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ในการกำหนดใหการลักลอบขน

ผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา

แนวปฏิบัติเบื้องตนสำหรับผูวาง

นโยบายและผูปฏิบัติงานตามพันธ

ทางกฎหมายระหวางประเทศในการ

กำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยาย

ถิ่นฐานเปนอาชญากรรมในระดับ

ภายในประเทศ



 

แนวนโยบายฉบับนี้ อาจนำมาใช โดยประเทศที่เขารวมในกระบวนการบาหลี

ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศที่ยังไมไดลงนาม และ/หรือ ใหสัตยาบันใน

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานอาชญากรรมระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกร(อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร)  

และพิธีสารเพิ่มเติมอีกสองฉบับ ไดแก พิธีสารเพ�อตอตานการลักลอบขน

ผู โยกยายถิ่นฐานทางบก ทะเล และอากาศ และพิธีสารเพ�อปองกัน 

ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ถอยคำที่ใช ใน

แนวนโยบายนี้จะสอดคลองกับตราสารระหวางประเทศทั้งสามฉบับเทาที่

เปนไปได อยางไรก็ตาม เพ�อจุดมุงหมายในการแปล การแปลอนุสัญญาและ

พิธีสารอยางเปนทางการนี้ ควรนำไปใช ในฐานะที่เปนขออางอิงอยางเปน

ทางการสำหรับคำศัพทที่ใช ในแนวนโยบายนี้

กระบวนการบาหลี วาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ(กระบวนการบาหลี) 

กอตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 และเปนกระบวนการใหคำปรึกษาระดับภูมิภาค

โดยสมัครใจและไมมีผลผูกพัน ซึ่งมีประธานรวมกันคือรัฐบาลของ

ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย กระบวนการบาหลีประกอบดวย

ประเทศสมาชิกกวา 45 ประเทศ และองคกรตางๆ 

หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายนี้ กรุณาสงมายังสำนักงานสนับสนุน

สวนภูมิภาค (RSO) ประจำกระบวนการบาหลี 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
แนวนโยบายนี้ สมาชิกของกระบวนการบาหลี (Bali Process) ไดพัฒนาขึ้นมาโดยไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค (Regional Support Office) ตามแนวทางของ คณะกรรมการราง

แนวนโยบายของกระบวนการบาหลี (Bali Process Policy Guides Drafting Committee)

ซึ่งประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้:

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 IOMประจำสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค 



iv    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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คำนำ
ตั้งแตเริ่มตนใน พ.ศ. 2545 กระบวนการบาหลีวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน การคามนุษย 

และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ (กระบวนการบาหลี- Bali Process) ทำใหเกิดการตระหนักรู

ถึงผลของการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของ ทั้งยัง

ไดพัฒนาและนำกลยุทธและความรวมมือในเชิงปฏิบัติตางๆมาใชเพ�อตอบโตอาชญากรรมเหลานี้  

ประเทศสมาชิกกวา 45 ประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้งประเทศผูสังเกตการณและ

หน�วยงานระหวางประเทศตางๆจำนวนหนึ่ง ไดเขารวมในเวทีอาสาสมัครนี้ 

ในการประชุมรัฐมนตรีระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลีครั้งที่หาซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556  ที่ประชุม

เห็นชอบใหมีการพัฒนาแนวนโยบายขึ้นมาเพ�อชวยผูวางนโยบายและผูปฏิบัติงานในการกำหนดใหการลักลอบขน

ผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยเปนคดีอาญา โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดใหสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค

(RegionalSupportOffice-RSO)รับคำปรึกษาจากสมาชิกที่สนใจในการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับรัฐตางๆเพ�อชวยให

หน�วยงานภายในประเทศสามารถสงเสริมใหเกิดความเขาใจอยางคงเสนคงวาถึงพันธะกรณีทางกฎหมายระหวาง

ประเทศและเพ�อชวยพัฒนาการออกกฎหมายภายในประเทศอยางมีประสิทธิผล จากคำสั่งดังกลาว RSO จึงไดกอตั้ง

คณะกรรมการรางแนวนโยบายซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกของกระบวนการบาหลีและองคกรระหวาง

ประเทศตางๆเพ�อพัฒนาแนวนโยบายนี้ 

แนวนโยบายนี้เปนแนวนโยบายเชิงสมัครใจ ไมมีผลผูกมัด และมุงที่จะใหนำมาใชเปนเคร�องมืออางอิงโดยหน�วยงาน

ภายในประเทศจำนวนหนึ่งในรัฐภาคีของกระบวนการบาหลี เพ�อที่จะใหแนวปฏิบัตินี้กระชับ เหมาะแกการปฏิบัติ 

และเปนมิตรกับผูใช แนวนโยบายนี้จึงเนนที่การกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายภายในประเทศไดอยางมีประสิทธิผล  โดยไดกลาวถึงกระบวนการคุมครองและให

ความชวยเหลือแกผูเสียหายจากการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยในขอบเขตที่เปนเนื้อหาหลักของ

แนวปฏิบัตินี้ แตคาดวาแนวนโยบายฉบับตอๆไปจะสามารถครอบคลุมถึงประเด็นดังกลาวอยางครบถวนมากขึ้น  

ทั้งนี้ แนวนโยบายนี้ สอดคลองกับขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่หาซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2556 โดยเปนแนวนโยบายชุดแรกของกระบวนการบาหลีซึ่งอยูในขอบเขตเนื้อหาหลักของกระบวนการบาหลี

และเกี่ยวกับประเด็นซึ่งประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีมีความหวงใยเปนพิเศษ

เกร็ก เคลลี่

ผูจัดการรวมของ RSO(ออสเตรเลีย)

บีเบ็บ เอ. เค. เอ็น. ดจันจูนัน 

ผูจัดการรวมของ RSO(อินโดนีเซีย)
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ชื่อยอและคำยอ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

คณะทำงานเฉพาะกิจเพ�อดำเนินการทางดานการเงิน

เกี่ยวกับการฟอกเงิน  

(กระบวนการบาหลี)

องคการแรงงานโลก 

องคการระหวางประเทศเพ�อการโยกยายถิ่นฐาน

MLA ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา 

(อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกร) 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

สำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค

(พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยาย

ถิ่นฐาน)

พิธีสารเพ�อตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

ทางบก ทะเล และอากาศ 

เพ�อเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติ เพ�อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร

องคการสหประชาชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง

สำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม

แหงสหประชาชาติ

vi    แนวนโยบายในการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร

การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน – หรือที่เรียกวา การขนคนเขาเมือง หรือลักลอบนำผูยายถิ่นเขาเมือง – คือการเคล�อนไหว

อยางผิดปกติที่มีการอำนวยความสะดวกในการนำคนขามเขตแดนเพ�อผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนดานอ�นๆ  

รัฐจำเปนตองมีกฎหมายที่เขมแข็งเพ�อตอสูกับการการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและเพ�อปกปองผูยายถิ่นที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง 

มีตราสารระหวางประเทศที่สำคัญสองฉบับ ซึ่งวางกรอบทางกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไว 

ไดแก พิธีสารเพ�อตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานทางบก ทะเล และอากาศ (พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน)  

ซึ่งเสริมอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติเพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กอตั้งในลักษณะองคกรซึ่งมีขอบเขตกวางขวาง  

การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นแตกตางจากการคามนุษย ซึ่งครอบคลุมโดยพิธีสารอีกฉบับหนึ่งซึ่งอยูภายใตอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกร 

พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้น กำหนดใหรัฐสมาชิกตองถือวาความผิดตอไปนี้เปนอาชญากรรม : 

     • การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน-ซึ่งหมายถึงการหาทางใหบุคคลเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย 

     • การชวยใหบุคคลอาศัยอยูในประเทศโดยผิดกฎหมาย – หมายถึงการทำใหบุคคลหนึ่งอาศัยอยูในประเทศโดยผิดกฎหมาย    

           ถึงแมบุคคลนั้นจะเขาประเทศโดยถูกตองตามกฎหมายก็ตาม และ 

     • ความผิดดานเอกสารเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน– เชน การจัดทำเอกสารเดินทางปลอม เชน วีซา     

           และเอกสารแสดงตัวตน

พิธีสารฉบับนี้ ยังกำหนดใหรัฐตางๆ ทำให ความพยายาม ที่จะกระทำความผิดขางตนนั้นเปนอาชญากรรม ซึ่งรวมทั้งการให

ความรวมมือในฐานะผูสมรูรวมคิดเกี่ยวกับความผิดนั้น และการจัดการหรือการสั่งการใหบุคคลหนึ่งหรือมากกวานั้นกระทำความผิด

ดังกลาว รัฐควรตรวจสอบใหแน�ใจวาความผิดนั้นจะตองไดรับการลงโทษในระดับที่สูงขึ้นในคดีที่เกิดเหตุการณรุนแรง เชน ในกรณีที่

ผูยายถิ่นตองเสี่ยงตอชีวิต 

การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นมีลักษณะที่เปนการกระทำขามชาติอยูแลว และจากคำจำกัดความ จำเปนตองมีการขามขอบ

แดนเขาสูประเทศโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงจำเปนที่รัฐตางๆจะตองมั่นใจวาเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน – หรือความสามารถทาง

กฎหมายที่จะใชอำนาจนอกเหนือจากขอบเขตของดินแดนตามปกตินั้น สามารถใชไดกับกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยาย

ถิ่นฐานของรัฐนั้น อำนาจดังกลาว ชวยใหรัฐมุงเปาหมายที่ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและผูอำนวยความสะดวกซึ่งประกอบ

