา่งประเทศตา่งๆ ควรทําใหแ้นใ่จวา่สถานะผู้เสีย

162 V.C.L and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12], European Court of Human Rights, 16 February 
2021, para 161.

163 TIP Victim Sensitive Court Indicators, ASEAN-ACT, 4.1(b)

164 ยกตัวอย่าง เช่น รายงานการต่อต้านการค้ามนุษย์ปี 2019 ในสหราชอาณาจักรพบว่าแม้กลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) 
จะมีการตัดสินใจว่าบุคคลหนึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บนพื้นฐานของการชั่งน้ําหนักความเป็นไปได้ของพยานหลักฐาน (balance of probabilities) โดย
การตัดสินใจนั้นไม่มีสถานะอย่างเป็นทางการในศาลอาญาที่จะทําการตัดสินโดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการ “สิ้นสุดข้อสงสัยตามสมควร” Independent 
Review of the Modern Slavery Act 2015: Final Report (Secretary of State for the Home Department, 2019) 18
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หายในประเทศหนึง่ไดร้บัความเคารพจากภาคฝี่า่ยอืน่ในข้อตกลง เพือ่ให้การคุม้ครองด้วยการไมล่งโทษมีผลบังคับ
ใช้ขา้มเขตอํานาจศาลบทบญัญตักิารไมล่งโทษในขอ้ตกลงระดบัทวภิาคแีละระดบัภมูภิาคไมค่วรเลอืกปฏบิตั ิเชน่ 
โดยบังคับใช้กับผู้เสียหายบางรายเท่านั้น (เช่น ผูห้ญิงและเด็กผู้หญิง) ปล่อยให้ผูเ้สียหายรายอื่น (เช่น ผูใ้หญ่เพศ
ชาย) เสีย่งตอ่การถกูลงโทษ และไมค่วรจํากดัการลงโทษทีไ่มคุ่ม้ครองเฉพาะกบัความผดิบางประเภทเทา่นัน้ (เชน่ 
ความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการค้าประเวณี)

ข้อเสนอแนะ 13: สร้างหลักประกันว่าพนักงานอัยการเข้าใจดุลยพินิจของตนและเข้าใจว่าควรใช้มันอย่างไร

ดลุยพนิจิของพนกังานอยัการเปน็วธิปีอ้งกนัการไมดํ่าเนนิคดกีบัผู้เสยีหายท่ีไม่นา่เชือ่ถอื ดงันัน้จงึไมส่ามารถพ่ึงพา
ดุลยพินิจนั้นในการคุ้มครองและยึดถือหลักการไม่ลงโทษ แม้จะสามารถเล่นบทบาทสําคัญได้ก็ตาม กล่าวคือ  ใน
เขตอํานาจศาลบางแห่ง อาจถกูกําหนดใหเ้ริม่ดําเนนิคดกีบับคุคลท่ีถกูกลา่วหาวา่กระทําความผดิ แตใ่นเขตอํานาจ
ศาลอื่นๆ พนักงานอัยการอาจมีดุลยพินิจที่จะไม่ดําเนินกระบวนการทางอาญากับผูเ้สียหาย หรือในกรณีที่มีการ
ดําเนนิคดอียูแ่ลว้อาจมดีลุยพนิจิใหย้ตุกิระบวนพจิารณหากมหีลกัฐานปรากฏวา่บคุคลทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณา
คดีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์165 

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานอัยการต้องเข้าใจดุลยพินิจที่ตนมี และมีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ดุลยพินิจได้ ใน
เขตอํานาจศาลทีพ่นกังานอยัการมอีํานาจดลุยพนิจิดงักลา่ว พวกเขาควรมหีนา้ท่ีทีช่ดัเจนในการยติุการดําเนนิการ
กับผู้เสียหายในความผิดที่เชือ่มโยงกับการค้ามนุษย์ ในการตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีหรือไม่ พนักงานอัยการอาจ
ประเมินว่าพวกเขาเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะรับรองการดําเนินคดีบนพื้นฐานขององค์ประกอบของ
อาชญากรรมนัน้ ๆ  (รวมถงึองคป์ระกอบความผดิ) รว่มกบัการพิจารณาขอ้ตอ่สูท้ีม่อียูแ่ละประโยชน์ของส่วนรวม
ว่าสนับสนุนหรือต่อต้านการดําเนินคดีต่อไป

พนักงานอัยการควรได้รับการฝึ่กอบรมอย่างเต็มท่ีเพ่ือทําความเข้าใจองค์ประกอบเจตนาของความผิดทางอาญา 
และตรวจสอบองค์ประกอบเจตนาสําหรับอาชญากรรมที่พวกเขาดําเนินคดี เพื่อระบุว่ามีการใช้วิธีการใด ๆ (เช่น 
การใช้กําลัง การบังคับ การใช้สถานะเปราะบางในทางที่ผิด และวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุ ในข้อ 3(ก) ของพิธีสารการ
ค้ามนุษย์และข้อ 2(ก) ของอนุสัญญา ACTIP) ที่อาจทําลายเจตนาในการก่ออาชญากรรม การตรวจสอบนี้อาจ
หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีผู่เ้สียหายจากการค้ามนุษย์ถกูนําตัวข้ึนศาลและดําเนินคดีในความผิดท่ีพวกเขากระทําโดย
ไมเ่จตนา ทัง้นี ้เพือ่จงูใจพนักงานอัยการ อาจวัดผลการปฏิบตังิานของพวกเขาโดยดูวา่มีการดําเนนิการตรวจสอบ
นี้หรือไม่166 พวกเขาควรรับผิดชอบในกรณีที่ดําเนินคดีกับอาชญากรรมท้ังท่ีไม่มีเจตนาทางอาญาเพียงพอด้วย 

ข้อเสนอแนะ 14: จัดการฝ่ึกอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์ให้พนักงานอัยการ โดยเฉพาะคนที่มีความเชีย่วชาญ

165 Interagency Coordination Group against Trafficking in Persons, Non-punishment of victims of trafficking (ICAT, Issue Brief 8/2020) 4; 
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 44-45.

166 Ambassador-at-large, John Cotton Richmond, speaking at Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 
30 April 2021. บันทึกผู้เขียน



119 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ในการดำาเนินคดีกับความผิดที่มักพบว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้กระทำา 

ทัว่ทัง้อาเซยีนและทีอ่ืน่ ๆ  พนกังานอยัการจํานวนมากไดร้บัการฝ่กึอบรมเกีย่วกบัวธิกีารดําเนนิคดคีา้มนษุย ์อยา่งไร
ก็ตาม พนักงานอัยการของอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ นั้นแทบจะไม่ได้รับการฝึ่กอบรมให้คัดแยกผู้ทีอ่าจเป็นผู้
เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มบุคคลท่ีถูกพวกเขาดําเนินคดีอยู่สําหรับความผิดทางอาญาอื่น ๆ และไม่ได้รับ
การฝ่ึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์

พนักงานอัยการในคดีอาชญากรรมที่ผู้เสียหายค้ามนุษย์มักก่อ ควรทําความคุ้นเคยกับความเป็นไปได้ที่จะยุติคดี
บนพืน้ฐานของหลกัการไมล่งโทษ พวกเขาควรทําความคุน้เคยกบัคําจํากดัความของการคา้มนษุย ์ผลกระทบของ
บาดแผลทางจิตใจตอ่ผู้เสยีหาย วิธีการที่ผูค้้ามนษุย์ใช้ และความไม่เกี่ยวข้องของความยินยอมเมื่อมีการใช้วธิีการ
ตา่งๆ พนกังานอยัการเหลา่นีค้วรไดร้บัการฝ่กึอบรมใหต้ระหนกัถงึตวัชีว้ดัการคา้มนษุยแ์ละกลไกการสง่ตอ่ทีม่อียู่
เพื่อนาํผู้เสียออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจเพ่ือรับการคัดแยก 
อย่างเป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ 15: เสริมสร้างความเข้าใจว่าความยินยอมของผู้เสียหายในการค้ามนุษย์ไม่สำาคัญต่อการนำา
หลักการไม่ลงโทษไปใช้ 

จะต้องไม่ใช้ข้อโต้แย้งว่าผู้เสียหายกระทําความผิดโดยสมัครใจเพื่อปฏิเสธไม่ให้ผู้เสียหายเข้าถึงการคุ้มครองจาก
การลงโทษ ในกรณทีีบ่คุคลหนึง่สามารถควบคมุการกระทาํของตนเองไดโ้ดยสมบรูณ ์แนน่อนวา่บคุคลนัน้จะตอ้ง
รบัผดิชอบต่อการกระทําความผิด อย่างไรก็ตาม โดยนิยามแล้ว ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษยห์มายถึงบคุคลทีค่วาม
ยินยอมของตนถูกทําลายโดยวิธีการที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 3(ข) ของพิธีสารการค้ามนุษย์และ
มาตรา 2(ข) ของอนุสญัญา ACTIP ดงันัน้ ความยินยอมของผูเ้สียหายในการกระทําความผิดไม่ควรนํามาพิจารณา
ว่ามีความเก่ียวข้องในกรณีที่ผู้ค้ามนุษย์ใช้การข่มขู่หรือใช้กําลังบังคับ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของการขู่เข็ญ  
การลักพาตวั การฉอ้ฉล การหลอกลวง การใชอ้ํานาจหรอืสถานะเปราะบางในทางไมช่อบ  หรอืการใหห้รอืรบัเงนิ
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เสียหาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทําให้บุคคลดังกล่าวกระทํา
ความผิดนั้น ๆ

ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานอัยการที่อาจดําเนินคดีกับ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดที่พวกเขาได้กระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับข้อมูล
และการฝึ่กอบรมเกี่ยวกับบทบาทของความไม่เกี่ยวข้องของความยินยอมถูกค้ามนุษย์ในกรณีที่มีการใช้วิธีการที่
กําหนดในตราสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจการกระทําความผิดของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ดีขึ้น167 

167 Recommended resources: Issue Paper: The Role of ‘Consent’ in the Trafficking in Persons Protocol (UNODC, 2014) available 
at: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf 
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3.4 การป้องกันทางกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ 16: ร่างหรือแก้ไขบทบัญญัติเพื่อออกข้อกำาหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้หลักการไม่
ลงโทษมีผลบังคับใช้ โดยให้ครอบคลุมผู้เสียหายทั้งหมดจากความผิดทุกรูปแบบ

การตราบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีที่เป็นที่ยอมรับในการดําเนินการ 
ตามหลกัการไมล่งโทษ168 แมว้า่ขอ้ตอ่สูต้ามกฎหมายทัว่ไป เชน่ การอยูใ่นภาวะทีไ่ม่อาจขดัขนืไดแ้ละความจําเปน็ 
จะเป็นประโยชน์ในการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์จากการลงโทษ แต่ขอ้ต่อสูเ้หล่านีมี้ขอ้จํากัดเนือ่งจาก
ใชไ้ดเ้ฉพาะกรณท่ีีผูเ้สยีหายอยูร่ะหวา่งพจิารณาคดเีทา่นัน้ บทบญัญตัยินืยนัการลงไมโ่ทษมผีลบงัคบัใชเ้พือ่คุม้ครอง
ผู้เสียหายจากการถูกพิจารณาคดีนับตั้งแต่แรก  นอกจากนี้ ข้อต้อสู้ตามกฎหมายโดยทั่วไปอาจเพียงบรรเทาโทษ
มากกวา่จะสง่ผลให้มคีําสัง่ยกฟอ้งผูต้้องหาท่ีถกูจับกมุ ต้ังขอ้หา และพจิารณาคดอียา่งไมเ่ปน็ธรรม  ซึง่กระบวนการ
เหล่านี้เป็นประสบการณ์ทีเ่หมือนกับการลงโทษไปแล้วโดยปริยาย จึงขัดต่อหลักการไม่ลงโทษ

สมาชิกสภานิติบัญญัติจึงควรพิจารณาการร่างหรือแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชัดเจน ในเขตอํานาจศาลที่มี
การดําเนินคดีแบบบังคับ กฎหมายควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้ดําเนินคดีกับผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือยุติ
การดําเนินคดีแต่เนิ่น ๆ ในเขตอํานาจศาลที่มีการดําเนินคดีโดยใช้ดุลยพินิจ กฎหมายควรทําให้แน่ใจว่าพนักงาน
อัยการจะไม่ดําเนินคดี หรือยุติการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในทันที

168 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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กล่องข้อมูลที่ 10: แบบจำาลองบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการไม่ลงโทษกล่องข้อมูลที่ 10: แบบจำาลองบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการไม่ลงโทษ

แบบจำาลองแบบบังคับแบบจำาลองแบบบังคับ

บุคคลไม่มีความผิดหาก:

(ก) พวกเขาได้กระทําการอันเป็นความผิดเพราะถูกบังคับให้กระทําและการบังคับนัน้เป็นผล
มาจากการค้ามนุษย์; หรือ

(ข) การกระทําท่ีถือเป็นความผิดได้กระทําโดยเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ของตนในฐานะ
ผู้ถูกค้ามนุษย์

แบบจำาลองความเป็นสาเหตุ

(UNODC)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องไม่มีความรับผิด

ทางอาญาหรือทางปกครอง หรือมีความรับผิด

ภายใต้กฎหมายแพง่  [ถกูลงโทษ] [ถกูคุมขงัอยา่ง

ไม่เหมาะสม สั่งปรับหรือรับโทษอย่างอื่น] 

สําหรับความผิด [การกระทําที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย] ทีพ่วกเขากระทํา ภายในขอบเขตทีก่าร

มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งนั้ น เป็ นผล โดยตรงจาก

สถานการณ์ของตนในฐานะผู้ถูกค้ามนุษย์

บทบัญญัติของข้อนี้จะต้องไม่กระทบต่อข้อต่อสู้

ทั่วไปตามกฎหมายที่ผูเ้สียหายสามารถใช้ได้.169

(ผู้เสนอรายงานพิเศษ)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องไม่มีความรับผิด
ภายใต้กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือ
กฎหมายปกครอง สําหรับการกระทาํที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมือง
ที่พวกเขากระทํา ภายในขอบเขตที่การมีส่วน
เกีย่วขอ้งนัน้เปน็ผลโดยตรงจากสถานการณ์ของ
ตนในฐานะผู้ถูกค้ามนุษย์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กจะไม่ถูก
ดําเนินคดหีรอืลงโทษสําหรบัการกระทําทีไ่มช่อบ
ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์170

169 Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons, (United Nations, Vienna, 2020) 44. Also see 
Article 10 of Model Law against Trafficking in Persons (UNODC, 2009) pp.40-42

170 The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria 
Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United 
Nations, Geneva, 30 July 2020, 5 at [29]
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หลกัการไมล่งโทษใชก้บัผูเ้สยีหายทกุคนบนพืน้ฐานของการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและโดยไมคํ่านงึถงึประเภทของการคา้
มนุษย์ที่เกิดขึ้น หรือประเภทของความผิดทีพ่วกเขาได้กระทําอันเป็นผลมาจากการกระทําดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ในความเปน็จรงิ ย่ิงการกระทําความผดิของผูเ้สยีหายรา้ยแรงเทา่ใด และวธิกีารทีผู่ค้า้มนษุยใ์ชน้ัน้มองเหน็ไดย้าก
มากเท่าใด การใช้หลักการไม่ลงโทษจะยิ่งมีแนวโน้มลดลงในการคุ้มครองผูเ้สียหายจากการลงโทษ ในเขตอํานาจ
ศาลบางแห่ง บทบัญญัติการไม่ลงโทษอาจใช้กับความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมือง
หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี171 ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติจึงอาจคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางคน
จากการลงโทษสําหรับความผิดบางอย่าง (เช่น คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทาง
เพศจากความผดิเกีย่วกบัการคา้ประเวณ)ี แตไ่มอ่าจชว่ยปอ้งกนัจากอาชญากรรมอืน่ๆ ได ้(เชน่ การลกัทรพัยห์รอื
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพตดิ) และไมช่่วยผูเ้สยีหายจากการแสวงประโยชนท์กุรปูแบบ รวมถงึรปูแบบทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กับเพศ

แผนภูมิที่ 3: การปฏิบัติตามหลักการไม่ลงโทษ 

บทบัญญัติทางกฎหมายควรใช้กับความผิดทางแพ่ง ทางปกครอง การเข้าเมือง และความผิดทางอาญา 
แบบกว้าง ๆ และเป็นรายการแบบเปิด และมีผลบังคับใช้กับผู้เสียหายทุกคนบนพ้ืนฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ 
และโดยไม่คํานึงถึงประเภทของการแสวงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์ และโดยไม่คํานึงถึงความรุนแรง 
หรือความร้ายแรงของความผิดที่พวกเขาได้กระทํา172 ดังนั้น รัฐควรยอมรับอย่างชัดเจนว่าการค้ามนุษย์ไปสูก่าร
ถกูบงัคบัใหม้คีวามผดิทางอาญาเปน็รปูแบบหนึง่ของการแสวงประโยชน ์หรอืในกรณทีีก่ฎหมายระบรุายการความ

171 ดูตัวอย่าง เช่น Susan Coppedge (former US Ambassador at Large, Senior counsel with Krevolin & Horst, and attorney for 
Tiffany Simpson), Justice is a part of healing for victims of human trafficking, law.com, 18 February 2021, https://www.law.com/
dailyreportonline/2021/02/18/justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?slreturn=20210405034616 เข้าถึงเมื่อ 5 May 2021.

172 ดูตัวอย่าง เช่น 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), para. 37.

หลักการไมลงโทษควรใชกับ... 

ผูเสียหายทั้งหมด 
• ผูใหญ

• เดก็

• ผูหญิง

• อืน่ ๆ

การคามนุษยทุกรูปแบบ 
• การแสวงประโยชนทางเพศ

• การแสวงประโยชนในรูปแบบทีไ่มเกีย่วของ

กับเพศ

• แรงงานบงัคับ

• การบงัคับใหมีความผดิทางอาญา

• การคามนุษยเพือ่กอการรายและความผิดเกีย่ว

กับการขดัแยง

• อืน่ ๆ

ความผดิทุกประเภท 
• อาญา

• แพง

• ปกครอง

• เขาเมือง

• ความผิดอุกฉกรรจ

• ความผิดลหุโทษ

• อื่น ๆ

…หากแสดงถึงความสมัพนัธระหวางการคามนุษยและการกระทําผิดของผูเสียหาย 
บนพืน้ฐานของการบงัคบัหรือเปนสาเหตุโดยสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศนโยบาย 
และพันธกรณีระหวางประเทศ   
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ผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว ก็ควรระบุไว้เป็นรายการปลายเปิด173 

การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้แม้กระทั่งกับความผิดร้ายแรงหรือรุนแรงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับ  
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งสังเกตว่า:

ไม่มีเหตุผลในหลักการว่าเหตุใดพันธกรณีท่ีจะไม่ลงโทษไม่ควรนําไปใช้กับความผิด
สว่นใหญ ่หากสาระสําคญัของหนา้ทีต่ัง้อยูบ่นขอ้เทจ็จรงิวา่ผูถ้กูคา้มนษุยน์ัน้ไมใ่ชเ่สรี
ชน (free agent) และไม่มีทางเลือกท่ีแท้จริงนอกจากต้องกระทําความผิด  
จงึกลา่วไดว้า่พวกเขาไมค่วรมคีวามรบัผดิทางอาญา เชน่เดียวกบัท่ีบคุคลไมต่อ้งรบัผดิ
เพราะพวกเขาขาดความสามารถที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของตนอย่างเต็มที174

ในการนําหลักการไปใช้กับความผิดอุกฉกรรจ์ อดีตผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านการค้ามนุษย์ได้
อธิบายว่าการอนุญาตให้นําหลักการนี้ไปใช้ในวงกว้างไม่ได้ส่งผลให้เกิดการคุ้มกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทําให้เกิด
มาตรฐานในการไต่สวนมากกว่า:

ยิ่งความผิดร้ายแรงมากเท่าใด การสอบสวนก็ยิ่งละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเท่านั้นเพื่อ
กําหนดสถานการณท์ีก่ารกระทําผดินัน้ถกูกระทําข้ึน และเพือ่พจิารณาวา่สทิธใินการ
ไมล่งโทษจะมีผลใชบ้งัคับได้หรือไม่ แทนทีจ่ะเป็นการสร้าง “การคุม้กันอย่างส้ินเชงิ” 
วิธีป้องกันดังกล่าวกลับตอบสนองต่อ (1) ความจําเป็นในการระบุสถานการณ์จริงที่
การกระทําความผิดเกิดข้ึน (2) ช่วยให้ผู้เสียหายสามารถผันไปสู่วิธีต่าง ๆ ในการ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ ซึง่พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับ และ (3) สนับสนุนให้มี
การสอบสวนอาชญากรรมจากการค้ามนุษย์ ส่งผลให้มีการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์
มากขึน้ และลดการดําเนินการกับผูเ้สียหายในความผิดทีพ่วกเขาได้กระทําเมือ่อยูภ่าย
ใต้การครอบงําของอิทธิพลหรือการแสวงประโยชน์ของผู้อื่น นอกจากนี้ หลักการ 
ไม่ลงโทษจะดําเนินการโดยไม่กระทบต่อข้อต่อสู้ใด ๆ ในกฎหมายภายในประเทศ175

ที่สําคัญ การนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ต้องไม่ขึ้นอยู่การดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหา หรือความร่วมมือ
ของผู้เสียหายในการดําเนินคดีอาญา176 

ข้อเสนอแนะ 17: จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานว่าจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความ
ผิดของผู้เสียหายและการค้ามนุษย์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างไร

ในหลายประเทศ รวมทัง้ในภมูภิาคอาเซยีน ผูป้ฏบิตังิานกระบวนการยตุธิรรมทางอาญายงัไมช่ดัเจนถงึวธิกีารสรา้ง
ความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําความผิดของผู้เสียหายกับการค้ามนุษย์เพื่อนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ รัฐได้ใช้
แนวทางที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งการใช้การบังคับ ขณะทีบ่างรัฐใช้สาเหตุ และรัฐอื่น ๆ  อาจใช้วิธีการทั้งสอง
อย่างรวมกันหรือใช้แนวทางทีอ่อกไปโดยสิน้เชิง ไม่ว่าแนวทางที่ใช้ในกฎหมายภายในประเทศจะเป็นแนวทางใด 

173 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) paragraph 37 and 38.

