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แนวปฏิบัติขั้นตนสำหรับผูจัดทำ

นโยบายและผูปฏิบัติตามนโยบายใน

การดำเนินงานตามพันธกรณีทาง

กฎหมายระหวางประเทศเพื่อ

กำหนดใหการคามนุษยเปนความผิด

อาญาในระดับประเทศ



 

แนวนโยบายฉบับนี้ อาจนำมาใช โดยประเทศที่เขารวมในกระบวนการ

บาหลีทุกประเทศรวมทั้งประเทศที่ยังไมไดลงนามและ/หรือใหสัตยาบันใน

อนุสัญญาสหประชาชาติ เพ�อตอตานอาชญากรรมระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกร(อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ

องคกร) และพิธีสารเพิ่มเติมอีกสองฉบับไดแก พิธีสารเพ�อตอตานการ

ลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานทางบก ทะเล และอากาศและพิธีสารเพ�อปองกัน 

ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กถอยคำที่ใช ใน

แนวนโยบายนี้จะสอดคลองกับตราสารระหวางประเทศทั้งสามฉบับเทาที่

เปนไปได   อยางไรก็ตาม เพ�อจุดมุงหมายในการแปลการแปลอนุสัญญา

และพิธีสารอยางเปนทางการนี้ ควรถูกนำไปใช ในฐานะที่เปน

ขออางอิงอยางเปนทางการสำหรับคำศัพทที่ใช ในแนวนโยบายนี้

กระบวนการบาหลี วาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ(กระบวนการบาหลี) 

กอตั้งขึ้นเม�อพ.ศ. 2545 และเปนกระบวนการใหคำปรึกษาระดับภูมิภาค

โดยสมัครใจ และไมมีผลผูกพัน ซึ่งมีประธานรวมกันคือรัฐบาลของ

ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย กระบวนการบาหลีประกอบดวย

ประเทศสมาชิกกวา 45 ประเทศ และองคกรตางๆ 

หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายนี้ กรุณาสงมายังสำนักงานสนับสนุน

สวนภูมิภาคประจำของกระบวนการบาหลี ที่ :

      อีเมล: info@rso.baliprocess.net 

      RSOเว็บไซต: 

      http://www.baliprocess.net/regional-support-office

จัดพิมพเม�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ออกแบบโดย สำนักงานอัยการสูงสุดแหงรัฐบาลออสเตรเลีย 
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 หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายฉบับนี้ กรุณาสงถึง RSO ไดที่ info@rso.baliprocess.net 

IOM • OIM

ขอขอบคุณ
แนวนโยบายฉบับนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยสมาชิกของกระบวนการบาหลี และไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค ซึ่งนำโดย คณะกรรมการรางแนวนโยบายกระบวนการบาหลี 

ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกดังตอไปนี้:

ดานันธิ กาลาพิเทจ (Dananthi Galapitage)

เจาหนาที่กฎหมายอาวุโส

ฝายความรวมมือดานอาชญากรรมระหวางประเทศ

สำนักงานอัยการสูงสุดออสเตรเลีย 

(ประธานรวม)

ชัชชม อรรฆภิญญ (Chatchom Akapin)

อัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ  

สำนักงานตางประเทศ (ฝาย 1)

สำนักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทย 

(ประธานรวม)

อันธิกา กฤษณายุทธันโท (Andhika Chrisnayudhanto) 

รักษาการรองผูอำนวยการ  

ฝายสนธิสัญญาดานความมั่นคงและการเมือง 

กระทววงการตางประเทศ อินโดนีเซีย

รีเบ็คกา มิลเลอร (Rebecca Miller)

ผูประสานงานโครงการกระบวนการบาหลี

กองตรวจคนเขาเมือง นิวซีแลนด 

กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรมและการจางงาน นิวซีแลนด

อนุชา อเบวิกรม-มุนาสิงห(Anusha Abeywickrama-Munasinghe)

ผูชวยเลขานุการอาวุโส

ฝายกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

ศรีลังกา

เซบาสเตียน โบมีสเตอร (Sebastian Baumeister)

ผูประสานงานโครงการ UNODC 

สำนักงานภูมิภาคเพ�อเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟค

ความสนับสนุนเพิ่มเติมแกคณะกรรมการรางนโยบาย จาก:

โซฟ นอนเน็นเมเชอร (Sophie Nonnenmacher),

ตัวแทน IOMประจำสำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค 
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คำนำ
ตั้งแตเริ่มตนใน พ.ศ. 2545 กระบวนการบาหลีวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน การคามนุษย

และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ (กระบวนการบาหลี - Bali Process) ทำใหเกิดการตระหนัก

รูถึงผลของการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ 

ทั้งยังไดพัฒนาและนำกลยุทธและความรวมมือในเชิงปฏิบัติตางๆ มาใชเพ�อตอบโตอาชญากรรมเหลานี้    

ประเทศสมาชิกกวา 45 ประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมท้ังประเทศผูสังเกตการณและหน�วยงาน 

ระหวางประเทศตางๆจำนวนหนึ่ง ไดเขารวมในเวทีอาสาสมัครนี้ 

ในการประชุมรัฐมนตรีระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลีครั้งที่หา ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุม 

เห็นชอบใหมีการพัฒนาแนวนโยบายขึ้นมา เพ�อชวยผูวางนโยบายและผูปฏิบัติงานในการกำหนดใหการลักลอบ 

ขนผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยเปนความผิดอาญา โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดใหสำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค  

(RegionalSupportOffice-RSO)รับคำปรึกษาจากสมาชิกที ่สนใจในการพัฒนาแนวปฏิบัต ิสำหรับรัฐตางๆ 

เพ�อชวยใหหน�วยงานภายในประเทศสามารถสงเสริมใหเกิดความเขาใจอยางมั่นคง ถึงพันธะกรณีทางกฎหมาย 

ระหวางประเทศและเพ�อชวยพัฒนาการออกกฎหมายภายในประเทศอยางมีประสิทธิผล จากคำสั่งดังกลาว RSO 

จึงไดกอตั้งคณะกรรมการรางแนวนโยบายซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกของกระบวนการบาหลีและ 

องคกรระหวางประเทศตางๆเพ�อพัฒนาแนวนโยบายนี้ 

แนวนโยบายนี้เปนแนวนโยบายเชิงสมัครใจ ไมมีผลผูกมัดและมุงที่จะใหนำมาใชเปนเคร�องมืออางอิง โดยหน�วยงาน 

ภายในประเทศในรัฐภาคีของกระบวนการบาหลี เพ�อที่จะใหแนวปฏิบัตินี้กระชับ เหมาะแกการปฏิบัติและเปนมิตร 

กับผู ใชแนวนโยบายนี ้จึงเนนที ่การกำหนดใหการลักลอบขนผู โยกยายถิ ่นฐานและการคามนุษยเปนความผิด 

อาญาตามกฎหมายภายในประเทศไดอยางมีประสิทธิผล โดยไดกลาวถึงกระบวนการคุมครองและใหความชวยเหลือ 

แกผูเสียหายจากการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยในขอบเขตที่เปนเนื้อหาหลักของแนวนโยบายนี้ 

แตคาดวาแนวนโยบายฉบับตอๆไป จะสามารถครอบคลุมถึงประเด็นดังกลาวอยางครบถวนมากข้ึน ท้ังน้ี แนวนโยบายน้ี 

สอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งที่หาซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 โดยเปน      

แนวนโยบายชุดแรกของกระบวนการบาหลีซึ่งอยูในขอบเขตเนื้อหาหลักของกระบวนการบาหลี และเกี่ยวกับประเด็น 

ซึ่งประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีมีความหวงใยเปนพิเศษ

เกร็ก เคลลี่

ผูจัดการรวมของ RSO(ออสเตรเลีย)

บีเบ็บ เอ. เค. เอ็น. ดจันจูนัน 

ผูจัดการรวมของ RSO(อินโดนีเซีย)
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Organized Crime Convention
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Trafficking in Persons Protocol

  
  

  

UN

 

UNCAC

 

UNODC

 

ชื่อยอและคำยอ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กระบวนการบาหลีวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 

การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ

(กระบวนการบาหลี)

คณะทำงานเฉพาะกิจเพ�อดำเนินการทางดานการเงิน

เกี่ยวกับการฟอกเงิน 

องคการแรงงานระหวางประเทศ 

องคการระหวางประเทศเพ�อการโยกยายถิ่นฐาน

MLA ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา 

(อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกร) 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

สำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค

(พิธีสารวาดวยการคามนุษย)

พิธีสารเพ�อตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

ทางบก ทะเล และอากาศ 

เพ�อเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติ เพ�อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร

องคการสหประชาชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง

สำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม

แหงสหประชาชาติ
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร

การคามนุษย (Trafficking in persons) – ซึ่งอาจใชคำวา human trafficking, trafficking in human beings หรือ           

people trafficking – คือ การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหที่อยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล ดวยวิธีการหลอกลวง 

บีบบังคับ หรือวิธีที่ไมถูกตองในรูปแบบอ�น เพ�อความมุงประสงคในการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลนั้น การคามนุษยอาจเกิดขึ้น 

ภายในประเทศหนึ่งหรือระหวางประเทศ   

รัฐจำเปนตองมีกฎหมายที่เขมแข็งเพ�อตอตานนักคามนุษยและเพ�อคุมครองผูเสียหายจากอาชญากรรมอันรายแรงนี้ ทั้งนี้ ตราสาร 

ระหวางประเทศที่สำคัญสองฉบับไดกำหนดกรอบทางกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไว ไดแก พิธีสารเพ�อปองกัน 

ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (พิธีสารวาดวยการคามนุษย) ซึ่งเปนการเพิ่มเติมจากอนุสัญญา 

สหประชาชาติเพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร(อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมซึ่งกอตั้งในลักษณะองคกร)

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงพิธีสารดังกลาวดวย ทั้งนี้ การคามนุษยแตกตางจากการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานซึ่งควบคุมโดย 

พิธีสารอีกฉบับหนึ่ง ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร   

พิธีสารวาดวยการคามนุษย บัญญัติใหรัฐภาคีกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา ภายใตมาตราที่ 3(ก) ของพิธีสารนี้ 

การคามนุษยมีองคประกอบสามประการ ไดแก :

     •    การกระทำ – ไดแก การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหที่อยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล

     •    วิธีการ – คือการขูเข็ญ หรือการใชกำลัง หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอ�นใด  การลักพาตัว การฉอโกง  การหลอกลวง  

การใชอำนาจโดยมิชอบ หรือการอาศัยสถานะความดอยกวา หรือมีการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชน เพ�อใหไดมา ซึ่งความยินยอม 