กิจกรรมที่เปนอาชญากรรมขามประเทศ 

เงินคือทอน้ำเลี้ยงของอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกร รวมทั้งการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน เพ�อชวยใหหน�วยงานบังคับ

ใชกฎหมายสามารถตัดทอนหน�วยงานอาชญากรรมที่เปนเจาของทรัพยสินที่มาจากอาชญากรรมเหลานี้ ได รัฐจำเปนตองมีกฎหมาย

ตอตานการฟอกเงินและการริบทรัพยที่เขมแข็งและแยกออกมาตางหาก นอกจากนั้นรัฐยังจำเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศที่เขมแข็ง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน

และการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย กฎหมายสงผูรายขามแดนที่มีประสิทธิผลนั้น ชวยใหหน�วยงานบังคับใชกฎหมายสามารถ

นำผูกระทำความผิดไปดำเนินคดีตามเขตอำนาจรัฐที่เหมาะสมได สวนความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายที่เขมแข็งนั้น 

ชวยใหเจาหนาที่สืบสวนสามารถไดรับและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานระหวางประเทศ เชน บันทึกของธนาคาร บันทึกการโทรศัพท 

และคำใหการของพยาน

เน�องจากกลุมอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกรมีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา จึงจำเปนที่ชุมชนระหวางประเทศจะตองทำงาน

รวมกันเพ�อสรางความมั่นใจวากฎหมายนั้นมีความสอดคลองอยางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ�อที่จะปองกันมิใหอาชญากรฉกฉวย

ผลประโยชนจากชองวางในกรอบของกฎหมาย 

2    แนวนโยบายในการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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   บทนำสูการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและกรอบระหวางประเทศ

         ที่สามารถนำมาใช ได 

1.1. การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน : ความทาทายทางอาชญากรรม 

การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน (การชวยใหบุคคลเขาไปสูประเทศหนึ่งได โดยผิดกฎหมายเพ�อประโยชนทางการเงินหรือประโยชนดาน

อ�นๆ) เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ไมมีสถิติระดับโลกที่น�าเช�อถือเกี่ยวกับจำนวนผูยายถิ่นที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง เน�องจากความทาทาย

ตางๆ เชน ลักษณะอันเปนที่ซอนเรนของปญหานี้ และการขาดระบบบันทึกขอมูลที่จัดตั้งไว

แลวเรารูอะไรบาง?

      • การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนธุรกิจที่อันตรายอยางยิ่ง ผูคนหลายพันคนตองตกอยูในสถานการณที่โหดรายและคุกคาม

           ตอชีวิต ทั้งยังตองสูญเสียชีวิตเน�องจากการกระทำอันบุมบามและเปนอันตรายของผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

      • การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนธุรกิจที่มีกำไรสูง ในขณะที่อาชญากรมีความเสี่ยงตอการถูกตรวจพบและการลงโทษ

           ต่ำมาก ดังนั้น อาชญากรรมนี้จึงมีความดึงดูดมากขึ้น และผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานมีการจัดตั้งอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น

      • ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานจะเปลี่ยนแปลงเสนทางและวิธีการเพ�อตอบสนองตอการควบคุมชายแดนและสถานการณที่

           เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมักจะตองแลกกับความปลอดภัยของผูยายถิ่นที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง

      • อาชญากรให้บริการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ย้ายถิ่นที่มิได้เดินทางเข้ามาโดยปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงด่านตรวจ

           คนเขาเมือง กฎระเบียบในการตรวจคนเขาเมือง และขอกำหนดเกี่ยวกับวีซา  ยิ่งนโยบายในการตรวจคนเขาเมืองตาม

           ระเบียบนั้นมีความเขมงวดมากขึ้นเพียงใด  ผูยายถิ่นก็จะใหความสนใจในบริการของผูลักลอบขนผูยายถิ่นฐานมากขึ้น       

           ผูลี้ภัยที่แสวงหาความปลอดภัยและการคุมครอง อาจเลือกที่จะพึ่งพาบริการของผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานได

      • ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานบั่นทอนศักยภาพของรัฐในการที่จะควบคุมชายแดนและพิทักษอำนาจอธิปไตยของตน

      • การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานสงผลเสียตอรัฐ  การควบคุมชายแดนและการกักกัน ปฏิบัติการเพ�อคนหาและชวยชีวิต  

           และการสงบุคคลออกนอกประเทส ลวนตองใชงบประมาณมาก 

      • การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อาจเปนปจจัยสำคัญที่กระตุนใหเกิดการคามนุษยทั่วทั้งภูมิภาค

           ของกระบวนการบาหลี

เพ�อที่รัฐตางๆจะสามารถยุติกิจกรรมการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไดอยางมีประสิทธิผล จำเปนอยางยิ่งที่จะตองกำหนดใหการลักลอบ

ขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนอาชญากรรมตามกฎหมายภายในประเทศ โดยสอดคลองกับพันธะกรณีทางกฎหมายระหวางประเทศ

1.2. ตราสารทางกฎหมายระหวางประเทศที่สำคัญ 

สนธิสัญญาระหวางประเทศที่สำคัญสองฉบับซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ไดแก : 

พิธีสารเพ�อตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานทางบก ทะเล และอากาศ ซึ่งเพิ่มเติมจากสนธิสัญญาองคการสหประชาชาติ

เพ�อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน)
1

1
    พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน มิไดเปนตราสารที่เปนเอกเทศ พิธีสารฉบับนี้ เปนเร�องเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะในการลักลอบขนผู โยกยาย

     ถิ่นฐานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกรอบที่กวางกวาซึ่งกำหนดโดยอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกร รัฐภาคีในพิธีสารวาดวยการ

     ลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน จะตองเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกร ดังนั้น ตอนที่ 2 ของแนวนโยบายฉบับนี้     

     จึงตองระบุถึงพันธะเพิ่มเติมภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่กอตั้งในลักษณะองคกร

ตอนที่1



2
   เม�อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศตางๆจำนวน 138 ประเทศ ไดลงสัตยาบันในพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน หากทานตองการดู

    รายช�อผูลงนามและประเทศภาคีที่ปรับใหทันสมัยแลว โปรดเขาไปที่ http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

3     
เม�อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศตางๆจำนวน 179 ประเทศ ไดลงสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร    

    (Organized Crime Convention) หากทานตองการดูรายช�อผูลงนามและประเทศภาคีที่ปรับใหทันสมัยแลว โปรดเขาไปที่ http://www.unodc.org/

    unodc/treaties/CTOC/

พิธีสารฉบับนี้ คือตราสารระหวางประเทศขั้นตนและมีอิทธิพลมากที่สุดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ซึ่งเริ่มมีผล

บังคับใชเม�อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2548 
2

พิธีสารฉบับนี้ เรียกรองใหรัฐตางๆกำหนดใหการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญาดังที่ ไดระบุไว ในตราสาร 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานอาชญากรรมระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเปนองคกร (อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรม

ซึ่งจัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร)  

อนุสัญญาฉบับนี้คือตราสารระหวางประเทศฉบับสำคัญเพ�อตอตานอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ซึ่งไดบังคับใช ใน

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2546 
3

เพ�อที่จะเขาเปนภาคีในพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน  รัฐจะตองเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่กอตั้ง

ขึ้นในลักษณะองคกร (Organized Crime Convention)

1.3. คำจำกัดความของการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและการกำหนด

       ใหความผิดดังกลาวเปนอาชญากรรม 

1.3.1. ความหมายของ‘การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน (การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน)’

คำวา ‘การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน’ นั้นไดกำหนดไว ในขอที่ 3 (ก) และ (ข) ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

ดังนี้ :

          “การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน” หมายถึงการจัดหา เพ�อที่จะไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือวัตถุทั้งทางตรงและ

           ทางออม ดวยการนำบุคคลเขามายังรัฐภาคีโดยผิดกฎหมาย และบุคคลดังกลาวมิไดถือสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยูถาวรใน

           รัฐภาคีนั้น 

          “การเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย” หมายถึงการขามเขตแดนโดยมิไดปฏิบัติตามขอกำหนดที่จำเปนสำหรับการเขามาสู

           รัฐนั้นอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ภาพ 1 ตอไปนี้ แสดงใหเห็นถึงองคประกอบตางๆที่จะตองมีอยูในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

ภาพ1: องคประกอบหลักของคำจำกัดความของคำวาการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานตามกฎหมายระหวางประเทศ

การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

การจัดหาเพื่อใหบุคคล
เขาประเทศโดยผิด
กฎหมายหรืออาศัย
อยูในประเทศโดยผิด

กฎหมาย

ในประเทศซึ่งบุคคลนั้น
มิไดมีถือสัญชาติหรือ
เปนผูอยูอาศัยถาวร

เพื่อผลประโยชนทาง
การเงินหรือประโยชน

ดานอื่น 
ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

4    แนวปฏิบัติวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนอาชญากรรม



องคประกอบทั้งสามในภาพ 1 เม�อรวมกันแลว ทำใหเกิดอาชญากรรมในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน  บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานโดยตั้งใจ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม เรียกวา ผูลักลอบนำบุคคลเขาเมือง บุคคลที่ ไดรับ

ความชวยเหลือโดยผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน เพ�อใหเขาประเทศได โดยผิดกฎหมาย เรียกวา ผูถูกลักลอบนำตัวเขาประเทศ  

ถึงแมวา ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานและผูยายถิ่นนั้นจะไดตกลงกันเพ�อใหมีการลักลอบนำตัวเขาประเทศ แตเปาหมายของพิธีสาร