174 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) p.320

175 The Importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims, Maria Grazia Giammarinaro, 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, United Nations, Geneva, 30 July 2020, 11 at [41]

176 ดู 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), para. 58



1243. ข้อเสนอแนะ

สิ่งสําคัญคือผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในแนวทางนั้น

ในเขตอำานาจศาลที่ใช้แบบจำาลอง “การบังคับ” (เช่น ผู้เสียหายถูกบังคับให้กระทำาความผิดโดยผู้ค้ามนุษย์): 
ในกรณีที่ใช้แบบจําลองการบังคับ สิ่งสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติงานคือต้องเข้าใจวิธีการท้ังหมดท่ีเจตจํานงเสรีของ 
ผูเ้สียหายอาจถูกทําลายโดยผูค้้ามนุษย์ รวมทัง้ผ่าน “วิธกีาร” ท่ีกําหนดไวใ้นคําจํากัดความของการค้ามนุษย์แบบ
สากลและในระดับภูมภิาค รวมถึงการข่มขู่หรือใชก้ําลังบังคับ หรือการขูเ่ขญ็รูปแบบอืน่ ๆ  การลักพาตัว การฉ้อฉล 
การหลอกลวง การใช้อํานาจหรือสถานะเปราะบางในทางไม่ชอบ หรือการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
แกผู้่ปกครองหรอืผูดู้แลผูเ้สยีหาย177 ขอ้ตอ่สูต้ามกฎหมายควรใชก้บัเด็กทกุคนโดยไมค่ํานึงถงึวา่มกีารใช ้“วธิกีาร” 
ในการค้ามนุษย์หรือไม่ แบบจําลองนี้กว้างกว่าข้อต่อสู้ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้แบบเดิม ๆ  และไม่ควรต้อง
ใช้หลักฐานแบบเดียวกัน เนื่องจากมาตรฐานนั้นจะมีผลให้เกิดการปฏิเสธไม่ให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตาม
หลกัการ178 อดตีผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาติดา้นการค้ามนุษย ์โดยเฉพาะผูห้ญงิและเด็ก ระบวุา่เกณฑ์์
การใช้ความผิดไม่ควร “ต้องการหลักฐานที่ชัดเจน แต่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น”179

ในเขตอำานาจศาลที่ใช้แบบจำาลอง “ความเป็นสาเหตุ” (เช่น ความผิดของผู้เสียหายเป็นผลโดยตรงจากการ
ค้ามนุษย์): ในเขตอํานาจศาลที่ใช้แบบจําลองความเป็นสาเหตุ ทางการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเชื่อมโยง
ระหว่างการค้ามนุษย์กบัการกระทําความผิดนัน้เป็นทีเ่ขา้ใจในวงกว้าง ผ่านการทําความเขา้ใจโดยมีขอ้มูลเกีย่วกับ
บทบาทของความกลัวและบาดแผลทางจิตใจทีส่ง่ผลอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให้แนใ่จวา่คําศพัท ์เชน่ “ผลลัพธโ์ดยตรง” 
หรอื “ผลโดยตรง” และ “เกีย่วข้องกับ” เป็นทีเ่ขา้ใจอย่างชัดเจนและกว้างขวาง อาจมีการตัง้คําถามเกีย่วกับเวลา
ขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงของเวลาหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําผิดทาง
อาญาที่ถูกกล่าวหากับการค้ามนุษย์หรือไม่และเมื่อใด การทําความเข้าใจอย่างกว้าง ๆ ไม่จําเป็นต้องมีการเชื่อม
โยง “โดยตรงและในทันที (direct and immediate)” แต่ต้องตระหนักว่าอาจมีการเชื่อมโยงปรากฏอยู่ระหว่าง
การค้ามนุษย์กับการกระทําความผิดที่มีการกล่าวหา เช่น เนื่องมาจากความกลัวอย่างต่อเนื่องและประเด็นการ
บีบบังคับที่ยังดําเนินอยู่180 ในทางกลับกัน ผู้เสียหายที่ยังอยู่ในสถานการณ์การค้ามนุษย์อาจกระทําความผิดที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ฉะนั้นจึงไม่อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครองจากการลงโทษ  

ไมว่า่จะอยูใ่นกฎหมายหรือเอกสารแนวปฏิบตัทิีแ่นบมากับกฎหมาย ควรมีการอธิบายพืน้ฐานของการยกบทบัญญตัิ
ทางกฎหมายและขอ้ตอ่สูต้า่ง ๆ  ใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบผา่นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเขา้ถงึได ้รัฐควรพฒันาและเผย
แพร่แนวปฏิบัติ รวมทั้งผ่านกิจกรรมการฝ่ึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม
ทางอาญาทราบว่าบทบญัญตักิารไมล่งโทษในเขตอํานาจศาลของตนระบุถงึสิง่ใดและมีหมายความว่าอยา่งไร และ
เพือ่อธบิายอยา่งชดัเจนถงึวธิกีารนําพยานหลกัฐานมาแสดงเพือ่พสิจูนว์า่การกระทําผดิของผูเ้สยีหายเชือ่มโยงหรอื
ไม่เชือ่มโยงกับการค้ามนุษย์ของผู้เสียหายนั้น  

177 ดูพิธีสารค้ามนุษย์ ข้อ 3(a) และอนุสัญญา ACTIP 2(a) และพึงสังเกตว่าในการพิสูจน์ความผิดของผู้ค้ามนุษย์ ความยินยอมของผู้เสียหายไม่สําคัญหากมี
การใช้วิธีการใด ๆ ในข้อกฎหมายดังกล่าวในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ (ข้อ 3(b)) ในพิธีสารค้ามนุษย์ และข้อ 2(b) ในอนุสัญญา ACTIP และเป็นเช่นนั้นเสมอ
ในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ซึ่งไม่จําเป็นต้องพิสูจน์องค์ประกอบด้านวิธีการ (ข้อ 3(c) ของพิธีสารค้ามนุษย์และข้อ 2(c) ของอนุสัญญา ACTIP)

178 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 60.

179 Trafficking in persons, especially women and children, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 April 2020) [36]

180 Ryszard Piotrowicz, How far can we extend the non-punishment principle? La Strada, 21 April 2021, https://www.
lastradainternational.org/blog/how-far-can-we-extend-the-non-punishment-principle/



125 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ข้อเสนอแนะ 18: จัดการฝ่ึกอบรมและแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยว
กับการใช้ข้อต่อสู้ทั่วไปสำาหรับผู้เสียหายที่กระทำาความผิดที่เกีย่วข้องโดยตรงกับการค้ามนุษย์

ผูป้ฏิบตังิานด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีไ่ม่ไดร้วมบทบัญญตัเิฉพาะว่าดว้ย
การไมล่งโทษสําหรบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยใ์นกฎหมายของตน ตอ้งพึง่พาขอ้ตอ่สูท้ัว่ไปทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย
อาญาของประเทศตน ขอ้ตอ่สูท้ีอ่าจเกีย่วข้องกบัการปกป้องผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยน์ัน้รวมถึงการอยูใ่นภาวะ
ที่ไม่อาจขัดขืนได้ การกักขัง ความจําเป็น และการป้องกันตนเอง

มาตรฐานทีเ่ขม้งวดในการใชข้้อตอ่สูท้ัว่ไปวา่ “อยูใ่นภาวะทีไ่มอ่าจขดัขนืได”้ และ “มคีวามจําเปน็” อาจลม้เหลว
ในการแสดงความซับซ้อนของการค้ามนุษย์และกลายเป็นอุปสรรคต่อการไม่ลงโทษ181 ตัวอย่างเช่น ขึน้อยู่กับวิธี
การแสดงและตีความข้อตอ่สูว่้าอยูใ่นภาวะท่ีไม่อาจขัดขนืได้ ขอ้ตอ่สูน้ัน้อาจแสดงถึงสถานการณ์ทีผู่เ้สียหายกระทํา
การเนือ่งจากมีการคุกคามท่ีร้ายแรงหรือท่ีใกล้จะถึง แต่ไมไ่ดแ้สดงวิธกีารทีไ่ม่โจ่งแจง้ทีผู่ค้้ามนุษยใ์ชเ้พือ่บังคบัและ
บงการผู้เสียหาย  ภาระการพิสูจน์อาจตกอยู่ที่ผู้เสียหายเพื่อพิสูจน์ข้อต่อสู้นั้นโดยนําหลักฐานของการคุกคามนั้น
มา182 ขอ้ต่อสูเ้หล่านีจึ้งมีความจํากัดมากกว่าหลักการไม่ลงโทษทีก่ว้างกว่า183 ดงันัน้ ขอ้ต่อสู้โดยทัว่ไปควรตีความ
อยา่งกวา้งๆ ในบรบิทของการคา้มนษุย ์เพือ่ใหแ้นใ่จวา่มกีารแสดงใหเ้หน็รปูแบบการบงัคบัทีเ่หน็ไดไ้มช่ดัเจน (รวม
ถงึ “วธิกีาร” ท้ังหมดทีก่ําหนดไวใ้นคําจํากดัความของการค้ามนษุยใ์นขอ้ 3 ของพิธสีารการค้ามนษุยแ์ละขอ้ 2(ก) 
ของอนุสัญญา ACTIP)184 ในกรณีของเด็ก ข้อต่อสู้ตามกฎหมายควรใช้กับเด็กทุกคนโดยไม่คํานึงถึง “วิธีการ” ใด 
ๆ ที่ถูกนํามาใช้เพื่อค้ามนุษย์

ผูป้ฏิบัตงิานยตุธิรรมทางอาญาควรไดร้บัการสนบัสนนุด้วยการฝ่กึอบรมและแนวปฏบิติัในการระบแุละใชข้อ้ตอ่สู้
ทั่วไปในการคุ้มครองผู้กระทําความผิดจากการลงโทษ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะไม่จัดการฝ่ึกอบรมและแนวปฏิบัติให้
แก่ผูป้ฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังต้องรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านที่ดําเนินคดีหรือปกป้อง
ฝ่่ายที่เกีย่วข้องกับความผิดที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจกระทํา

ข้อเสนอแนะ 19: สร้างหลักประกันว่าภาระการพิสูจน์เป็นของรัฐ ไม่ใช่ผู้เสียหาย 

บทบัญญัติการไม่ลงโทษอาจร่างขึ้นในลักษณะที่จะผลักภาระการพิสูจน์ให้ผูเ้สียหาย-จําเลยนําพยานหลักฐานมา
พิสูจน์ว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอํานาจ
ศาลที่การแสวงประโยชน์จากกิจกรรมทางอาญาไม่ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์ในกฎหมายภายใน
ประเทศ185 การผลักภาระการพิสูจน์ให้ผู้เสียหายยังขัดต่อแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทําให้มั่นใจว่าภาระนั้นเป็น
ของรัฐตามพันธกรณีของรัฐที่จะต้องคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายในเชิงรุก

181 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, Vienna, 2020) 6, 76-93

182 Christine Anchan, “Protecting the imperfect victim: expanding ‘safe harbours’ to adult victims of sex trafficking” William & Mary 
Journal of Race, Gender and Social Justice, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 127-128

183 ยกตัวอย่าง เช่น ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์แยกข้อต่อสู้ว่าตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ซึ่งกําหนดไว้ในธรรมนูญกรุง
โรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) และการนําไปใช้ในคดี Prosecutor v Dominic Ongwen จาก
หลักการไม่ลงโทษอย่างกว้าง ๆ ดู 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) paragraph 51.

184 ดู 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), para. 58

185 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants:
A Case Law Analysis (United Nations, Vienna, 2020) 6, 76-93
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ดังน้ัน อาจจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าภาระการพิสูจน์เป็นของรัฐเสมอในการพิสูจน์ว่าข้อ
ต่อสู้ตามกฎหมายใช้ไม่ได้ เนื่องจากผู้เสียหายมีเจตนาทางอาญาตามที่กําหนดและเจตนานั้นไม่ถูกทําลายจากวิธี
การของผู้ค้ามนุษย์186 ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานในการพิสูจน์ แนวปฏิบัติที่ออกให้แก่คณะทํางานด้านการค้า
มนุษย์ (Working Group on Trafficking in Persons) กําหนดไว้ว่า:

ผู้ต้องหาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์การมีอยู่ของข้อต่อสู้โดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร 
(beyond a reasonable doubt) หรือแม้แต่โดยใช้หลักการนํ้าหนักของพยานโดย
ดจูากความนา่จะเปน็ (balance of probabilities) เนือ่งจากการกระทําดงักลา่วอาจ
เป็นการละเมิดต่อการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่อข้อต่อสู้กลายเป็นประเด็นต่อ
เนือ่งจนถึงปจัจบุนั (live issue)ในการพิจารณาคดีแลว้ ควรกําหนดให้พนกังานอัยการ
แสดงว่าข้อต่อสู้นั้นใช้ไม่ได้โดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร187 

ควรมแีนวปฏบิตัท่ีิชดัเจนเพือ่แสดงวา่ใครมภีาระพสิจูนข์อ้ตอ่สูท้ีย่กขึน้มา ควรทําใหผู้ป้ฏบิตังิานยตุธิรรมทางอาญา
ทราบด้วยว่าเมื่อมีการยกข้อต่อสู้ขึ้นมา เป็นหน้าที่ของรัฐ (พนักงานอัยการ) ทีจ่ะแสดงว่าข้อต่อสู้นั้นใช้ไม่ได้ ฟ้อง 
รัฐ (พนักงานอัยการ) จะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีผลบังคับใช้

ข้อเสนอแนะ 20: ป้องกันการนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในทางที่ผิด  

ความเสี่ยงที่อาชญากรร้ายแรงจะนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญาอาจ
ลดลงไดโ้ดยการใชก้ฎหมายอยา่งมีทกัษะและซื่อสตัยเ์ท่านั้น ดังนัน้ รัฐควรสร้างความสามารถด้านความยุตธิรรม
ทางอาญาอย่างต่อเนือ่งในการนําการทดสอบสามองค์ประกอบไปใชเ้พือ่คัดแยกว่าบุคคลใดเป็นผูเ้สียหายจากการ
ค้ามนุษย์ (หรือสององค์ประกอบในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก) และเพื่อแสดงหรือพิสูจน์หักล้างว่ามีความเชื่อมโยง
ระหว่างการกระทําความผิดของผู้เสียหายและการตกเป็นผู้เสียหายของบุคคลนั้น แนวทางนี้ต้องเข้าใจคําจํากัด
ความของการค้ามนุษย์ที่กําหนดในพิธีสารการค้ามนุษย์และอนุสัญญา ACTIP และเป็นไปตามระบบกฎหมายใน
เขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง

3.5 การดำาเนินคดีและการพิพากษา

ขอ้เสนอแนะ 21: สรา้งความละเอยีดออ่นให้สมาชิกของฝ่า่ยพิจารณาคดวีา่ดว้ยหลักการไม่ลงโทษและบทบาท
ที่พวกเขามีในการนำาหลักการนั้นไปใช้

ในกรณีที่การป้องกันซึ่งรวมถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบสวนหรือพนักงาน
อัยการล้มเหลวที่จะคุ้มครองผู้เสียหายจากการถูกฟ้องร้อง อาจมีโอกาสในขั้นตอนการตัดสินลงโทษและการ
พิพากษาเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการลงโทษเพิ่มเติม สมาชิกฝ่่ายตุลาการมีบทบาทสําคัญ โดยจะเกิดความ

186 ศาลอุทธรณ์แห่งสหราชอาณาจักรในปี 2018 มีคําตัดสินว่าภาระในการพิสูจน์ต้องเป็นของรัฐบาล หมายความว่าควรเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะ
พิสูจน์หักล้างการใช้ข้อต่อสู้ตามกฎหมาย (statutory defence) โดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร Independent Review of the Modern Slavery Act 2015: 
Final Report (Secretary of State for the Home Department, 2019) 18, referring to MK v R [2018] EWCA Crim 667

187 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 65.
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ทา้ทายขึน้เมือ่ผูพิ้พากษาตระหนักถงึหลกัการของการไม่ลงโทษและข้อตอ่สู้ทางกฎหมายทีมี่อยู่188 ดงันัน้ สมาชิก
ฝ่า่ยตุลาการจึงตอ้งมีความละเอียดอ่อนต่อหลักการไม่ลงโทษและการนําไปใชก้บัผูก้ระทําความผิดในการพิจารณา
คดซีึง่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ถอืเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ทีีศ่าลจะพจิารณาขอ้ตอ่สูท้ีเ่ก่ียวขอ้งซึง่ผูเ้สยีหายจาก
การคา้มนษุยอ์าจใชไ้ด ้ถงึแมว้า่ข้อตอ่สูห้รอืการดําเนนิคดจีะยงัไมไ่ดย้กขึน้กต็าม189 อาจจําเปน็ตอ้งแกไ้ขกฎหมาย
เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบนี้

ข้อเสนอแนะ 22: หลีกเลี่ยงหรือลดบทลงโทษสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด

ในทางปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะจํากัดขอบเขตการไม่ลงโทษให้แคบลงเพือ่ใช้กับการพิพากษา มากกว่าจะใช้ป้องกัน
การตดัสนิวา่มคีวามผดิ190 แตก่ารพพิากษาท่ีมกีารบรรเทาโทษเปน็ทางเลอืกสดุทา้ยในกรณทีีผู่เ้สยีหายยงัไมไ่ดร้บั
การคุ้มครองจากการดําเนินคดีและการตัดสินว่ามีความผิด แม้จะใช้โทษครบกําหนดเวลาไปนานแล้ว แต่
ประสบการณ์จากการรับโทษทางอาญาอาจขัดขวางการฟ้�นฟูและกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม 
ประวตัอิาชญากรรม แมแ้ตใ่นความผดิเลก็น้อย อาจสง่ผลเสยีตอ่ความสามารถในการยา้ยถ่ินฐานและเดนิทางของ
ผู้เสียหาย โดยมันสามารถทําลายโอกาสในการจ้างงานและโอกาสทางการศึกษา ปฏิเสธการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 
สวัสดิการต่าง ๆ และแม้กระทั่งสิทธิในการดูแลบุตรของตน ดังนั้นจึงจําเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจว่าการผ่อน
ผันคําพิพากษาลงโทษไม่ได้เป็นไปตามหลักการไม่ลงโทษ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกตัดสินว่ามีความผิด ศาลอาจสามารถบรรเทาโทษแก่พวก
เขาได้บ้างผ่านแนวทางที่ใช้ในการพิพากษา ในกรณีที่ไม่มีหลักการไม่ลงโทษเฉพาะหรือข้อต่อสู้ทั่วไปใช้ไม่ได้ กฎ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดโทษจะเปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ในการสง่เสรมิหลกัการนีใ้นทางปฏบิตัิ191 สมาชกิ
ฝ่่ายตุลาการอาจใช้กฎเกณฑ์์ที่อนุญาตให้พวกเขาไม่พิพากษาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะกําหนดความ
รบัผดิแลว้ก็ตาม ในเขตอํานาจศาลอ่ืนๆ สามารถใชก้ฎท่ัวไปเพ่ือสะทอ้นถงึความสมควรตําหน ิ(blameworthiness) 
ของผูก้ระทําความผิดในคําพิพากษา  ขณะทีก่ลุม่ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพือ่ต่อตา้นการค้ามนุษย ์(Inter-
Agency Coordination Group against Trafficking; ICAT) เน้นว่าในกรณีทีพ่บว่าผู้ถูกค้ามนุษย์มีความผิดใน
อาชญากรรม และแม้แต่ในกรณีที่ไม่มีข้อต่อสู้ คําพิพากษาลงโทษที่กําหนดควรสะท้อนถึงระดับความรับผิดชอบ
ของผู้เสียหาย-ผู้กระทําความผิด และความร้ายแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น192 

188 สําหรับข้อมูลเชิงลึกในประเทศอังกฤษ ดู Ofer, Nogah, Implementation of the Non-Punishment Principle in England: Why Are Victims of 
Trafficking Not Benefiting from the Protection from Prosecution Provided by International Law? Journal of Human Rights Practice, 11, 2019, 
486–507 at 492-494.

189 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 66.

190 ดู Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to 
victims of trafficking (OSCE, 2013) 26, referring to Case of R v N, R v LE, EWCA Crim 189 (2012), paras. 13, 91 and 113

191 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.

192 ICAT คือการประชุมระดับนโยบายซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2017 ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติฉบับที่ 61/180 ประกอบด้วย 25 องค์กร 
อยู่ภายใต้การกํากับของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อตอบโต้การค้า
มนุษย์ 
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ในการพจิารณาระดบัของความรบัผดิในสถานการณด์งักลา่ว มเีหตผุลทีจ่ะสนันษิฐานวา่ยิง่ความเชือ่มโยงระหวา่ง
การกระทําความผิดและการค้ามนุษย์แข็งแกร่งเท่าใด ควรพิจารณาให้บุคคลนั้นมีความรับผิดน้อยลงเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้พิพากษาอาจใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่มีในการตอบโต้กับผูเ้สียหาย-
ผู้กระทําความผิด และกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึน้กับบุคคลบนพื้นฐานว่าบุคคลนั้น “ควรรู้ดีกว่านี้”193 ดังนั้น 
ผูป้ฏบิตังิานดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญารวมทัง้ผูพ้พิากษาจงึควรไดร้บัการฝ่กึอบรมใหมุ้ง่เนน้การพจิารณา
ถึงความรับผิดและตรวจสอบอคติของตนและข้อสันนิษฐานที่มีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ข้อเสนอแนะ 23: พิจารณาถึงการอำานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative) ให้ผู้กระทำาความผิดที่
เป็นผูเ้สียหายแทนการใช้ความยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน (retributive)

ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง มแีบบจําลองสําหรับทางเลือกอืน่นอกเหนือจากการตัดสนิวา่มคีวามผิดและการคุมขงั
สําหรับผู้ที่กระทําความผิดบางประเภท เป้าหมายในท่ีนี้คือการเสนอความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนท่ีความ
ยตุธิรรมเชงิแกแ้คน้ทดแทน และเพือ่หนัเหผูก้ระทําความผดิบางประเภทออกจากกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
ไปสูก่ารคุม้ครองและความช่วยเหลอืแทน แบบจําลองดงักลา่วไดน้ํามาประยกุตใ์ชโ้ดยประสบความสําเร็จในระดบั
หน่ึง โดยใช้แนวทางศาลฐานชมุชนเพือ่ลดการกําหนดโทษทางอาญาแกผู้่เสยีหายจากการคา้มนษุยใ์นการคา้มนษุย์
บางประเภท โดยเฉพาะในบริบทของการแสวงประโยชน์ทางเพศ (ดูกล่องข้อมูลที่ 11 ด้านล่าง) รัฐควรพิจารณา
ถงึขอบเขตทีศ่าลและกระบวนการของศาลสามารถปรบัเทยีบเพือ่สนบัสนนุผูเ้สยีหายมากกวา่ทีจ่ะลงโทษผูก้ระทํา
ความผิด

193 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, Vienna, 2020) 7.
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กล่องข้อมูลที่ 11: ศาลค้ามนุษย์ฐานชุมชนในสหรัฐอเมริกากล่องข้อมูลที่ 11: ศาลค้ามนุษย์ฐานชุมชนในสหรัฐอเมริกา

แบบจําลองศาลฐานชุมชนมักนําใช้กับบุคคลที่พบในอุตสาหกรรมทางเพศ โดยจะพิจารณาคดีท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณีและการเรร่อ่น และเสนอทางเลือกอืน่ ๆ  นอกจากการลงโทษทางอาญา 
และอาจช่วยคดัแยกและสนบัสนนุผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยด้์วย ชือ่ของศาลบางแหง่อาจใชค้ําวา่ 
“การค้ามนุษย์ทางเพศ (sex trafficking)” หรือ “การค้ามนุษย์ (human trafficking)” เช่น ศาล
แทรกแซงการค้าประเวณีและการค้ามนษุย ์(Chicago Prostitution and Trafficking Intervention 
Court) ในชิคาโก ศาลลดการแสวงประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์ (REducing Sexually 
Exploited and Trafficked; RESET) ในเทศมณฑ์ลแซคราเมนโต รฐัแคลิฟอรเ์นยี และศาลแทรกแซง
การค้ามนุษย์ (Human Trafficking Intervention Court; HTIC) ในเทศมณฑ์ลควีนส์ รัฐนิวยอร์ก194 
แม้ชื่อของศาลอื่น ๆ จะแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นแก้ไขความประพฤติและการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของผูท้ีอ่าจตกเปน็ผูเ้สยีหายมากกวา่ผูค้า้มนษุยท์ีถ่กูกลา่วหากต็าม ยกตวัอยา่ง เชน่ ศาล
เปลีย่นการกระทําเพือ่เปลีย่นนสิยั (Changing Actions to Change Habits; CATCH) ในเทศมณฑ์ล
แฟรงคลิน รัฐโอไฮโอ ศาลสําเร็จด้วยผลสัมฤทธิ์และความยืดหยุ่น (Succeeding Through 
Achievement and Resilience; STAR) ในเทศมณฑ์ลลอสแองเจลสิ รัฐแคลฟิอรเ์นยี และศาลเขา้
ถึงอิสรภาพผ่านการเสริมพลังตน (Reaching Independence through Self-Empowerment; 
RISE) ในเทศมณฑ์ลทาร์แรนท์ รัฐเท็กซัส

ศาลเช่นน้ีประกอบดว้ยผูพ้พิากษาและพนกังานอยัการทีไ่ดรั้บมอบหมายซ่ึงไดร้บัอนุญาตใหพ้จิารณา
วา่จําเลยมสีทิธไิดร้บัทางเลอืกอืน่นอกเหนอืจากการคมุขงัหรอืไม ่รวมทัง้มอบหมายทนายความฝ่า่ย
จําเลยและผูใ้ห้บริการเพือ่สนับสนุนจําเลย195 ศาลได้แสดงให้เห็นถึงความสําเรจ็ในการลดการกําหนด
ความผดิทางอาญาของผูค้นจากการกอ่อาชญากรรมบางประเภท ซ่ึงรวมถงึผูท้ีอ่าจถกูคา้มนษุยด์ว้ย 
อย่างไรก็ตาม ศาลดังกล่าวมีข้อจํากัดหลายประการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จาก
การลงโทษ

194 Teresa C. Kulig & Leah C. Butler (2019) From “Whores” to “Victims”: The Rise and Status of Sex Trafficking Courts, 
Victims & Offenders, 14:3, 299-321 at 309.