ของบุคคลผูมีอำนาจควบคุมบุคคลอ�น และ

     •    ความมุงประสงค ในการแสวงหาผลประโยชน 

ในกรณีท่ีผูเสียหายเปนเด็ก อาชญากรรมในการคามุนษยจะมีอยูก็ตอเม�อ ‘การกระทำ’ น้ันเปนไปเพ�อความมุงประสงคในการแสวงหา  

ผลประโยชน โดยไมตองมีขอกำหนดอ�นใดเพ�อพิสูจนถึง ‘วิธีการ’

พิธีสารวาดวยการคามนุษย ยังกำหนดวา รัฐจะตองกำหนดใหความพยายามที่จะกระทำควาผิดฐานคามนุษย (ตามระบบกฎหมาย 

ภายในประเทศของรัฐนั้น) การมีสวนรวมในฐานะผูรวมกระทำความผิดฐานคามนุษย และการจัดการหรือการสั่งการใหผูอ�น 

กระทำความผิดฐานคามนุษยนั้นเปนความผิดอาญาดวย

การกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับการคามนุษยนั้นอาจกระทำขามหลายประเทศได  ดังนั้นจึงจำเปนที่รัฐจะตองกำหนดเขตอำนาจ

รัฐนอกดินแดน หรือความสามารถทางกฎหมายที่จะใชอำนาจนอกเหนืออาณาเขตของรัฐตามปกติหากเกี่ยวเน�องกับความผิดฐาน 

คามนุษย

เงินคือทอน้ำเลี้ยงของอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกร รวมทั้งการคามนุษย เพ�อชวยใหหน�วยงานบังคับใชกฎหมายสามารถ 

ตัดทอนองคกรอาชญากรรมที่เปนเจาของทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรมเหลานี้ รัฐจำเปนตองมีกฎหมายตอตานการฟอกเงิน 

และการริบทรัพยที่เขมแข็งและแยกออกมาตางหาก นอกจากนั้นรัฐยังจำเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวกับความรวมมือในการปองกัน 

และปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศที่เขมแข็ง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันทางอาญา กฎหมายสงผูรายขามแดนท่ีมีประสิทธิผลน้ัน ชวยใหหน�วยงานบังคับใชกฎหมายสามารถนำผูกระทำความผิด  

ไปดำเนินคดีตามเขตอำนาจรัฐที่เหมาะสมได สวนความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาอยางเขมแข็งนั้นชวยใหเจาหนาที่สืบสวน 

และพนักงานอัยการสามารถไดรับและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานระหวางประเทศ เชน บันทึกของธนาคาร บันทึกการโทรศัพท 

และคำใหการของพยาน

เน�องจากกลุมอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกรมีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา   จึงจำเปนที่ชุมชนระหวางประเทศจะตองทำงาน

รวมกันเพ�อสรางความมั่นใจวากฎหมายนั้นมีความสอดคลองอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ�อที่จะปองกันมิใหอาชญากร 

ฉกฉวยผลประโยชนจากชองวางในกรอบของกฎหมาย

2   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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ตอนที่1
 บทนำสูการคามนุษย และพันธะกรณีทางกฎหมายระหวางประเทศที่สำคัญ 

1.1. การคามนุษย : ความทาทายทางอาชญากรรม

การคามนุษย หมายถึงการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหที่อยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล ดวยวิธีการลอลวง บีบบังคับ 

หรือวิธีการที่ ไมถูกตองอ�นๆ เพ�อความมุงประสงค ในการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลดังกลาว  การคามนุษยอาจเกิดขึ้น

ภายในประเทศหรือระหวางประเทศตางๆได การคามนุษยเปนอาชญากรรมระดับโลกที่สงผลกระทบถึงทุกประเทศ อยางไรก็ตาม

ยังขาดแคลนขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับขอบเขตและขนาดของการคามนุษยดวยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งลักษณะที่เปนการซอนเรน

ของปญหานี้ รวมทั้งความสับสนระหวางการคามนุษยกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน  การขาดระบบบันทึกขอมูลที่แมนยำ 

และการขาดการแบงปนขอมูลระหวางหน�วยงานตางๆ 

แลวเรารูอะไรบาง?

      • การคามนุษยเปนอาชญากรรมระดับโลก ซึ่งอาชญากรสามารถทำกำไรเปนเงินหลายพันลานเหรียญ จากความเสียหาย

 ของผูที่ตกเปนเหย�อ ซึ่งหลายคนเปนเด็กที่ถูกปลนศักดิ์ศรีและอิสระภาพของตน
1

      • ชาย หญิง และเด็ก ตองตกเปนเหย�อของการคามนุษยเพ�อความมุงประสงค ในการแสวงหาผลประโยชนทางเพศเชนเดียวกับ

 การแสวงหาผลทางดานแรงงานในภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งกิจกรรมตางๆ เชน เกษตรกรรม การกอสราง การประมง งานบาน  

 การแปรรูปสินคาทะเล การผลิต ขอทาน และการขายของตามทองถนน  นอกจากนี้ยังมีผูที่ตกเปนเหย�อจากการคามนุษย

 เพ�อบังคับใหแตงงาน ตัดอวัยวะออกจากรางกายหรือความมุงประสงค เพ�อแสวงหาผลประโยชนอ�นๆ 

      • จากรายงานระดับโลกเกี่ยวกับการคามนุษย (พ.ศ. 2555) ของสำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ

           (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ซ่ึงจัดทำข้ึนทุกสองปประชาชนจากสัญชาติตางๆ อยางนอย 136 ชาติ

  ตองตกเปนเหย�อของการคามนุษย และถูกตรวจพบใน 118 ประเทศ ในระยะที่มีการรายงาน (พ.ศ. 2550-2553)
2

      • ถึงแมวามีผูคนตระหนักถึงเร�องการคามนุษยมากขึ้น แตอาชญากรรมนี้ยังคงดำเนินตอไปในหลายประเทศ กฎหมายที่กำหนดให

 การคามนุษยเปนอาชญากรรมนั้นยังไมสมบูรณ และยังไมมีการนำมาปฏิบัติอยางเพียงพอ 

      • มีอาชญากรจำนวนนอยมากที่ถูกตัดสินลงโทษ และผูตกเปนเหย�อสวนใหญไมเคยไดรับความชวยเหลือ

รัฐจะตองทำงานรวมกันเพ�อยุติการคามนุษย เน�องจากการคามนุษยเปนอาชญากรรมที่มีกำไรสูงแตมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งริดรอนอิสรภาพ

และสิทธิมนุษยชนของผูเสียหาย ทั้งยังอาจสรางอันตรายที่รายแรงหรือไมสามารถเยียวยาได  รัฐมีพันธกรณีที่จะตองใหความชวยเหลือ

และความคุมครองแกผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งไมควรถูกลงโทษจากความผิดที่ ไดกระทำขึ้นในขณะที่อยูในระหวางที่ตกเปนเหย�อ

ของการคามนุษย

1
   รายงานระดับโลกวาดวยการคามนุษย โดย UNODC, พ.ศ. 2555, โปรดดู http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gloคำแนะนำ/

    Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf;ILO,พันธมิตรระดับโลกเพ�อตอตานการบังคับใชแรงงาน, พ.ศ. 2548, โปรดดู http://www.ilo.org/wcmsp5/

    groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf;บทสรุปของการประเมินการบังคับใชแรงงานระดับโลกของ

    ILO พ.ศ. 2555, โปรดดู http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_181953/lang--en/index.htm;IOM  

    ฝายฐานขอมูลดานการคามนุษยระดับโลกเพ�อตอตานการคามนุษย,โปรดดู https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/

    activities/ct/iom_ctm_database.pdf.

2
   เร�องเดียวกัน.



1.2. ตราสารทางกฎหมายระหวางประเทศที่สำคัญ 

ตราสารระหวางประเทศที่สำคัญสองฉบับซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการคามนุษย ไดแก :

พิธีสารเพ�อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมจากอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (พิธีสารวาดวยการคามนุษย)
3

พิธีสารนี้คือตราสารระหวางประเทศขั้นตนและมีอิทธิพลที่สุดเกี่ยวกับการคามนุษย ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเม�อวันที่ 25 ธันวาคม 

พ.ศ. 2548
4

พิธีสารฉบับนี้ บัญญัติใหรัฐกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญาตามที่ ไดระบุไว ในตราสาร

อนุสัญญาองคการสหประชาชาติเพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรม

ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร)

นี่คือตราสารระหวางประเทศฉบับสำคัญเพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งมีผลบังคับใชเม�อ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548
5

เพ�อที่จะเขาเปนภาคีในพิธีสารวาดวยการคามนุษย  รัฐจะตองเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร
6
 

ในขณะที่พิธีสารวาดวยการคามนุษยเปนตราสารเฉพาะเพียงฉบับเดียวที่จัดการกับการคามนุษย แตยังมีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน

และแรงงานระหวางประเทศจำนวนหนึ่งซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรอบทางกฎหมายที่ใชไดกับการคามนุษย
7

1.3. คำจำกัดความของการคามนุษยและการทำใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา 

1.3.1. ความหมายของ ‘การคามนุษย’

มาตราที่ 3(ก) ของพิธีสารวาดวยการคามนุษย ได ใหคำจำกัดความของคำวา ‘การคามนุษย’ ไวดังนี้ ::

3
   พิธีสารวาดวยการคามนุษย มิไดเปนตราสารอิสระ  แตจะใชบังคับกับประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการคามนุษย ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของเคาโครงที่กวางกวา

    ซึ่งกำหนดไว โดยอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร  รัฐภาคีในพิธีสารวาดวยการคามนุษย จะตองเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวย

    อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร นี่คือสาเหตุที่ตอนที่ 2 ของแนวนโยบายฉบับนี้ ไดระบุถึงพันธะกรณีเพิ่มเติมภายใตอนุสัญญา

    วาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

4
   ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศตางๆจำนวน 159 ประเทศ ได ใหสัตยาบันในพิธีสารวาดวยการคามนุษย       

    สำหรับรายช�อผูลงนามและประเทศภาคีที่ปรับใหทันสมัยแลว โปรดดูที่http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

5
   ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ประเทศตางๆจำนวน 179 ประเทศ ได ใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร  

    สำหรับรายช�อผูลงนามและประเทศภาคีที่ปรับใหทันสมัยแลว โปรดดูที่http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

6
   โปรดสังเกตวา สามารถใหสัตยาบันในอนุสัญญาและพิธีสารได ในเวลาเดียวกัน 

7
   สนธิสัญญาอ�นๆที่เกี่ยวของกับเคาโครงของการคามนุษย ไดแก :