นี้มิไดมุงไปที่การยายถิ่นในหนทางที่ผิดปกติ แตมุงที่จะตอตานอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรเพ�อลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

1.3.2. ความผิดฐานลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน– การจัดหาเพ�อการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

จากคำจำกัดความในขอ 3 ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ความผิดในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานจะตอง

ประกอบดวยองคประกอบขางตน  และที่สำคัญคือ จุดสำคัญของความผิดในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นอยูที่การจัดหา 

(การอำนวยความสะดวก) เพ�อใหเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย มิไดอยูที่การเขาเมืองโดยผิดกฎหมายดวยตนเอง 

ขอ 3 (ข) ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ใหคำจำกัดความถึงการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย วาเปน ‘การขามเขต

แดนโดยมิไดปฏิบัติตามขอกำหนดที่จำเปนในการเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย’ เชน  อาจรวมถึงการอำนวจความสะดวกใหแก

บุคคลหนึ่งในการเขาประเทศ หากบุคคลนั้นไมมีวีซาที่ใชการไดสำหรับประเทศที่ตองใชวีซา หรือไมมีเอกสารเขาเมืองอ�นใดที่ออกโดย

รัฐและที่ใชการได 

องคประกอบของคำวา ‘ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆ’ นั้น ไดมีการตีความกันอยางกวางขวาง เชน 

ผลประโยชน อาจรวมถึงสิ่งจูงใจที่มิใชการเงิน (เชน ความไดเปรียบ สิทธิพิเศษ บริการทางเพศ หรือบริการอ�นๆ) ซึ่งเกิดจากการ

ลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

1.3.3. ความผิดฐานใหความชวยเหลือเพ�อใหอยูอาศัยโดยผิดกฎหมาย

ความผิดฐานลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานที่กลาวไวขางตนนั้นเปนเร�องเกี่ยวกับการหาทางเพ�อใหเขาสูประเทศโดยผิดกฎหมาย  

สวนความผิดขอนี้ เกี่ยวกับการหาทางใหอยูอาศัยในประเทศโดยผิดกฎหมาย  พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานกำหนด

ใหรัฐตางๆตองกำหนดใหการกระทำที่ชวยใหอยูอาศัยในประเทศโดยผิดกฎหมายเพ�อผลประโยชนนั้นเปนอาชญากรรม (ขอ 6.1 (ค)) 

ความผิดในการ ‘ชวยใหอยูอาศัยโดยผิดกฎหมาย’ มีองคประกอบดังตอไปนี้ :

     •   ชวยใหบุคคลคงอยูในรัฐหนึ่งได 

     •   โดยที่บุคคลนั้นมิไดเปนพลเมืองหรือมีที่อยูถาวรในรัฐนั้น และโดยที่บุคคลนั้นมิไดปฏิบัติตามขอกำหนดเพ�อใหอยูอาศัย

ในรัฐนั้นไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

     •   เพ�อที่จะไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆไมวาจะทางตรงหรือทางออม และ 

     •   เม�อไดกระทำโดยตั้งใจ 

ความผิดในการชวยใหบุคคลอาศัยอยูในประเทศโดยผิดกฎหมายนั้น รวมถึงสถานการณซึ่งแผนการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

ไดชวยใหผูยายถิ่นไดเขาประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย แตได ใชวิธีการที่ผิดกฎหมายเพ�อชวยใหบุคคลนั้นคงอาศัยอยูในประเทศ  

เชน  ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไดจัดหาวีซาธุรกิจชั่วคราวซึ่งใชการไดและใหบริการที่เกี่ยวของแกผูยายถิ่น แตอยูบนพื้นฐาน

ของความหลอกลวง โดยรูวา ผูยายถิ่นนั้นตองการที่จะอยูอยางถาวรในประเทศปลายทาง  ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานทำกำไร

อยางมหาศาลดวยการคิดคาใชจายจากผูยายถิ่นสำหรับบริการดังกลาว

1.3.4. ความผิดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร

พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน กำหนดใหรัฐตางๆออกกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเอกสารบางประการ (ขอ 6.1 

(ข)) โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐจะตองกำหนดใหการผลิต การจัดหา การให หรือการเปนเจาของ เอกสารเดินทางหรือเอกสารประจำตัว

ปลอมเพ�อจุดมุงหมายในการชวยลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

ความผิดดานเอกสารนั้น มีความจำเปนในการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นฐานเน�องจากชวยใหมีการดำเนินคดีตอบุคคลที่มี

บทบาทสำคัญในกลุมที่ปฏิบัติการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน แตไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการกระทำเชิงกายภาพเพ�อขนสง

ผู โยกยายถิ่นฐานขามเขตแดนของประเทศโดยผิดกฎหมาย 

คำวา ‘เอกสารเดินทางหรือเอกสารประจำตัวปลอม’ รวมถึงเอกสารทุกชนิดที่ออกโดยรัฐ เชน หนังสือเดินทาง วีซา 

และบัตรประชาชน โดยคำนี้ ไดรับการจำกัดความอยางกวางๆและรวมถึงเอกสารตางๆซึ่งทำปลอมแปลงขึ้น เชนเดียวกับ

เอกสารจริงที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใดก็ตาม เอกสารปลอมนี้ ยังรวมถึงเอกสารจริง แตออกมาอยางไมถูกตอง หรือไดรับมา

ดวยการนำเสนออยางผิดๆ การฉอโกง หรือ ขมขู  
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คำแนะนำ: กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองแบบมาตรฐานนั้นไมเพียงพอ

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตามมาตรฐาน ซึ่งจัดการเพียงเร�องของการเขาประเทศหรือออกประเทศอยางผิด

กฎหมายเทานั้นยังไมเพียงพอที่จะกำหนดใหการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานเปนอาชญากรรม ประเทศตางๆ

จึงจำเปนตองกำหนดความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานแยกออกมาโดยสมบูรณ เพ�อมุงเปา

ไปยังเกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศดวย 

ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานอยางครบวงจรนั้น จะชวยใหสามารถดำเนินคดีกับผูจัดการ

ใหมีการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานในกรณีตัวอยางเชน ภาพ 2 ได  ผูจัดการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานได

จัดการใหผูยายถิ่นออกจากประเทศหนึ่ง (ประเทศ ก) ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และผานอีกประเทศหนึ่ง 

(ประเทศ ข) อยางถูกตองตามกำหมาย เพ�อที่จะเขาไปยังประเทศที่สาม (ประเทศ ค) โดยผิดกฎหมาย  

โปรดสังเกตวา กรณีตัวอยางนี้ เกี่ยวกับการใชอำนาจรัฐที่สามารถกระทำไดภายใตอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (ดังจะอธิบายตอไปในตอนนี้) 

ภาพ 2: ความจำเปนที่จะตองมีการกำหนดความผิดวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานอยางครบวงจร 

     ประเทศตนทางและตำแหน�งที่อยูของ

     ผูกระทำความผิด – ประเทศ ก

ผูจัดกิจการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นในประเทศ ก 

จัดใหคนออกจากประเทศ ก อยางถูกตองตาม

กฎหมาย โดยมุงที่จะเขาไปยังประเทศ ค 

อยางผิดกฎหมาย โดยผานทางประเทศ ข

       ประเทศทางผาน –ประเทศ ข

 

ผูยายถิ่นที่ถูกลักลอบนำเขาประเทศนั้น ไดเขามา

ยังประเทศ ข อยางถูกตองตามกฎหมาย 

หลังจากนั้น จึงถูกลักลอบนำตัวจากประเทศ ข 

(ซึ่งเปนประเทศทางผาน) ไปยังประเทศ ค 

โดยบุคคลที่ทำงานใหแกผูจัดกิจการนี้ 

ซึ่งดำเนินงานจากประเทศ ก 

       ประเทศปลายทาง -ประเทศ ค

 

ผูยายถิ่นที่ถูกลักลอบนำตัวเขาประเทศ ไดถูกพา

เขามายังประเทศ ค โดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้

ประเทศ ค คือประเทศปลายทาง

ถาประเทศ ก มีกฎหมายเกี่ยวกับการคนเขาเมืองตามมาตรฐานเพียงเทานั้น ในกรณีนี้ จะไมมีการละเมิดกฎหมายใดๆ เน�องจากการ

ออกจากประเทศนั้นเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม ถาประเทศ ก มีกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานอยางครบวงจร ประเทศนี้จะสามารถดำเนินคดีกับ

ผูกระทำความผิดสำหรับการกออาชญากรรมในประเทศ ก ได โปรดสังเกตวา สำหรับกิจการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานในบางกรณี

ประเทศทางผานหลายประเทศจะมีสวนเกี่ยวของดวย 

นี่คือสาเหตุที่กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตามมาตรฐานไมเพียงพอที่จะใชเพ�อมุงไปยังปฏิบัติการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

ที่มีความซับซอนเชนนี้ ประเทศตางๆ จำเปนตองกำหนดความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานอยางครบวงจร 

เพ�อมุงไปที่การจัดการเพ�อใหเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย แทนที่จะกำหนดใหการเขาประเทศโดยผิดกฎหมายนั้นเปน

ความผิดอาญาโดยสมบูรณดวยตนเองเทานั้น 

6    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 



4
   การไมสงกลับ (Non-refoulement) คือหลักการสำคัญของกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งกังวลถึงการคุมครองบุคคลจากการถูกสงกลับไปยังอีกเขตแดน