195 Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims, International Women’s 
Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 29 
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ศาลเหลา่นีถ้กูวพิากษวิ์จารณว์า่ทําใหเ้กดิความสบัสนระหวา่งงานคา้บรกิารทางเพศกบัการคา้มนษุย ์
และระหว่างผู้ค้าบริการทางเพศกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผูถ้กูคา้มนษุยเ์พือ่แสวงประโยชนใ์นรปูแบบทีไ่มเ่กีย่วกบัทางเพศ (non-sexual forms) ใน
บางกรณี จะใช้เฉพาะกับเพศหญิงเท่านั้น ไม่ใช่เพศชาย หรือเฉพาะผู้เยาว์ ไม่ใช่ผู้ใหญ่ เป็นการ
เปิดโปงความเข้าใจท่ีไม่เพียงพอเกี่ยวกับการดําเนินการของ “วิธีการ” ท่ีผู้ค้ามนุษย์ใช้เพ่ือทําลาย
ความยินยอมและเจตจํานงเสรีของผู้เสียหาย196 นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลว่าในบางกรณี แนวทาง
ปฏิบตัดิงักลา่วเปน็การบบีบงัคบั โดยท่ีผูค้นท่ีมสีว่นในอตุสาหกรรมทางเพศไดร้บัการเสนอทางเลอืก
ว่าจะถูกดําเนินคดี หรือจะตกลงเข้าร่วมในโครงการบริการ ซึง่บางส่วนจัดทําโดยหรือเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มศาสนา197 แนวทางบีบบังคับเพื่อความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่เป็นไปตามหลักการไม่ลงโทษ
ซึ่งไม่ควรมีเงือ่นไข ผู้เสียหายไม่ควรถูกข่มขู่ว่าจะถูกพิพากษาลงโทษมาตัง้แต่แรก นอกจากนี้ ศาล
เหล่านี้อาจกีดกันผู้ที่มีความผิดมาก่อน เป็นการตอกยํ้าความแตกแยกระหว่าง “ผู้กระทําผิด” กับ 
“ผูบ้ริสทุธิ”์ ในแบบที ่“การเรยีกรอ้งใหมี้การยกเวน้มกัไมใ่หค้วามสําคญักับหนว่ยงานในระดับปจัเจก 
เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่ว่าบุคคลนั้นถูกบังคับ หรือถูกหลอกให้กระทํากิจกรรมผิดกฎหมาย198 ดัง
นั้น ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้เสียหาย “ในอุดมคติ” และ “ควรได้รับความช่วยเหลือ” จึงปรากฏขึ้น
อีกครั้งเพื่อท้าทายการนําหลักการไม่ลงโทษไปปฏิบัติ

196 Christine Anchan, “Protecting the imperfect victim: expanding ‘safe harbours’ to adult victims of sex trafficking” 
William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 123-125; Dempsey, 
Michelle Madden, Decriminalizing Victims of Sex Trafficking, American Criminal Law Review, 2015, Vol 52:207, 223-224

197 Teresa C. Kulig & Leah C. Butler (2019) From “Whores” to “Victims”: The Rise and Status of Sex Trafficking Courts, 
Victims & Offenders, 14:3, 299-321 at 305.

198 Sabrina Balgamwalla, Trafficking in Narratives: Conceptualizing and Recasting Victims, Offenders, and Rescuers in 
the War on Human Trafficking, Denver Law Review Vol 94:1, January 2016, 28



131 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสําคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองเด็กที่ก่ออาชญากรรมในบริบทของการถูกค้า
มนษุย ์โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีถ่กูคา้มนษุยไ์ปเขา้รว่มการขดักนัดว้ยอาวธุและการกอ่การรา้ยท่ีเสีย่งตอ่การ
ถูกลงโทษอย่างยิ่ง มติคณะมนตรีความมั่นคง (Security Council Resolution) ฉบับที่ 2388 (2017) เรียกร้อง
ใหป้ระเทศสมาชิกไมล่งโทษเด็กทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์มตฉิบบัที่ 2427 (2018) กลา่วถงึการปฏิบัติ
ต่อเด็กที่เก่ียวข้องกับกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ รวมถึงผู้ท่ีกระทําการก่อการร้าย และเรียกร้องให้มีการวาง
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังแนะนําให้ใช้
มาตรการทีไ่ม่เกีย่วกับการพิจารณาคดีเพือ่มุง่เน้นไปทีก่ารฟ้�นฟแูละการคืนสูส่งัคมของเด็กเปน็ทางเลือกแทนการ
ดําเนินคดี และความจําเป็นของกระบวนการอันชอบธรรม (due process) สําหรับเด็กทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกอง
กําลังและกลุ่มติดอาวุธ หลักการไม่ลงโทษมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการอันชอบธรรมในส่วนนี้199

ข้อเสนอแนะ 24: คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการลงโทษทางร่างกายหรือโทษประหารชีวิต

บางประเทศกําหนดโทษทางร่างกาย เช่น การเฆีย่นและการโบยสําหรับความผิดบางประเภท รวมถึงความผิดที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจกระทําอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ ในบางสถานที่ อาจรวมถึงการละเมิด
กฎหมายการเข้าเมือง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจเสีย่งต่อการถูกลงโทษประหารชีวิตสําหรับความผิดที่พวก
เขาถูกค้ามนุษย์ไปเพื่อกระทํา อันที่จริง ขณะที่เขียนรายงานการศึกษานี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กําลังรอ 
การประหารชีวิตสําหรับความผิดทีพ่วกเขากระทําอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ (ดูกล่องข้อมูลที ่5)

กรณีที่มีการกําหนดโทษประหารชีวิตภายหลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม นับว่ามีการละเมิดทั้งสิทธิในการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (ข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights; ICCPR) และสิทธิในการมีชีวิต (ข้อ 6 ของ ICCPR; 
ข้อ 20 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration))200 ที่สําคัญ ในกรณี
ของเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อ 37 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child ; 
CRC) ระบุว่า “ทัง้โทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสทีจ่ะได้รับการปล่อยตัวต้องไม่ถูกกําหนด
ให้เป็นบทลงโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยบุคคลอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี” การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนเหล่านี้มีความสําคัญต่อรัฐในการจัดการคดีที่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ถูกตัดสินว่ามีความผิดร้ายแรง

การกําหนดโทษประหารชีวติลดทอนความสามารถด้านความยตุธิรรมทางอาญาของรฐัในการตอ่ตา้นการคา้มนษุย์
หลายด้านด้วยกัน ประการแรก ความหวาดกลัวต่อโทษนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้เสียหายแสวงหาการสนับสนุนและคัด
แยกตนเองและผู้ค้ามนุษย์ต่อเจ้าหน้าที่ ประการทีส่อง มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้ามนุษย์ เนื่องจากพยานหลักฐาน
ในการเอาผดิคนเหลา่น้ีถูกกําจัดไปอยา่งส้ินเชงิ  ประการทีส่าม โทษนีขั้ดขวางโอกาสในการใหค้วามชว่ยเหลือทาง
กฎหมายซึง่กันและกัน การส่งผูร้้ายข้ามแดน และรูปแบบอืน่ๆ ของความร่วมมือระหว่างประเทศทีอ่าจจําเป็นตอ่
การรับมือกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างประสบผลสําเร็จ ประการที่สี ่โทษนี้เป็นอุปสรรคสําหรับองค์กรระหว่าง
ประเทศและรฐัผูบ้รจิาคท่ีทํางานเพือ่ชว่ยเหลอืรฐัในการเสรมิสรา้งระบบยตุธิรรมทางอาญา และอาจทําใหอ้งคก์ร

199 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) paragraph 39.

200 โทษประหารชีวิตถูกสั่งห้ามให้รัฐภาคีของพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อการกําจัดการประหาร
ชีวิต (Second Option Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; (ICCPR), Aiming at the Abolition of the Death 
Penalty) ซึ่งได้รับการรับรองในปี 1989 ทั้งนี้ ในภูมิภาคอาเซียน มีเพียงฟิลิปปินส์ที่เป็นภาคีของสนธิสัญญาฉบับนี้ 
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หรอืรฐัเหล่าน้ันลดหรอืเพกิถอนการสนับสนนุ201 ในกรณีทีมี่การลงโทษทางร่างกายและโทษประหารชวีติกบัผูเ้สยี
หายจากการค้ามนุษย์ รัฐควรมีความโปร่งใสว่าได้มีการพิจารณาหลักการไม่ลงโทษหรือไม่และอย่างไร และเหตุ
ใดจึงไม่นําหลักการดังกล่าวไปใช้

3.6 การเยียวยาหลังถูกพิพากษาว่ามีความผิด

ข้อเสนอแนะ 25: สำารวจโอกาสเชิงกฎหมายเพื่อลบประวัติอาชญากรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในกรณีที่วิธีการป้องกันตลอดทั้งระบบยุติธรรมทางอาญาล้มเหลวในการคุ้มครองผู้ถูกค้ามนุษย์จากการลงโทษ 
อาจเปน็ไปไดท้ีจ่ะสง่ผลใหพ้วกเขาถูกตดัสนิวา่มคีวามผดิ ถูกคมุขงั เกดิบาดแผลทางจติใจซ้ํา และเปน็อนัตรายตอ่
การฟ้�นตัวและการกลับคืนสู่สังคม202 แม้แต่การตัดสินลงโทษในความผิดเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบระยะ
ยาวต่อผูเ้สยีหายได ้ทัง้นี ้แมจ้ะรบัโทษครบตามกําหนดไปนานแลว้ แตป่ระวตัอิาชญากรรมสามารถยงัคงขดัขวาง
ความสามารถของบุคคลในการเขา้ถึงการศึกษา การจ้างงาน ทีอ่ยูอ่าศัย การกูเ้งิน การตรวจลงตราเพือ่ย้ายถ่ินฐาน
และรบัการคุม้ครอง ประกนัสงัคม ใบอนญุาตตา่ง ๆ  แมก้ระทัง่สทิธใินการเล้ียงดบูตุรของตน203  ดังนัน้ การกําจดั
ประวัติอาชญากรรมของผู้เสียหายอาจเป็นส่วนสําคัญในการหลีกเลีย่งผลเชิงลบระยะยาวที่จะตามมา204

ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง มีการออกกฎหมายเพื่อเพิกถอนประวัติอาชญากรรมของผู้เสียหาย (ยกเลิกคําตัดสิน
ว่ามีความผิด) ลบออก (ยังคงมีความผิด แต่ลบความผิดออกจากประวัติอาชญากรรมของผู้เสียหาย) หรือปิดผนึก 
(ยังคงมีความผิด แต่ต้องมีคําสั่งศาลเพื่อขอดูประวัติ)205 สําหรับผู้เสียหายจํานวนมาก ผลของการเพิกถอน ลบ 
หรือปิดผนึกประวัติอาชญากรรมคือการที่พวกเขาเป็นอิสระจากการตีตราโดยความผิดในอดีตที่จํากัดโอกาสใน
ชีวิตหลังถูกค้ามนุษย์

แม้วา่กฎหมายดงักลา่วจะเปน็การชดเชยเยยีวยาทีส่ําคญัสําหรบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยใ์หส้ามารถดําเนนิชวีติ
ตอ่ไปได้ ทว่ายงัไม่เพยีงพอทีจ่ะดํารงไวซ้ึง่หลักการไม่ลงโทษในทางปฏิบตั ิเนือ่งจากอาจเกิดความเสียหายขึน้แล้ว
จากการจับกุม ดําเนินคดี และตัดสินว่ามีความผิด อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความผิดอาจช่วยฟ้�นฟูศรัทธาใน
ระบบยุติธรรมทางอาญาที่ก่อนหน้านี้ปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนอาชญากร206 ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับการชดเชย
เยยีวยาทีมี่ประสิทธภิาพและบังคบัใชไ้ดห้ากมีการละเมิดสทิธขิองพวกเขาทัง้ในกฎหมายระหว่างประเทศและโดย

201 UNODC Toolkit for mainstreaming human rights and gender equality into criminal justice interventions to address trafficking in 
persons and smuggling of migrants (UNODC, 2021) p.75 

202 Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo, 6 June 2012, UN Doc. 
A/HRC/20/18, [7]

203 ดูตัวอย่าง เช่น 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 48; Clearing the Slate: seeking effective 
remedies for criminalized trafficking victims, International Women’s Human Rights Clinic (IWHRC) at the City University of New York School 
of Law, May 2015, 15-16, 21-25; Christine Anchan, “Protecting the imperfect victim: expanding ‘safe harbours’ to adult victims of sex 
trafficking” William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, Vol 23 (2016-2017) November 2016, 127-128; Non-Criminalization 
Practice Guide (Warnath Group, Washington DC, 2021) 

204 Interagency Coordination Group against Trafficking in Persons, Non-punishment of victims of trafficking (ICAT, Issue Brief 8/2020) 4

205 ดูตัวอย่าง เช่น  Post-Conviction Advocacy for Survivors of Human Trafficking: A Guide for Attorneys (American Bar Association, 2016) 
p.9

206 Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims, International Women’s Human Rights Clinic 
(IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 26-27
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อาศัยอํานาจตามข้อ 5 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐควรพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้สามารถ
เพิกถอน ลบ หรือปิดผนึกคําตัดสินว่ามีความผิดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือระบุกฎหมายที่มีอยู่และ
ปรับปรุงการนําไปดําเนินการในทางปฏิบัติ

กล่องข้อมลูที ่12: ข้อเสนอแนะการปฏบิตัทิีดี่สำาหรับกฎหมายเพิกถอนคำาชีข้าด (vacatur 
laws)

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกานําไปสู่ข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสาํหรับกฎหมายเพิกถอนคาํ
ชีข้าด รวมถงึข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี ้207

กฎหมายเพิิกถอนคำำาชี้้�ขาดคำวร...

ใช้นิยามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แบบกว้าง

นําไปใช้กับคําพิพากษาว่ามีความผิดในการกระ
ทําผิดหลายประเภท 

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
เพื่อคุ้มครองตัวตนของผู้เสียหาย 

ส่งผลให้เกิดการลบคําพิพากษาว่ามีความผิด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองรับดุลยพินิจในชั้นศาลให้มีการดําเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อเพิกถอนคําพิพากษาว่ามีความผิด 

ให้ทุนสนับสนุนทางกฎหมายสําหรับผู้เสียหายที่
ต้องการเพิกถอนคําพิพากษาว่ามีความผิด

กฎหมายเพิิกถอนคำำาชี้้�ขาด 
ไม่คำวร…

กําหนดให้มีการพิสูจน์พยาน
หลักฐานสนับสนุนการตกเป็นผู้

เสียหาย

ตัง้อยู่บนเงื่อนไขว่าต้องให้ความ
ร่วมมือกับฝ่่ายบังคับใช้กฎหมาย 

ไม่กําหนดข้อจํากัดด้านเวลาใน
การร้องขอให้เพิกถอนคํา
พิพากษาว่ามีความผิด

207 Clearing the Slate: seeking effective remedies for criminalized trafficking victims, International Women’s Human Rights Clinic 
(IWHRC) at the City University of New York School of Law, May 2015, 31-32



1343. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ 26: ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญในการลบประวัติความผิด

เพือ่เพกิถอนประวตัคิวามผดิ ผูเ้สยีหายตอ้งยืน่คํารอ้งตอ่ศาลเพ่ือขอใหล้บคําพพิากษาวา่มคีวามผดิ และหากสําเรจ็ 
ศาลจะยอมรับว่าคําพิพากษาน้ันเกิดจากความผิดพลาดและกลับคําพิพากษา (reverse the conviction)208  
แต่ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง ผลของการกลับคําพิพากษานี้อาจเป็นการให้สิทธิผู้เสียหายระบุว่าตนไม่ได้ถูกตั้ง
ข้อหาหรือตัดสินว่ามีความผิด ขณะที่ในรัฐอื่น ๆ  อาจมีการลบข้อหาออกจากประวัติของผู้เสียหาย แต่ยังคงเหลือ 
คําพิพากษาว่ามีความผิดเอาไว้209 

มขีอ้จํากัดในการออกกฎหมายเพิกถอนคําชีข้าด เนือ่งจากบางส่วนอาจนําไปใชก้บับางความผิดเท่านัน้ (เชน่ ความ
ผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี) และไม่ใช้กับอาชญากรรมอื่นๆ ท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจกระทําอันเป็นผล 
มาจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น จึงอาจกีดกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่แสวงประโยชน์ในรูปแบบทีไ่ม่เกี่ยวข้อง
กับเพศไปด้วยทัง้หมด อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ศาลสามารถตีความกฎหมายเพิกถอนคําชี้ขาดแบบกว้าง ๆ ได้210 
ภาระในการพิสจูนว์า่คําพพิากษาความผดิมคีวามผิดพลาดเปน็ของผูเ้สยีหาย ซ่ึงตอ้งพสิจูนว์า่คําพพิากษานัน้เปน็
ผลจากการถกูคา้มนษุย์211 เมือ่คํานงึถงึความทา้ทายและโอกาสเหลา่นี ้ผูป้ฏบิตังิานดา้นกระบวนการยตุธิรรมทาง
อาญาควรทําความคุ้นเคยกับทางเลือกทางกฎหมาย สถานการณ์ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิใช้ตัวเลือก
เหลา่น้ี และกระบวนการในการดําเนินการตามทางเลือกนี ้ผู้มสีว่นได้สว่นเสียในการต่อตา้นการค้ามนุษยค์วรระบุ
และจัดการกับอปุสรรคทางกฎหมายและกระบวนการ รวมท้ังอุปสรรคอืน่ ๆ  ท่ีผู้เสียหายต้องเผชิญในการเพิกถอน
หรอืลบประวตัอิาชญากรรมของตน ควรมีการจัดสรรเงนิทุนทีเ่พยีงพอสําหรบัศาลเพือ่ให้สามารถใชก้ฎหมายเพกิ
ถอนคําชี้ขาดได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดภาระท่ีไม่จําเป็นของผู้เสียหาย212 นอกจากนี้ 
ควรพจิารณาถงึการขจดัอปุสรรคทีผู่เ้สียหายบางคนอาจพบในการเขา้ถงึการเยยีวยา รวมถึงการตรวจสอบให้แนใ่จ
ว่าการเยียวยาภายหลังการตัดสินลงโทษนั้นเป็นมิตรกับเด็กและเข้าถึงได้สําหรับเด็กและเยาวชน และครอบคลุม
ความพิการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาที่
มีประสิทธิภาพ

208 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 50.

209 Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

210 ดูตัวอย่าง ในคดี New York v. G.M. 32 Misc. 3d 274 (Criminal Court of the City of New York, Queens County, Apr. 29, 2011) ศาลเพิกถอน
ข้อกล่าวหาว่าบุกรุกและครอบครองสารที่ต้องควบคุม (controlled substance) พร้อมกับข้อกล่าวหาว่าค้าประเวณี โดยตัดสินว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นผลของ
การถูกค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน และกฎหมายอนุญาตให้ศาลสั่งให้มีการกระทําอื่น ๆ ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้น โดยมีการกล่าวถึงคดีนี้ใน Human Trafficking 
Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

211 Human Trafficking Issue Brief: Vacating Convictions (Polaris, 2015) 1

212 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) paragraph 50.
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กล่องข้อมูล 13: กฎหมายเพิกถอนคำาชี้ขาดเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กล่องข้อมูล 13: กฎหมายเพิกถอนคำาชีข้าดเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ถูกลงโทษทางอาญาที่ถูกลงโทษทางอาญา

ในปี 2016 เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐฯ ประจําสํานักงานติดตามและต่อต้าน
การค้ามนษุย ์(Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) แหง่กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แสดงความเห็นตอ่โครงการซีเอน็เอ็นฟรีดอม (CNN Freedom) 
ว่าด้วยคุณค่าของกฎหมายเพิกถอนคําชี้ขาดว่า 

แม้ความพยายามของรัฐบาลจะไม่มีวันแก้ไขบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากการค้ามนุษย์ได้
ทัง้หมด แต่เราสามารถเริม่ตน้ดว้ยการปรบัปรงุกฎหมายและนโยบายของเรา เพือ่ใหแ้นใ่จ
ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนินคดีในอาชญากรรมที่พวกเขาถูกบังคับให้
กระทําตั้งแต่แรก หากพวกเขาถูกดําเนินคดีและถูกตัดสินว่ามีความผิด เราต้องมีระบบใน
การเพิกถอนหรือลบประวัติอาชญากรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปี 2010 
นิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกท่ีผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์เพิกถอน
คําตัดสินว่ามีความผิดจากการค้าประเวณีได้  ต่อมาในปี 2013 กฎหมายของฟลอริดา
ทําได้มากกว่านั้น โดยการกําหนดให้มีการลบ “คําพิพากษาว่ามีความผิดใดๆ ในความผิด
ทีก่ระทําในขณะท่ี . . เป็นผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย”์ กฎหมายเพิกถอนคําชีข้าดไม่เพียง
เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แก้ไขความอยุติธรรมในอดีต แต่ยังช่วยพวกเขา
สร้างชีวิตใหม่อีกด้วย213

213 Susan Coppedge, “Stop criminalizing the victims”, CNN Freedom Project 17 March 2016 available at: 
https://edition.cnn.com/2016/03/17/opinions/coppedge-freedom-project-new-lives/index.html 
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1: ความผิดที่ผู้เสียหายค้ามนุษย์ได้รับโทษทางอาญา

ภาคผนวกนี้เสนอรายการเปิดของตัวอย่างการกระทําความผิดที่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ถูกลงโทษ214 

ความผิดฐานเข้าเมืองและความผิดเกีย่วกับเอกสาร 

ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงท่ีจะกําหนดให้การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (irregular migration) มีโทษทางอาญา 
และดําเนินคดีกับผู้ย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกตินั้น ผู้ถูกค้ามนุษย์กลับต้องรับโทษทางอาญาไปด้วยเช่นเดียวกัน215 
ความผิดที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกดําเนินคดีอาจรวมถึงการออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การพํานักอย่างผิดกฎหมาย การปลอมหรือแปลงเอกสาร การครอบครองหรือการ
ใช้เอกสารปลอมแปลง และความผิดท่ีเกี่ยวข้อง

อ่ืน ๆ ทั้งน้ี มีการระบุว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมาย
การย้ายถิ่นฐานมีความปะปนกัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงที่ผู้ถูกค้ามนุษย์จะถูกคัดแยกและเนรเทศในฐานะ
ผู้ย้ายถิ่นฐานแบบผิดปกติ ตามท่ีงานวิจัยปี 2021 ระบุว่า:

กฎหมายอาญาภายในประเที่ศและกฎหมายต่อต�านการคั�ามนุษย์ในประเที่ศภาคัี
สมาชิกอาเซียนมีคัวามแตกต่างกันอย่างมาก ขอบเขตของการคั�ามนุษย์นั�นไม่ชัดเจน 
โดยมกีฎหมายระดับชาติบางฉบับที่ำาให�เส�นแบ่งระหว่างการคั�ามนุษยก์บัการลักลอบ
ขนย�ายคันต่างด�าวไม่ชัดเจน ดังนั�น การดำาเนินการต่อต�านการคั�ามนุษย์จึงมักผูู้กติด
และอยู่ภายใต�กฎหมายด�านการย�ายถิ�นฐาน โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในประเที่ศผูู้�รับ216

ข้อนี้ปรากฏในภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน  เช่น ผู้ย้ายถ่ินฐานชาวไนจีเรียท่ีทํางานบริการทางเพศในยุโรป 

214 ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์แนะนําให้รัฐ “ยอมรับรายการความผิดปลายเปิดและแบบเปิดที่มักจะเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ ซึ่งควรนําไปเผยแพร่และรวมอยู่ในการฝ่ึกอบรมและในแนวปฏิบัติที่มีการตีพิมพ์สําหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด และทุกคนที่อาจได้พบกับผู้ถูก
ค้ามนุษย์” ดู 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), para. 54(c).