    •        อนุสัญญาเสริมวาดวยการยุติการนำคนลงเปนทาส การคาทาส และสถาบันและการปฏิบัติตางๆที่มีลักษณะคลายกับการนำคนลงเปนทาส 

    • กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง

    • กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

    • อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

    • อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับเกี่ยวกับ ‘การคาเด็ก โสเภณีเด็ก และภาพอนาจารเด็ก’ และ  

             ‘การที่เด็กเขาไปเกี่ยวของในความขัดแยงที่ใชอาวุธ’

    • อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการทารุณและการปฏิบัติหรือการปฏิบัติอยางทรมาน ไรมนุษยธรรม หรือหยามเกียรติ และ  

    • อนุสัญญาหลายฉบับขององคการแรงงานโลกเกี่ยวกับการบังคับใชแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานภาคบังคับ     

             โปรดดูสนธิสัญญาขององคการสหประชาชาติไดที่ https://treaties.un.org/

“การคามนุษย”หมายถึงการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหที่อยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล ดวยวิธีการขูเข็ญ  

หรือการใชกำลัง หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอ�นใด  การลักพาตัว การฉอโกง  การหลอกลวง การใชอำนาจโดยมิชอบ

หรือการอาศัยสถานะของความดวยกวา หรือมีการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพ�อใหไดมาซึ่งความยินยอมของบุคคล

ผูมีอำนาจควบคุมบุคคลอ�น  เพ�อความมุงประสงค ในการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลนั้น  การแสวงหาผลประโยชน  

อยางนอยที่สุดใหรวมถึงการแสวงหาผลประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอ�น หรือการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ

ในรูปแบบอ�น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ  การเอาคนลงเปนทาส หรือการกระทำอ�นที่เสมือนการเอาคนลงเปนทาส   

การทำใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย

4   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา



ภาพ 1 ตอไปนี้ แสดงถึงองคประกอบสามประการ ที่จะตองมีอยูในสถานการณของการคามนุษย (ผู ใหญ)  เม�อองคประกอบขอใด

ขอหนึ่งจากทั้งสามแถวนั้นเกิดขึ้นรวมกันและใชไดกับสถานการณของผู ใหญ  ผู ใหญคนนั้นถือวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย  

สำหรับเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ไมจำเปนตองมีองคประกอบในสวนของ ‘วิธีการ’ ดังที่จะไดอธิบายในตอนที่ 1.3.3 ตอไป  

ภาพ 1 : องคประกอบสำคัญของคำจำกัดความทางกฎหมายระหวางประเทศของการคามนุษย 

5

การกระทำ

การจัดหา

การขนสง

การขนยาย

การใหที่พักอาศัย

การรับตัวบุคคล 

วิธีการ

การขูหรือการใชกำลัง 

การบีบบังคับ

การหลอกลวง 

การลักพาตัว 

การฉอโกง

การใชอำนาจโดยมิชอบ 

การอาศัยสถานะความดอยกวา

การใหหรือการรับเงินหรือ

ผลประโยชน 

ความมุงประสงค

การแสวงผลประโยชน ซึ่งรวมถึง:

¡ÒÃáÊÇ§¼Å»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡
¡ÒÃ¤ŒÒ»ÃÐàÇ³Õ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×è¹ 

¡ÒÃáÊÇ§¼Å»ÃÐâÂª¹�
·Ò§à¾Èã¹ÃÙ»áººÍ×è¹ 

¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒáÃ§§Ò¹
ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ

¡ÒÃàÍÒ¤¹Å§à»š¹·ÒÊ 
ËÃ×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÍ×è¹æ·Õè¤ÅŒÒÂ¡Ñº¡ÒÃ

àÍÒ¤¹Å§à»š¹·ÒÊ 

¡ÒÃ·ÓãËŒµ¡ÍÂÙ‹ãµŒºÑ§¤Ñº 
¡ÒÃµÑ´ÍÇÑÂÇÐÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ

การคามนุษย

จากพิธีสารฉบับนี้ ในการดำเนินคดีคามนุษยนั้น การแสวงหาผลประโยชนไมจำเปนตองเกิดขึ้นจริง  ถึงแมวามักจะพิสูจนไดยาก 

แตสิ่งที่ตองพิสูจน ใหไดคือผูถูกกลาวหานั้นตั้งใจที่จะแสวงหาผลประโยชนจากผูเสียหาย

1.3.2. ความยินยอม

มาตรา 3(ข) ของพิธีสารวาดวยการคามนุษยเนนวา ไมสามารถยกความยินยอมของผูเสียหายจากการคามนุษย (ผู ใหญ) 

ที่ใหกับการแสวงผลประโยชน โดยเจตนามาเปนขออาง ในกรณีที่มีการใชวิธีการหลอกลวง บีบบังคับ หรือวิธีการอ�นๆที่ ไมถูกตอง

ดังนั้น เม�อมีการพิสูจนถึงองคประกอบของอาชญากรรมในการคามนุษย รวมทั้งวิธีการ (การบีบบังคับ การหลอกลวง ฯลฯ) 

การคัดคานหรือการโตแยงวา ผูเสียหาย ‘ใหความยินยอม’ จึงไมสามารถนำมาเปนขออางได 

นี่เปนเพราะ ‘ความยินยอม’ ดังกลาว ไดมาจากวิธีการที่ไมถูกตอง ไมไดเปนการยินยอมโดยสมบูรณและโดยเสรี หากเปนความยินยอม

ที่ ไดมาเพียงบางสวน หรืออาจเพิกถอนไดภายหลังความยินยอมของผูเสียหายไมอาจใชเปนขอแกตัวสำหรับผูกระทำความผิด

ในศาลได ในขณะเดียวกัน การไมไดรับความยินยอม ก็มิไดเปนขอกำหนดที่จะใชเพ�อพิสูจนถึงอาชญากรรมการคามนุษย 

1.3.3. การคาเด็ก

พิธีสารวาดวยการคามนุษย (มาตรา 3(ค)) ใหคำจำกัดความที่แตกตางออกไปถึงการคามนุษยที่เปนเด็ก โดยไมมีขอกำหนดใดๆ

ที่จะตองพิสูจนถึง ‘วิธีการ’ ในการคามนุษย  ในกรณีของบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 18 ป (เด็ก) ใหพิสูจนเพียง ‘การกระทำ’ เชน 

การจัดหา การขนสง หรือการรับไว เพ�อ ‘ความมุงประสงค’ ในการแสวงหาผลประโยชนเทานั้น 



คำแนะนำ: คำจำกัดความอยางกวางๆของความผิดในการคามนุษย 

พิธีสารวาดวยการคามนุษย รวมถึงบทบัญญัติตางๆเพ�อคุมครองผูเสียหายจากการกระทำที่เปน

การแสวงผลประโยชน โดยอยางนอยท่ีสุด การแสวงหาผลประโยชน รวมถึง การแสวงหาผลประโยชนจาก

การคาประเวณีของบุคคลอ�น หรือการแสวงหาผลประโยชนทางเพศในรูปแบบอ�น การบังคับใชแรงงาน การเอาคนลง

เปนทาส การทำใหตกอยูใตบังคับและการตัดอวัยวะออกจากรางกาย รัฐสามารถเสริมและปรับกฎหมาย

เพ�อเพิ่มความมุงประสงคของการแสวงหาผลประโยชนที่มิไดรวมไว ในมาตราที่ 3 ของพิธีสารนี้

ตามความเหมาะสมกับรูปแบบของประเทศ เชน การคามนุษยเพ�อบังคับใหเปนขอทานและ

การคามนุษยเพ�อให ไปประกอบอาชญากรรม 

คำแนะนำ: ความผิดโดยสมบูรณ ในตัวเองสำหรับการกระทำที่เปน

       การแสวงผลประโยชน

พิธีสารวาดวยการคามนุษยมิไดระบุใหรัฐกำหนดใหการแสวงผลประโยชนเปนความผิดอาญาโดยสมบูรณ

ในตัวเอง เชน การบังคับใชแรงงาน การทำใหตกอยูใตบังคับและการปฏิบัติที่คลายกับการนำคนลง

เปนทาส รวมทั้งการใชแรงงานขัดหนี้ (ระยะที่บุคคลจะถูกทำใหตกอยูในภาระหนี้สินจากการบังคับใช

สัญญาหนี้ ที่ ไมยุติธรรม)
8
 การปฏิบัติที่เปนการแสวงหาผลประโยชนเชนนี้ ถูกหามภายใตระบบกฎหมาย

ที่เกี่ยวของอ�นๆ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาเพิ่มเติมวาดวยการนำคนลงเปนทาส

และอนุสัญญาตางๆขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

อยางไรก็ตาม การกระทำที่เปนการแสวงผลประโยชน เชน การบังคับใชแรงงาน การทำใหตกอยูใตบังคับ 

และการปฏิบัติที่คลายกับการนำคนลงเปนทาสนั้น เปนความผิดรายแรง และการกำหนดใหความผิด

จากการกระทำเชนนี้เปนความผิดโดยสมบูรณ ในตัวเอง (standalone offences) ทำใหรัฐมีกรอบทาง

กฎหมายที่เขมแข็งยิ่งขึ้นที่จะดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดได  เชน  ในกรณีที่ยากจะพิสูจนองคประกอบ

บางประการในการคามนุษย  (เชน องคประกอบเกี่ยวกับการเคล�อนไหวหรือการอำนวยความสะดวก)  

ยังอาจดำเนินคดีตอการกระทำในจุดปลายทางได โดยใชความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือการทำให

ตกอยูใตบังคับที่แยกออกไป 

รัฐควรพิจารณาถึงการกำหนดความผิดโดยสมบูรณ ในตัวเอง (standalone offences) สำหรับการกระทำ

ที่เปนการแสวงหาผลประโยชน ในการออกกฎหมายอาญาระดับประเทศ โดยไมคำนึงวาผูเสียหายตกอยูใน

สถานการณนั้นอยางไร นอกเหนือไปจากความผิดที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการคามนุษย 

8
   มาตราที่ 1 ของอนุสัญญาเพิ่มเติมวาดวยการขจัดการนำคนลงเปนทาส การคาทาส และสถาบันและการปฏิบัติที่คลายกับการนำคนลงเปนทาส ได ให

ตัวอยางของ‘การปฏิบัติที่คลายกับการนำคนลงเปนทาส’ ซึ่งรวมถึง  สภาพความเปนทาส การใชแรงงานขัดหนี้ การแตงงานเพ�อใชงานเยี่ยงทาสและการ