    หนึ่งในลักษณะใดก็ตามที่จะเปนการคุกคามตอชีวิตและเสรีภาพของบุคคลนั้น

5
   ขอ31 ของอนุสัญญาวาดวยผูลี้ภัย ระบุวา :‘รัฐภาคีผูทำสัญญาจะไมลงโทษทางอาญา ดวยเหตุแหงการเขาเมืองหรือการปรากฎตัวโดยผิดกฎหมายแก

    ผูลี้ภัยซึ่งเดินทางโดยตรงมาจากดินแดนซึ่งขีวิตหรือเสรีภาพถูกคุกคามเขามาหรือปรากฎตัวในอาณาเขตโดยไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้ ถาหากวาผูลี้ภัยได

    รายงานตัวตอเจาหนาที่และแสดงเหตุอันควรเช�อถือได ในการเขาเมืองหรือการปรากฎตัวโดยผิดกฎหมายนั้นโดยทันที’

1.3.5. การขยายขอบเขตความรับผิดทางอาญา 

ขอ 6(2)ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ยังกำหนดใหขยายความรับผิดเชิงอาญาเพ�อใหครอบคลุมถึง:

      • ความพยายามที่จะทำความผิดในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน (เปนไปตามระบบกฎหมายภายในรัฐนั้น)  

      • การมีสวนรวมในฐานะผูรวมกระทำความผิดในความผิดฐานลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน และ 

      • จัดการ หรือสั่งการใหผูอ�นกระทำความผิดฐานลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

ขอ5(1)(ก)ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ยังกำหนดใหรัฐตองทำใหการเขามีสวนรวมในกลุม

อาชญากรรมนั้นเปนอาชญากรรมเชนกัน  ประเทศตางๆอาจนำไปใชไดดวยการกำหนดความผิดในฐานรวมกระทำความผิด 

หรือดวยการกำหนดความผิดซึ่งหามมิใหเขารวมกลุมและมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรนั้น อาจหาทางซอนอยูเบื้องหลังบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน 

บริษัท องคกรการกุศล หรือสมาคมอ�นๆ ดังนั้น ขอ 10 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร จึงกำหนด

ใหรัฐตางๆตองตรวจสอบใหแน�ใจวาบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองรับผิดตอการมีสวนรวมในอาชญากรรมที่รายแรงที่เกี่ยวกับ

กลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และสำหรับความผิดบางประการภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกรเกี่ยวกับการดำเนินการฟอกเงินที่มาจากอาชญากรรม การฉอโกง และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้ 

ไมจำเปนที่จะตองกำหนดความรับผิดทางอาญา สำหรับบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้ง

ขึ้นในลักษณะองคกร อยางไรก็ตาม รัฐจะตองกำหนดรูปแบบของความรับผิดบางประการสำหรับนิติบุคคล เชน ภายใตขอบเขต

ของกฎหมายแพงหรือกฎหมายปกครอง

การขยายขอบเขตความรับผิดทางอาญาสำหรับทุกคนที่มีบทบาทในกิจกรรมการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นมีความสำคัญเปน

พิเศษ เน�องจากกลุมผูดำเนินการลักลอบขนยายผู โยกยายถิ่นฐานที่ช่ำชองนั้นดำเนินงานดวยการมอบหมายหนาที่ใหแกบุคคลตางๆ

ซึ่งมักจะอาศัยอยูในเขตอำนาจรัฐที่ตางกันไป การขยายความรับผิดทางอาญานั้น ยังสรางความมั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินคดีตอ

ความพยายามที่จะลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานที่ลมเหลวไดดวย เชน ประเทศหนึ่งอาจใชความผิดฐานพยายาม จัดการ/กำกับ 

และรวมกระทำความผิด โดยผานขอกำหนดของกฎหมายตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานโดยเฉพาะ หรือดวยการกำหนดไว

ในประมวลกฎหมายอาญาวาดวยขอกำหนดทั่วไปของความรับผิดทางอาญา ซึ่งสามารถใชไดกับความผิดทุกประการในประเทศนั้น  

7



 

 
 

 

คำแนะนำ: การไมกำหนดใหความผิดฐานการลักลอบขนผู โยกยาย

             ถิ่นฐานเปนความผิดอาญาสำหรับผู โยกยายถิ่นฐาน

มาตราที่ 5 ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ระบุไววา ผู โยกยายถิ่นฐานไมตองรับผิดจาก

การฟองรองดำเนินคดีอาญาเน�องจากขอเท็จจริงที่วาตนเปนผูเสียหายจากการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นนี้  

มาตรา 19 ระบุวา ไมมีความใดในพิธีสารนี้จะกระทบถึงสิทธิ พันธกรณีและความรับผิดชอบอ�นๆของรัฐและ

ปจเจกชน ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ 

จุดประสงคของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้น มิใชเพ�อกำหนดใหการโยกยายถิ่นฐานเปน

ความผิดทางอาญา อยางไรก็ตาม พิธีสารนี้ มิไดปองกันรัฐตางๆจากการใชมาตรการเพ�อตอตานบุคคลที่มี

การกระทำประกอบกันเปนความผิดภายใตกฎหมายของประเทศ (มาตรา ๖(4) ของพิธีสารวาดวยการลักลอบ

ขนผู โยกยายถิ่นฐาน) มาตรการเหลานี้จะตองสอดคลองกับสิทธิ พันธกรณี และความรับผิดชอบของรัฐและ

ปจเจกชน ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายวาดวยมนุษยธรรมระหวางประเทศและกฎหมาย

วาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่สามารถใช ไดซึ่งอนุสัญญาและพิธีสารที่

เกี่ยวกับสถานะของผู โยกยายถิ่นฐานและหลักการหามสงกลับผู โยกยายถิ่นฐาน
4
(โปรดดู มาตรา 19 ของพิธี

สารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน)
5
เชน การเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย ไมมีผลกระทบตอสิทธิใน

การแสวงหาที่ลี้ภัย 

ประเด็นสำคัญในการพัฒนาหลักนิติบัญญัติภายในประเทศไดแก การมุงใหความสำคัญแกพิธีสารวาดวยการ

ลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้น คือเพ�อตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน มิใชเพ�อกำหนดใหผู โยกยาย

ถิ่นฐานมีความผิดทางอาญาจากการที่ตกเปนเหย�อของการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

คำแนะนำ: การคุมครองพยานในคดีเกี่ยวกับการลักลอบขน

            ผู โยกยายถิ่นฐาน 

ภายใตมาตราที่ 24 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร รัฐภาคีแตละรัฐจะตองจัดหา

มาตรการที่เหมาะสมภายในขอบเขตของตนเพ�อใหการคุมครองอยางมีประสิทธิผลจากการขูแกแคนหรือ

การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นตอพยานในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งได ใหการเกี่ยวกับความผิดตางๆที่ครอบคลุม

ภายใตอนุสัญญาฉบับนี้และสำหรับญาติและบุคคลใกลชิดอ�นๆตามความเหมาะสม (จะอธิบายตอไปในบทนี้) 

1.3.6. สถานการณรุนแรง 

พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานกำหนดใหรัฐภาคีจัดการกับสถานการณอันรุนแรงจากความผิดในการลักลอบ

ขนผู โยกยายถิ่นฐานและความผิดอ�นที่เกี่ยวของในการสงเสริมใหบุคคลอยูอาศัยโดยผิดกฎหมายและความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

(มาตรา 6 (3))

8    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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สถานการณรุนแรง คือสถานการณซึ่งการกระทำของผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นเปนอันตรายหรือมีทีทาวาจะเปนอันตราย

ตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผู โยกยายถิ่นฐานที่ตกเปนเหย�อ หรือเปนการกระทำที่ ไรมนุษยธรรมหรือโหดรายทารุณ รวมทั้ง

การแสวงผลประโยชน ในกรณีที่สอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ สถานการณรุนแรงควรจะใชไดกับการมีสวนรวมกระทำผิด 

และการจัดการหรือกำกับใหมีการกระทำผิดในการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ปจจัยสำคัญตอพันธะกรณีในดานสถานการณ

รุนแรงนี้ คือรัฐจะตองสรางความมั่นใจวา ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานจะตองไดรับโทษสูงขึ้นในกรณีที่เกิดสถานการณรุนแรง  

1.4. บทลงโทษ

การลักลอบขนผูยายถิ่นฐาน อาจทำใหคนที่มีความเสี่ยงตองตกอยูในสถานการณที่คุกคามตอชีวิตและทำใหตองเผชิญกับ

สถานการณที่ ไรมนุษยธรรม เพ�อที่จะตอตานการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไดอยางมีประสิทธิผล รัฐจำเปนตองสรางความมั่นใจ

วาความผิดนี้จะตองมีบทลงโทษที่สะทอนถึงความรุนแรงของความผิดดังกลาว ดังที่ ไดระบุไว ในมาตราที่ 11 ของอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร

เชน บางรัฐอาจกำหนดโทษสูงสุดไวที่การจำคุกเปนเวลา 10 ป สำหรับความผิดในคดีลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ในขณะที่ความผิด

ในคดีลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานที่มีความรุนแรงนั้น จะตองไดรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ป 

คำแนะนำ: สถานการณรุนแรงควรจะไดรับการเพิ่มโทษ

ประเทศตางๆจัดการกับสถานการณรุนแรงในความผิดของการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานดวยสองวิธีหลัก  

วิธีแรก คือ กำหนดความผิดวาดวยสถานการณที่รุนแรงโดยเฉพาะ นั่นคือ กำหนดความผิดเกี่ยวกับ

การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ซึ่งรวมถึงองคประกอบที่กำหนดใหมีสถานการณรุนแรงในการกระทำ

ความผิดนั้น ความผิดเกี่ยวกับสถานการณรุนแรงที่แยกออกมานี้ จะทำให ไดรับโทษสูงกวาความผิดใน