215 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.

216 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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ถูกตีตราว่าเป็น “ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” หรือ “อาชญากร” หรือ “ผู้ย้ายถ่ินฐานที่ไม่มีเอกสารถูกต้อง 
(undocumented migrant)” ในประเทศปลายทางและเมื่อกลับมายังไนจีเรีย ความจริงข้อน้ีสะท้อนถึงความ
ตึงเครียดระหว่างแรงผลักดันทางมนุษยธรรมให้ช่วยเหลือผู้เสียหาย และความต้ังใจที่จะลงโทษเพื่อปราบปราม 
“ผู้ย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจ” ที่ละเมิดกฎหมายการเข้าเมืองไปพร้อมกัน หากเป็นแบบแรก บุคคลนั้นอาจได้รับ
การคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายหากกล่าวหาผู้ค้ามนุษย์ และ “ถูกส่งตัวกลับ” ประเทศภูมิลําเนา ขณะที่ในแบบ 
ที่สอง บุคคลนั้นจะถูก “เนรเทศ” แม้ว่าสําหรับเจ้าตัวแล้ว จะแทบสัมผัสถึงความแตกต่างไม่ได้เลยก็ตาม217 

นอกจากนีย้งัอาจมคีวามเสีย่งท่ีผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะถกูดําเนนิคดเีนือ่งจากการมสีว่นรว่มในการแตง่งาน
ปลอม (sham marriage) เพื่อให้เอื้อต่อการย้ายถิ่นฐานแบบผิดปกติ ตัวอย่างเช่น มีหลายกรณีในยุโรปที่คน  
(มักจะเป็นผู้หญิง) ถูกบังคับ ลักพาตัว หรือหรือส่งตัวไป จากนั้นถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ถือสัญชาติทีส่ามเพื่อจุด
ประสงค์ในการยื่นขอสถานะพํานักในสหภาพยุโรป ผู้ค้ามนุษย์จะได้รับเงินสําหรับการเตรียมการนี้ มีรายงานว่า 
ผูห้ญิงหลายคนท่ียนิยอมเข้ารว่มในการดําเนนิการดงักลา่วมคีวามพกิารทางจติใจ ตกเปน็ผูเ้สยีหายจากการทารณุ
ทางเพศและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด218  

ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี

ในประเทศทีก่ําหนดใหก้ารคา้ประเวณมีคีวามผดิทางอาญา ผู้เสียหายจากการคา้มนษุยอ์าจถกูดําเนนิคดใีนกจิกรรม
ต่างๆ เช่น การชักชวนและเดินรบกวนบุคคลเพือ่ค้าประเวณี (solicitation and loitering)219 ในประเทศที่มีการ
ควบคุมการค้าประเวณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกลงโทษเนื่องจากดําเนินการนอกเหนือข้อกําหนด220 
การนําการเข้าร่วมโดยไม่บังคับในการค้าประเวณีมาปะปนกับการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศส่งผลให้
เกิดความสับสนอย่างมากว่าผู้ใดเป็นและไม่เป็นผู้เสียหาย221 GAATW เสนอตัวอย่างของการค้ามนุษย์เพื่อ 
การแสวงประโยชน์ทางเพศที่เปิดเผยโดยองค์กรผูใ้ห้บริการทางเพศ (แอฟริกาใต้) และอีกหลายกรณีจากอินเดีย
ที่หญิงสาวถูกนําตัวไปที่ซ่องโสเภณี และองค์กรผู้ให้บริการทางเพศสามารถคัดแยกได้ว่าพวกเขามาจากการค้า
มนษุย์222 มกีารรายงานสถานการณเ์ดยีวกนัในยโุรป ซ่ึงผูค้า้บรกิารทางเพศทีเ่ปน็ชาวตา่งชาตไิดร้บัผลกระทบเปน็
พิเศษ223  

ความกังวลเกี่ยวกับการใช้พิธีสารการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดในลักษณะที่แบ่งแยก “ผู้เสียหายที่บริสุทธิ์” และ  
“ผู้อพยพที่มีความผิด” อย่างคร่าวๆ ได้แทรกซึมวาทกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การปฏบิตั ิ“การบกุคน้และชว่ยเหลอื” ท่ีดําเนนิการภายใตข้อ้อา้งวา่เพือ่ “ชว่ยเหลอืผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย”์ 
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสถานประกอบการ ซ่ึงถูกละเมิด

217 Sine Plambech, “Between “Victims” and “Criminals”: Rescue, Deportation, and Everyday Violence among Nigerian Migrants, Social 
Politics. Vol. 24. No. 3, 2014, 382-402 at 384-385.

218 ดูตัวอย่างในสหราชอาณาจักร Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices 
(Anti-Slavery International, 2014) 64, 72-73

219 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.

220 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 7.

221 ดูตัวอย่าง เช่น Parmanand, Sharmila (2021). Salvation as violence: anti-trafficking and the rehabilitation of rescued Filipino women 
into moral subjects. Journal of International Women’s Studies, 22(2), 78-91

222 Borislav Gerasimov, speaking at ISRSE webinar on ‘Sex Work, Migration, Exploitation and Trafficking in Europe’, 17 May 2021.

223 From vulnerability to resilience: sex workers organising to end exploitation (International Committee on the Rights of Sex Workers 
in Europe, May 2021) 8
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สิทธิโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้อื่นที่ดําเนินการบุกค้นนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้เสียหายจาก 
การคา้มนษุยเ์ทา่นัน้ แมว้า่จะมีความคบืหนา้อยา่งมากในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารและความ
ซับซ้อนของความยินยอมในสถานการณ์การค้ามนุษย์ การใช้กรอบการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทางที่ผิดยังคง 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางเพศ224 ผลลัพธ์อย่างหนึ่ง
ของข้อแตกต่างเล็กน้อยท่ีไม่เพียงพอในประเด็นเหล่านี้ก็คือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์
ทางเพศอาจถูกลงโทษทางอาญาเนื่องจากมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ี 
ผู้ค้ามนุษย์ใช้วิธีการท่ีไม่โจ่งแจ้งนักเพื่อส่งตัวและทําให้พวกเขาต้องอยู่ในที่นั้น ในบางกรณี ยังมีการดําเนินคด ี
กับผูเ้ยาว์ในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีด้วยเช่นกัน

กรณีศึกษา: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กซึ่งถูกจับในข้อหาค้าประเวณี

“ฉันอายุ 13 ปีและอยู่บนถนนของเมืองวอชิงตัน ดีซี ผู้ค้ามนุษย์ให้เด็กสาววัยรุ่นอายุ 16 ปี
อีกคนแสดงให้ฉันดูว่าต้องทําอย่างไรเมื่อผู้ชายจอดรถเพื่อซื้อฉัน มันเป็นคืนที่สามที่พวกเขา
ขายฉันในเมืองไม่กี่ช่วงตึกจากทําเนียบขาว ฉันหนาว หิว และไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร จากนัน้
ตํารวจก็ปรากฏตัวขึ้น” […] “มีรถตํารวจอยู่เต็มไปหมดและเจ้าหน้าที่ห้ารายเริม่ถามคําถาม
ฉนั ฉนัรูสึ้กกลวัและพยายามโกหกเจา้หนา้ทีต่ํารวจหญงิและบอกวา่ฉันอาย ุ18 ป ีมกีฎเกณฑ์์
มากมายเมือ่ทา่นถูกคา้ประเวณแีละโกหกเรือ่งอายขุองทา่น การละเมดิกฎอาจทําใหโ้ดนทบุตี
หรือแย่กว่านั้น ตอนเป็นเด็ก ฉันคิดว่าการจับกุมเป็นทางเลือกทีเ่ลวร้ายน้อยกว่า” […] “ฉัน
ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีส่ถานีตํารวจ พวกเขาถามฉันซํ้าแล้วซํ้าเล่าเกีย่วกับผู้ค้ามนุษย์ ฉันกลัว
จนพูดไม่ออก ตํารวจจับกมุฉนัในข้อหาค้าประเวณีและส่งตัวฉันไปสถานกักกนั มนัน่าอบัอาย 
เด็กผูห้ญิงคนอืน่ๆ ทัง้หมดอยูท่ีน่ัน่เพราะเรือ่งเล็กน้อย เชน่ หนีเรยีน ขณะทีฉั่นถูกจับในข้อหา
ค้าประเวณี” […] “ผู้พิพากษาไม่แม้แต่จะมองฉันตอนที่ตัดสินใจว่าควรส่งตัวฉันไปสถานคุม
ขัง ฉันอยากจะถามเธอว่าทําไมถึงเป็นฉันที่โดนขังไว้ ในเมื่อผู้ชายที่โตแล้วพวกนั้นที่มีเพศ
สัมพันธ์กับเด็กเดินอยู่ข้างนอกได้อย่างอิสระ225

สมมติฐานทางเพศมีบทบาทในการปฏบัิตติอ่ผูเ้สยีหายเสมือนเปน็ผู้กระทําความผิด ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้หญงิถูกตัดสิน
บนพื้นฐานของความคาดหวังว่าการเป็นเด็กผู้หญิงหรือผูห้ญิงที ่“ดี” หรือ “ไม่ดี” มีหมายความว่าอย่างไร ผูเ้สีย

224 ดูตัวอย่างใน Hit and Run: The impact of anti-trafficking policy and practice on Sex Worker’s Human Rights in Thailand (RATS-W Team, 
Empower, 2012).

225 Ashley Lowe ซึ่งมีการกล่าวถึงใน ‘An Arrested Childhood: Ashley Lowe’s Journey as an incarcerated child sex trafficking victim’, โดย 
Andrea Powell, Co-Founder and Executive Director, Karana Rising with Ashley Lowe, Survivor Leader and Advocacy Director, Karana Rising, 
https://www.dressember.org/blog/ashleylowejourney 
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หายจากการคา้มนษุยจ์ากการแสวงประโยชน์ทางเพศโดยเฉพาะผูห้ญงิอาจถกูจับกุมอนัเนื่องมาจากมมุมองแบบ
ชายเป็นใหญ่ (paternalistic) ว่าการจับกุมและคุมขังเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย226 พลวัตทาง
เพศนี้อาจส่งผลให้ผู้เสียหายเพศชายได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมากกว่าที่จะเป็นผู้เสียหาย 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้เสียหายชายจากการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ อาจมีการสันนิษฐานว่า
เด็กผู้ชายไม่ใช่ผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ทางเพศเพราะเด็กผู้ชาย “ต้องการมีเพศสัมพันธ์”227

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การใช้ยาเสพติด: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ค้ามนุษย์เห็นว่า
พวกเขาเป็นเป้าหมายเพราะมีภาวะเสพติด (dependency) อยู่แล้ว หรือสร้างภาวะเสพติดนั้นขึ้นโดยใช้เป็นวิธี
การในการควบคุม ในกรณีท่ีไม่มีความเข้าใจในพลวัตเหล่านี้ ผู้เสียหายอาจเสี่ยงต่อการถูกกําหนดให้มีความผิด
ทางอาญาจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งในหลายประเทศรวมถึงในภูมิภาคอาเซียน คําพิพากษาลงโทษอาจรุนแรงมาก

การเพาะปลูกยาเสพติด: ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยเ์พือ่การเพาะปลกูยาเสพตดิได้รับโทษทางอาญาในเขตอํานาจ
ศาลบางแห่ง แมจ้ะไดร้บัการคดัแยกวา่เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ผลทีต่ามมาคอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์
เพื่อการเพาะปลูกยาเสพติดถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะที่ผู้ค้ามนุษย์ไม่ถูกดําเนินคดีใน
ข้อหาค้ามนุษย์เพื่อการเพาะปลูกยาเสพติด228 

226 Sabrina Balgamwalla, Trafficking in Narratives: Conceptualizing and Recasting Victims, Offenders, and Rescuers in the War on 
Human Trafficking, Denver Law Review Vol 94:1, January 2016, 33-34

227 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021. บันทึกผู้เขียน

228 ดูตัวอย่างใน Dr Patrick Burland, Villains not Victims? An Examination of the Punishment of Vietnamese Nationals Trafficked for 
Cannabis Cultivation in the United Kingdom, 2016.
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กรณีศึกษา: การกำาหนดความผิดทางอาญากับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด

ซอน วาน ชิง (Son Van Trinh) (วัย 39 ปี) และครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงิน
และใช้ชีวิตอย่างอัตคัดขัดสน เขาตัดสินใจร่วมกับครอบครัวอย่างยากลําบากว่าจะออกจาก
เวียดนามบ้านเกิดไปหางานทําและหาทางจุนเจือครอบครัว เขาจ่ายเงิน 25,000 ปอนด์ 
เพื่อข้ึนหลังรถบรรทุกลักลอบผ่านเชชเนียเข้าสู่ฝ่รั่งเศสก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร 
เขาถกูนาํตวัไปทีบ้่านหลงัใหญแ่หง่หนึง่ในแลงคาเชยีร ์และมีคนบอกว่าจะต้องดแูลตน้ไม ้319 
ตน้ เขาไดร้บัเพยีงฟกูหนึง่ผนืบนพืน้ไวส้ําหรบันอนและสว่นแบง่อาหารจํานวนหนึง่ เมือ่ตํารวจ
บกุคน้บ้านหลงันัน้ เขาถกูพบอยูด้่านใน ทัง้หวาดกลัวและสบัสนดว้ยไมรู่ว่้าตนอยูป่ระเทศใด 
เขาถูกตั้งข้อหากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกตัดสินจําคุก 16 เดือน  ผู้พิพากษา
กลา่วเมือ่อ่านคําพิพากษาว่า “ท่านอาจมีสว่นเกีย่วข้องเพราะแรงกดดันและการบังคบัขูเ่ขญ็  
แต่คงไม่ผิดที่จะบอกว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการแสวง
ประโยชน์”

แหลง่ทีม่า: สว่นหนึง่จาก Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory 

Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 2014) 29 อา้งองิถงึขา่วหนงัสอืพมิพ ์Lancashire 

Evening Post, 18th December 2013, Cannabis Farmer gets Locked Up after Bust. แหล่งทีม่า; http://

www.lep.co.uk/news/local/cannabis-farmer-gets-locked-up-after-bust-1-6323095  
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งผู้ใหญ่และเด็กถูกแสวงประโยชน์ในการเพาะปลูกกัญชา นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้
ถกูคา้มนุษยท่ี์มสีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติยาบ้า (ครสิตลัเมท) ดว้ย229 การศกึษาในป ี2014 แสดงใหเ้หน็วา่ในจํานวน
คนที่ถูกคัดแยกว่าถูกแสวงประโยชน์ในการเพาะปลูกกัญชาในสหราชอาณาจักรในปี 2011 ถึง 2012 นั้น  
กว่า 96% มาจากเวียดนาม โดย 81% เปน็เดก็230 ในป ี2016 จากผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ท่ีอาจเปน็เด็กจํานวน 
142 รายที่มีรายงานว่าถูกแสวงประโยชน์ทางอาญาในสหราชอาณาจักร กว่า 71 ราย (50%) ถูกแสวงประโยชน์
เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ (benefits claims) อีก 29 ราย (21%) ถูกแสวงประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกกัญชา โดย 
25 คนจากกลุ่มนั้นเป็นชาวเวียดนาม231 มีความกังวลอย่างมากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกกัญชาได้รับการ
ปฏิบัติในฐานะผู้กระทําความผิดมากกว่าจะเป็นผู้เสียหายซึ่งขัดต่อหลักการไม่ลงโทษ ทั้งในสหราชอาณาจักร 
ไอรแ์ลนด ์และเนเธอรแ์ลนด์232 การศกึษาหนึง่ในยโุรปยงัพบวา่เมือ่นโยบายของรฐับาลกําลงัทํา “สงครามยาเสพ
ตดิ” การทําให้ผูเ้สยีหายมีความผิดทางอาญาอาจเป็นปญัหาทีเ่กิดขึน้ซํ้า ๆ  โดยไม่ตัง้ใจ233 ประเด็นเร่ืองการกําหนด
โทษทางอาญาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกลายเป็นปัญหาใหญ่อันเนื่องมาจาก
คําตัดสินครั้งสําคัญของของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights) ในคดี V.C.L 
and A.N. v The United Kingdom [Application nos. 77587/12 and 74603/12]  ตามรายละเอียดใน
กล่องที่ 4 

229 ดูตัวอย่างในสหราชอาณาจักร Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices 
(Anti-Slavery International, 2014) 64

230 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 18

231 Unicef, Victim, Not Criminal: Trafficked Children and the Non-Punishment Principle in the UK (Unicef, 2017) 3

232 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 5-6; Ofer, Nogah, Implementation of the Non-Punishment Principle in England: Why Are Victims of Trafficking Not Benefiting from 
the Protection from Prosecution Provided by International Law? Journal of Human Rights Practice, 11, 2019, 486–507 at 489.

233 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 9
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กรณีศึกษา: การค้ามนุษย์เพือ่บังคับใช้แรงงานในการเพาะปลูกกัญชา

ไฮ (Hai) วัยสิบห้าปีเติบโตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวียดนามและไม่ได้ไปโรงเรียน เมื่อพ่อ 
ของเขาเสียชีวิต ไฮพยายามหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงด้วยการขายขวดพลาสติกเพื่อนําไป
รีไซเคิล ชายคนหน่ึงเข้ามาหาเขาและบอกว่าเขาสามารถหาเงินได้มากมายในยุโรป แต่ไฮ 
จะต้องหาเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อให้นายหน้าพาเขาไป แม่ของเขาจึงเอาบ้านไปจํานอง 
กู้เงิน และลุงคนหนึ่งช่วยหาเงินส่วนที่เหลือ

หลงัเดินทาง 14 เดือน ไฮถูกนํามาทิง้ไวท้ีป่ั�มนํ้ามันแห่งหนึง่ในอังกฤษ และได้พบกับชายชาว
เวียดนามอีกคนหนึ่งชื่อควง (Cuong) ซึง่ขับรถพาเขาไปที่บ้านในสกอตแลนด์ ไฮได้รับแจ้ง
ว่าตอนนี้เขาเป็นหนี้ค่าเดินทางเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย จึงต้องรดนํ้าต้นกัญชาเพื่อชําระหนี้  
จะได้ส่งเงินให้แม่และน้องสาวของเขา ไฮถามว่าเหตุใดเขาไปทํางานในร้านอาหารตามที่
สัญญาไว้ไม่ได้ แต่ควงกล่าวว่านี่เป็นทางเลือกเดียวของเขา

ควงปลอ่ยใหไ้ฮอยูค่นเดยีวในบา้น โดยมคีําส่ังใหทํ้างานและลอ็คประตจูากดา้นนอก โดยควง
จะกลับบ้านหลังนี้ทุกสองสามวันด้วยอาหารและนํ้าเพียงเล็กน้อย ไฮถามควงว่าเขาสามารถ
กลับบ้านได้หรือไม่ แต่ควงตีเขาและบอกว่าเขาต้องไม่ออกไปไหน มิฉะนั้นตํารวจจะจับกุม
และทุบตีเขา

สามเดือนต่อมา ตํารวจบุกค้นบ้านหลังนี้ ไฮถูกจับและถูกควบคุมตัว เมื่อถูกถาม เขาสับสน
และกลัวจนไมก่ลา้พดูอะไร ทนายความแนะนําให้เขารบัสารภาพ ไฮถูกตดัสนิจําคกุ 24 เดอืน
ในเรือนจําผู้ใหญ่ และได้รับแจ้งว่าเขาจะถูกเนรเทศหลังจากที่เขารับโทษครบตามกําหนด

แหล่งทีม่า: สว่นหนึง่จาก Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory 

Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 2014) 17
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การขนส่ง/การค้ายาเสพติด: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกแสวงประโยชน์โดยใช้เป็นผู้ขนยาเสพติด (drug 
mules) ซึง่มักจะดําเนินในรูปแบบทีอั่นตรายอย่างยิง่ด้วยการซุกซ่อนยาไวใ้นร่างกายของพวกเขา234 มกีารบันทึก
กรณีการค้ามนุษย์เด็กมาเพื่อขนส่งหรือค้ายาเสพติดไว้อย่างละเอียด ในสหราชอาณาจักร คดี สายส่งยาใน 
เทศมณฑ์ล เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากเด็กที่มีความเปราะบาง ซึง่รวมถึงเด็กที่ถูกค้ามนุษย์มาเพื่อขนส่ง
ยาเสพติดไปทั่วประเทศ235 เหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นข้ามชาติด้วยเช่นกัน โดยเด็กที่ถูกคัดเลือกมาให้ 
ค้ายาเสพติดตามเส้นทางการย้ายถิ่นฐานจากตะวันออกกลางไปยังยุโรป236

ผูค้นจํานวนมากทีถ่กูแสวงประโยชนใ์นลกัษณะนีถ้กูจบักมุและดําเนนิคดใีนขอ้หาลกัลอบขนยาเสพตดิ แทนทีจ่ะ
ถูกคัดแยกและปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในบางกรณี ความไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติต่อบุคคลใน
ฐานะผูเ้สียหายอาจเป็นผลมาจากความร้ายแรงของความผิด ตลอดจนระยะเวลาระหว่างการกระทําผดิกบัการค้า
มนุษย์ นอกจากน้ียังอาจเป็นเรื่องยากท่ีจะพิสูจน์การตกเป็นผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น237 
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายส่วนของโลกและส่งผลกระทบต่อพลเมืองของประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน

องค์กร Justice Center Hong Kong รายงานว่าผูเ้สียหายและผู้ทีอ่าจตกเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์ ถกูตดัสนิ
ว่ามีความผดิและถกูจาํคกุในความผดิเกีย่วกับยาเสพติดในฮ่องกง โดยเผยแพร่รายงานหวัข้อ Not Stopping Here: 
Hong Kong as a Transit Site for Human Trafficking ซึง่บนัทึกกรณขีองผูห้ญงิคนหนึง่ท่ีถกูแฟนหนุม่ (ซึง่เธอ
คิดว่าเป็นนกัธรุกจิ) ขอให้นาํเส้ือผ้าจากกวางโจวในจนีไปยงัเมอืงกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซยี ผ่านฮ่องกง โดยไม่ทราบว่า
สิง่ของทีเ่ธอถอือยูน่ัน้เป็นยาเสพติด มรีายงานเหตุการณ์อืน่ๆ อกีหลายกรณทีีม่คีนถกูหลอกลวง บงัคับ หรือข่มขูใ่ห้
ขนยาเสพตดิจากอเมรกิาใต้หรอืแอฟรกิาผ่านฮ่องกงไปยงัจนี โดยผู้ชายถกูหลอกผ่านมติรภาพ ขณะทีผู้่หญงิถกูหลอก
ผ่านความสมัพนัธ์ฉนัท์ชูส้าว238 นอกจากนีย้งัมรีายงานเกีย่วกบัผูห้ญงิจากจนีแผ่นดินใหญ่ทีถ่กูหลอกให้ขนยาเสพตดิ
ไปยงัมาเลเซยี ในทุกกรณีเหล่านี ้ ซึง่ไม่มกีารคัดแยกว่าเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ พวกเขาจะถูกดาํเนินคดีใน
ข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดแทน239

ในหลายภูมิภาครวมถึงอาเซยีน ความพยายามเชงิรุกเพือ่ต่อต้านการค้ายาเสพติดส่งผลให้เกิดความเสีย่งสูงทีผู่เ้สีย
หายจากการค้ามนุษย์จะถูกลงโทษประหารชีวิต กรณีที่น่าจับตามองคือคดีของแมรี ่เจน เวโลโซที่รอการประหาร
ชีวิตในข้อหาค้ายาเสพติดในอินโดนีเซีย แม้ว่าทางการฟิลิปปินส์จะให้การยอมรับว่าเธอถูกค้ามนุษย์ไปเพื่อ
วัตถุประสงค์นั้น โดยที่ผู้ค้ามนุษย์ของเธอถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้ว (ดูกล่องข้อความที่ 5)

234 อาจมีลักลอบค้ายาเสพติดทางทวารหนักหรือทางปาก หรือในจุดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่สเปน ผู้เสียหายซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในการเสริมหน้าอก 
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 9.