แสวงผลประโยชนจากเด็ก  โปรดดู รวมสนธิสัญญาองคการสหประชาชาติ ไดที่ https://treaties.un.org/

6   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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1.3.4. การขยายความรับผิดทางอาญา 

มาตรา 5 (2) ของพิธีสารวาดวยการคามนุษย ¡ÓË¹´Ç‹Ò ความรับผิดทางอาญาอาจขยายออกไปเพ�อครอบคลุมถึง :

    •   ความพยายามกระทำความผิดในการคามนุษย (เปนไปตามระบบกฎหมายภายในประเทศของรัฐนั้น)

    •   การมีสวนรวมในฐานะผูรวมกระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย และ 

    •   การจัดการหรือสั่งการใหผูอ�นกระทำความผิดฐานคามนุษย 

อนุสัญญาที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ((มาตราที่ 5(1)(ก)) ยังกำหนดใหรัฐเขามีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมเปนคดีอาญา ประเทศ

ตางๆอาจดำเนินการตามอนุสัญญานี้ดวยการกำหนดความผิดในการรวมกระทำความผิด หรือกำหนดความผิดซึ่งหามมิใหมีการ

เขารวมสมาคมและมีสวนรวมในองคการอาชญากรรม

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร อาจหาทางซอนอยูเบื้องหลังฉากหนาของนิติบุคคล เชน 

บริษัท องคกรการกุศล หรือสมาคมอ�นๆ  ดังนั้น มาตราที่ 10 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่กระทำเปนองคกร จึงกำหนดให

รัฐสรางความมั่นใจวา นิติบุคคลจะตองรับผิดตอการมีสวนรวมในอาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวกับกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะองคกร และสำหรับความผิดบางประการภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งเกี่ยวเน�องกับ

การฟอกทรัพยสินที่ ไดมาจากอาชญากรรม การฉอราษฎรบังหลวง และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  แมมิไดมีการบังคับใหรัฐ

กำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับนิติบุคคลภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร แตรัฐจะตอง

กำหนดความรับผิดในบางรูปแบบสำหรับนิติบุคคล เชน ภายใตÃÐºº¡®ËÁÒÂá¾‹§ËÃ×Í»¡¤ÃÍ§

คำแนะนำ: การคุมครอง ไมใชการลงโทษ ผูเสียหายจากการคามนุษย  

การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยางรุนแรงผูเสียหายจากการคามนุษย

สวนใหญตองบอบช้ำจากความรุนแรงทางรางกาย จิตใจ และ/หรือ ทางเพศที่ตองเผชิญ รัฐไมควรลงโทษ

ผูเสียหายจากการคามนุษยสำหรับการกระทำที่ตองทำลงไปเน�องจากถูกขมขูบังคับหรือเพราะเปนผลมา

จากการเปนเหย�อจากการคามนุษย  แตรัฐควรปฏิบัติโดยถือวาบุคคลเหลานี้ตองการความคุมครอง เชน 

ผูเสียหายจากการคามนุษย ไมควรถูกลงโทษจากการปลอมแปลงเพ�อเขาเมืองการทำงานโดยผิดกฎหมาย

หรือการทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ หากการกระทำเหลานี้ผิดกฎหมายในบางประเทศ  นอกจากนี้ควร

ใหการพิจารณาเปนพิเศษสำหรับสถานการณเฉพาะของเด็กที่เปนเหย�อของการคามนุษยและบุคคลอ�นๆที่

ตองการการคุมครองเปนพิเศษ 

รัฐมีพันธะที่จะตองใหความคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยรวมทั้งดวยการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนซึ่งไดรับการรับรองในระดับนานาชาติ (มาตรา 2 พิธีสารวาดวยการคามนุษย) มาตรา 6 ของ

พิธีสารวาดวยการคามนุษยกำหนดถึงองคประกอบสำคัญในการใหความเชวยเหลือและคุมครองผูเสียหาย

จากการคามนุษย ซึ่งรัฐควรพิจารณานำมาใชเพ�อชวยใหเกิดการฟนฟูทางรางกาย จิตใจ และสังคมแก

ผูเสียหายจากการคามนุษย นอกจากนี้ระบบกฎหมายภายในประเทศยังตองประกอบไปดวยมาตรการ

ตางๆที่จะชวยใหผูเสียหายจากการคามนุษยมีโอกาสไดรับคาเสียหายจากความเดือดรอนที่ตนตองเผชิญ  

มาตรา 14 ของพิธีสารฉบับนี้กำหนดวา ไมมีความใดในพิธีสารนี้จะกระทบถึงสิทธิ  พันธะกรณี และ

ความรับผิดชอบของรัฐและปจเจกชนภายใตกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมายวาดวยมนุษยธรรม

ระหวางประเทศและกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่

สามารถใช ไดอนุสัญญาและพิธีสารขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานะของผูลี้ภัยและหลักการ

ในการไมผลักดันกลับประเทศ



  

 

 

การขยายความรับผิดทางอาญาแกทุกคนที่มีบทบาทในการคามนุษยนั้นมีความสำคัญเปนพิเศษ โดยเฉพาะเม�อกลุมนักคามนุษยที่

ซับซอนไดปฏิบัติการโดยผานเครือขายบุคคลตางๆ ซึ่งมักจะอาศัยอยูในเขตอำนาจรัฐที่แตกตางกัน การขยายขอบเขตความรับผิด

ทางอาญานั้น ยังชวยสรางความมั่นใจวา ผูที่พยายามคามนุษยจะถูกดำเนินคดีไดดวยเชนกัน  เชน ประเทศหนึ่งอาจใชความผิดใน

การพยายาม จัดการ/สั่งการ และรวมกระทำความผิด โดยบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษย โดยเฉพาะ หรือดวยการ

กำหนดไว ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเปนบัญญัติทั่วไปสำหรับความรับผิดทางอาญาที่ใชไดกับความผิดทุกชนิดในประเทศนั้น

คำแนะนำ: การคุมครองพยานในคดีคามนุษย 

ภายใตมาตรา 24 แหงอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร รัฐภาคีจะตองจัดใหมี

มาตรการที่เหมาะสมดวยวิธีการของตนเพ�อใหความคุมครองอยางมีประสิทธิผลจากการแกแคนหรือ

การคุกคามสำหรับพยานที่ใหการในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฉบับนี้

และสำหรับญาติและบุคคลใกลชิดอ�นๆตามความเหมาะสม

1.4. ความแตกตางระหวางการคามนุษยและการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

การคามนุษยนั้นแตกตางจากการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานดังที่แสดงไว ในตารางที่ 1 ตอไปนี้  ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตอง

ตรวจสอบใหแน�ใจวา คำจำกัดความของคำวา ‘การคามนุษย’ และ ‘การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน’ นั้น เปนที่เขาใจและกำหนดไว

อยางดีในกฎหมายระดับภายในประเทศ

ตารางที่ 1: ความแตกตางที่สำคัญระหวางการคามนุษยและการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

จุดมุงหมายของ

อาชญากรรม

ความยินยอม

และการทำให

ตกเปนเหย�อ

ลักษณะของ

การขามชาติ

ที่มาของกำไร

จุดมุงหมายของการคามนุษยคือ

การแสวงหาผลประโยชนเสมอ

การแสวงผลประโยชนอาจเกิดขึ้น

ในชวงเวลาที่ ไมมีที่สิ้นสุด

ความยินยอมของเหย�อจากการคามนุษยนั้นไม

เกี่ยวกับอาชญากรรมนี้อันเน�องมาจาก

การกระทำที่เปนการบีบบังคับ การหลอกลวง 

หรือการขูเข็ญของนักคามนุษย  

จุดมุงหมายของการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

คือการไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือ

ผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆ โดยการอำนวย

ความสะดวกใหมีการเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย

หรืออยูอาศัยในอีกประเทศหนึ่งโดยผิดกฎหมาย

โดยทั่วไปแลวผู โยกยายถิ่นฐานมักยินยอมที่จะถูก

ลักลอบนำเขาเมือง
9
 ดังนั้น พวกเขาจึงไมถือวาเปน

‘เหย�อของการลักลอบขนคนเขาเมือง’ อยางไร

ก็ตาม ผู โยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง

นั้นอาจกลายเปนเหย�อของอาชญากรรมอ�นๆใน

ระหวางที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง เชน อาจมีการ

ใชความรุนแรงกับผู โยกยายถิ่นฐาน หรือชีวิตของ

ผู โยกยายถิ่นฐานอาจตกอยูในอันตราย

ภายในเงื้อมมือของผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน
10

ทั้งขามเขตแดนและภายในเขตแดน

ดวยการแสวงผลประโยชนจากผูตกเปนเหย�อ

ของการคามนุษย

ขามเขตแดน

ดวยการไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผล

ประโยชนทางวัตถุอ�นๆจากการอำนวยความสะดวก

ใหบุคคลเดินทางเขาหรืออาศัยอยูในอีกรัฐหนึ่ง

การคามนุษย การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

8   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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ในทางปฏิบัติ อาจยากที่จะแยกแยะระหวางการคามนุษยกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน  เชน  ผูที่ตกเปนเหย�อของการคา

มนุษยอาจเริ่มตนการเดินทางของตนในฐานะที่เปนบุคคลที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง  เขาหรือเธออาจวาจางบุคคลหรือกลุมบุคคล

เพ�อใหชวยในการเคล�อนไหวอยางผิดกฎหมายโดยแลกกับเงิน  อยางไรก็ตาม ผู โยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมืองอาจถูก

ผลักดัน (โดยการบีบบังคับ ขูเข็ญ หรือหลอกลวง) ใหเขาสูภาระหนี้สินเพ�อจาย ‘ตนทุน’ (ทางการเงินหรืออ�นใด) ซึ่งถูกอางวาเปน

หนี้ หรือตกอยูในสภาพถูกบังคับใชแรงงานอันเน�องมาจากสถานะอันผิดกฎหมายของผู โยกยายถิ่นฐานในประเทศปลายทาง  ดังนั้น 

ผู โยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมืองจึงอาจตกเปนเหย�อของการคามนุษยได

คำแนะนำ: ความผิดที่แยกจากกันสำหรับการลักลอบขนผู โยกยาย

             ถิ่นฐานและการคามนุษย 

จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศตางๆจะตองกำหนดความผิดที่แยกจากกันสำหรับการลักลอบขนผู โยกยาย

ถิ่นฐานและการคามนุษยตามลำดับ เน�องจากความผิดทั้งสองประการนั้นมีองคประกอบที่แตกตางกัน 