การลักลอบขนผูยายถิ่นฐานเบื้องตนซึ่งไมมีสถานการณรุนแรงเกิดขึ้น  

อีกทางเลือกหนึ่งคือจัดใหมีขอกำหนดตางหากซึ่งประกอบไปดวยสถานการณรุนแรงตางๆ ซึ่งเม�อไดรับ

การพิสูจนแลว จำเปนตองนำมาพิจารณาในกระบวนการตัดสินเกี่ยวกับความผิดขั้นตนในการลักลอบขน

ผู โยกยายถิ่นฐาน 

ทั้งสองวิธีนี้สรางความมั่นใจไดวา เม�อใดที่การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานนั้นมีสถานการณรุนแรงเขามา

เกี่ยวของ การกระทำที่รุนแรงนี้จะตองไดรับการเพิ่มโทษ

1.5. ความแตกตางระหวางการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานกับการคามนุษย 

การคามนุษยแตกตางจากการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นตามที่อธิบายไว ในตารางที่ 1 ตอไปนี้  ดังนั้น จึงจำเปนตองตรวจสอบ

ใหแน�ใจวา คำจำกัดความของ ‘การคามนุษย’ และ ‘การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน’ นั้นจะเปนที่เขาใจและได ใหคำจำกัดความไว

อยางดีในกฎหมายภายในประเทศ



  

 

 

 

 

ตารางที่ 1: ความแตกตางที่สำคัญระหวางการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานกับการคามนุษย

จุดมุงหมายของ
อาชญากรรม

ความยินยอมและ
การทำใหตกเปน
เหยื่อ

ลักษณะของการ
ขามชาติ

ที่มาของกำไร

การคามนุษย การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 

จุดมุงหมายของการคามนุษยคือการแสวงผล

ประโยชนเสมอ

การแสวงผลประโยชนอาจเกิดขึ้นในชวงเวลา

ที่ ไมมีที่สิ้นสุด

ความยินยอมของเหย�อจากการคามนุษยนั้นไม

เกี่ยวกับอาชญากรรมนี้ อันเน�องมาจาก

การกระทำที่เปนการบีบบังคับ การหลอกลวง 

หรือการขูเข็ญของนักคามนุษย  

ทั้งขามเขตแดนและภายในเขตแดน   

ดวยการแสวงผลประโยชนจากผูตกเปนเหย�อ

ของการคามนุษย 

ดวยการไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือ

ผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆจากการอำนวย

ความสะดวกใหบุคคลเดินทางเขาหรืออาศัย

อยูในอีกรัฐหนึ่ง 

ขามเขตแดน

โดยทั่วไปแลวผู โยกยายถิ่นฐานมักยินยอมที่จะ

ถูกลักลอบนำเขาเมือง
6
 ดังนั้น พวกเขาจึง

ไมถือวาเปน ‘เหย�อของการลักลอบขนคน

เขาเมือง’ อยางไรก็ตาม ผู โยกยายถิ่นฐานที่

ถูกลักลอบนำเขาเมืองนั้นอาจกลายเปนเหย�อ

ของอาชญากรรมอ�นๆในระหวางที่ถูกลักลอบ

นำเขาเมือง เชน อาจมีการใชความรุนแรงกับ

ผู โยกยายถิ่นฐานหรือชีวิตของผู โยกยายถิ่นฐาน

อาจตกอยูในอันตรายภายในเงื้อมมือของ

ผูลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน
7

จุดมุงหมายของการลักลอบขนผู โยกยาย

ถิ่นฐาน คือการไดมาซึ่งผลประโยชนทางการ

เงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ�นๆ โดยการ

อำนวยความสะดวกมีการเขาประเทศโดยผิด

กฎหมายหรืออยูอาศัยในอีกประเทศหนึ่งโดย

ผิดกฎหมาย

ในทางปฏิบัติ อาจยากที่จะแยกแยะระหวางการคามนุษยกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน เชน  ผูที่ตกเปนเหย�อของ

การคามนุษยอาจเริ่มตนการเดินทางของตนในฐานะที่เปนบุคคลที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง  เขาหรือเธออาจวาจางบุคคลหรือกลุม

บุคคลเพ�อใหชวยในการเคล�อนไหวอยางผิดกฎหมายโดยแลกกับเงิน อยางไรก็ตาม ผู โยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมืองอาจ

ถูกผลักดัน (โดยการบีบบังคับ ขูเข็ญ หรือหลอกลวง) ใหเขาสูภาระหนี้สินเพ�อจาย ‘ตนทุน’ (ทางการเงินหรืออ�นใด) ซึ่งถูกอางวา

เปนหนี้ หรือตกอยูในสภาพถูกบังคับใชแรงงานอันเน�องมาจากสถานะอันผิดกฎหมายของผู โยกยายถิ่นฐานในประเทศปลายทาง  

ดังนั้น ผู โยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมืองจึงอาจตองตกเปนเหย�อของการคามนุษย
8

6   ถึงแมวาผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติจะมองวา ‘ความยินยอม’ เปนความแตกตางระหวางการคามนุษยและการลักลอบขนคนเขาเมือง  จำเปนที่จะตอง

    สังเกตวา คำจำกัดความของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานไมไดกลาวถึงความยินยอม  การลักลอบขนผูยายถิ่นฐาน คือ การอำนวย

    ความสะดวก ในการขามเขตแดนโดยผิดกฎหมายหรือการอยูอาศัยโดยผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง ดวยเปาหมายที่จะทำกำไรทางการเงินหรือทาง

    วัตถุอ�นๆ 

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

    Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf.

8   คูมือของ ASEANวาดวยความรวมมือทางกฎหมายระหวางประเทศในคดีคามนุษย, พ.ศ. 2553, โปรดดูที่ http://www.unodc.org/documents/

     human-trafficking/ASEAN_Handbook_on_International_Legal_Cooperation_in_TIP_Cases.pdf.

10    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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คำแนะนำ: ความผิดที่แยกจากกันสำหรับการลักลอบขนผู โยกยาย

             ถิ่นฐานและการคามนุษย 

จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศตางๆจะตองกำหนดความผิดที่แยกจากกันสำหรับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

และการคามนุษยตามลำดับ  เน�องจากความผิดทั้งสองประการนั้นมีองคประกอบที่แตกตางกัน ซึ่งจำเปนตอง

นำมาพิจารณาเม�อสอบสวนอาชญากรรม ชี้ตัวผูตกเปนเหย�อของการคามนุษยหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อ�นๆ และเม�อดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด ความผิดที่แยกออกจากกันนี้ มีความสำคัญเปนพิเศษ ในกรณีที่

เกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ (ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาและการสงตัวผูรายขามแดน) 

เพ�อชวยใหประเทศอ�นๆหาพยานหลักฐานหรือผูตองสงสัย/ผูกระทำความผิด ซึ่งอาศัยอยูในอีกประเทศหนึ่ง

ซึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมเฉพาะนั้น (โปรดดู ตอนที่ 2) 

1.6. เขตอำนาจรัฐ – รวมถึงเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน

มาตรา 15 ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ไดกำหนดเคาโครงของเขตอำนาจรัฐ (หรืออำนาจทาง

กฎหมาย) ซึ่งรัฐตางๆสามารถกำหนดขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ ไดระบุไว ในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร

และพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรนั้น จำเปนที่

รัฐจะตองใชเขตอำนาจรัฐในอาณาเขตตนตอความผิดตางๆที่กำหนดไว โดยสอดคลองกับพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผู โยกยาย

ถิ่นฐาน หลักการของเขตอำนาจรัฐภายในดินแดน(territorial jurisdiction) กำหนดไววา รัฐสามารถออกและบังคับใชกฎหมายใน

กรณีที่การกระทำซึ่งประกอบกันเปนความผิดนั้นเกิดขึ้นภายในอาณาเขตทางกายภาพของรัฐนั้น นอกจากนี้ เขตอำนาจรัฐภายใน

ดินแดน ยังขยายไปถึงเรือที่ชักธงของรัฐนั้น หรืออากาศยานที่ ไดขึ้นทะเบียนไวภายใตกฎหมายของรัฐนั้น  

อยางไรก็ตาม เขตอำนาจรัฐภายในดินแดนนั้นมักจะไมเพียงพอ เพ�อที่รัฐจะสามารถตอสูกับอาชญากรรมขามชาติเชนการลักลอบขน

ผู โยกยายถิ่นฐานไดอยางมีประสิทธิผล รัฐควรจะพิจารณาถึงการสรางความมั่นใจวาจะมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน 

(extra territorial jurisdiction)สำหรับความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน นี่คือจุดที่เขตอำนาจรัฐขยายออกไป

นอกเหนืออาณาเขตของรัฐ มิฉะนั้น กลุมอาชญากรรมที่กอตั้งขึ้นในลักษณะองคกร อาจฉกฉวยประโยชนจากชองวางของกฎหมาย

ระหวางรัฐตางๆเพ�อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี  

เพ�อสรางความมั่นใจถึงประสิทธิผลสูงสุดของกฎหมายตอตานอาชญากรรมขามชาติ  รัฐอาจกำหนดเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน

ในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นโดย:

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

      • เปนการกระทำโดยคนที่ถือสัญชาติของรัฐนั้น หรือโดยบุคคลไรรัฐ ซึ่งพักอาศัยอยูในรัฐนั้น – มาตราที่ 15(2)(ข) หรือ

      • เปนการกระทำที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของรัฐนั้น โดยมีจุดหมายเพ�อใหเกิดอาชญากรรมที่รายแรงภายในอาณาเขตของ