235 County Lines Violence, Exploitation and Drug Supply 2017: National Briefing Report (National Crime Agency, November 2017) 15

236 Healy, Claire., The Strength to Carry On: Resilience and Vulnerability to Trafficking and Other Abuses among People Travelling 
along Migration Routes to Europe (ICMPD, 2019), pp.210-212

237 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 10.

238 Justice Centre Hong Kong, Not Stopping Here: Hong Kong as a Transit Site for Human Trafficking (January 2019) p.10, 14.

239 Justice Centre Hong Kong, Submission for the Working Group on Arbitrary Detention’s Study on arbitrary detention relating to drug 
policies (March 2020)
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การฆาตกรรมโดยเจตนา (murder) และการฆาตกรรมโดยไม่เจตนา (manslaughter)

มหีลายกรณีทีผู่เ้สียหายถูกบังคบัให้ทําร้ายผูเ้สียหายรายอืน่เพือ่ใช้เป็นวธิกีารในการควบคุม โดยต่อมาผูค้้ามนุษย์อาจ
ใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการบังคับขู่เข็ญ เช่น ข่มขู่ผู้เสียหายว่าไม่สามารถไปแจ้งความกับตาํรวจได้240  
มบีางสถานการณ์ทีผู่เ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ถกูบงัคบัหรอืขูเ่ขญ็ให้ก่ออาชญากรรมโดยใช้ความรนุแรง หรือแม้แต่
สงัหารใครบางคนโดยไม่มเีจตจาํนงเสรท่ีีจะทําเช่นนัน้ ในบางกรณ ีเดก็กถ็กูบงัคบัให้มส่ีวนร่วมในการฆาตกรรมด้วย241

กรณีศึกษา: ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม

ในคดหีนึง่ทีเ่นเธอร์แลนด์ S ซึง่เป็นชาวอินเดยีถกูแสวงประโยชน์ใหท้ํางานรับใชใ้นครัวเรอืน
ของ R และ P ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในกรุงเฮก ทั้ง R และ P ขอให้ S 
ทําร้ายเมเฮก (Mehak) เด็กหญิงทีอ่าศัยอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ของเธอ โดย R และ P อ้างว่าเม
เฮกต้องคําสาป ต่อมา เด็กเสียชีวิต ทําให้ S เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และยังถูกตั้ง
ขอ้หาฆาตกรรมเนือ่งจากมีสว่นร่วมในการก่อเหตุ  S ถกูดาํเนินคดีในศาลชัน้ต้น และคําตัดสิน
ได้รบัการยืนยันจากศาลอุทธรณ์วา่S รว่มกระทําความผิดในคดีฆาตกรรม ศาลอุทธรณ์วนิิจฉัย
ว่า ข้อต่อสู้ของ S ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้นั้นใช้ไม่ได้บนพืน้ฐานว่าเธอสามารถช่วย
ชีวิตเด็กได้ตามสมควร โดยยอมเสี่ยงต่อความโกรธของ R และ P ทัง้นี ้ ผู้พิพากษาไม่ได้ใช้
หลักการไม่ลงโทษในการพิพากษา เนื่องจากเห็นว่าการฆาตกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ S จึงถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจําคุก และสถานะของเธอในฐานะผู้เสียหายจาก
การคา้มนษุย์ได้รบัความสนใจเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่ได้รบัความสนใจเลยเมือ่เธอสมัคร
ขอลี้ภัย242

ในการพิจารณาว่าสามารถใช้หลักการไม่ลงโทษได้หรือไม่ในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้กระทําการ
ฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่เจตนา อาจถือได้ว่ามีเหตุผลทีจ่ะกําหนดความเหลื่อมลํ้าของห้วงเวลาระหว่างการค้า
มนุษย์และอาชญากรรมที่เกิดขึน้ โดยดูว่าเหตุถูกก่อขึ้นระหว่างประสบการณ์การถูกค้ามนุษย์หรือไม่ และการมี
องค์ประกอบของวิธีการอยู่ถือว่าไม่เพียงพอ แต่ยังต้องดูด้วยว่าไม่มีทางเลือกเชิงอัตวิสัย (subjective)  
หรือภววิสัย (objective) สําหรับผู้เสียหายให้กระทําการที่ต่างไปจากเดิม และให้ภาระการพิสูจน์เป็นของฝ่่าย
จําเลย243

240 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember X Karana Rising, 4pm PT / 7 PM ET, 30 April 2021. Author’s notes. 

241 Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.50. In the United States, there are some high-profile cases of victims of 
trafficking having been charged with murder, including Cyntoya Brown, Jessica and Jordan Hampton and Tiffany Simpson.

242 Corinne Dettmeijer-Vermeulen and Luuk Esser, “The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences 
A reflection on the criminal, immigration and labour law procedures involving a victim of human trafficking in the Dutch Mehak case” 
Journal of Trafficking and Human Exploitation, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 77-94.

243 Corinne Dettmeijer-Vermeulen and Luuk Esser, “The victim of human trafficking as offender: A combination with grave consequences 
A reflection on the criminal, immigration and labour law procedures involving a victim of human trafficking in the Dutch Mehak case” Journal 
of Trafficking and Human Exploitation, 2017, Vol. 1 Nr. 1, 77-94 at 85.
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การก่อการร้าย แนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง และการขัดกันด้วยอาวุธ

ผูค้นอาจถูกค้ามนษุย์เพือ่แสวงประโยชน์ในการขดักนัด้วยอาวธุและการก่อการร้าย ไม่ว่าจะเข้าร่วมหรอืไม่เข้าร่วม
การต่อสู ้ เช่น คนทําอาหาร คนเฝ้่าประต ูหรอืแม้แต่เป็นโล่มนษุย์ การถกูเลอืกเข้าร่วมในการก่อการร้ายด้วยอาวธุ 
ฝ่่ายแนวคิดสดุโต่งทีน่ยิมความรนุแรง และการขดักนัด้วยอาวธุ สามารถส่งผลให้เกดิการแสวงประโยชน์ได้หลายรปู
แบบ ตัง้แต่การบงัคบัให้แต่งงานและการแสวงประโยชน์ทางเพศ ไปจนถงึการแสวงประโยชน์ทางอาญาในการขดักนั
ด้วยอาวุธ รวมถงึการก่อการก่อการร้าย อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนษุยชาติ244 สถานการณ์ของ
เด็กทีถ่กูคดัเลอืกเข้าสูก่ารสูขั้ดกนัด้วยอาวุธมกัเป็นการค้ามนษุย์ (ซึง่ต้องการเพยีงองค์ประกอบการกระทาํและจดุ
ประสงค์เพื่อแสวงประโยชน์เท่านั้น) เด็กที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่การขัดกันด้วยอาวุธควรได้รับการยอมรับในกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชนและกฎหมายมนษุยธรรมอย่างร้ายแรง การไม่ยอมรบั
ว่าบคุคลเหล่านีเ้ป็นผูเ้สยีหายอาจส่งผลให้เกดิความล้มเหลวในการให้ความคุม้ครอง ในบางกรณี ผู้ทีถ่กูแสวงประโยชน์
ในฐานะทหารเด็กจะผนัตวัไปแสวงประโยชน์จากผูอ้ืน่ เด็กทีถู่กแสวงประโยชน์ในบรบิทเหล่าน้ีควรได้รบัการปฏบิตัิ
ในฐานะผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์และการละเมดิสทิธมินษุยชนและกฎหมายมนษุยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นหลกั แต่
บ่อยครัง้ทีพ่วกเขากลบัถกูกาํหนดโทษทางอาญาแทน ในกรณท่ีีการตกเป็นผูเ้สยีหายไม่ได้รบัการยอมรบั พวกเขามี
ความเสีย่งทีจ่ะถกูดาํเนนิคดเีนือ่งจากมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายและกลุม่ตดิอาวธุ และอาจได้รับการปฏบิตัิ
เหมือนเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงมากกว่าทีจ่ะถกูส่งต่อไปยงัหน่วยงานคุ้มครอง245  

กรณีศกึษา: คำาพพิากษาลงโทษโดมินคิ อองเวน (Dominic Ongwen) โดยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ (International Criminal Court; ICC) 

ศาลอาญาระหว่างประเทศได้มคีาํพพิากษาเมือ่วันท่ี 4 กมุภาพันธ์ ปี 2021 ในคดี The Prosecutor 
v Dominic, ICC-02/04-01/15 พบว่านายอองเวนมคีวามผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาติ
และอาชญากรรมสงครามทางตอนเหนอืของยกูนัดาระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม ปี 2002 และ 31 
ธันวาคม ปี 2005 อาชญากรรมทีน่ายอองเวนถกูตดัสนิว่ามคีวามผิด ได้แก่ การฆาตกรรม การ
บงัคบัแต่งงาน การทรมาน การข่มขนื การทาํให้เป็นทาสทางเพศและการเอาคนลงเป็นทาส และ
การเกณฑ์์เดก็อายตุํา่กว่า 15 ปีให้เข้าร่วมในการสูร้บ ในวนัที ่ 6 พฤษภาคม ปี 2021 ศาลฯได้
พพิากษาให้นายอองเวนต้องโทษจาํคุก 25 ปี ทัง้นี ้นายอองเวนเองถูกลักพาตัวโดยกลุ่มกบฏ Lord’s 
Resistance Army (LRA) ในปี 1987 เมือ่อายุได้ประมาณ 9 ขวบ แต่ถงึกระนัน้กพ็บว่าเขาก่อ
อาชญากรรมทีถ่กูตัง้ข้อหาในฐานะผูใ้หญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองอย่างเตม็ท่ี 
และในฐานะผูบ้ญัชาการของ LRA เมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม ปี 2021สภากลาโหม (Defense 
Council) ของนายอองเวน ได้ยืน่หนงัสือแจ้งเจตจาํนงทีจ่ะอทุธรณ์คาํพพิากษาของศาลฯ โดยมี
เหตผุลหลายประการในการอทุธรณ์ ทางสภาฯ ยืน่คาํร้องว่าองค์คณะผูพ้พิากษาทาํผดิพลาดทีไ่ม่
คาํนงึถึงหลักฐานการลักพาตัว การอบรมสัง่สอน และประสบการณ์ของนายอองเวนในฐานะทหาร
เดก็ใน LRA246

244 Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.50

245 See Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations (UNODC, 2018). 

246 Prosecutor v Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen
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งานวิจยัเก่ียวกบัการคา้มนษุยโ์ดยกองกําลงั ISIS แสดงใหเ้หน็แนวทางทีเ่ปน็ระบบในการกําหนดเปา้หมายเฉพาะ
บคุคล และคัดเลอืกพวกเขาเขา้สูก่ารแสวงประโยชน์ทางเพศ การเป็นทาสรับใชใ้นบา้น การบังคบัใชแ้รงงาน และ
การแสวงประโยชน์รปูแบบอืน่ๆ รวมถึงการมสีว่นรว่มในการกอ่การรา้ย งานวจิยัโดยองคก์ร Reprieve เพ่ือศกึษา
การค้ามนุษย์ที่เป็นพลเมืองชาวอังกฤษของกองกําลัง ISIS พบว่าผู้หญิงชาวอังกฤษส่วนใหญ่ที่ถูกกักขังในซีเรีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (63%) ถูกค้ามนุษย์247 ในบางกรณี แทนที่จะถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบกลับเพิกถอนสัญชาติ ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกงสุล ทั้งยังปฏิเสธ
สิทธิในการกลับประเทศที่ตนถือสัญชาติ หรือกักตัวพวกเขาอย่างไม่มีกําหนดบนพื้นฐานว่าพวกเขาได้เลือก  
“ด้วยความสมัครใจของตน” ที่จะเข้าร่วมในการกระทําเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ทั้งนี้ สัดส่วน 
ของคนที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเ่ป็นเด็ก248

การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ ในบางกรณี ผูเ้สียหายอาจมีส่วนร่วมในการ
จัดหาหรือกํากับผู้เสียหายรายอื่น ซึ่งพวกเขาอาจทําโดยหวังจะให้ผู้ค้ามนุษย์ที่มีอํานาจมากกว่าปฏิบัติกับตนต่าง
ออกไปหรือลดการใช้ความรุนแรงลง249 ตัวอย่าง เช่น มีกรณีที่ผู้หญิงถูกค้ามนุษย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศซึ่ง
ชําระหนี้ของตนจนหมด และต่อมาได้กลายเป็นมาดาม/มามาซังเสียเอง บางคนยังเคยถูกดําเนินคดีในฐานะผู้ค้า
มนุษย์ที่นําผู้หญิงคนอื่นไปทํางานต่างประเทศในอุตสาหกรรมทางเพศโดยไม่ใช้วิธีใดๆ (เช่น การใช้กําลังบังคับ 
การฉ้อฉล หรือการบังคับขูเ่ข็ญ)250

การศึกษาของ UNODC ในปี 2020 หัวข้อ ผู้เสียหายหญิงจากการค้ามนุษย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศในฐานะ
จําเลย: การวิเคราะห์กฎหมายคดี ทําการวิเคราะห์ 53 คดีจาก 16 เขตอํานาจศาล โดยเน้นที่ยุโรป ผลการศึกษา
พบว่าผูค้้ามนุษย์ใช้ผู้เสยีหายเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกฟอ้งร้อง โดยให้ผู้เสียหายกระทําการต่างๆ จัดหาผู้เสีย
หายรายใหม่ ควบคุม เก็บเกี่ยวกําไรจากการแสวงประโยชน์และการโฆษณาบริการ ผูเ้สียหาย-จําเลยจํานวนมาก
ยังคงถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ  แต่กลับมีแรงจูงใจที่จะแสดงบทบาทการค้ามนุษย์เหล่านี้เพือ่บรรเทาการแสวง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือเพื่อให้ได้มาซึง่ความโปรดปรานจากผู้ค้ามนุษย์ หรือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
ตอ้งปฏบิตัติามบทบาทเหลา่นี ้อยา่งไรกต็าม ในคดตีา่ง ๆ  ทีไ่ดศ้กึษาเพือ่จดุประสงคข์องงานวจิยัครัง้นี ้พบวา่ศาล
ไม่ได้หารือหลักการไม่ลงโทษ  ทัง้ยังไม่ยอมรับว่าจําเลยเป็นผู้เสียหาย หรือเพียงปฏิเสธการนําหลักการนี้ไปใช้ ส่ง
ผลให้ผู้เสียหายถูกดําเนินคดี พิพากษาว่ามีความผิด และลงโทษต่อไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเทียบได้กับการตกเป็นผู้
เสียหายสองครั้งเลยทีเดียว251

247 Trafficked to ISIS: British families detained in Syria after being trafficked to Islamic State (Reprieve, 2021) 11

248 Trafficked to ISIS: British families detained in Syria after being trafficked to Islamic State (Reprieve, 2021). และดู Maya Foa, ผูู้�อำานวย
การกรรมการบริหารร่วม (Co-Executive Director) องคั์กรช่�อ Reprieve กล่าวถึงหลักการไม่ลงโที่ษผูู้�เสียหายจากการคั�ามนุษย์ โดยเป็นกิจกรรมคัู่ขนานของการ
ประชุมคัณะมนตรีสทิี่ธีิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคัรั�งที่ี� 47 วันที่ี� 30 มิถุนายน ปี 2021 เวลา 13:00 – 14:30 CET บันที่ึกของผูู้�เขียนในแฟ้มข�อมุล. และดู Maya 
Foa, Shamima Begum is a victim of trafficking – and the UK should treat her as such, Guardian 27 February 2021 (accessed 31 August 
2021) available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/26/shamima-begum-trafficking-uk-citizenship-rights. 

249 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 8.

250 A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex Workers (International Committee on the Rights 
of Sex Workers in Europe, 2019) 33.

251 United Nations Office on Drugs and Crime, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 
(United Nations, Vienna, 2020).
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กรณีศึกษา: ทิฟฟานี ซิมป์สัน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์

จากโทษจําคกุ 30 ปี ทฟิฟาน ีซมิปส์นัรบัโทษไปแลว้เปน็เวลา 10 ปใีนรฐัจอรเ์จยี สหรฐัอเมรกิา 
ทิฟฟานีถูกค้ามนุษย์เมื่อมีอายุ 17 ปี โดยถูกทุบตี แทง ให้เสพยา และยังถูกบังคับให้จัดหา
ผู้เยาว์คนอื่นๆ เธอตั้งท้องกับผู้ค้ามนุษย์ของตนเอง แทนที่จะได้รับการปฏิบัติเสมือน 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เธอกลับถูกดําเนินคดีโดยสํานักงานอัยการเขตเซาท์จอร์เจีย 
(South Georgia District Attorney’s Office) และถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ที่เป็นผู้เยาว์ ระหว่างการดําเนินคดี ทิฟฟานีไม่สามารถแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้ ตามที่ตัวแทนทางกฎหมายของเธออธิบายว่า:

การดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ควรเกิดขึ้น แต่กลับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นมาโดย
ตลอด เนื่องจากผู้เสียหายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ค้ามนุษย์มักไม่สามารถแจ้งเหตุหรือ
ชว่ยเหลือตนเองได้ ดว้ยถูกพันธนาการไวด้ว้ยความกลัวและการควบคุมซึง่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของการตกเป็นผู้เสียหาย ความกลัวและการควบคุมเดียวกันน้ียังบีบบังคับให้พวกเขา 
ก่ออาชญากรรมด้วยเช่นกัน เนื่องจากบาดแผลทางตระหนักว่าตนเองเป็นผู้เสียหาย 
ในอาชญากรรม และยอมรับสารภาพผิดในสองข้อหา ทิฟฟานีถูกตัดสินจําคุก 30 ปี และยัง
ต้องใช้โทษอีกกว่า 20 ปี ตอนนี้เธอใช้โทษไปแล้วทั้งหมด 9 ปี ตามกฎหมายแล้ว ทิฟฟานี
ไมม่เีจตนา หรือทีเ่รยีกกันว่าเจตนาร้าย ทีจ่ะก่ออาชญากรรมโดยการค้ามนุษย์ผู้อืน่ เนือ่งจาก
เธอถูกบังคับให้ทําเช่นนั้นเพราะกลัวว่าตนเองและยายจะไม่ปลอดภัย หากมองในทาง 
ศีลธรรม ทิฟฟานีควรได้รับบริการช่วยเหลือฟ้�นฟู ไม่ใช่การลงโทษจากอาชญากรรมที ่
ผู้ค้ามนุษย์กระทําต่อเธอและต่อผู้เสียหายรายอื่น252

แหล่งที่มา: Susan Coppedge (former US Ambassador at Large, Senior counsel with Krevolin 

& Horst, and attorney for Tiffany Simpson), Justice is a part of healing for victims of huma 

trafficking, law.com, 18 February 2021

การลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยอ์าจเริม่ตน้การเดนิทางในฐานะผูย้า้ยถิน่ฐานทีล่กัลอบเขา้ประเทศ โดยจา่ยคา่เดนิทาง
เพื่อไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นฐานกระทําการใด ๆ ทีเ่ข้าข่ายการลักลอบ เช่น ขับยานพาหนะหรือ
เรือที่ใช้ในการลักลอบแทนที่จะยอมจ่ายค่าลักลอบเดินทางหรือเพื่อแลกกับส่วนลด อาจส่งผลให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ถูกดําเนินคดีในฐานะผู้ลักลอบขนคนต่างด้าว  โดยจะสังเกตว่าผู้เยาว์มีความเสีย่งเป็นพิเศษ ซึ่งรวม

252 Susan Coppedge (former US Ambassador at Large, Senior counsel with Krevolin & Horst, and attorney for Tiffany Simpson), Justice 
is a part of healing for victims of human trafficking, law.com, 18 February 2021, https://www.law.com/dailyreportonline/2021/02/18/
justice-is-a-part-of-healing-for-victims-of-human-trafficking/?slreturn=20210405034616 accessed 5 May 2021.
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ถึงการดําเนินคดีกับเด็กชาวอินโดนีเซียจากความผิดฐานลักลอบขนย้ายบุคคลเข้าไปออสเตรเลีย253  ความเสี่ยงที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจถูกตั้งข้อหาจากความผิดฐานลักลอบขนย้ายคนต่างด้าวจะยิ่งสูงขึ้นในเขตอํานาจ
ศาลที่สับสนระหว่างอาชญากรรมสองประเภทนี้ และผูป้ฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดความ
สามารถในการแยกแยะความผิดทัง้สองแบบนี้ออกจากกัน

อาชญากรรมทางการเงินและอัตลักษณ์

การฉอ้ฉล: ผูเ้สยีหายถกูผูค้า้มนษุยใ์ชใ้หก้อ่เหตฉุ้อฉลสวสัดกิาร/ผลประโยชน ์ตวัอยา่ง เชน่ เมือ่คนพกิารถกูบงัคบั
ขอรับประโยชน์ซึ่งถูกยึดเอาไว้โดยผู้ค้ามนุษย์254 นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับข้อมูล
ประจําตัวของผู้อ่ืนระหว่างถูกแสวงประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และถูกดําเนินคดีในข้อหาปลอมอัตลักษณ์255 
ทั้งยังมีการรายงานการฉ้อโกงบัตรเครดิต256 ผู้ค้ามนุษย์อาจใช้ผู้เสียหายในการฉ้อฉลภาษี ส่งผลให้ผู้เสียหายถูก
สอบสวนท้ังทางแพง่และทางอาญาสําหรบัการสอบสวนทางภาษ ีบางครัง้อาจเปน็เวลาหลายปหีลงัจากทีพ่วกเขา
ถูกค้ามนุษย์ ในทางปฏิบัติ อาจเป็นเร่ืองยากสาํหรับผู้เสียหายที่จะอ้างว่าตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้ใน
สถานการณ์เหล่านี้ 

กรณีศึกษา: รีเบคาห์ (Rebekah)

ในกรณีหนึ่งซึ่งน่าเสียดายท่ีมักพบได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ช่ือรเีบคาห ์ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศจากผูค้้ามนษุย์ทีใ่ชค้วามรนุแรง ผูค้า้มนุษยย์งัซือ้บา้น
และรถยนต์ในชื่อของเธอ และบังคับให้เธอเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อและหมายเลข 
ประกนัสงัคมปลอมเพือ่กนัตนเองออกจากกําไรทีไ่ด้มาโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เขาไมอ่นญุาต
ให้เธอยื่นแบบแสดงรายการภาษีสําหรับรายได้ที่ฝ่ากเข้าบัญชีเหล่านี้ ต่อมา รีเบคาห์ถูกฟ้อง
ในขอ้หากอ่อาชญากรรมทางการเงนิทีเ่ธอถกูบงัคบัใหก้ระทํา และยงัถกูหลอกใหไ้มใ่หค้วาม
ร่วมมือกับทางการ จึงไม่เปิดเผยความเกี่ยวข้องของผู้ค้ามนุษย์ในอาชญากรรมเหล่านี ้ 
รีเบคาห์ยอมรับสารภาพว่าหลบเลี่ยงภาษีและถูกตัดสินจําคุก 13 เดือน หลังจากที่เธอได้รับ
การปลอ่ยตวัจากเรอืนจํา ผูค้า้มนุษย์บงัคบัใหเ้ธอยืน่แบบแสดงรายการภาษคีนื สง่ผลใหเ้ธอ
เป็นหนี้ภาษีคงค้างอีกมากกว่าสองแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐ257 

253 Palmer, W., & Missbach, A. (2017). Trafficking within migrant smuggling operations: are underage transporters 'victims' or 
'perpetrators'? Asian and Pacific Migration Journal, 26(3), 287-307. 