ซึ่งจำเปนตองนำมาพิจารณาเม�อสอบสวนอาชญากรรมชี้ตัวผูตกเปนเหย�อของการคามนุษยหรือการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอ�นๆ และเม�อดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด  ความผิดที่แยกออกจากกันนี้ 

มีความสำคัญเปนพิเศษ ในกรณีที่เกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ (ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางอาญาและการสงผูรายขามแดน) เพ�อชวยใหประเทศอ�นๆหาพยานหลักฐานหรือผูตองสงสัย/ผูกระทำ

ความผิด ซึ่งอาศัยอยูในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมเฉพาะนั้น (โปรดดู ตอนที่ 2)

1.5. เขตอำนาจรัฐ – รวมถึงเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน

มาตรา 15 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ได ใหเคาโครงของเขตอำนาจรัฐ (หรืออำนาจทางกฎหมาย) 

ซึ่งรัฐตางๆสามารถกำหนดขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ ไดระบุไว ในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรและพิธีสาร

วาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรนั้น รัฐจะตองใช 

เขตอำนาจรัฐภายในดินแดนตอความผิดตางๆที่กำหนดไว โดยสอดคลองกับพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานหลักการ

ของเขตอำนาจรัฐภายในดินแดน  (territorial jurisdiction) กำหนดไววา รัฐสามารถออกและบังคับใชกฎหมายในกรณีที่

การกระทำซึ่งประกอบกันเปนความผิดนั้นเกิดขึ้นภายในอาณาเขตทางกายภาพของรัฐนั้น นอกจากน เขตอำนาจรัฐนอกดินแดน 

ยังขยายไปถึงเรือที่อยูภายใตธงของรัฐนั้น หรืออากาศยานที่ ไดลงทะเบียนไวภายใตกฎหมายของรัฐนั้น

อยางไรก็ตาม เขตอำนาจรัฐภายในดินแดนนั้นมักจะไมเพียงพอ เพ�อที่รัฐจะสามารถตอสูกับอาชญากรรมขามชาติ เชน การลักลอบ

ขนผู โยกยายถิ่นฐานไดอยางมีประสิทธิผล รัฐควรจะพิจารณาถึงการสรางความมั่นใจวาจะมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน 

(extraterritorial jurisdiction)สำหรับความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย นี่คือจุดที่เขตอำนาจรัฐขยายออกไปนอกเหนืออาณาเขต

ของรัฐ มิฉะนั้น กลุมอาชญากรรมที่กอตั้งขึ้นในลักษณะองคกร อาจฉกฉวยประโยชนจากชองวางของกฎหมายระหวางรัฐตางๆ

เพ�อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

9
   ถึงแมวาผูเชี่ยวชายและผูปฏิบิตงานจะมองวา ‘ความยินยอม’ เปนความแตกตางระหวางการคามนุษยและการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน แตก็จำเปนที่

    จะตองสังเกตวา คำจำกัดความของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไมไดกลาวถึงความยินยอม การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน คือการ

    ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ในการขามเขตแดนโดยผิดกฏหมาย หรือการอยูอาศัยโดยผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพ�อทำกำไรทางการเงิน

    หรือทางวัตถุอ�นๆ   

10
  UNODCกฎหมายตนแบบเพ�อตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. 2553, โปรดดู http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/

    Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf.



เพ�อสรางความมั่นใจถึงประสิทธิผลสูงสุดของกฎหมายตอตานอาชญากรรมขามชาติ รัฐอาจกำหนดเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน

ในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นโดย:

     •    เปนการกระทำความผิดตอคนที่ถือสัญชาต ิของรัฐนั้น – มาตรา 15(2)(ก)

     •    เปนการกระทำโดยคนที่ถือสัญชาต ิของรัฐนั้น หรือโดยบุคคลไรรัฐ 

           ซึ่งพักอาศัยอยูในรัฐนั้น – มาตราที่ 15(2) (ข) หรือ 

     •    เปนการกระทำที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของรัฐนั้น โดยมีจุดหมายเพ�อใหเกิดอาชญากรรมที่รายแรงภายในอาณาเขต

           ของรัฐนั้น – มาตราที่ 15(2)(ค)

ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (มาตราที่ 15) รัฐจะตองกำหนดเขตอำนาจ ในกรณีที่ผูกระทำ

ความผิดถือสัญชาติของรัฐนั้นและปรากฎตัวในอาณาเขตของรัฐนั้น แตรัฐปฏิเสธที่จะสงผูกระทำความผิดขามแดน (สงตัว) ไปยังอีก

ประเทศหนึ่งเพ�อรับขอกลาวหาเพียงเพราะบุคคลดังกลาวถือสัญชาติของรัฐนั้นเทานั้น พันธะกรณีที่มีตอรัฐในการที่จะกำหนด

เขตอำนาจนี้จะนำมาใชได โดยไมตองคำนึงวาความผิดนั้นจะเกิดขึ้นที่ใด

นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับนี้ยังกำหนดวา รัฐอาจกำหนดเขตอำนาจในกรณีที่ผูกระทำความผิดปรากฎตัวในเขตแดนของรัฐนั้น 

และรัฐปฏิเสธที่จะสงตัวผูกระทำความผิดดวยเหตุอ�นใดก็ตาม (เชน ไมไดเปนไปตามหลักของการถือสัญชาติ)

ขอกำหนดเกี่ยวกับเขตอำนาจรัฐนอกดินแดนเหลานี้ สงเสริม (แตมิไดบังคับ) ใหรัฐดำเนินการตอคนที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นในกรณี

ที่คนเหลานั้นกระทำความผิดฐานคามนุษย ในอีกประเทศหนึ่งนอกจากนี้ยังชวยใหรัฐสามารถใชเขตอำนาจเหนือบุคคลที่ปฏิบัติการ

ภายนอกอาณาเขตของรัฐเพ�อคามนุษยเขามาในอาณาเขตของรัฐนั้น

คำแนะนำ: เขตอำนาจรัฐนอกดินแดนในกฎหมายเกี่ยวกับ

             การคามนุษย  

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความมั่นใจวา กฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยจะตองกำหนดใหมีเขตอำนาจ

รัฐนอกดินแดน  นี่คือสิ่งสำคัญ เน�องจากผูปฏิบัติการคามนุษยอาจอาศัยอยูในหลายประเทศ  ตั้งแต

ประเทศตนทาง ประเทศทางผาน ประเทศปลายทาง หรือประเทศอ�นๆ  ดังนั้น ความจำเปนที่จะตองมี

เขตอำนาจรัฐนอกดินแดนจึงไดกำหนดไว ในภาพที่ 2 ตอไปนี้

ภาพ 2 : ความจำเปนที่จะตองมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน 

ประเทศตนทาง 

– ประเทศ ก

ตำแหนงที่อยูของผูกระทำผิด – ประเทศ ค 

ผูจัดใหมีการคามนุษยเปนบุคคลที่ถือสัญชาติ

ของประเทศ ก แตไดปฏิบัติการจากประเทศ ค

มีการคามนุษยจากประเทศ ก ไป

ยังประเทศ ข 

ประเทศปลายทาง

– ประเทศ ข

ถากฎหมายคามยุษยของประเทศ ก สามารถใชไดนอกอาณาเขต  ประเทศ ก ก็จะ

สามารถใชเขตอำนาจรัฐตอผูกระทำความผิดที่อาศัยอยูในประเทศ ค ได  

10   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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คำแนะนำ: กำหนดความผิดฐานคามนุษยขามชาติและภายในประเทศ 

การคามนุษยอาจเกิดขึ้นขามเขตแดนของประเทศหรือภายในเขตแดนของประเทศ ในการกำหนดให

การคามนุษยเปนความผิดอาญานั้น รัฐสามารถ:

•   ใชความผิดฐานคามนุษยประการเดียวซึ่งครอบคลุมทั้งการคามนุษยขามชาติและภายในประเทศ   

    โดยตรวจสอบใหแน�ใจวาความผิดนี้ ไมไดรวมถึงขอกำหนดที่จะใหผูเสียหายจากการคามนุษยถูกคา

     ขามเขตแดน หรือ  

•   ใชความผิดแยกกัน โดยขอหนึ่งครอบคลุมการคามนุษยขามเขตแดนและอีกขอหนึ่งครอบคลุมการคา

    มนุษยภายในประเทศ 

1.6. บทลงโทษ 

การคามนุษยอาจทำใหบุคคลอ�นมีความเสี่ยงตองตกอยูในสถานการณที่คุกคามตอชีวิตและทำใหตองเผชิญกับสถานการณที่ ไร

มนุษยธรรม  เพ�อที่จะตอตานการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิผล รัฐจำเปนตองสรางความมั่นใจวาความผิดนี้จะตองมีบทลงโทษ

ที่สะทอนถึงความรุนแรงของความผิดดังกลาว ดังที่ ไดระบุไว ในมาตราที่ 11 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะองคกรเชน บางรัฐอาจกำหนดโทษสูงสุดไวที่การจำคุกเปนเวลา 12 ป สำหรับความผิดในคดีคามนุษย ในขณะที่ความผิด

ในคดีคามนุษยที่มีความรุนแรงนั้น จะตองไดรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปและการคาเด็กจะตองไดรับโทษจำคุกสูงสุดเปนเวลา 25 ป 

ถึงแมวาพิธีสารวาดวยการคามนุษยจะไมไดกำหนดสถานการณรุนแรงไว โดยเฉพาะ  

แตนี่คือทางเลือกสำหรับพิจารณาโดยสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ สถานการณรุนแรงเกี่ยวกับความผิดคดีคามนุษย 

ซึ่งทำใหไดรับบทลงโทษที่สูงขึ้นนั้น อาจรวมถึง: 

     •    กรณีที่ความผิดนั้นทำใหเกิดความเสี่ยง หรือสงผลใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือการเสียชีวิตของผูเสียหาย    

          รวมทั้งการเสียชีวิตจากอัตวินิบาตกรรม

     • กรณีที่ผูเสียหายมีความเสี่ยงเปนพิเศษ  เชน ผูเสียหายเปนเด็ก หรือเปนคนพิการ 

     • กรณีที่ผูเสียหายตองเผชิญกับความเจ็บปวยที่คุกคามชีวิต เชน เอชไอวี/เอดส 

     • กรณีที่ความผิดนั้นเกี่ยวกับผูเสียหายมากกวาหนึ่งคน  หรือ 

     • กรณีที่อาชญากรรมนี้เกิดขึ้นโดยเปนสวนหนึ่งของกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร

คำแนะนำ: อาจเสริมความแข็งแกรงใหแกมาตรฐานขั้นต่ำสุดในพิธีสาร

            วาดวยการคามนุษยได

พิธีสารวาดวยการคามนุษย ไดกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่รัฐจะตองนำมาใช อยางไรก็ตาม 