           รัฐนั้น – มาตราที่ 15(2)(ค)

ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (มาตราที่ 15) รัฐจะตองกำหนดเขตอำนาจในกรณีที่ผูกระทำ

ความผิดถือสัญชาติของรัฐนั้นและปรากฎตัวในอาณาเขตของรัฐนั้น แตรัฐปฏิเสธที่จะสงผูกระทำความผิดขามแดน (สงตัว) ไปยัง

อีกประเทศหนึ่งเพ�อรับขอกลาวหาเพียงเพราะบุคคลดังกลาวถือสัญชาติของรัฐนั้นเทานั้น  พันธกรณีที่มีตอรัฐในการที่จะกำหนด

เขตอำนาจนี้จะนำมาใชได โดยไมตองคำนึงวาความผิดนั้นจะเกิดขึ้นที่ใด  

นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับนี้ยังกำหนดวา รัฐอาจกำหนดเขตอำนาจในกรณีที่ผูกระทำความผิดปรากฏตัวในเขตแดนของรัฐนั้น 

และรัฐปฏิเสธที่จะสงตัวผูกระทำความผิดดวยเหตุอ�นใดก็ตาม (เชน ไมไดเปนไปตามหลักของการถือสัญชาติ) 



ขอกำหนดเกี่ยวกับเขตอำนาจรัฐนอกดินแดนเหลานี้ สงเสริม (แตมิไดบังคับ) ใหรัฐดำเนินการตอคนที่ถือสัญชาติ

ของรัฐนั้นในกรณีที่คนเหลานั้นกระทำความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ ยังชวย

ใหรัฐสามารถใชเขตอำนาจเหนือบุคคลที่ปฏิบัติการภายนอกอาณาเขตของรัฐเพ�อลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเขามา

ในอาณาเขตของรัฐนั้น 

 

คำแนะนำ: เขตอำนาจรัฐนอกดินแดนในกฎหมายเกี่ยวกับการ

             ลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

เชนเดียวกับอาชญากรรมขามชาติทุกชนิด จำเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความมั่นใจวา กฎหมาย

เกี่ยวกับการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานนั้นจะตองกำหนดใหมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน  นี่คือ

สิ่งสำคัญ เน�องจากผูที่จัดใหมีปฏิบัติการเพ�อลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานอาจอาศัยอยูในหลาย

ประเทศ ตั้งแตประเทศตนทาง ประเทศทางผาน ประเทศปลายทาง หรือประเทศอ�นๆ ดังนั้น 

ความจำเปนที่จะตองมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดนจึงไดกำหนดไวในภาพที่ 3 ตอไปนี้

ภาพ 3: ความจำเปนที่จะตองมีเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน

ประเทศตนทาง

– ประเทศ ก

มีการลักลอบขนผู โยกยานถิ่นฐาน

จากประเทศ ก ไปยังประเทศ ข

ประเทศปลายทาง

– ประเทศ ข

ตำแหน�งที่อยูของผูกระทำผิด–ประเทศ ค 

ผูจัดใหมีการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน เปนบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศ ก

 แตไดปฏิบัติการจากประเทศ ค 

ถากฎหมายตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานของประเทศ ก สามารถใชไดนอกอาณาเขต 

ประเทศ ก ก็จะสามารถใชเขตอำนาจรัฐนอกดินแดนตอผูกระทำความผิดที่อาศัยอยูใน ประเทศ ค ได

แนะนำ: อาจเสริมความแข็งแกรงใหแกมาตรฐานขั้นต่ำสุดในพิธีสาร

         วาดวยการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐานได

พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน ไดกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด ซึ่งประเทศตางๆ

จะตองนำมาใช  อยางไรก็ตาม ประเทศตางๆสามารถเสริมมาตรฐานขั้นต่ำสุดนี้ เพ�อปรับปรุง

ศักยภาพของตนในการปองกันและตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานได

12    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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ตอนที่ 2
พันธกรณีเพิ่มเติมที่สำคัญซึ่งไดกำหนดไว โดยอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่กอตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

2.1. แนวทางแบบบูรณาการเพ�อกำหนดใหการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน

       เปนความผิดอาญาไดอยางมีประสิทธิผล 

รัฐตางๆพบวาจำเปนตองใชแนวทางแบบบูรณาการเพ�อกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา

ไดอยางมีประสิทธิผล และดังนั้น รัฐเหลานี้จึงตองสรางความมั่นใจวาจะสามารถติดตาม ดำเนินคดี ลงโทษ และ

ปองกันมิใหกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรเขามีสวนเกี่ยวของในปฏิบิตการเพ�อลักลอบขนผูโยกยาย

ถิ่นฐานอีก  แนวทางแบบบูรณาการเพ�อจะพัฒนากฎหมายที่มีประสิทธิผลเพ�อกำหนดใหการกระทำในการลักลอบขน

ผูโยกยายถิ่นฐานเปนอาชญากรรมนั้น รวมถึงองคประกอบดังตอไปนี้ :

     •   รัฐจำเปนตองกำหนดใหกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญาไดอยางมี

ประสิทธิผลตามที่กำหนดไวในมาตราที่ 6 ของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

     •   รัฐจำเปนตองริดรอนผลประโยชนที่องคกรอาชญากรรมที่กออาชญากรรมเหลานี้ไดมาจากการกระทำ

ความผิดโดยอาศัยกฎหมายตอตานการฟอกเงินและกฎหมายในการริบทรัพยที่เขมแข็ง เน�องจากอาชญากรรมที่

จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งรวมถึงการลักลอบขนผูยายถิ่นฐานนี้ ไดรับการขับเคล�อนดวยผลกำไร

     •   รัฐจำเปนตองมีกลไกความรวมมือระหวางประเทศที่เขมแข็ง–รวมทั้งกฎหมายและขอตกลงตางๆวาดวย

การสงผูรายขามแดนและการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาเพ�อใหความชวยเหลือและสรางความมั่นใจ

วาจะมีการใหพยานหลักฐานไดอยางมีประสิทธิภาพระหวางสองรัฐบาลเพ�อการบังคับใชกฎหมายตอตานการลักลอบ

ขนผูโยกยายถิ่นฐาน และ 

     •   องคกรตางๆ (รวมทั้งหน�วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคมและอุตสาหกรรม)จำเปนตองมีการประสานงานกันใน

ระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ�อใหสามารถนำกฎหมายมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พิจารณาถึงพันธะกรณีเสริมเหลานี้ภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร เน�องจากในการ

ที่จะเปนรัฐภาคีของพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน รัฐจะตองเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรม

ที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร และจะตองมีกรอบของกฎหมายที่สอดคลองกับทั้งอนุสัญญาและพิธีสารฉบับนี้

2.2. ‘จงติดตามเงิน’–กลยุทธสำคัญเพ�อตอตานการลักลอบขนผู โยกยาย

       ถิ่นฐาน

ดังที่ไดเนนไวในอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร  แรงจูงใจสำคัญของกลุมอาชญากรรมที่จัด

ตั้งขึ้นในลักษณะองคกรนั้น คือการไดมาทั้งทางตรงและทางออมซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุ

อ�นๆ ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่หน�วยงานบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถที่จะขัดขวางมิใหกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้ง

ขึ้นในลักษณะองคกรนั้นไดรับผลประโยชนเหลานั้น นอกจากนี้ ยังจำเปนที่หน�วยงานบังคับใชจุดหมายจะตองมุงไปที่ผล

กำไรและการเงินของกลุมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร เพ�อที่จะลดแรงจูงใจในการดำเนินการลักลอบขนผู

โยกยายถิ่นฐาน โดยสรุปแลว หน�วยงานเหลานี้จะตองสามารถ “ติดตามเงิน” จากปฏิบัติการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

การทำเชนนี้ จะชวยใหสามารถดำเนินคดีกับ ‘หัวหนา’ ขององคกรอาชญากรรม ซึ่งมักจะเปนผูจัดการกับผลกำไรจาก

กิจกรรมลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมายมากกวาที่จะเปนผูปฏิบัติการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานดวยตนเอง 

2.2.1. ความผิดฐานฟอกเงินและมาตรการอ�นๆ 

การฟอกเงินหมายถึงการซอนตัวตน แหลงที่มา หรือจุดหมายปลายทางของ หรือการครอบครองหรือการใชเงินที่ไดมา

โดยผิดกฎหมาย หรืออาจกลาวไดวา การฟอกเงินนั้นเปนเร�องของการดำเนินการกออาชญกรรม อนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร บัญญัติไววารัฐภาคีกำหนดใหการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรมเปน

ความผิดทางอาญา ดังที่ไดระบุไวในมาตราที่ 6(1) (ก) และ (ช) ขอกำหนดที่สำคัญ คือเพ�อใหการผันหรือการโอน

ทรัพยสิน การปดบังหรือปลอมแปลงลักษณะอันแทจริง และการไดมา การครอบครอง หรือการใชทรัพยสินเหลานั้น 

โดยรูวาทรัพยสินนั้นเปนผลมาจากอาชญากรรม เปนความผิดอาญา นอกเหนือจากอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่

จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรแลว ยังมีตราสารระหวางประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งระบุใหรัฐภาคีกำหนดใหการฟอกเงิน

เปนความผิดอาญาและใหปองกันมิใหมีการฟอกเงิน
9



อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ยังไดสรางพันธกรณีใหรัฐภาคีกำหนดใหการเขามีสวนรวม

การสมาคมกับ หรือการสมรูรวมคิดในการกระทำความผิด ในการพยายามที่จะกระทำความผิด และในการให

ความชวยเหลือ สนับสนุน อำนวยความสะดวก และใหคำปรึกษาในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเปน

ความผิดอาญาเชนกัน

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรกำหนดไววา ความผิดในการฟอกเงินนั้น ใชไดกับความผิด

ตางๆอยางกวางขวางอันอาจนำไปสูการประกอบอาชญากรรม – ดังที่เรียกกันวา ‘ความผิดมูลฐาน’ (predicate 

offences)
10 

ในกรณีนี้ การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน ควรจะรวมไวในฐานะความผิดมูลฐานในกฎหมายตอตานการ

ฟอกเงินของรัฐ  ทั้งนี้ ความผิดมูลฐาน (เชน ความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน) เปนตองเกิดขึ้นภายใน

อาณาเขตของรัฐเพ�อที่รัฐจะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลในขอหาฟอกเงินได 

คำแนะนำ: สรางความมั่นใจวาความผิดฐานฟอกเงินและความผิด

มูลฐานนั้นสามารถดำเนินคดีแยกกันได 

การกำหนดใหตัดสินลงโทษความมูลฐาน (เชน ความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน) อาจทำ

ใหไมสามารถตัดสินลงโทษการฟอกเงินไดในกรณีที่การตัดสินลงโทษนั้นไมสามารถรับประกันถึง

ความผิดมูลฐานได (เชน ในกรณีที่ผูตองสงสัยออกจากเขตอำนาจ หรือในกรณีที่ความผิด

มูลฐานนั้นเกิดขึ้นในอีกเขตอำนาจหนึ่ง) แตมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนถึงความผิดในการฟอกเงิน  

ดังนั้นจึงจำเปนที่เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายจะตองสามารถมุงเปาไปที่ความผิดในการฟอกเงิน

โดยแยกออกมาจากความผิดมูลฐาน (การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน)  

นอกจากนี้ อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ยังใหมาตรการเพิ่มเติมแกรัฐภาคี (ทั้งโดย

บังคับและไมบังคับ) โดยมุงที่การปองกันการฟอกเงิน รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงิน เพ�อปองกัน

มิใหกองทุนอาชญากรรมเขามาสูระบบการเงิน รวมทั้งเพ�อตรวจหาและติดตามทรัพยสินที่ผิดกฎหมาย

มาตรา 7 ของอนุสัญญากำหนดวารัฐภาคีจะตอง : 

     • สรางระบบในเชิงกฎเกณฑและการควบคุมสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร  

     • สรางขีดความสามารถเพ�อใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมผูบังคับใชกฎหมายและผูมีสวนได

          สวนเสียที่เกี่ยวของ  

     • พิจารณาถึงการสรางขีดความสามารถที่จะตรวจหาและตรวจติดตามการเคล�อนไหวของเงินสดขามเขตแดน

          ตามที่ทำได รวมทั้งใชองคกรตอตานการฟอกเงินในระดับภูมิภาค ระหวางภูมิภาค และระดับพหุภาคีตามที่

          เกี่ยวของ และ 

     • สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในหน�วยงานบังคับใชกฎหมายและหน�วยงานควบคุมกฎระเบียบ

          ทางการเงิน 

9
    เชน อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการคายาเสพติดและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎร

     บังหลวง  และอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ดังที่ ไดอภิปรายไว ณ ที่นี้ ไดกำหนดพันธะกรณีสำหรับรัฐภาคี ที่จะกำหนดให

     การฟอกเงินเปนความผิดอาญาและปองกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังควรทบทวนถึงขอเสนอแนะ 40 ประการ ของกองกำลังปฏิบัติการดานการเงิน     

     (Financial Action Task Force(FATF)) ซึ่งไดกำหนดมาตรฐานอยางครบวงจรเพ�อใหรัฐภาคีไดนำระบบตอตานการฟอกเงินที่เขมแข็งมาใช อนุสัญญา

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

10
   อาชญากรจะสรางกำไรจากอาชญากรรมที่รุนแรงและจัดตั้งขึ้นอยางเปนระบบในลักษณะองคกร เชน การคามนุษย การลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน    

     การคายาเสพติด การคาอาวุธ การกอการราย การฉอโกง และการหลบเลี่ยงภาษี อาชญากรรมเหลานี้ เรียกวาความผิดมูลฐานในกฎหมายตอตาน

     การฟอกเงิน    

14    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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2.2.2. การริบทรัพยของอาชญากร

การริบทรัพยของอาชญากร อาจเรียกไดวา การยึดทรัพย การเรียกคืนทรัพยสิน หรือทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรม  

นอกจากจะสรางระบบตอตานการฟอกเงินที่แข็งแกรงแลว รัฐภาคีควรจะมีอำนาจที่จะบงชี้ ตรวจหา ติดตาม และยึด

ทรัพยที่ไดจากอาชญากรรม เพ�อจุดมุงหมายในการริบทรัพย ในขั้นสุดทาย
11 

โดยอาจกระทำไดทางขอกำหนดวาดวย

การริบทรัพยในกฎหมายอาญาของรัฐ ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือกฎหมายเฉพาะวาดวยทรัพยสินที่ไดมา

จากการกออาชญากรรม

โดยทั่วไปแลว รัฐสามารถยึดทรัพยสินที่ไดมาจากลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานไดสองวิธี ไดแก :

     • เม�อไดรับประกันถึงการตัดสินลงโทษทางอาญาแลว (กฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรมซึ่ง

          อิงตามคำตัดสิน) หรือ

     • หากไมมีการตัดสินลงโทษทางอาญา ในกรณีที่เปนไปไดที่จะพิสูจนวา ทรัพยสินนั้นไดมาจากการลักลอบขน

          ผูโยกยายถิ่นฐาน (กฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรมโดยไมมีการตัดสิน
          ลงโทษ – ซึ่งเรียกกันวา การยึดทรัพยของพลเรือน)

วิธีหลังนี้เปนทางเลือกที่จำเปนสำหรับรัฐที่จะมุงเปาหมายไปที่อาชญากรในกรณีที่ไมสามารถรับประกันถึงการตัดสิน

ลงโทษสำหรับความผิดในคดีลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานพันธกรณีทางกฎหมายที่สำคัญคือ รัฐจะตองสรางอำนาจที่จะ

ชวยใหมีการจับและริบทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งทรัพยสินที่ไดมาจากการลักลอบขน

ผูโยกยายถิ่นฐาน นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยทรัพยสินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ยังอนุญาตใหเจาหนาที่

บังคับใชกฎหมายมุงไปที่ทรัพยสินที่ไดมาจากกิจกรรมในการประกอบอาชญากรรมทั้งหมด ไมเพียงแตกิจกรรมที่

เกี่ยวกับความผิดในการฟอกเงินเทานั้น โดยสรุปแลว เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายจำเปนที่จะตองสืบสวนถึงทุกแงมุม

ของอาชญากรรมที่นำมาซึ่งเงินตราดังที่ไดแสดงไวในภาพ 4 ตอไปนี้

ภาพ 4: การปฏิบัติหลากหลายในการตอสูกับอาชญากรรมที่ใหผลประโยชนทางการเงิน

11
   ‘ทรัพยสินที่ ไดมาจากอาชญากรรม’หมายถึงทรัพยสินใดๆที่เกิดจากหรือไดมาจากการประกอบอาชญากรรมทั้งทางตรงหรือทางออม (มาตราที่ 2(จ)แหง

     อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร) 

     
     ‘ทรัพยสิน’ หมายถึงทรัพยสินทุกชนิด ไมวาจะมีรูปหรือไมมีรูป เปนสังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารทาง

     กฎหมายหรือตราสารซึ่งแสดงถึงความเปนเจาของหรือการมีผลประโยชน ในทรัพยสินนั้น (มาตราที่ 2 (ง) อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นใน

     ลักษณะองคกร) ‘การอายัด’หรือ‘การยึดทรัพย’หมายถึงการหามโอน เปลี่ยน ทำลาย หรือ เคล�อนยายทรัพยสินเปนการชั่วคราว หรือถือสิทธิในการดูแล

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

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

     ลักษณะองคกร)

การตั้งขอหาดวยความผิดมูลฐาน 

(เชน การลักลอบขน

ผู โยกยายถิ่นฐาน)

การตั้งขอหาฟอกเงิน

การตอสู

กับอาชญากรรมที่ให

ประโยชนทางการเงิน 

การติดตามทรัพยสินที่ ได

จากการประกอบอาชญากรรม



2.3. ขอกำหนดเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศภายใตอนุสัญญาวาดวย

     อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร 

รัฐจำเปนตองมีเคร�องมือดานความรวมมือทางอาชญากรรมระหวางประเทศที่มีประสิทธิผลเพ�อใชในการตอตาน

การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน ทั้งนี้ ความชวยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกันและกฎหมายเกี่ยวกับการสงตัวผูราย

ขามแดน รวมทั้งขอตกลงและการจัดการที่มีประสิทธิผลนั้น จะชวยใหเกิดความรวมมืออยางราบร�นและทันเวลา

กับเขตอำนาจรัฐตางประเทศ  ในการดำเนินคดีอาญาขามชาตินั้น รัฐตองอาศัยกฎหมายสงผูรายขามแดนที่มี

ประสิทธิภาพเพ�อใหสามารถนำผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีในเขตอำนาจของตน นอกจากนี้ รัฐยังตองการ

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา เพ�อที่จะเก็บพยานหลักฐานจากประเทศอ�นๆ เชน บันทึกของธนาคาร 

บันทึกการโทรศัพท และคำใหการของพยาน  ความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบอ�น ยังไดแกการสงตัวนักโทษ