254 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) 72.

255 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021. Author’s notes. 

256 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 4

257 An Advocate’s Guide to Tax Issues Affecting Victims of Trafficking, (The Human Trafficking Legal Centre, Ropes & Gray LLP, and the 
University of Baltimore Law School, 2019) 4
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การหลอกลวงทางออนไลน์/โทรศัพท์: มีหลายกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกถูกแสวง
ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวงที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อก่อเหตุหลอกลวงคนรวย  
ในขณะที่ผู้เสียหายถูกบังคับให้อยู่ในสภาพที่ไร้มนุษยธรรมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ กลลวงที่พบทั้งใน
ออสเตรเลียและยุโรปอาจเกิดขึ้นที่อืน่ได้เช่นกัน258

ความผดิเกีย่วกบัการทจุรติ: ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์อาจกระทาํความผดิทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติ ไม่ว่าจะเกดิ
ขึน้ระหว่างการย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตจิากจดุต้นทางไปยงัจุดทีถู่กแสวงประโยชน์ หรอืช่วงระหว่างท่ีมีการแสวง
ประโยชน์ เช่น เมือ่ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายขูก่รรโชกผู้เสียหายเพ่ือเรยีกทรพัย์หรอืผลประโยชน์ทางวตัถอุืน่ ๆ รวมถงึ
บรกิารทางเพศ จะมกีารรดีไถสนิบนโดยการขูว่่าจะลงโทษสาํหรบังานหรอืกจิกรรมผดิกฎหมายทีผู่เ้สยีหายมส่ีวน
เกีย่วข้อง259 

ความผิดอื่น ๆ

อาชญากรรมลหุโทษ: ผู้เสียหายถูกดําเนินคดีในข้อหาลักขโมย (larceny)260 เรี่ยไรเงินเพ่ือการกุศลอย่างผิด
กฎหมาย และการแสวงประโยชน์ในอาชญากรรมลหุโทษต่าง ๆ  รวมถึงการล้วงกระเปา๋ การวิ่งราว การขโมยของ
ในร้าน การลักขโมยจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ และการลักทรัพย์ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจ (distraction 
theft) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเหตลุว้งกระเปา๋และการขายสินคา้ลอกเลยีนแบบในประเทศตา่งๆ รวมท้ังสหราชอาณาจกัร 
เป็นผู้ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวโรมา ทางการฝ่รั่งเศสทลายเครือข่ายองค์กร
อาชญากรรมระดับสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากเด็กกว่า 2,000 คนในการลักขโมย โดยปฏิบัติการ
ทั่วภาคใต้ของฝ่รั่งเศส สเปน อิตาลี และที่อื่นๆ261 นอกจากนั้น ยังมีการรายงานการค้ามนุษย์เพื่อขโมยโลหะใน
ยุโรป (โดยที่ผู้เสียหายถูกบังคับให้หาโลหะเพื่อนํามาให้ผู้ค้ามนุษย์ขายต่อไป)262 

การขอทาน: ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง อาจไมร่ะบวุา่การขอทานเป็นการบงัคบัหรอืยอมรับวา่เปน็ปญัหาการค้า
มนษุย ์น่ันหมายความว่าจะไม่สามารถคัดแยกผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยเ์พือ่บังคบัใหข้อทานได้ ยกตัวอยา่ง เชน่ 
ในเนเธอรแ์ลนด ์การขอทานถอืเปน็ประเดน็ความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืน
ผู้กระทําความผิดแทนที่จะคัดแยกว่าพวกเขาเป็นผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีอื่นๆ ในยุโรป (เช่น 
โรมาเนียและบัลแกเรีย) การขอทานถือเป็นความผิดทางอาญา การเปิดโปงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่บังคับ
ขอทานมีความเสี่ยงต่อการดําเนินคดี การแสวงประโยชน์จากเด็กในการขอทานอาจเป็นอาชญากรรมท่ีทํากําไร
สูงและมีความเสี่ยงตํ่าสําหรับผู้ค้ามนุษย์ โดยใช้ประโยชน์จากอายุของความรับผิดชอบทางอาญา (อาจอยู่ที่อายุ
สบิหรอืแปดป)ี ซึง่หมายความวา่เดก็ไมส่ามารถถกูดําเนนิคดไีด้ ดงันัน้จงึสามารถโยกยา้ยไปทัว่ยโุรปเพ่ือการแสวง
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง263

ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม: ผู้เสียหายอาจถูกสอบสวนโดยตํารวจที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ามนุษย์หรือ

258 Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.51

259 ดู Corruption as a Facilitator of Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in the Bali Process Region with a focus on 
Southeast Asia (UNODC and RSO, 2021) pp.10, 33, 35-36.

260 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021. บันทึกผู้เขียน

261 Global Trafficking in Persons Report 2020 (UNODC, 2021) p.50

262 ดูตัวอย่างในสหราชอาณาจักร  in the United Kingdom, Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study 
and Good Practices (Anti-Slavery International, 2014) pp.5, 15, 64, 73, 89.

263 Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe: Exploratory Study and Good Practices (Anti-Slavery International, 
2014) pp.6, 22, 61, 64.
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อาชญากรอ่ืนๆ ที่ผู้เสียหายได้พบ ในบางกรณี สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของผู้เสียหายขัดขวางไม่ให้พวกเขา
ร่วมมือกับตํารวจได้ เนื่องจากกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยหากถูกมองว่าให้การช่วยเหลือตํารวจ264 ผู้เสียหายอาจเสี่ยง
ต่อการดําเนินคดีตามกฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ ตัวอย่าง เช่น ในสิงคโปร์ 
กฎหมายฉบับที่ 24 ปี 2014 ว่าด้วยการค้ามนุษย์ห้ามมิให้มีการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย (มาตรา 17) และยังห้ามให้การหรือข้อมูลอันเป็นเท็จ ฯลฯ (มาตรา 20) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นความผิด
ที่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ และ/หรือจําคุกไม่เกิน 12 เดือน  ในเขตอํานาจศาลหลายแห่ง บุคคลอาจ
ถูกจับกุมและให้ไปขึ้นศาลเป็นพยานได้ 

การหมิน่ประมาท/การหมิน่ประมาททีเ่ป็นการโฆษณา (libel): แหล่งข้อมลูต่าง ๆ รวมถงึรายงานการค้ามนษุย์
ของสหรัฐอเมริกาประจําปี 2020 ระบุว่านายจ้างทีแ่สวงประโยชน์ได้ใช้กฎหมายหมิน่ประมาทเพือ่ตัง้ข้อหาทางอาญา
กบัผูเ้สยีหายและผูใ้ห้การสนบัสนนุเพือ่ปิดปากไม่ให้พวกเขาวิพากษ์วจิารณ์สภาพการจ้างงาน โดยนาํเสนอตัวอย่าง
จากประเทศไทยท่ีบริษทัแห่งหนึง่ดาํเนินการร้องเรยีนบรรดาผูส้นับสนนุสทิธซิึง่กล่าวหาต่อสาธารณชนเกีย่วกับสภาพ
การทาํงานทีบ่่งชีถึ้งการบังคับใช้แรงงาน แม้ว่าจะมกีารคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสในกฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์กต็าม 
อกีตวัอย่างหนึง่จากเมยีนมาร์เกีย่วข้องกบัทางการทีต่ัง้ข้อหาแรงงานในโรงงานจากการนดัหยดุงานหลงัถกูบงัคบัให้
ทาํงานล่วงเวลาในโรงงานทีมี่ชาวจนีเป็นเจ้าของ265  

ความผิดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน: ในกรณีที่บุคคลถูกค้ามนุษย์เพือ่วัตถุประสงค์ในการตัง้ครรภ์แทน และการ
แสวงประโยชน์จากการตั้งครรภ์แทนไม่ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงประโยชน์ ผู้เสียหายอาจยังคงไม่ได้รับ
การคัดแยก และกลับต้องเผชิญกับโทษทางอาญาสําหรับความผิดเกี่ยวกับการต้ังครรภ์แทนในเชิงพาณิชย์หรือ
เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

การขายอวยัวะ/การค้าอวยัวะ: ในเขตอาํนาจศาลหลายแห่ง การค้ามนุษย์เพือ่จุดประสงค์ในการบงัคบัตดัอวยัวะไม่ได้
รบัการคดัแยกและตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงกนัข้าม ฝ่่ายทีเ่กีย่วข้องซึง่รวมถงึผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ซึง่
ถกูค้าเพือ่จดุประสงค์ในการบงัคบัตดัอวยัวะอาจถกูดาํเนนิคดีในข้อหาขายอวยัวะหรอืค้าอวยัวะ การศกึษาในปัจจบุนั
พบสถานการณ์หนึง่จากเรือ่งเล่าเกีย่วกบัชายจากประเทศยากจนทีเ่ดนิทางข้ามชาต ิรวมทัง้ในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่ขาย
ไตของพวกเขา และต่อมาถกูลงโทษทางอาญาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการค้ามนษุย์เกีย่วกบัการบงัคบัตดัอวยัวะ

ความผิดทีเ่กีย่วข้องกับการทำาประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated; IUU): บุคคลทีถู่กแสวงประโยชน์ในอตุสาหกรรมประมงมคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะถกูลงโทษทาง
อาญาสาํหรบัอาชญากรรมท่ีพวกเขากระทําในระหว่างการค้ามนษุย์ รวมถงึการประมงผดิกฎหมาย การลกัลอบล่า
สตัว์ การลกัลอบนาํเข้าและการเข้าสูอ่าณาเขตของประเทศอย่างผดิกฎหมาย266 ผูท้ีถู่กค้ามนษุย์ในอตุสาหกรรมประมง
อาจถกูดาํเนนิคดแีละถกูลงโทษสาํหรบัการมส่ีวนร่วมในการทําประมง IUU267 ผลการศกึษาคร้ังน้ีเผยให้เหน็ถงึความ
กังวลที่มีนัยสาํคัญว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าสู่อุตสาหกรรมประมงทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลเมอืงของกมัพชูา อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ ต้องถกูลงโทษและเสยีค่าปรบัสาํหรบัการมส่ีวนร่วมในการทาํประมง 
IUU ในประเทศอืน่ ๆ  ซึง่ไม่เพยีงแค่ในเอเชยีเท่านัน้ แต่รวมถึงในภูมภิาคอืน่ๆ รวมทัง้แปซิฟิกด้วย แท้จรงิแล้ว พลเมือง
ของประเทศในอาเซยีนถกูค้ามนษุย์ในอตุสาหกรรมประมงไปยงัหลายภมูภิาคของโลก ในบางกรณ ีองค์กรนอกภาค

264 Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021. บันทึกผู้เขียน

265 2020 Trafficking in Persons Report: Burma (US Department of State, 2020) 

266 2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia (US Department of State, 2021) 

267 Sallie Yea, Human Trafficking and Modern Slavery in Asia, ABC Big Ideas, 10 May 2021



151 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

รฐัอาจคดัแยกให้บคุคลเหล่าน้ีเป็นผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์ แต่การทําเช่นน้ันจะไม่ถอืว่าเป็นการคดัแยกและได้รบั
การคุม้ครองอย่างเป็นทางการ

ภาคผนวก 2: เครือ่งมืออำานวยความสะดวกการอภิปรายโต๊ะกลม  

การปรึกษาแบบโต๊ะกลมว่าด้วยการไม่ลงโทษผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติในประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน 

สำาหรับผูด้ำาเนนิการอภิปราย: แบบฟอรม์นี้ไดร้บัการออกแบบโดยทมีของ ASEAN-ACT ในแต่ละประเทศเพื่อใช้
ในการดําเนินการอภิปรายโต๊ะกลมว่าด้วยหลักการของการไม่ลงโทษ เพือ่ใช้โดย:

• ผู้ดําเนินการอภิปรายเพื่ออํานวยความสะดวกในการอภิปรายโต๊ะกลม

• ผู้บันทึกข้อมูลเพื่อการบันทึกเนือ้หาการอภิปราย: ให้ผู้บันทึกกรอกแบบฟอร์มหนึ่งสําหรับการอภิปราย 
โต๊ะกลมทุกครั้ง 

จะต้องไม่แบ่งปันแบบฟอร์มนี้กับผู้ที่ได้รับเชิญ/ ผู้เข้าร่วมในการอภิปรายโต๊ะกลม  
สำาหรับทีมประเทศ เพือ่กรอกล่วงหน้าการประชุมและตรวจสอบระหว่างการประชุม:

วันที่ / เวลา / สถานที่จัดการอภิปรายโต๊ะกลม 

วันที่:

เวลา:

สถานที่:

ทีมของ ASEAN-ACT ที่การอภิปรายโต๊ะกลม

ชือ่ผู้ดําเนินการอภิปราย:

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:

ชื่อล่าม:

เจ้าหน้าทีค่นอื่นของ AACT :

จํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด:

ข้อมูลผู้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลม 

ภาครัฐ / นอกภาครัฐ:

จํานวนผู้เข้าร่วม / เพศ: จํานวนผู้ชาย:  
จํานวนผู้หญิง:  
จํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด: 

 บทบาทของผู้เข้าร่วม (โปรดอธิบาย): 
[เช่น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง พนักงานอัยการ ทนายฝ่่ายจําเลย ผู้

พิพากษา ผู้ให้บริการผู้เสียหายอื่น ๆ ฯลฯ]
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สำาหรับให้ผู้ดำาเนินการอภิปรายใช้แนะนำา:

ความเปน็มา: โครงการความร่วมมืออาเซยีน – ออสเตรเลีย เพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter 
Trafficking; ASEAN-ACT) กําลงัจดัทํางานวจิยัในหวัขอ้ “การนําหลกัการไมล่งโทษไปใชก้บัผู้เสยีหายจากการคา้
มนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน” โดยมาริกา แมคอดัม ทีป่รึกษาฝ่่ายกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศของ 
ASEAN-ACT เพือ่รวบรวมข้อมลูสําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้เราต้องขอข้อมลูเชงิลกึและประสบการณ์ของผู้ปฏิบตัิ
งานภาครัฐและนอกภาครัฐทั่วรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

หลกัการไมล่งโทษกําหนดวา่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กูดําเนนิคดหีรอืลงโทษจากการกระทําผดิกฎหมาย
อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์  หลักการนี้ ไ ม่ใช่ความคุ้มกันอย่าง ส้ินเชิง (blanket immunity)  
จากการกระทําความผดิทัง้หมดทีผู่ถ้กูคา้มนษุยอ์าจกระทํา และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ยกเวน้อาชญากรรมรา้ยแรงแตอ่ย่าง
ใด ทัง้นี ้หลักการนีป้รากฏในข้อ 14(7) ของอนุสญัญาอาเซยีนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons; ACTIP) ปี 2015 ซึง่กําหนดให้ “ภาคีแต่ละฝ่่าย
ต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญาหรือทางปกครองจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
หากวา่การกระทําดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนษุยโ์ดยตรง ทัง้นีโ้ดยเปน็ไปตามบงัคบัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และนโยบายภายในของประเทศน้ัน และตามความเหมาะสม” ยิ่งไปกว่านั้น หลักการไม่ลงโทษนี้ยัง
ปรากฏในแนวปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนต่อเพศสภาวะในการรับมือกับผูเ้สียหายสตรีจากการค้ามนุษย์ (Gender 
Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in Persons) ของคณะกรรมาธิการ
อาเซยีนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธสิตรแีละสทิธเิดก็ (ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of Women and Children; ACWC)  (ส่วนที่ 3, ข้อ 3.6.1) และส่วนที่ 1 , หัวข้อ C2 ของแนว
ปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้เชิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ 
(ASEAN Practitioner Guidelines on Effective Criminal Justice Response to Trafficking in Persons) 
ปี 2007 นอกจากนั้น ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนต่างมีกฎหมายเฉพาะสําหรับหลักการไม่ลงโทษนี้ด้วย
เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ของการอภิปราย: ในการอภิปรายนี้ เราจะถามคําถามหนึ่งชุดในหัวข้อต่าง ๆ เช่น:  
• ความเข้าใจและการนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้  
• การดําเนินคดีกับผู้ถูกค้ามนุษย์ในความผิดที่กระทําระหว่างการค้ามนุษย์    
• บทบาทของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการดําเนินคดีและการลงโทษ  
• แนวปฏิบัติ นโยบาย และข้อตกลงทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ 
• ความท้าทายและแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและนําหลักการไม่ลงโทษไปใช้    

แน่นอนว่าท่านสามารถข้ามคําถามได้ และไม่จําเป็นต้องตอบคําถามที่ท่านไม่ต้องการตอบ เราคาดว่าการ
อภิปรายนี้จะใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง

การเกบ็ขอ้มลูเปน็ความลบั: ในการศกึษานี ้เราจะรวบรวมรายชือ่ขององคก์รและหนว่ยงานทีเ่ราไดป้รกึษาหารอื
ดว้ย แตจ่ะไมแ่สดงความเหน็ใดๆ ตอ่บคุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในรายงาน บนัทกึใด ๆ  ทีไ่ด้จากการอภปิราย
จะถูกใช้ด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษานี้เท่านั้น และจะไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นนอกเหนือจากทีมของ 
ASEAN-ACT เท่านั้น

คำาถาม: ท่านมีคําถามใดก่อนที่เราจะเริ่มการอภิปรายหรือไม่



153 การนำาหลักการไม่ลงโทษไปใช้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐภาคีสมาชิกอาเซียน

ส่วนที่ 1: คำาถามทั่วไป (20 นาที)

สำาหรับผู้ดำาเนินการอภิปรายอธิบาย: หลักการไม่ลงโทษระบุว่าบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ไม่ควรถูกลงโทษ หรือถูกสั่ง
ปรับอืน่ ๆ สําหรับความผิดทีก่ระทําอันเป็นผลโดยตรงจากการถูกค้ามนุษย์ หรือผู้ค้าบังคับให้กระทํา

จากมุมมองของท่่าน...

คำาถามที ่1: ท่านคิดว่าคนเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่าง
ดีและมีการนําไปใช้ในประเทศของท่านหรือไม่

•  เพราะเหตุใด

คำาถามที ่2:  ในหน้าที่ในงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของท่าน ท่านมีบทบาทเฉพาะใดในการยึดถือและนําหลักการ
ไม่ลงโทษไปใช้ในประเทศของท่าน? 

หน้าทีใ่นงานต่อต้านการค้ามนุษย์

[เช่น พนักงานสอบสวน/ อัยการ/ ทนายจําเลย/ ผู้
พพิากษา/ ตรวจคนเข้าเมือง/ เจา้หน้าทีช่ายแดน/ เจ้า
หน้าที่ตรวจแรงงาน/ ผู้ให้บริการผู้เสียหาย/ อื่นๆ 
(โปรดระบุ)]

หมายเหตุ: หนึ่งบรรทัดต่อผู้เข้าร่วมหนึง่คน

บทบาทในการยดึถอืและนำาหลกัการไมล่งโทษไปใช้:

ผู้เข้าร่วม1: 

ผู้เข้าร่วม2: 

ผู้เข้าร่วม3: 

ผู้เข้าร่วม4: 

ผู้เข้าร่วม5: 

ผู้เข้าร่วม6: 

ผู้เข้าร่วม7: 

ผู้เข้าร่วม8: 

ผู้เข้าร่วม9: 

ผู้เข้าร่วม10: 

ผู้เข้าร่วม11: 

ผู้เข้าร่วม12: 
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ส่วนที่ 2: การลงโทษผู้เสียหายและการดำาเนินคดีในทางปฏิบัติ (40 นาที)

สำาหรบัผูด้ำาเนนิการอภปิรายอธบิาย:  ผูเ้สยีหายอาจกระทาํความผดิระหว่างถกูค้ามนษุย์ ซึง่รวมถงึความผดิเกีย่วกบั
เอกสารหรือการเข้าเมืองในกรณีทีผู่เ้สียหายถูกค้ามนุษย์ข้ามชาติ ในช่วงของการแสวงประโยชน์ ผู้เสียหายอาจกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการทํางานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีก่ารค้าประเวณีเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย ผู้เสยีหายจาก
การค้ามนษุย์เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบังคบัตดัอวยัวะอาจถกูตดัสนิว่ามคีวามผดิฐานค้าอวยัวะแทนทีจ่ะได้รบัการคุม้ครอง
ในฐานะผูเ้สยีหาย และผูเ้สยีหายทีถ่กูค้ามนษุย์เพือ่กระทาํกจิกรรมทางอาญา (เช่น การเพาะปลกูยาเสพตดิ การผลติบหุรี่
ผดิกฎหมาย การล้วงกระเป๋า การลกัทรพัย์ การขายสนิค้าปลอมแปลงและการฉ้อฉลผลประโยชน์) มคีวามเสีย่งเป็นพเิศษ
ทีจ่ะถกูดาํเนนิคดใีนอาชญากรรมทีพ่วกเขาถกูค้ามนษุย์ไปเพือ่กระทาํ

คำาถามท่ี 3: ทา่นทราบถงึสถานการณใ์ด ๆ  ทีบ่คุคลทีถู่กคา้มนุษยห์รอืสนันษิฐานวา่ถูกคา้มนุษย์ซึง่ยังไม่ได้คดัแยก
อย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถูกดําเนินคดีในความผิดดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดอธิบาย
สถานการณ์พอสังเขป:

ความผิด ตัวอย่างในทางปฏิบัติ

การเข้าเมืองผิดกฎหมาย

การออกนอกประเทศผิดกฎหมาย

การพํานักผิดกฎหมาย

การทํางานผิดกฎหมาย

(เช่น การค้าประเวณี / อื่น ๆ)

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 

การหมิ่นประมาท/การหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณา (libel)

การขายอวัยวะ / การค้าอวัยวะ 

ความผิดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน

การเพาะปลูกยาเสพติดหรือการค้ายาเสพติด 

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เช่น การค้ามนุษย์บุคคลอื่น)

อาชญากรรมเกี่ยวกับการก่อการร้าย / การขัดกันด้วยอาวุธ 

อาชญากรรมลหุโทษ

อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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คำาถามที ่4: ท่านทราบถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่บุคคลที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการคัดแยกอย่างเป็นทางการ ว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกดําเนินคดีในความผิดที่พวกเขาได้กระทําในระหว่างการถูกค้ามนุษย์หรือไม่ เป็น
ความผิดใด โปรดอธิบายสถานการณ์พอสังเขป:

ความผิด ตัวอย่างในทางปฏิบัติ 

คำาถามที่ 5: ท่านมีตัวอย่างของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีเ่ผชิญกับสถานการณ์ต่อไปนี้ในประเทศของท่าน
หรือไม่ ผู้เสียหายเหล่านี้ได้รับการัดแยกอย่างเป็นทางการหรือไม่ โปรดอธิบายสถานการณ์พอสังเขป:

การจับกุม

การกักกันตัวในสถานที่ของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานตรวจ
คนเข้าเมือง

การกักกันตัวในสถานพักพิงหรือสถานที่
ดูแล

การเนรเทศ / บังคับให้เดินทางกลับ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง / 
ค่าปรับ