รัฐตางๆสามารถเสริมมาตรฐานขั้นต่ำนี้ ได เพ�อเพิ่มความสามารถที่จะปองกันและตอสูกับการคามนุษย 

เชน :

•   ลดระดับจุดเริ่มตนขององคประกอบทางจิตใจของความผิดบางประการ-กำหนดใหผูกระทำความผิด

เพียงแคมีอาการที่จะใหแสวงประโยชนจากบุคคล แทนที่จะตองพิสูจน ‘ความตั้งใจ’ ของผูกระทำความผิด

ที่จะแสวงประโยชนจากบุคคล และ 

•   ใชบทลงโทษที่สูงขึ้นสำหรับความผิดที่กระทำในสถานการณรุนแรง 



ตอนที่2

2.1.  แนวทางแบบบูรณาการเพ�อกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา

        ไดอยางมีประสิทธิผล

รัฐตางๆพบวาจำเปนตองใชแนวทางแบบบูรณาการเพ�อกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญาไดอยางมีประสิทธิผล และดังนั้น 

รัฐเหลานี้จึงตองสรางความมั่นใจวาจะสามารถติดตาม ดำเนินคดี ลงโทษและปองกันมิใหกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ

องคกรเขามีสวนเกี่ยวของในปฏิบิตการเพ�อคามนุษยอีก แนวทางแบบบูรณาการเพ�อจะพัฒนากฎหมายที่มีประสิทธิผลเพ�อกำหนดให

การกระทำในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนอาชญากรรมนั้น รวมถึงองคประกอบดังตอไปนี้:

     •      รัฐจำเปนตองกำหนดใหกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคามนุษยเปนความผิดอาญาไดอยางมีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว ใน

   มาตราที่ 5 ของพิธีสารวาดวยการคามนุษย

     •      รัฐจำเปนตองริดรอนองคกรอาชญากรรมที่กออาชญากรรมเหลานี้ โดยอาศัยกฎหมายตอตานการฟอกเงินและ

   กฎหมายในการริบทรัพยที่เขมแข็ง เน�องจากอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งรวมถึงการคามนุษยไดรับ

   การขับเคล�อนดวยผลกำไร

     •   รัฐจำเปนตองมีกลไกความรวมมือระหวางประเทศที่เขมแข็ง – รวมทั้งกฎหมายและขอตกลงตางๆวาดวยการสง

   ผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา เพ�อใหความชวยเหลือและสรางความมั่นใจวาจะ

   มีการใหพยานหลักฐานไดอยางมีประสิทธิภาพระหวางสองรัฐบาลเพ�อการบังคับใชกฎหมายตอตานการคามนุษยและ 

     •   องคกรตางๆ (รวมทั้งหน�วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคมและอุตสาหกรรม) จำเปนตองมีการประสานงานกันในระดับ

   ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ�อใหสามารถนำกฎหมายมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงพันธะกรณีเสริมเหลานี้ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

เน�องจากในการที่จะเปนรัฐภาคีของพิธีสารวาดวยการคามนุษย  รัฐจะตองเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะองคกร และจะตองมีกรอบของกฎหมายที่สอดคลองกับทั้งอนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้

2.2.  ‘จงติดตามเงิน’–กลยุทธสำคัญเพ�อตอตานการคามนุษย 

ดังที่ ไดเนนไว ในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร  แรงจูงใจสำคัญของกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะองคกรนั้น คือไดมาทั้งทางตรงและทางออมซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆ ดังนั้น จึงจำเปน

อยางยิ่งที่หน�วยงานบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถที่จะขัดขวางมิใหกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรนั้นไดรับ

ผลประโยชนเหลานั้น นอกจากนี้ ยังจำเปนที่หน�วยงานบังคับใชกฎหมายจะตองมุงไปที่ผลกำไรและการเงินของกลุมอาชญากรรม

ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร  เพ�อที่จะลดแรงจูงใจในการดำเนินการคามนุษย  โดยสรุปแลว หน�วยงานเหลานี้จะตองสามารถ 

“ติดตามเงิน” จากปฏิบัติการคามนุษย การทำเชนนี้ จะชวยใหสามารถดำเนินคดีกับ ‘หัวหนา’ ขององคกรอาชญากรรม ซึ่งมักจะ

เปนผูจัดการกับผลกำไรจากกิจกรรมคามนุษย โดยผิดกฎหมายมากกวาที่จะเปนผูปฏิบัติการคามนุษยดวยตนเอง

2.2.1. ความผิดฐานฟอกเงินและมาตรการอ�นๆ

การฟอกเงินหมายถึงการซอนตัวตน แหลงที่มา หรือจุดหมายปลายทางของเงิน หรือการครอบครองหรือการใชเงินที่ ไดมาโดย

ผิดกฎหมาย หรืออาจกลาวไดวา การฟอกเงินนั้นเปนเร�องของการดำเนินการกออาชญกรรม  อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้ง

ขึ้นในลักษณะองคกร ºÑÞÞÑµÔäÇŒÇ‹Òรัฐภาคีกำหนดใหการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรมเปนความผิดทางอาญา ดังที่ ไดระบุไว

ในมาตราที่ 6(1) (ก) และ (ช)  ขอกำหนดที่สำคัญ คือเพ�อใหการผันหรือการโอนทรัพยสิน การปดบังหรือปลอมแปลงลักษณะอัน

แทจริง และการไดมา การครอบครอง หรือการใชทรัพยสินเหลานั้น โดยรูวาทรัพยสินนั้นเปนผลมาจากอาชญากรรม เปนความผิด

อาญา นอกเหนือจากอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรแลว ยังมีตราสารระหวางประเทศอีกจำนวนหนึ่ง 

ซึ่งระบุใหรัฐภาคีกำหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาและใหปองกันมิใหมีการฟอกเงิน
11

พันธะกรณีเพิ่มเติมที่สำคัญซึ่งไดกำหนดไว โดยอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่กอตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

12   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ยังไดสรางพันธกรณีใหรัฐภาคีกำหนดใหการเขามีสวนรวม การสมาคมกับ 

หรือการสมรูรวมคิดในการกระทำความผิด ในการพยายามที่จะกระทำความผิด และในการใหความชวยเหลือ สนับสนุน 

อำนวยความสะดวก และใหคำปรึกษาในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเปนความผิดอาญาเชนกัน

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรกำหนดไววา ความผิดในการฟอกเงินนั้น ใชไดกับความผิดตางๆ

อยางกวางขวางอันอาจนำไปสูการประกอบอาชญากรรม – ดังที่เรียกกันวา ‘ความผิดมูลฐาน’ (predicate offences)
12
 ในกรณีนี้ 

การคามนุษยควรจะรวมไว ในฐานะความผิดมูลฐานในกฎหมายตอตานการฟอกเงินของรัฐ ทั้งนี้ ความผิดมูลฐาน (เชน ความผิดฐาน

คามนุษย) ไมจำเปนตองเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐเพ�อที่รัฐจะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลในขอหาฟอกเงินได.

คำแนะนำ: สรางความมั่นใจวาความผิดฐานฟอกเงินและความผิด

       มูลฐานนั้นสามารถดำเนินคดีแยกกันได 

การกำหนดใหตัดสินลงโทษความผิดมูลฐาน (เชน ความผิดฐานคามนุษย) อาจทำให ไมสามารถตัดสินลงโทษ

การฟอกเงินได ในกรณีที่การตัดสินลงโทษนั้นไมสามารถพิสูจนถึงความผิดมูลฐานได (เชน ในกรณีที่

ผูตองสงสัยออกจากเขตอำนาจ หรือในกรณีที่ความผิดมูลฐานนั้นเกิดขึ้นในอีกเขตอำนาจหนึ่ง) แตมีพยาน

หลักฐานที่ชัดเจนถึงความผิดในการฟอกเงิน ดังนั้น จึงจำเปนที่เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถ

มุงเปาไปที่ความผิดในการฟอกเงินโดยแยกออกมาจากความผิดมูลฐาน (การคามนุษย)

นอกจากนี้ อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ยังใหมาตรการเพิ่มเติมแกรัฐภาคี (ทั้งโดยบังคับและ

ไมบังคับ)  โดยมุงที่การปองกันการฟอกเงิน รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงินเพ�อปองกันมิใหกองทุนอาชญากรรม

เขามาสูระบบการเงิน รวมทั้งเพ�อตรวจหาและติดตามทรัพยสินที่ผิดกฎหมาย มาตราที่ 7 ของอนุสัญญาบัญญัติไววา รัฐจะตอง::

     •    สรางระบบในเชิงกฎเกณฑและการควบคุมสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ ไมใชธนาคาร

     •    สรางขีดความสามารถเพ�อใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมผูบังคับใชกฎหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย

           ที่เกี่ยวของ

     • พิจารณาถึงการสรางขีดความสามารถที่จะตรวจหาและตรวจติดตามการเคล�อนไหวของเงินสดขามเขตแดน

     • ใชองคกรตอตานการฟอกเงินในระดับภูมิภาค ระหวางภูมิภาค และระดับพหุภาคีที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และ

     • สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในหน�วยงานบังคับใชกฎหมายและหน�วยงานควบคุมกฎระเบียบทางการเงิน

11
   เชน อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการคายาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการ

    ฉอราษฎรบังหลวง และอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ดังที่ ไดอภิปรายไว ณ ที่นี้ ไดกำหนดพันธะกรณีสำหรับรัฐภาคี ที่จะ

    กำหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาและปองกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังควรทบทวนถึงขอเสนอแนะ 40 ประการ ของกองกำลังปฏิบัติการดาน

    การเงิน (FinancialActionTaskForce(FATF)) ซึ่งไดกำหนดมาตรฐานอยางครบวงจรเพ�อใหรัฐภาคีไดนำระบบตอตานการฟอกเงินที่เขมแข็งมาใช     

    อนุสัญญาเหลานี้ พบได ในบทรวมสนธิสัญญาขององคการสหประชาชาติ ที่ https://treaties.un.org/.