การไม่ต่ออายุใบอนุญาตพํานัก / ทํางาน

การเพิกถอนสัญชาติ 

อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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คำาถามท่ี 6: ในทางใดท่ีท่านคิดว่าบุคคลท่ีถูกค้ามนุษย์ในประเภทต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบเฉพาะจากความ
เสี่ยงของการถูกลงโทษสําหรับความผิดที่พวกเขากระทําอันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์

ผู้เสียหายชาย

ผู้เสียหายหญิง

ผู้เสียหายที่เป็นเลสเบี้ยน, เกย์, ไบ
เซ็กชวล (bisexual), ข้ามเพศ 
(transgender), เพศกํากวม 
(intersex), หรือไม่จํากัดเพศ 
(queer)

ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก

พลเมืองของประเทศ

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง

พลเมืองที่ไม่มีเอกสาร

ผู้เสียหายของการแสวงประโยชน์
ทางเพศ

ผู้เสียหายของการแสวงประโยชน์
ที่ไม่ใช่รูปแบบทางเพศ

อื่นๆ (โปรดระบุ)
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ส่วนที่ 3: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ (40 นาที)

สำาหรับผู้ดำาเนินการอภิปรายอธิบาย: อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2015) 
กําหนดว่า: “ภาคีแต่ละฝ่่ายต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญาหรือทางปกครองจาก
การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย หากวา่การกระทําดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนษุยโ์ดยตรง ทัง้นีโ้ดยเปน็ไปตามบงัคบั
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายภายในของประเทศนัน้ และตามความเหมาะสม” (ข้อ 14(7))

ในระดับชาติ ในบรูไนดารุสซาลาม หลักการไม่ลงโทษปรากฏในมาตรา 47 ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม (Anti-Trafficking in Persons Order of Brunei Darussalam) ปี 2019  
ซึง่ระบุว่าผูถ้กูคา้มนษุยไ์มต้่องรบัผิดทางอาญาในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเขา้ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย  การพํานกัโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย และการเป็นธุระจัดหาหรือครอบครองเอกสารการเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนปลอม 
อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  

ในระดับชาติ ในกัมพูชา มาตรา 44 ของกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน ์
ทางเพศ (Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation) ปี 2008 ไม่ให้มีการ
ลงโทษบคุคลอายตุํ่ากวา่ 15 ปี สําหรบัความผดิทีก่ําหนดไวบ้างประการ รวมถึงการมเีพศสัมพนัธก์บัผู้เยาวท่ี์มีอายุ 
ตํ่ากว่าสิบห้าปี (มาตรา 42) และการกระทําอนาจารกับผู้เยาว์ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี (มาตรา 43) 

ในระดับชาติ ในอินโดนีเซีย มาตรา 18 ของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 21ว่าด้วยการขจัดการก
ระทําทางอาญาฐานค้ามนุษย์ (Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons) ปี 2007 ระบุ
ว่า “ผู้เสียหายที่ก่ออาชญากรรมภายใต้การบังคับขู่เข็ญจากผู้กระทําความผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์ 
จะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญา” 

ในระดับชาติ ใน สปป. ลาว มาตรา 39(7) ของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2015 กําหนดให ้
ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยม์สีทิธ ิ“ไดร้บัการยกเวน้จากความรบัผดิทางอาญาและจะไมถ่กูคมุขงัในความผดิเกีย่ว
กับการค้าประเวณีและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” นอกจากนี้ มาตรา 25(6) ของกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
และคุ้มครองสตรี (Law on Development and Protection of Women) ปี 2004 ให้สิทธิสตรีและเด็กที่เป็น
ผู้เสียหายในการ “ไม่ถูกดําเนินคดีและกักขังในข้อหาค้ามนุษย์ที่เป็นสตรีและเด็ก การค้าประเวณี [หรือ] การเข้า
เมืองผิดกฎหมาย” 

ในระดับชาติ ในมาเลเซีย กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้ย้ายถิ่นฐาน (Anti-
Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act) ปี 2007 กําหนดไว้ในมาตรา 25 ว่าผู้ถูกค้า
มนุษย์ไม่ต้องรับผิดในการดําเนินคดีทางอาญาที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การพํานักโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และการจัดหาหรือครอบครองเอกสารการเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนปลอมเพื่อเข้าประเทศ หาก
การกระทําดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์

ในระดับชาติ ในเมียนมาร์ หมวดที ่5 ของกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ปี 2005 คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่ถูก
คา้มนษุย ์โดยระบวุา่หนว่ยงานกลางจะไมด่ําเนนิการกบัผูเ้สยีหายทีถ่กูคา้มนษุยใ์นความผดิใด ๆ  ภายใตก้ฎหมาย
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์และจะตอ้งพจิารณาวา่เหมาะสมหรอืไมท่ีจ่ะดําเนนิการกบัผู้เสยีหายในความผดิใด ๆ  ท่ีเกดิ
ขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์
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ในระดับชาติ ในฟิลิปปินส์:

• มาตรา 17 แห่งกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 9208 (2003) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายสาธารณรัฐ 
ฉบบัที ่10364 (2012) กําหนดวา่ผูถู้กคา้มนุษยจ์ะไมไ่ดร้บัโทษสําหรับการกระทําทีผ่ดิกฎหมายซึง่เปน็ผลโดยตรง
หรอืเปน็ผลจากเหตกุารณห์รอืเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนษุย ์หรอืการปฏบิตัติามคําสัง่ของผูค้า้มนษุย ์มาตราดงักลา่ว
ยงัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์เพือ่จุดประสงค์ในการค้าประเวณีไมใ่หถ้กูฟอ้งร้อง ส่ังปรับ หรือบทลงโทษ
อื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง (Revised Penal Code)

• มาตรา 88 ของกฎและข้อบังคับฉบับปรับปรุงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 9208 ตามที่มีการ
แก้ไขในกฎหมายสาธารณรัฐ ฉบับที่ 10364 ให้ “การคุ้มครองจากการฟ้องร้องการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่ง
เก่ียวข้องกับการคา้มนษุยห์รอืตามคําสัง่ของผูค้้ามนษุยโ์ดยตรง” โดยระบุวา่ “ความยินยอมของผูถู้กคา้มนษุยต์อ่
การแสวงประโยชน์โดยเจตนานัน้ถือว่าไมเ่กีย่วขอ้ง ผู้ถกูคา้มนษุยจ์ะไม่ไดร้บัโทษจากการกระทําทีผิ่ดกฎหมายอนั
เปน็ผลโดยตรงของการคา้มนษุย ์หรอืเปน็เหตกุารณห์รอืมคีวามเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนษุย ์หรอืในการปฏบิติัตาม
คําสัง่ของผูค้า้มนษุยเ์กีย่วกบัการกระทําดงักลา่ว” นอกจากนี ้มาตรา 89 ยงัเสนอ “การคุม้ครองจากการฟอ้งรอ้ง
ภายใตม้าตรา 202 แหง่ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปรบัปรงุ” โดยระบวุา่ “บคุคลทีถู่กคา้มนษุยเ์พ่ือคา้ประเวณี
จะต้องไม่ถูกดําเนินคดี สั่งปรับ หรือลงโทษภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 202 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับ
ปรับปรุง”

ในสิงคโปร์ กฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ (Prevention of Human Trafficking Act) ปี 2014 (ฉบับที่ 45 ของ
ปี 2014) ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะใด ๆ เพื่อคุ้มครองผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์จากการลงโทษหรือการดําเนินคดี

ในประเทศไทย มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 (2008) กําหนด
ว่าไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้เสียหายจากการเข้าเมืองหรือพํานักโดยผิดกฎหมาย ให้ข้อมูลเท็จ ความผิดเกี่ยวกับ
เอกสาร ความผดิเกีย่วกบัการคา้ประเวณ ีหรอืความผดิเกีย่วกบัการทํางาน เวน้แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ประเทศไทยยังเป็นผู้ลงนามในพิธีสาร ILO ปี 2014 ต่ออนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน
บังคับ (ILO Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention) ซึง่กําหนดให้รัฐภาคี “ดําเนินมาตรการ
ทีจ่ําเปน็เพือ่ใหแ้นใ่จวา่เจา้หนา้ทีผู่ม้อีํานาจมสีทิธทิีจ่ะไมด่ําเนนิคดหีรอืกําหนดบทลงโทษตอ่ผูเ้สยีหายจากแรงงาน
บังคับหรือการบังคับใช้แรงงาน จากการมีส่วนร่วมในการกระทําที่ผิดกฎหมายที่พวกเขาถูกบังคับให้กระทําอัน
เป็นผลโดยตรงจากการบังคับใช้แรงงาน” โดยให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของประเทศ

ในเวียดนาม ไม่มีบทบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษในกฎหมายฉบับที่ 66/2011/QH12 ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ในทํานองเดียวกัน หลักการไม่ลงโทษไม่ปรากฏในรัฐกําหนดฉบับที ่62/2012/ND-
CP ลงวนัที ่13 สงิหาคม 2012 ซ่ึงกําหนดเหตุผลในการคัดแยกผูเ้สียหายจากการค้ามนษุยแ์ละการคุม้ครองความ
ปลอดภยัของผูเ้สยีหายและญาตขิองผูเ้สยีหาย และรฐักําหนดฉบบัที ่09/2556/ND-CP ซ่ึงระบขุอ้กําหนดจํานวน
หนึ่งโดยละเอียดสําหรับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
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เกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศของท่าน ในความเห็นของท่าน...

คำาถามที ่7: กฎหมายนี้มีประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ถูกค้ามนุษย์จากการลงโทษหรือไม่

• เพราะเหตุใด 

คำาถามที ่8: กฎหมายนี้นําไปใช้ในทางปฏิบัติใน
ระดับใด

• ทา่นสามารถยกตัวอย่างได้หรอืไม่วา่มกีารใช้
ที่ไหนและอย่างไร 

• หลักการน้ีถูกนําไปใช้กับการค้ามนุษย์
ประเภทใดและสําหรับความผิดประเภทใด

คำาถามที ่9: เพื่อให้บทบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้
ถูกค้ามนุษย์จําเป็นต้องได้รับการคัดแยกอย่างเป็น
ทางการว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่

คำาถามที ่10: บทบัญญัติเหล่านี้มีบทบาทอย่างไร
ในขั้นการสอบสวน ผู้สอบสวนมีอํานาจดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหาหรือไม่

คำาถามที ่11: บทบัญญัติเหล่านี้มีบทบาทอย่างไร
ในขั้นการดําเนินคดีพนักงานอัยการมีอํานาจ
ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีหรือไม่

คำาถามที ่12: ศาลมีดุลยพินิจในวิธีการจัดการคดี
ที่ผู้กระทําความผิดถูกค้ามนุษย์หรือไม่ 

• เช่น ผู้พิพากษาสามารถเลือกที่จะไม่
พิพากษาผู้เสียหาย หรือลดโทษ หรือไม่
บันทึกคําพิพากษาได้หรือไม่ 

คำาถามที ่13 (สำาหรับความเป็นสาเหตุ): ใน
การนําบทบัญญัตินี้ไปใช้ มีการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างความผิดของผู้ถูกค้ามนุษย์กับการที่บุคคล
นั้นถูกค้ามนุษย์อย่างไร
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คำาถามที ่13 (สำาหรับการบังคับ): ในการนํา
บทบัญญัตินี้ไปใช้ มีการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างความผิดของผู้ถูกค้ามนุษย์กับการที่บุคคล
นั้นถูกบังคับโดยผู้ค้ามนุษย์อย่างไร

นอกเหนือจากกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์:

คำาถามที ่14: มีบทบัญญัติอื่นใดในกฎหมาย
ปกครองหรือกฎหมายอาญาที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การยึดถือหลักการไม่ลงโทษในประเทศของท่าน
หรือไม่

ตัวอย่างเช่น:

ข้อต่อสู้ตามกฎหมาย (statutory defences) ใน
กฎหมายภายในประเทศ

กฎหมายในการเพิกถอนหรือลบประวัติ
อาชญากรรม 

คำาถามที ่ 15: เท่าที่ท่านทราบ บทบัญญัติเหล่านี้
ได้ถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยึดถือหลัก
การไม่ลงโทษหรือไม่

เพราะเหตุใด

ท่านสามารถยกตัวอย่างการนําไปใช้ได้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 4: แนวทาง นโยบาย และข้อตกลง (20 นาที)

สำาหรับผูด้ำาเนินการอภิปรายอธิบาย: มแีนวปฏบิติัระดบัภมูภิาคหลายฉบับทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการไมล่งโทษ รวม
ถึง

• แนวทางปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนต่อเพศสภาวะในการรับมือกับผู้เสียหายสตรีจากการค้ามนุษย์ (Gender 
Sensitive Guidelines for Handling Women Victims of Trafficking in Persons) ของ ACWC (ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.6.1): “ผู้เสียหายไม่ควรถูกกักขัง ตั้งข้อหา หรือดําเนินคดีจากอาชญากรรมใดที่ก่อขึ้นอันเป็นผลโดยตรง
จากการถูกค้ามนุษย์

• แนวปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้เชิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการค้า
มนุษย์(ASEAN Practitioner Guidelines on Criminal Justice Response to Trafficking in Persons)   
 ปี 2007 (ส่วนที ่1 หัวข้อ C2): “ภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ควรถูกตั้งข้อหาหรือ
ดําเนินคดีจากอาชญากรรมท่ีก่อขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานะของบุคคลนั้นในฐานะผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์”

• บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุม่แม่นํ้าโขง (Memorandum of 
Understanding on Cooperation against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-region) 
ปี 2004 ของความร่วมมือ COMMIT กําหนดให้กัมพูชา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม “ทําให้
มั่นใจว่าผู้เสียหายท่ีถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมือง 
(immigration detention) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย” (วรรค 16)

• แนวปฏิบตัวิา่ด้วยกลไกการคัดแยกและส่งต่อผูเ้สียหาย (Guidelines on Victim Identification and Referral 
Mechanisms) (สําหรับกัมพูชา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) กําหนดว่า “ไม่ว่าในสถานการณ์
ใดกต็าม ผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยจ์ะไมถ่กูดําเนนิคดจีากการละเมดิกฎหมายการเขา้เมอืงหรอืจากกจิกรรมทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์ หรือถูกกักตัว”

ในระดับชาติ ในบรูไนดารุสซาลาม - ?

ในระดับชาติ ในกัมพูชา มีเอกสารนโยบาย แบบฟอร์มและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่ลงโทษ
หลายฉบับ

• แนวปฏบิตัสิําหรบัรปูแบบและกระบวนการพจิารณาสําหรบัการคดัแยกผู้เสยีหายจากการคา้มนษุยเ์พ่ือใหบ้รกิาร
ที่เหมาะสม (Guidelines on Forms and Procedures for identification of victims of trafficking for 
appropriate service provisions) (คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ (National Committee for 
Counter Trafficking in Persons; NCCT) 2015) ระบุไว้ในข้อ 2.c, 2: “ระหว่างกระบวนการ [คัดแยกเบื้องต้น] 
ชาวต่างชาติที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วอย่างเป็นทางการต้องไม่ถูกกักตัวหรือต้ังข้อหาการเข้าเมือง 
และ/หรือ ค้าประเวณีผิดกฎหมาย ผูเ้สียหายจะต้องได้รับสถานที่พักพิงและการคุ้มครองระหว่างรอกระบวนการ
ส่งตัวกลับประเทศอย่างเป็นทางการ”

• การตัดสินใจว่าด้วยแนวปฏิบัติสําหรับการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Decision on the Guideline for the Protection of the Rights of Trafficked Children of the Kingdom 
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of Cambodia) (สภาเด็กแห่งประเทศกัมพูชา (Cambodian National Council for Children; CNCC), 20 
ธันวาคม 2007, ฉบับที่ 107): มาตรา 4, 2.3(ก) เด็กที่ถูกค้ามนุษย์เป็นผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เด็กเหล่าน้ีจะต้องไม่ถูกปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระทําความผิด หรือต้องรับหรือถูกข่มขู่ว่าจะได้รับโทษทางอาญา 
จากการกระทําผิดใดทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ์ของพวกเขาในฐานะเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

• แนวปฏบิตักิารนํากฎหมายวา่ดว้ยการปราบปรามการคา้มนษุยแ์ละการแสวงประโยชนท์างเพศไปใช ้(Guidelines 
on the Implementation of the Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual exploitation) 
(ฉบบัแปลอย่างไม่เปน็ทางการโดย UNIAP ป ี2008) แนวปฏิบตัทิัว่ไป: (4) ต้องพจิารณาว่าผู้คา้ประเวณีเปน็ผู้เสีย
หายจากการจัดหามาเพื่อค้าประเวณี การค้าประเวณีไม่ใช่อาชญากรรม ฉะนั้นผู้ค้าประเวณีรายบุคคลจึงไม่ต้อง
ถูกลงโทษในฐานะผู้กระทําความผิดภายใต้บทบัญญัติใหม่นี้

• กัมพูชามีบันทึกความเข้าใจกับไทยและเวียดนาม ซึ่งภาคียืนยันว่าผู้เสียหายที่เป็นสตรีและเด็กจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหาย ไม่ใช่ผู้กระทําความผิด และไม่ต้องรับโทษจากการเข้าหรือออกจากพรมแดนของ
ประเทศอย่างผิดกฎหมาย หรือความผิดอื่นใดที่เกิดจากการค้ามนุษย์โดยตรง

ในระดับชาติ ในอินโดนีเซีย แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพ่ือขจัดการค้ามนุษย์ (National Action Plan for 
Eradication of Human Trafficking) ปี 2015-2019 ยังคงไม่กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษ ขณะที่ยังไม่มีแผน
ปฏิบัติการแห่งชาติสําหรับปี 2020-2024 ขณะที่แนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผูเ้สียหาย
จากการค้ามนุษย์ในการจัดการคดีค้ามนุษย์ (Guidelines for Law enforcement and the protection of 
victims of trafficking in persons in handling trafficking in persons cases) ปี 2009 ซึง่ใช้กฎหมายฉบับ
ที่ 21 ปี 2007 กล่าวถึงความท้าทายของการที่ผู้เสียหายอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้กระทําผิดในคดีทีเ่กี่ยวข้องกับ
การคา้มนษุย ์(หนา้ 36) และเนน้ยํ้าถงึความจําเปน็ทีเ่จ้าหนา้ต้องมทีกัษะเฉพาะทางในการทําความเขา้ใจวา่ผู้เสยี
หายอาจกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (หน้า 41) 

ในระดับชาติ ในสปป. ลาว แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(Guidelines for the protection, assistance and referral of victims of trafficking) (กระทรวงความมัน่คง
สาธารณะ (Ministry of Public Security) สํานักเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (Secretariat for the National Steering Committee on Anti-Human Trafficking) ปี 2020) 
ไม่ได้กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พวกเขายึดถือหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิของผูเ้สียหาย
ที่จะได้รับการคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และการส่งต่อผู้เสียหายโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา
และอยู่บนพื้นฐานของความยินยอม  

• บันทึกความเข้าใจกับจีนในปี 2014 ระบุว่าภาคี “ต้องไม่ลงโทษผูเ้สียหายทีเ่ข้าหรือออกจากอาณาเขตของตน
อย่างผิดกฎหมาย หรือความผิดอื่นใดทีเ่กิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์” 

• บันทึกความเข้าใจระหว่างลาวกับไทย ปี 2017 ไม่ได้กล่าวถึงการไม่ลงโทษโดยเฉพาะ แต่กล่าวถึงความยุติธรรม 
การคุ้มครองทางกฎหมาย (ข้อ 6) และความจําเป็นที่จะไม่ทําให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อซํ้าใน
กระบวนการทางกฎหมาย (ข้อ 17)

ในระดับชาติ ในมาเลเซีย ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือแนวปฏิบัติอื่นใดท่ีจะทําให้หลักการไม่ลงโทษมีผลบังคับใช้ 
แต่มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานโดยสภาตอ่ต้านการค้ามนุษยแ์ละการลักลอบขนยา้ยผู้อพยพ (Council 
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of Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrant; MAPO) เพื่อสนับสนุนการคัดแยกผู้เสีย
หาย แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Action Plan on Anti-Trafficking in 
Persons) ป ี2016-2020 (MAPO)  ยนืยนัความมุง่มัน่ตอ่แนวทางการปฏบิตัติอ่ผู้ถกูคา้มนษุยโ์ดยมผู้ีเสยีหายเปน็
ศูนย์กลางและยึดหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพของการคุ้มครองและการฟ้�นฟู “ผ่านการส่งเสริม
และดําเนินให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ และศาสนาของ
ผู้เสียหาย” แผนปฏิบัติการแห่งชาติปี 2021-2025 ยังอยู่ระหว่างการสรุปผล 

ในระดับชาติ เมียนมาร ์ได้รวมแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้เสียหายหลายแผนไว้ในแผนปฏิบัติการ ปี 2017-2021 
แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงการไม่ลงโทษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบันทึกความเข้าใจซึ่งภาคีฝ่่ายต่างๆ ยืนยันว่าผูเ้สีย
หายจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทําความผิด และตกลงที่จะไม่ลงโทษผู้เสียหายท่ีเข้าหรือ
ออกจากอาณาเขตของตนอยา่งผดิกฎหมาย หรอืในความผดิอืน่ใดทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการคา้มนษุย ์ขอ้ตกลงดงั
กล่าวมีขึ้นกับประเทศไทย (2009 ข้อ 8(ก)) และกับจีน (2009 ข้อ 5(1))  

ในฟิลิปปินส์

• แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิสตรีที่ถูกค้ามนุษย์ (Guidelines on the Protection of the Rights of 
Trafficked Women) (คณะกรรมการสตรแีหง่ฟลิิปปนิส ์(Philippine Commission on Women) รว่มกบัสภาค
วามร่วมมือระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Inter-Agency Council Against Trafficking; 
IACAT)) ปี 2013 เน้นยํ้าว่า “สตรีที่ถูกค้ามนุษย์ควรได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้เสียหาย มิใช่ผูก้ระทําความผิด” 
(5.3.8.1.1)

• แนวปฏิบัติว่าด้วยระบบการส่งต่อท่ีเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ (Guidelines on the Referral System 
involving Trafficking in Persons Cases) ที่รับรองโดย IACAT เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ปี 2017 ผ่านมติฉบับที่ 
006 ประจําปี 2017 ระบุว่าผู้ถูกค้ามนุษย์มีสิทธิที่จะ: “ไม่ถูกกําหนดความผิดทางอาญา (หรือถูกตัง้ข้อหา หรือ
ถูกลงโทษ) จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายระหว่างประสบการณ์การถูกค้ามนุษย์” 

ในสิงคโปร์ แนวทางแห่งชาติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (National Approach against Trafficking in Persons) 
ประจําปี 2016-2026 ของคณะทํางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานในสิงคโปร์ว่าด้วยการค้ามนุษย์ (Singapore 
Inter-Agency Task Force on Trafficking in Persons) ยังคงไม่กล่าวถึงประเด็นเรือ่งการไม่ลงโทษ

ในประเทศไทย

• นโยบาย ยทุธศาสตร ์และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุยแ์หง่ชาตฉิบบัที ่2 (2017-2021) 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงหลักการไม่ลงโทษ แต่มีความต้ังใจ 
ที่จะเสริมสร้างการคัดแยกผู้เสียหาย 

•ประเทศไทยมีบันทึกความเข้าใจท่ียืนยันว่าผู้เสียหายจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้กระทํา 
ความผิด และตกลงที่จะไม่ลงโทษผู้เสียหายที่เข้าหรือออกจากอาณาเขตของตนอย่างผิดกฎหมาย หรือความผิด
อื่นใดที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ประกอบด้วยข้อตกลงกับกับเมียนมาร์ (2009) (ข้อ 8(ก)) และข้อตกลง
ว่าด้วยผู้หญิงและเด็กกับกัมพูชา (2014) (ข้อ 6) และเวียดนาม (2008) (ข้อ 6) บันทึกความเข้าใจระหว่างลาว
และไทยปี 2017 ไม่ได้กล่าวถึงการไม่ลงโทษโดยเฉพาะ แต่กล่าวถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย (ข้อ 6) และความ
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จําเป็นที่จะไม่ทําให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อซํ้าในการดําเนินการทางกฎหมายต่อไป (ข้อ 17) 

ในเวียดนาม มาตรฐานขัน้ตํ่าในการให้บรกิารแกผู้่เสยีหายจากการคา้มนษุย ์(Minimum Standards in Provision 
of Services to Victims of Human Trafficking)(กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม) ปี 2011 
ยังคงน่ิงเฉยต่อหลักการไม่ลงโทษ มีการทําบันทึกความเข้าใจกับประเทศไทย (2013) และกัมพูชา (2004)  
เพื่อยืนยันว่าผู้เสียหายจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้เสียหายมากกว่าเป็นผูก้ระทําความผิด ซึง่ภาคีตกลงที่จะ
ไมล่งโทษผูเ้สยีหายทีเ่ปน็ผูห้ญงิและเดก็ทีเ่ขา้หรือออกจากอาณาเขตของประเทศตนอยา่งผดิกฎหมาย หรือความ
ผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ในบันทึกความเข้าใจระหว่างลาวและเวียดนาม (2010) ภาคีทั้งสอง
ฝ่่ายให้การรับรองว่าผู้เสียหายจะ “ไม่ถูกกักตัวและ/หรือลงโทษสําหรับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือความ
ผิดทางปกครองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง” ในบันทึกความเข้าใจกับจีน (2010) ภาคีท้ังสองฝ่่ายตกลงท่ีจะไม่ลงโทษ 
ผู้เสียหายที่เข้าหรือออกจากอาณาเขตประเทศของตนอย่างผิดกฎหมาย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นๆ  
อันเป็นผลโดยตรงจากการค้ามนุษย์ (ข้อ 2ก) 

คำาถามที ่16:  เท่าที่ท่านทราบ อะไรคือบทบาทของ
ตราสารเหล่าน้ีในการคุ้มครองผู้ถูกค้ามนุษย์จากการ
ลงโทษ

ท่านสามารถยกตัวอย่างการนําตราสารเหล่านี้ไปใช้
ในทางปฏิบัติได้หรือไม่ 

คำาถามที ่ 17:  มีเอกสารแนวปฏิบัติหรือนโยบายใด
อีกบ้างในประเทศของท่านที่เกี่ยวข้องกับหลักการไม่
ลงโทษ

ทา่นสามารถยกตวัอยา่งการนําเอกสารเหลา่น้ีไปใชใ้น
ทางปฏิบัติได้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 5: คำาถามส่งท้าย (20 นาที)

สำาหรับผู้ดำาเนินการอภิปรายอธิบาย: เรากําลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการอภิปราย ในช่วงเวลาท่ีเหลือ อยากจะขอ
ความคดิเหน็และคําแนะนําสง่ทา้ยจากทา่น เกีย่วกบัการยดึถอืและนําหลกัการไมล่งโทษไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

คำาถามที ่18: ท่านคิดว่าอะไรคือความท้าทายหลัก
และ/หรือข้อจํากัดในกฎหมาย นโยบาย และการ
ปฏิบัติต่อการใช้หลักการไม่ลงโทษในประเทศของ
ท่าน

คำาถามที ่19: ท่านมีตัวอย่างและข้อเสนอแนะแนว
ปฏิบัติที่ดีใดบ้างเพื่อให้บรรลุหลักการไม่ลงโทษใน
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ

คำาถามที ่20: สุดท้ายนี้ ท่านมี:

• ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการไม่ลงโทษในประเทศของท่านหรือไม่   

• ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าด้วยเนือ้หาข้อมูล (เช่น คําพิพากษาคดีหรือรายงานการวิจัย)  ที่เราควรศึกษาเพิ่มเติม
หรือไม่ 

• หรือผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการเสนอให้เราไปพูดคุยด้วยหรือไม่

ความคิดเห็นเพิ่มเติม:

เนื้อหาข้อมูลที่แนะนํา:

ผู้เชีย่วชาญ:

ประเด็นสำาหรับผู้ดำาเนินการอภิปรายกล่าวส่งท้าย:

• หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือแนะนํางานวิจยั รายงาน คําพพิากษาคดี 
หรือเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ โปรดส่งให้เราผ่านทาง: [อีเมล์]

• เราจะแปลบนัทกึยอ่ของเราเปน็ภาษาองักฤษเพือ่มอบใหแ้กผู่เ้ขยีนบทความ เราจะไมบ่นัทกึชือ่ของทา่นในบนัทกึ
ย่อเหล่านั้น 

• เราขอขอบพระคุณท่านสําหรับเวลาของท่านในวันนี้ และสําหรับการสละเวลาและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของ
ท่านเพือ่เข้าร่วมในการศึกษาที่สําคัญนี้  

• เราหวังว่าจะได้แบ่งปันรายงานฉบับสมบูรณ์กับท่านหลังจากมีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
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ภาคผนวก 3: ผู้เข้าร่วม

ผู้เขียนและทีมโครงการ ASEAN-ACT ขอขอบพระคุณท่านผู้ปฏิบัติงานและผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านดังรายนามต่อไป
นีเ้ปน็อยา่งสงูทีร่ว่มแบง่ปนัความรูเ้ชงิลกึ แนวเชงิปฏบิติั ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของท่านในการศึกษา
ครั้งนี้

 ե Brigjen. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, S.H., M.AP, Vice Chairman, Witness and Victim Protection 
Agency, Indonesia

 ե Jerome Alcantara, Executive Director, Blas F Ople Policy Center and Training Institute, 
Philippines 

 ե Lilian Doris S. Alejo, Senior Asst. State Prosecutor, Head of Task Force Against TIP (DOJTFATIP), 
Department of Justice (DOJ), Philippines 

 ե Ronny Pancratius Anis, S.E., M.Si, Sub-Coordinator for the Protection of the Middle East 2, 
Directorate for the Protection and Empowerment of Europe and the Middle East Region, 
Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI)

 ե Chutinate Arsakit, Social worker, LIFT International, Thailand 

 ե Tatsana Bannasan, Director of the Care of Victims of Trafficking and Child Sexual Exploitation, 
Operation Underground Railroad (O.U.R.), Thailand

 ե Ma Timotea Barizo, Over all Head Supervisor TCEU, Bureau Of Immigration (BI), Philippines

 ե Ruth P. Bernabe, Assistant City Prosecutor, Department of Justice (DOJ), Philippines

 ե Naruephon Boonyaban, Senior Programme Assistant, International Organization for Migration 
Bangkok, Thailand

 ե Mr. Phonepaseith Bouaphanthong technical staff ATD, Ministry of Public Security (MoPS), Lao 
PDR

 ե Ms. Inthana Bouphasavanh, Director, The Association for Development of Women and Legal 
Education (ADWLE), Lao PDR

 ե Christina Phuong Chi Bui, Project Manager, Pacific Link, Viet Nam

 ե Binh Cao, Officer, ABAROLI, Viet Nam 

 ե Gideon Elfred Cauton, Attorney, International Justice Mission, Philippines

 ե Pol. Col. Trirong Chaichana, Superintendent (Inquiry Officer), Anti-Trafficking in Persons Division, 
Royal Thai Police, Thailand

 ե Ratha Chey, Department Director, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, 
Cambodia 
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 ե HE Phally Chiv, Director, Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection, 
Cambodian National Police 

 ե HE Bun Eng Chou, Secretary of State, Ministry of Interior, Permanent Vice-Chairperson, National 
Committee for Counter Trafficking in Persons (NCCT), Cambodia

 ե Thi Thu Hien Chu, Head of Division, Department of General Affairs, Supreme People’s Court, 
Viet Nam

 ե Ma. Roda Cisnero, Program Officer, The Asia Foundation, Philippines

 ե Thi Kim Anh Dang, Lecturer, People’s Public College, No. 2, Ministry of Public Security, Viet 
Nam

 ե Angela Marie M. De Garcia, Office of Cybercrime, Department of Justice (DOJ), Philippines

 ե Jinky Dedumo, Executive Director, IACAT, Department of Justice (DOJ), Philippines

 ե Anita Dewayani, S.H., M.H., Head of Sub-Directorate of Pre-Trial, Directorate of Terrorism and 
Transnational Crimes, Attorney General’s Office (AGO), Indonesia

 ե Hoang Quang Dinh, Lecturer, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam 

 ե Van Trinh Dinh, Deputy Head of Division Criminal Police Department, Ministry of Public 
Security, Viet Nam

 ե Wimol Dinu, Social worker, HUG Project, Thailand

 ե Dinh Cong Duong, Lecturer, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam 

 ե Sam-Ol Ek, Project Manager, International Organisation for Migration (IOM), Cambodia

 ե Jean Enriquez, Executive Director, Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-
AP), Philippines

 ե Barbara Mae P. Flores, Deputy Regional Prosecutor (Reg XI), Department of Justice (DOJ), 
Philippines

 ե Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M, Dean of Law Faculty, University of Atmajaya, Jakarta, 
Indonesia 

 ե James Gregorio, Administrative Officer, Inter-agency Council Against Trafficking (IACAT) 
Secretariat, Department of Justice (DOJ), Philippines

 ե Thi Van Khanh Ha, Country Coordinator, UNDP, Viet Nam 

 ե Chivorn Hang, Chief of Secretariat, National Committee for Counter Trafficking in Persons 
(NCCT), Cambodia
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 ե Hariyanto, Chairman, Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), Indonesia

 ե Anis Hidayah, Member of the Task Force Expert for Syndicate Eradication of Illegal placement 
of Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI), 
Indonesia

 ե Sophorn Him, Court Support Team Leader, APLE Cambodia 

 ե Huong Nhung Hoang, Lecturer, Advocacy Department, Vietnam Women’s Union, Viet Nam

 ե Mr. Somboun Hosakoun, Lawyer, Songvilay Law Firm, Lao PDR

 ե Chanvanthorn Hor, Social Worker, Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia

 ե HE Vudthy Hou, Secretary of State, Ministry of Labour and Vocational Training, Cambodia

 ե Ms. Vannaly Inphaphom, Head of Counseling Division, Lao Women’s Union, Lao PDR

 ե Mr. Souliyavong Insisiengmay, Child Protection Officer, Namjai Community Association (NCA), 
Lao PDR

 ե Dr. Livia Istania DF Iskandar, M.Sc. Psi., Vice Chairman, Witness and Victim Protection Agency, 
Indonesia

 ե Marija Jovanovic, MJur, MPhil, DPhil (Oxon), Lecturer in Law, University of Essex, United 
Kingdom

 ե Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir, Deputy Chief Prosecutor, Singapore 

 ե Patomchai Kaewnaul, Lawyer, International Justice Mission (IJM), Thailand

 ե Pol. Col. Runglert Kantajan, Superintendent, Internet Crime Against Children Group TICAC 
Unit, High-Tech Crime Division, Cyber Crime Investigation Bureau, Royal Thai Police, Thailand

 ե Wassana Kaonoparat, Director, The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation 
(CPCR), Thailand

 ե Pol. Col. Patcharadanai Karin, Superintendent (Inquiry Officer), Anti-Trafficking in Persons 
Division, Royal Thai Police, Thailand

 ե Karsiwen, Chairperson, KABAR BUMI, Indonesia

 ե Juwita Kayana, S.H, M.H., Head of Sub-Unit of Execution and Examination, Directorate of 
Terrorism and Transnational Crimes, Attorney General’s Office (AGO), Indonesia

 ե Nithi Keereedech, Lawyer, SR Law, Thailand

 ե Phalla Keo (Maj.Gen), Head Office, National Committee for Counter Trafficking in Persons 
(NCCT), Cambodia
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 ե Mr. Thavone Keophila, Head of Division, Ministry of Public Security (MoPS), Lao PDR     

 ե Ms. Virith Khattingavong, Director, (Shelter) Sengsavang Organization, Lao PDR

 ե Wanpen Khunthong, Expert Public Prosecutor, Department of Trafficking in Persons Litigation, 
Office of the Attorney General, Thailand

 ե Phuong Lien Kieu, Deputy Head of Division, Department No. 13, Supreme People’s Procuracy, 
Viet Nam

 ե Thi Huyen Trang Kieu, Officer, Department of Legal Aid, Ministry of Justice, Viet Nam

 ե Villa Kong, Executive Director, Cambodia ACT 

 ե Ngoc Hoan La, Officer, Division No. 2, Foreign Relations Department, Ministry of Public Security, 
Viet Nam 

 ե Lin Lao, Deputy Director, Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection, 
Cambodian National Police

 ե Thi Hong Luong Le, Program Officer, Blue Dragan Foundation, Viet Nam

 ե Mr. Sengphet Liemphacahnh, Deputy Director, Ministry of Justice, Lao PDR

 ե Liceria S. Lofranco-Rabilas, City Prosecutor, OCP Cebu City - TF member Region 7, Department 
of Justice (DOJ), Philippines

 ե Pros Lolita L. Lomanta, Senior Assistant Provincial Prosecutor (Cebu Province), Department 
of Justice (DOJ). Philippines

 ե Nancy G. Losano, State Counsel, Department of Justice (DOJ), Philippines

 ե Hai Yen Luong, Head of the Criminology and Criminal Investigation Faculty, Hanoi Procuratorate 
University, Viet Nam

 ե Hong Loan Luong, Program Director, Pacific Link, Viet Nam 

 ե Thi Lich Luu, Psychologist, Institute of Human Studies, Viet Nam 

 ե Tonghuy Ly, Deputy Secretary General, National Committee for Counter Trafficking in Persons 
(NCCT), Cambodia, 

 ե Saravuot Mab, Lawyer, Chab Dai, Cambodia

 ե Melvin P. Mabulac, Acting Chief, BI National Operations Center, Bureau of Immigration, 
Philippines

 ե Ratchapon Maneelek, Director of Coordinating Assistance and Protecting Group, Division of 
Anti Trafficking, Ministry of Social Development and Human Security, Thailand
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 ե Sa Im Meas, Deputy Head of Woman and Children Rights Section, ADHOC, Cambodia

 ե Glenda Melodillar, Administrative Officer, Inter-agency Council Against Trafficking (IACAT) 
Secretariat, (Department of Justice) DOJ, Philippines

 ե Rebecca Miller, Regional Coordinator, Human Trafficking and Migrant Smuggling, Regional 
Office for Southeast Asia and the Pacific, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

 ե Sokchar Mom, Director, Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia

 ե Wirawan Mosby, Founder and Director, HUG Project, Thailand

 ե Eny Rofiatul Ngazizah, OIC National Programme Officer CT/LMHD, International Organisation 
for Migration (IOM), Indonesia

 ե Pol.Lt.Col. Supoj Noisawan, Deputy Superintendent (Inquiry Officer), Sub-Division 3, Crime 
Suppression Division, Thailand Anti-Trafficking in Persons Task Force, Royal Thai Police, Thailand

 ե Judha Nugraha, Director for the Protection of Indonesian Citizen and Legal Entities, Directorate 
General for Protocol and Consular Affairs, MOFA, Indonesia

 ե Mohamad Nurdin, First Functional Diplomat, Ministry of Foreign Affairs, Indonesia

 ե Duc Hanh Nguyen, Vice Principal, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam

 ե Bich Hien Nguyen, Lecturer, Police University, Ministry of Public Security, Viet Nam 

 ե Hong Anh Nguyen, Program Manager, The Delegation of the European Union to Vietnam, Viet 
Nam

 ե Hai Hoa Nguyen, Officer, Division No. 5, Department of Criminal Police, Ministry of Public 
Security, Viet Nam 

 ե Thanh Huong Nguyen, Lecturer, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam 

 ե Loan Nguyen, Lecturer, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam

 ե Tan Thuong Nguyen, Head of Criminal Police, Faculty, People’s Police College, No. 2, Ministry 
of Public Security, Viet Nam 

 ե Thi Huyen Trang Nguyen, Officer, Department of General Affairs, Supreme People’s Court, 
Viet Nam 

 ե Thi Hong Van Nguyen, Officer, People’s Police Academy, Ministry of Public Security, Viet Nam 

 ե Thi Kim Dung Nguyen, Administrative and Criminal Laws Department, Ministry of Justice, Viet 
Nam 
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 ե Thi Loc Nguyen, Head of Division, Hanoi Procuratorate University, Viet Nam

 ե Thi Mai Anh Nguyen, Deputy Head of Division, Department of Social Vices Prevention, Ministry 
of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA), Viet Nam

 ե Thi Mai Thuy Nguyen, National Project Coordinator, International Labour Organisation (ILO), 
Viet Nam

 ե Thi Man Nguyen, Lecturer, Department of Gender Equality, Ministry of Labour, Invalids and 
Social Affairs (MOLISA), Viet Nam 

 ե Thi Ngan Nguyen, Officer, Department No. 13, Supreme People’s Procuracy, Viet Nam

 ե Thi Thanh Huyen Nguyen, Officer, Department of Legal Affairs and Administrative and Judicial 
Reform, Ministry of Public Security, Viet Nam 

 ե Thi Thanh Nguyen, Social Worker, Pacific Link, Viet Nam

 ե Thi Thanh Tu Nguyen, Lecturer, Hanoi Law University, Viet Nam 

 ե Thi Thu Ha Nguyen, Case Management, Hagar International, Viet Nam

 ե Thi Thuy Hanh Nguyen, Lecturer, Criminal Police Faculty, People’s Police Academy, Ministry 
of Public Security, Viet Nam 

 ե Thi Thuy Hang Nguyen, Deputy Head of Criminal, Police Faculty, People’s Police College No. 
2, Ministry of Public Security, Viet Nam

 ե Thi Thuy Nguyen, Officer, Division No. 5, Department of Criminal Police, Ministry of Public 
Security, Viet Nam

 ե Van Huong Nguyen, Head of Criminal Law Faculty, Hanoi Law University, Viet Nam

 ե Van Oanh Nguyen, Lecturer, Criminal Police Faculty, People’s Police Academy, Ministry of 
Public Security, Viet Nam 

 ե Van Tat Nguyen, Deputy Director, Department No. 2, Supreme People’s Procuracy, Viet 
Nam

 ե Viet Dung Nguyen, Officer, Legal Department, Supreme People’s Court, Viet Nam 

 ե Xuan Ha Nguyen, Deputy Head of Criminal Police Faculty, People’s Police College No. 2, 
Ministry of Public Security, Viet Nam 

 ե Monton Ongmali, Legal Officer (Professional Level), Office of the Judiciary, Thailand

 ե Mr. Thanakone Ousavang, Legal Officer, International Organization for Migration (IOM), Lao 
PDR
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 ե Ms. Xoukiet Panyanouvong, Chief of Party, Winrock International, Lao PDR

 ե Janejinda Pawadee, Social worker, LIFT International, Thailand

 ե HE Pichsaly Pen, Directly General, General Directorate of Prosecution and Criminal Affairs, 
Ministry of Justice (MoJ), Cambodia

 ե Hai Trung Pham, Deputy Head of Criminal, Police Faculty, Police College No. 1, Ministry of 
Public Security, Viet Nam

 ե Sam Ann Phat, Southeast Program Manager, Hagar International, Cambodia

 ե Mr. Xaysomphone Phetsomphou, Judge, People’s Supreme Court (PSC), Lao PDR

 ե Ms. Lattanong Phienmany Deputy head of Division, ATD, Ministry of Public Security (MoPS), 
Lao PDR

 ե Pol.Col. Kenechanh Phommachack, Deputy Directors of Police Dept, Ministry of Public Security 
(MoPS), Lao PDR

 ե Putborey Phon, Department Director, Ministry of Women’s Affairs (MoWA), Cambodia

 ե Ms. Sourivonexay Phormmala, Senior Project Officer, TAF, Lao PDR

 ե Ms. Kongseng Piengpanya, Program Coordinator, Village Focus International (VFI), Lao PDR

 ե Pleut Pisey, Legal Assistant, Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia

 ե HE Samkhan Ponn, Secretary General, National Committee for Counter Trafficking in Persons 
(NCCT), Cambodia 

 ե Kanjana Poolkaew, Director of Labour Protection Division, Department of labour protection 
and welfare, Ministry of Labour, Thailand

 ե Sayan Poonpermboon, Acting Head of Human Trafficking Crime Division 1, Department of 
Special Investigation, Thailand

 ե Wipada Prasanpeangsri, Lawyer, Operation Underground Railroad (O.U.R.), Thailand

 ե Ronnasit Proeksayajiva, Chairman, Ronnasit Foundation, Thailand

 ե Sokhan Prum, Director, Department of Anti-Human Trafficking and Victim Reintegration, Ministry 
of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY), Cambodia

 ե Adi Purwanto, S.H., M.H., Immigration Officer, Sub-Directorate of Investigation, Directorate of 
Immigration Monitoring and Prosecution, MOLHR, Directorate General of Immigration, Ministry 
of Law and Human Rights, Indonesia
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 ե Marie Michelle Munoz Quezon, Child Protection Officer, UNICEF, SAFERKIDS PH, Philippines

 ե Mr. Xaysana Rajvong, Deputy Director of Criminal Dept, OSPP, Lao PDR

 ե Varamon Ramangkura, Judge of the Office of the President of the Supreme Court, Office of 
the Judiciary, Thailand

 ե Serey Leakhena Ran, Deputy Secretary General, National Committee for Counter Trafficking 
in Persons (NCCT), Cambodia

 ե Sugunya Rattananakin, Senior Expert Public Prosecutor, Department of Trafficking in Persons 
Litigation, Office of the Attorney General, Thailand

 ե Dollaya Rochanahastin, Social Worker Practitioner Level, Division of Anti Trafficking, Ministry 
of Social Development and Human Security, Thailand

 ե Hazel Roxas, Executive Officer for Admin, National Bureau of Investigation (NBI), Philippines

 ե Jatuporn Saenghiran, Deputy Director-General, Department of Trafficking in Persons Litigation, 
Office of the Attorney General, Thailand

 ե Chaleerat Saengsuwan, Program Coordinator, Alliance Anti Traffic (AAT), Thailand

 ե Sony San, Lawyer, Chab Dai, Cambodia 

 ե Pol.Lt.Col. Thidet Satjanurakwong, Deputy Superintendent (Inquiry Officer), Investigation 
Division, Immigration Bureau, Royal Thai Police, Thailand

 ե RD Chrisanctus Paschalis Saturnus, Chairman, Commission for Justice and Peace – the Pastoral 
Care of Migrants and Itinerant People, (KKPMP), Pangkal Pinang, Indonesia 

 ե Mr. Vongtavanh Sayavong, National Project Coordinator, ILO, Lao PDR

 ե Saroeun Sek, International Justice Mission (IJM), Cambodia

 ե Cristina Sevilla, Attorney, Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP), 
Philippines

 ե Papop Siamhan, Program Director, Human Rights and Development Foundation (HRDF), 
Thailand

 ե Noor Sidharta, General Secretary, Witness and Victim Protection Agency, Indonesia

 ե Jacob Sims, Director, International Justice Mission (IJM), Cambodia 

 ե Ermelina Singereta, Coordinator in Law Unit, National Coalitions of Indonesian Anti TIP (JARNAS 
Anti TPPO), Indonesia
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 ե Mr. Nanthasay Singhak, technical staff ATD, Ministry of Public Security (MoPS), Lao PDR 

 ե Ms. Vadsana Sinthavong, Senior Project Manager, The Asia Foundation (TAF), Lao PDR

 ե Lt.Jg. Songpaow Smiti, Policy and Action Plan Analyst Officer (Practitioner Level), Command 
Center of Prevention on Labour Trafficking, Ministry of Labour, Thailand

 ե Wannapa Sookkhong, Director of Division of Anti Trafficking, Ministry of Social Development 
and Human Security, Thailand

 ե Sorrakrai Sornsri, Lawyer/ Researcher, SR Law, Thailand

 ե Mingwarin Srisiripong, Divisional Public Prosecutor, Department of Trafficking in Persons 
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