12
   อาชญากรจะสรางกำไรจากอาชญากรรมที่รุนแรงและจัดตั้งขึ้นอยางเปนระบบในลักษณะองคกร เชน การคามนุษย  การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน    

    การคายาเสพติด การคาอาวุธ  การกอการราย  การฉอโกง และการหลบเลี่ยงภาษี  อาชญากรรมเหลานี้ เรียกวาความผิดมูลฐานในกฎหมายตอตาน

    การฟอกเงิน



 

2.2.2. การริบทรัพยของอาชญากร 

การริบทรัพยของอาชญากร อาจเรียกไดวา การยึดทรัพย การเรียกคืนทรัพยสิน หรือทรัพยสินที่ ไดจากอาชญากรรม  นอกจากจะ

สรางระบบตอตานการฟอกเงินที่แข็งแกรงแลว รัฐภาคีควรจะมีอำนาจที่จะบงชี้ ตรวจหา ติดตาม และยึดทรัพยที่ ไดจากอาชญากรรม

เพ�อจุดมุงหมายในการริบทรัพย  ในขั้นสุดทาย
13 

โดยอาจกระทำไดทางขอกำหนดวาดวยการริบทรัพย ในกฎหมายอาญาของรัฐ 

ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือกฎหมายเฉพาะวาดวยทรัพยสินที่ ไดมาจากการกออาชญากรรมโดยลำพัง

โดยทั่วไปแลว รัฐสามารถยึดทรัพยสินที่ ไดมาจากการคามนุษยไดสองวิธี ไดแก :

     • เม�อไดมีการตัดสินลงโทษทางอาญาแลว (กฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ ไดมาจากอาชญากรรมซึ่งอิงตามคำตัดสิน) หรือ 

     • หากไมมีการตัดสินลงโทษทางอาญา ในกรณีที่เปนไปไดที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นไดมาจากการคามนุษย (¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ
·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õèä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÞÒ¡ÃÃÁâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹Å§â·É – «Öè§àÃÕÂ¡¡Ñ¹Ç‹Ò ¡ÒÃÂÖ´·ÃÑ¾Â�¢Í§¾ÅàÃ×Í¹)

วิธีหลังนี้เปนทางเลือกที่จำเปนสำหรับรัฐที่จะมุงเปาหมายไปที่อาชญากรในกรณีที่ ไมสามารถรับประกันถึงการตัดสินลงโทษสำหรับ

ความผิดในขอหาคามนุษย 

พันธะกรณีทางกฎหมายที่สำคัญคือ รัฐจะตองสรางอำนาจที่จะชวยใหมีการจับและริบทรัพยสินที่ ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม 

รวมทั้งทรัพยสินที่ ไดมาจากการคามนุษย นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ยังอนุญาตให

เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายมุงไปที่ทรัพยสินที่ ไดมาจากกิจกรรมในการประกอบอาชญากรรมทั้งหมด ไมเพียงแตกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

ความผิดในการฟอกเงินเทานั้น โดยสรุปแลว เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายจำเปนที่จะตองสืบสวนถึงทุกแงมุมของอาชญากรรมที่นำมา

ซึ่งเงินตราดังที่ ไดแสดงไว ในภาพ 3 ตอไปนี้  

ภาพ3: การปฏิบัติที่หลากหลายในการตอตานอาชญากรรมที่นำมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน

การตั้งขอหาดวย

ความผิดมูลฐาน

(เชน การคามนุษย )

การตอสูกับอาชญากรรมที่

ใหประโยชนทางการเงิน 

พ
ิจ
า
ร
ณ

า
ถ
ึง

การตั้งขอหาฟอกเงิน การติดตามทรัพยสินที่ ไดมา

จากการประกอบอาชญากรรม

13
   ‘ทรัพยสินที่ ไดมาจากอาชญากรรม’หมายถึงทรัพยสินใดๆที่เกิดจากหรือไดมาจากการประกอบอาชญากรรมทั้งทางตรงหรือทางออม (มาตราที่ 2(จ)   

     อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร) 

     ‘ทรัพยสิน’หมายถึงทรัพยสินทุกชนิด ไมวาจะมีรูปหรือไมมีรูปเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารทาง

     กฎหมายหรือตราสารซึ่งแสดงถึงความเปนเจาของ หรือการมีผลประโยชน ในทรัพยสินนั้น (มาตราที่ 2 (ง) อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

     ในลักษณะองคกร)  

     ‘การอายัด’หรือ‘การยึดทรัพย’หมายถึงการหามโอน เปลี่ยน ทำลาย หรือเคล�อนยายทรัพยสินเปนการชั่วคราว หรือถือสิทธิในการดูแลหรือควบคุม

     ทรัพยสินชั่วคราวตามคำสั่งศาล หรือหน�วยงานที่มีอำนาจอ�นๆ (มาตรา 2(ฉ) อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร) 

     ‘การริบทรัพย’หมายถึงการยึดเอาทรัพยสินอยางถาวรตามคำสั่งศาลหรือหน�วยงานที่มีอำนาจอ�นๆ (มาตรา 2 (ช) อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้ง

     ในลักษณะองคกร 

14   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา



2.3. ขอกำหนดเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาวาดวย

       อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

รัฐจำเปนตองมีเคร�องมือดานความรวมมือทางอาชญากรรมระหวางประเทศที่มีประสิทธิผลเพ�อใช ในการตอตานการคามนุษย ทั้งนี้ 

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับการสงตัวผูรายขามแดน รวมทั้งขอตกลงและการจัดการที่มีประสิทธิผลนั้น

จะชวยใหเกิดความรวมมืออยางราบร�นและทันเวลากับเขตอำนาจรัฐตางประเทศ  ในการดำเนินคดีอาญาขามชาตินั้น รัฐตองอาศัย

กฎหมายสงผูรายขามแดนที่มีประสิทธิภาพเพ�อใหสามารถนำผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีในเขตอำนาจของตน นอกจากนี้ รัฐยัง

ตองการความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา เพ�อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานจากประเทศอ�นๆ เชน บันทึกของธนาคาร บันทึกการ

โทรศัพท และคำใหการของพยาน  ความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบอ�น ยังไดแกการสงตัวนักโทษที่ถูกตัดสินแลว ความรวมมือใน

การริบทรัพย ความรวมมือในการใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษและการสืบสวนรวมกัน

ความรวมมือระหวางประเทศในการตอสูอาชญากรรมนั้นอาจกระทำไดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
14
 ความรวมมือ

อยางเปนทางการในการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาจำเปนตองอาศัยความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา นอกจากนี้ 

ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการระหวางกองกำลังตำรวจหรือหน�วยงานอ�นๆ ยังอาจนำมาใชเพ�อเก็บขอมูลจากตางประเทศกอนที่จะ

ย�นคำขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา อยางไรก็ตาม ความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองรูปแบบนี้กลับพบอุปสรรคดวย

ปญหาตางๆ เชน ความแตกตางของระบบกฎหมายและโครงสรางในการบังคับใชกฎหมาย หรือวิธีการส�อสารขอมูลพื้นฐานและ

ขาวกรองทางอาญาที่ ไมเพียงพอ ความทาทายทางวัฒนธรรมและภาษา และการขาดความเช�อถือ ดังนั้น พึงระลึกไววา หน�วยงานตางๆ

จำเปนตองมีการติดตออยางไมเปนทางการในเร�องตางๆที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศโดยตรงตั้งแตเริ่มแรก

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเปนองคกรและพิธีสารวาดวยการคามนุษยไดกำหนดแนวทางโดยละเอียดสำหรับความรวมมือ

ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยทั่วไปแลว รัฐอาจใชอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งมีพิธี

สารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเสริมอยู เชนเดียวกับกฎหมายระดับชาติ เพ�อเปนพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับความรวมมือ

ระหวางประเทศในการที่จะดำเนินการย�นคำขอสงตัวผูรายขามแดนและขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

2.3.1. การสงผูรายขามแดน (Extradition)

การสงผูรายขามแดน คือกระบวนการอยางเปนทางการซึ่งรัฐหนึ่ง (ÃÑ°·Õèä´ŒÃÑº¤Ó¢Í) จะสงตัวบุคคลใหตามคำขอของอีกรัฐหนึ่ง (ÃÑ°·Õè
à»š¹¼ÙŒ¢Í) โดยบุคคลดังกลาวถูกกลาวหา หรือไดรับการตัดสินลงโทษจากการกออาชญากรรมภายในเขตอำนาจรัฐนั้น – รวมถึงภายใต

เขตอำนาจรัฐนอกดินแดน – ของรัฐที่เปนผูขอ โดยรัฐหนึ่งอาจขอใหมีการสงตัวบุคคลขามแดน เพ�อที่บุคคลนั้นจะไดมาเผชิญกับ

การดำเนินคดีอาญาในรัฐดังกลาว หรือมารับโทษอาญาในรัฐที่เกี่ยวของกับความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนได

รัฐอาจขอหรือใหการสงตัวผูรายขามแดนอันเกี่ยวเน�องกับการคามนุษยได โดยวิธีการจัดการหลายชนิด รวมทั้งการจัดการที่อิงตาม

สนธิสัญญาระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี รวมทั้งการจัดการที่อิงกฎหมายภายในประเทศโดยไมมีพื้นฐานจากสนธิสัญญาใดๆ  ความผิดที่

จะตองขอใหมีการสงผูรายขามแดน คือความผิดในกฎหมายภายในประเทศทั้งของรัฐที่เปนผูขอและรัฐที่รับคำขอ จึงอาจเรียกวา

ความผิดทางอาญาที่สามารถลงโทษได ในสองประเทศ (double criminality) สำหรับการสงผูรายขามแดน หรือบางครั้งเรียกวา 

อาชญากรรมความผิดอาญาสองประเทศ (dual-criminality)

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (มาตราที่ 16(1))และพิธีสารวาดวยการคามนุษย (มาตราที่ 1(3))ทำให

ความผิดฐานคามนุษยเปนความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนไดภายใตสถานการณบางอยาง มาตราที่ 16(1)ของสนธิสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรไดกำหนดขอบเขตของพันธะกรณีที่มีตอการสงผูรายขามแดน  

ตามกฎหมายภายในประเทศ รัฐจะตองสรางความมั่นใจวาความผิดตางๆภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ

องคกรและความผิดในพิธีสารวาดวยการคามนุษยนั้นเปนความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนได  คำขอสงผูรายขามแดนควรจะ

สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศที่นำมาใช

14
   ความรวมมืออยางเปนทางการและไมเปนทางการจะเสริมซึ่งกันและกัน ในบางกรณี ความรวมมืออยางไมเปนทางการจะกลายเปนความรวมมืออยาง

     เปนทางการ แตเม�อความรวมมือนั้นเปนทางการเม�อใด ความรวมมืออยางไมเปนทางการก็ยังอาจดำเนินตอไปได เชน ในระยะแรกของการสืบสวน     

     ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายอยางไมเปนทางการอาจเปนประโยชนเพ�อชวยใหไดรับเบาะแสในการสืบสวนอยางมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงมี

     ขอจำกัดเร�องเวลาอยู  สวนในระยะหลัง อาจจะตองหาขอมูลที่ ไดรับมาอยางไมเปนทางการใหมอีกครั้งหนึ่งดวยวิธีการที่เปนทางการ เพ�อสรางความมั่นใจ

     วาขอมูลนั้นจะเปนที่ยอมรับในศาล (UNODCพ.ศ. 2554คูมือการฝกอบรมโดยละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนและดำเนินคดีการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

     หนา 3)

15



คำแนะนำ: ตรวจสอบใหแน�ใจวากฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับ

            การสงผูรายขามแดนนั้นจะชวยสนับสนุนกฎหมายวา

            ดวยการคามนุษย

รัฐอาจใชอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรเพ�อเปนฐานทางกฎหมายโดยตรงในการ

ขอและอนุญาตใหมีการสงผูรายขามแดน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐไมยอมรับที่จะใชอนุสัญญาเพ�อจุดมุงหมาย

ดังกลาว และตองการใชฐานทางกฎหมายฉบับอ�นเพ�อการสงผูรายขามแดน (เชน กฎหมายภายในของรัฐหรือ

สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนโดยเฉพาะ) รัฐควรจะสรางความมั่นใจวาการคามนุษยนั้นไดรวมอยูในกฎหมายนั้น

ในฐานะที่เปนความผิดที่สามารถมีการสงผูรายขามแดนได เชน ถารัฐหนึ่ง มี ‘รายการ’ ของความผิดที่สามารถ

สงผูรายขามแดนได ในกฎหมายสงผูรายขามแดนของรัฐนั้น ทางรัฐจะตองตรวจสอบใหแน�ใจวา ความผิดฐาน

คามนุษย ไดรวมอยูในรายการนั้นดวย การทำเชนนี้ จะชวยใหมั่นใจวาไดดำเนินการโดยสอดคลองกับพันธะกรณี

ดานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งนำ

มาใช ไดกับความผิดในพิธีสารวาดวยการคามนุษย 

2.3.2. ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (Mutual legal assistance- MLA) คือกระบวนการซึ่งรัฐจะตองแสวงหาและให

ความชวยเหลือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาลอยางเปนทางการในการสืบสวนคดีอาญา การดำเนินคดี และการดำเนินการทาง

กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของดังที่สรุปไว ในภาพที่ 4  ประเภทของความชวยเหลือที่จะใหทาง MLA นั้น ขึ้นอยูกับสนธิ

สัญญาที่มีผลบังคับใชและกฎหมายภายในประเทศ  ทั้งนี้ อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

ไดกำหนดชนิดของ MLA ที่อาจไดรับคำขอไวดังนี้ :

     • การหาพยานหลักฐานหรือคำใหการจากบุคคล

     • การใหบริการเอกสารดานกระบวนการยุติธรรม

     • การคนและการยึดทรัพย รวมทั้งการอายัดทรัพยสิน

     • การตรวจสอบวัตถุและสถานที่

     • การใหขอมูล  รายการที่เปนพยานหลักฐานและการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

     • การใหสำเนาตนฉบับหรือสำเนาที่รับรองวาถูกตองของเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของ รวมทั้งบันทึกของรัฐบาล 

ธนาคาร สถาบันการเงิน องคกร หรือธุรกิจ

     • บงชี้ หรือแกะรอยทรัพยสินที่ ไดมาจากอาชญากรรม  ทรัพยสิน เคร�องมือ 

หรือสิ่งอ�นๆเพ�อจุดมุงหมายในการใชเปนพยานหลักฐาน และ

     • อำนวยความสะดวกในการปรากฎตัวของบุคคลโดยสมัครใจในรัฐภาคีที่ย�นคำขอ

16   แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา



 

 

ภาพ4: บทสรุปของกระบวนการขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

ประเทศ ก หาทางดำเนินคดีกับบุคคลที่ถือสัญชาติของตน ในขณะที่มีการกลาวหาวาอาชญากรรมนั้นไดกระทำขึ้นในประเทศ ข

หนวยงานกลางของประเทศ ก ตัดสินวา จำเปนตองไดรับความชวยเหลือประเภทใดจากประเทศ ข บาง เชน

หนวยงานบังคับใชกฎหมายหรืออัยการของประเทศ ก บงชี้ถึงความจำเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือ 
และสงคำขอไปยังหนวยงานกลางของประเทศ

พยานหลักฐานและ
การผลิตเอกสาร

การคนและ
ยึดทรัพย 

การใหวัสดุโดยถูกกฎหมาย
ภายใตความคุมครองของ
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย

การจัดใหบุคคลมาใหการเปนพยานหรือ
ชวยเหลือดานการสอบสวนในตางประเทศ

ประเทศ ข ไดรับคำขอจากประเทศ ก และประเมินคำขอนั้น

ประเทศ ข อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ โดยพิจารณาถึงเหตุผลเกี่ยวกับคำสั่งศาลและ
ดุลพินิจในการปฏิเสธขอกำหนดของสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ

ประเทศ ข ดำเนินการตามคำขอ ผูประสานงานกลางของประเทศ ข สงวัตถุที่ขอมาไปยังประเทศ ก 
ประเทศ ก ใชวัตถุนั้นในการสืบสวนหรือดำเนินคดี

คำแนะนำ: สรางความมั่นใจวามาตรการในการใหความชวยเหลือ

            ซึ่งกันและกันทางอาญานั้นสนับสนุนการดำเนินคดี

       ตอความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 

มาตราที่ 18(1) ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ไดกำหนดระบบใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายระหวางประเทศไวอยางครบวงจร โดยกระตุนใหรัฐใหความรวมมือและใชมาตรการที่

กวางที่สุดในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา ทั้งในการสืบสวน การดำเนินคดี และกระบวนการ

ดานตุลาการเกี่ยวกับความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาฉบับนี้และในพิธีสารวาดวยการคามนุษย

เชน ถึงแมวา จะมีการดำเนินคดีคามนุษย ในประเทศปลายทาง แตหลักฐานสำคัญอาจอยูในประเทศตนกำเนิด

ของผูเสียหาย  ดังนั้น การสรางความมั่นใจวา ทั้งตำรวจ อัยการ และศาล สามารถใหความรวมมือกันทั้ง

ภายในและขามเขตแดน – ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ - จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จ

ในการดำเนินคดีตอความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยและการฟอกเงิน 
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2.4. การกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา

การกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญานั้น คือพันธะกรณีเสริมที่สำคัญของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรม

ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งอาจชวยใหสามารถปองกันการกระทำหรือความผิดที่เกี่ยวกับการคามนุษย เชน 

อาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารการเดินทางดวยการติดสินบนเจาหนาที่ชายแดน อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรม

ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ไดกำหนดเคาโครงทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับความรวมมือระหวางประเทศเพ�อตอตาน

การฉอราษฎรบังหลวง
15 

โดยมาตราที่ 8 บัญญัติวารัฐตองกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา

สำหรับแนวปฏิบัติตอไป อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง (United Nations Convention against 

Corruption (UNCAC))
16
 ไดกำหนดเคาโครงทางกฎหมายระหวางประเทศอยางครบวงจรเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง และ

ตั้งขอสังเกตถึงความเช�อมโยงระหวางการฉอราษฎรบังหลวงกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรและอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน
17

15      
ขอมติของที่ประชุมใหญสหประชาชาติ 55/25เม�อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543,  อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

     ในลักษณะองคกร. 

16
    UNCAC เอง ไดขยายขอบเขตจากอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร และบัญญัติกรอบระหวางประเทศ

     อยางครบถวนเพ�อจัดการกับปญหาการฉอราษฎรบังหลวง

17
    อารัมภบท, อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง

  แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
E

C
T

IO
N

 3

19

ตอนที่ 3
บทสรุปคำแนะนำเพ�อการออกกฎหมายอยางมีประสิทธิผล

บทสรุปคำแนะนำเพ�อการออกกฎหมายอยางมีประสิทธิผลใน

การกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา:

กำหนดคำจำกัดความกวางๆสำหรับความผิดฐานการคามนุษย รวมทั้งความผิดในการบังคับใชแรงงาน 

การทำใหตกอยูใตบังคับ และการปฏิบัติอ�นๆอันเสมือนการเอาคนลงเปนทาส

พิจารณาถึงการกำหนดใหการกระทำที่เปนการแสวงผลประโยชนเปนความผิดโดยสมบูรณดวยตนเอง 

ตรวจสอบใหแน�ใจวากฎหมายไดบัญญัติใหมีการชวยเหลือและการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย 

และไมลงโทษผูเสียหายสำหรับความผิดตางๆที่ ไดกระทำไปจากการถูกขมขู หรืออันเปนผลโดยตรงจาก

การที่ตองตกเปนเหย�อของการคามนุษย

ตรวจสอบใหแน�ใจวาจะมีการคุมครองพยานในคดีคามนุษย 

กำหนดเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน เพ�อที่ผูจัดใหมีการดำเนินการเพ�อลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไม

สามารถใชประโยชนจากชองวางในกฎหมายของประเทศตางๆ.

กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดแยกออกมาโดยเฉพาะสำหรับการคามนุษยและการลักลอบขน

ผู โยกยายถิ่นฐาน เน�องจากองคประกอบของความผิดสองประเภทนี้แตกตางกัน

กำหนดความผิดในการคามนุษย ซึ่งใชไดทั้งในบริบทของการคามนุษยขามชาติและภายในประเทศ

พึงตระหนักวาพิธีสารวาดวยการคามนุษยไดบัญญัติมาตรฐานขั้นต่ำสุดเพ�อเสริมความเขมแข็งใหแก

กฎหมายภายในประเทศ – ซึ่งอาจรวมถึงสถานการณที่รุนแรง

มีบทบัญญัติไวอยางชัดเจนในกฎหมายตอตานการฟอกเงิน วาการตัดสินลงโทษสำหรับความผิดมูลฐาน 

(เชน ความผิดฐานคามนุษย) นั้นไมจำเปนเพ�อที่จะดำเนินการกับความผิดในการฟอกเงิน

ตรวจสอบใหแน�ใจวากฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนนั้นสามารถใชไดกับความผิดฐานคามนุษย 

ตรวจสอบใหแน�ใจวามาตรการในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญานั้น จะสนับสนุนการ

ดำเนินคดีตอความผิดฐานคามนุษย 
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ติดตอไดที่

สำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาคประจำกระบวนการบาหลี

ชั้น 27 อาคารรัจนาการ 

3 ถนนสาทรใต สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท: +66 2 343 9477 โทรสาร: +66 2 676 7337

info@rso.baliprocess.net

แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
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