ที่ถูกตัดสินแลว ความรวมมือในการริบทรัพยความรวมมือในการใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษและการสืบสวนรวมกัน 

ความรวมมือระหวางประเทศในการตอสูอาชญากรรมนั้นอาจกระทำไดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
12

ความรวมมืออยางเปนทางการในการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาจำเปนตองอาศัยความชวยเหลือทางอาญา

ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ความชวยเหลืออยางไมเปนทางการระหวางกองกำลังตำรวจหรือหน�วยงานอ�นๆ ยังอาจนำ

มาใชเพ�อเก็บขอมูลจากตางประเทศกอนที่จะย�นคำขอความชวยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกันอยางไรก็ตาม

ความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองรูปแบบนี้กลับพบอุปสรรคดวยปญหาตางๆ เชน ความแตกตางของระบบกฎหมาย

และโครงสรางในการบังคับใชกฎหมาย หรือวิธีการส�อสารขอมูลพื้นฐานและขาวกรองทางอาญาที่ไมเพียงพอ

ความทาทายทางวัฒนธรรมและภาษา และการขาดความเช�อถือ ดังนั้น พึงระลึกไววา หน�วยงานตางๆ จำเปน

ตองมีการติดตออยางไมเปนทางการในเร�องตางๆที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศโดยตรงตั้งแตเริ่มแรก 

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเปนองคกรและพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน ไดกำหนด

แนวทางโดยละเอียดสำหรับความรวมมือทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยทั่วไปแลว รัฐอาจใช

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งมีพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

เสริมอยู เชนเดียวกับกฎหมายภายในประเทศ เพ�อเปนพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับความรวมมือระหวางประเทศ

ในการที่จะดำเนินการย�นคำขอสงตัวผูรายขามแดนและขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

2.3.1. การสงผูรายขามแดน (Extradition)

การสงผูรายขามแดน คือกระบวนการอยางเปนทางการซึ่งรัฐหนึ่ง (รัฐที่ไดรับคำขอ) จะสงตัวบุคคลใหตามคำขอ

ของอีกรัฐหนึ่ง (รัฐที่เปนผูขอ) โดยบุคคลดังกลาวถูกกลาวหา หรือไดรับการตัดสินลงโทษจากการกออาชญากรรม

ภายในเขตอำนาจรัฐนั้น – รวมถึงภายใตเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน – ของรัฐที่เปนผูขอ  โดยรัฐหนึ่งอาจขอใหมี

การสงตัวบุคคลขามแดน เพ�อที่บุคคลนั้นจะไดมาเผชิญกับการดำเนินคดีอาญาในรัฐดังกลาว หรือมารับโทษอาญา

ในรัฐที่เกี่ยวของกับความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนได

รัฐอาจขอหรือใหการสงตัวผูรายขามแดนอันเกี่ยวเน�องกับการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานไดโดยวิธีการจัดการ

หลายชนิด รวมทั้งการจัดการที่อิงตามสนธิสัญญาระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี รวมทั้งการจัดการที่อิงกฎหมายภายใน

ประเทศโดยไมมีพื้นฐานจากสนธิสัญญาใดๆ ความผิดที่จะตองขอใหมีการสงผูรายขามแดน คือความผิดในกฎหมาย

ภายในประเทศทั้งของรัฐที่เปนผูขอและรัฐที่รับคำขอ จึงอาจเรียกวา ความผิดทางอาญาที่สามารถลงโทษไดใน

สองประเทศ (double criminality)สำหรับการสงผูรายขามแดน หรือบางครั้งเรียกวา ความผิดอาญาสองประเทศ 

(dual-criminality)

อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร (มาตราที่ 16(1))และพิธีสารวาดวยการลักลอบขน

ผูโยกยายถิ่นฐาน (มาตราที่ 1(3)ซึ่งทำใหความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานตองเปนไปตามอนุสัญญา) คือ

ตัวอยางของสนธิสัญญาระดับพหุภาคีที่ไดรวมถึงการจัดการสงผูรายขามแดนไวดวย มาตราที่16(1)ของสนธิสัญญา

วาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรไดกำหนดขอบเขตของพันธกรณีที่มีตอการสงผูรายขามแดน  

ในกฎหมายภายในประเทศ รัฐจะตองสรางความมั่นใจวาความผิดตางๆภายใตอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้ง

ขึ้นในลักษณะองคกรและความผิดในพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานนั้น เปนความผิดที่สามารถสง

ผูรายขามแดนได คำขอสงผูรายขามแดนควรจะสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศที่นำมาใช

12 
   ความรวมมืออยางเปนทางการและไมเปนทางการจะเสริมซึ่งกันและกัน ในบางกรณี ความรวมมืออยางไมเปนทางการจะกลายเปนความรวมมืออยาง

     เปนทางการ แตเม�อความรวมมือนั้นเปนทางการเม�อใด ความรวมมืออยางไมเปนทางการก็ยังอาจดำเนินตอไปได  เชน ในระยะแรกของการสืบสวน    

     ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายอยางไมเปนทางการอาจเปนประโยชนเพ�อชวยใหไดรับเบาะแสในการสืบสวนอยางมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงมี

     ขอจำกัดเร�องเวลาอยู  สวนในระยะหลัง  อาจจะตองหาขอมูลที่ ไดรับมาอยางไมเปนทางการใหมอีกครั้งหนึ่งดวยวิธีการที่เปนทางการ เพ�อสราง

     ความมั่นใจวาขอมูลนั้นจะเปนที่ยอมรับในศาล (UNODCพ.ศ. 2554 คูมือการฝกอบรมโดยละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนและดำเนินคดีการลักลอบขน

     ผู โยกยายถิ่นฐาน  หนา 3  โปรดดูที่ http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training

     _Manual_SOM_en_wide_use.pdf)

16    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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คำแนะนำ: สรางความมั่นใจวา กฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับ

             การสงผูรายขามแดนจะชวยสนับสนุนกฎหมายวาดวย

             การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 

รัฐอาจใชอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรเพ�อเปนฐานทางกฎหมายโดย

ตรงในการขอและอนุญาตใหมีการสงผูรายขามแดน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่รัฐไมยอมรับที่จะใช

อนุสัญญาเพ�อจุดมุงหมายดังกลาว และตองการใชฐานทางกฎหมายฉบับอ�นเพ�อการสงผูราย

ขามแดน (เชน กฎหมายภายในประเทศ หรือสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนโดยเฉพาะ)  รัฐควรจะ

สรางความมั่นใจวาการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานนั้นไดรวมอยูในกฎหมายนั้นในฐานะที่เปน

ความผิดที่สามารถมีการสงผูรายขามแดนได เชน ถารัฐหนึ่ง มี ‘รายการ’ของความผิดที่สามารถสง

ผูรายขามแดนไดในกฎหมายสงผูรายขามแดนของรัฐนั้นทางรัฐจะตองตรวจสอบใหแน�ใจวาความผิด

ฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานนั้นไดรวมอยูในรายการนั้นดวย การทำเชนนี้ จะชวยใหมั่นใจวาได

ดำเนินการโดยสอดคลองกับพันธะกรณีดานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศในอนุสัญญา

วาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งนำมาใชไดกับความผิดในพิธีสารวาดวย

การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน  

2.3.2. ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทางอาญา (Mutual legal assistance - MLA) คือกระบวนการ

ซึ่งรัฐจะตองแสวงหาและใหความชวยเหลือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาลอยางเปนทางการในการสืบสวนคดีอาญา 

การดำเนินคดี และการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของ  ประเภทของความชวยเหลือที่จะให

ทาง MLA นั้น ขึ้นอยูกับสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใชและกฎหมายภายในประเทศ  ทั้งนี้ อนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ไดกำหนดชนิดของ MLA ที่อาจไดรับคำขอไวดังนี้ :

     • การหาพยานหลักฐานหรือคำใหการจากบุคคล 

     • การใหบริการเอกสารดานกระบวนการยุติธรรม 

     • ดำเนินการคนและการยึดทรัพย รวมทั้งการอายัดทรัพยสิน

     • การตรวจสอบวัตถุและสถานที่ 

     • การใหขอมูล รายการที่เปนพยานหลักฐานและการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

     • การใหสำเนาตนฉบับหรือสำเนารับรองของเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของ รวมทั้งบันทึกของรัฐบาล  

 ธนาคาร สถาบันการเงิน องคกร หรือธุรกิจ

     • บงชี้ หรือแกะรอยทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม  ทรัพยสิน เคร�องมือ หรือสิ่งอ�นๆ

 เพ�อจุดมุงหมายในการใชเปนพยานหลักฐาน และ

     • อำนวยความสะดวกในการปรากฎตัวของบุคคลโดยสมัครใจในรัฐภาคีที่ย�นคำขอ



 

ภาพ5: บทสรุปของกระบวนการขอความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

ประเทศ ก  หาทางดำเนินคดีกับบุคคลที่ถือสัญชาติของตน ในขณะที่มีการกลาวหาวา

อาชญากรรมนั้นไดกระทำขึ้นในประเทศ ข 

หน�วยงานกลางของประเทศ ก ตัดสินวา จำเปนตองไดรับความชวยเหลือประเภทใดจากประเทศ ข บาง 

เชน :

ประเทศ ข ไดรับคำขอจากประเทศ ก และประเมินคำขอนั้น 

ประเทศ ข อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ 

โดยพิจารณาถึงเหตุผลเกี่ยวกับคำสั่งศาลและดุลพินิจในการปฏิเสธขอกำหนดของสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ 

และปจจัยอ�นๆที่เกี่ยวของ

หน�วยงานบังคับใชกฎหมายหรืออัยการของประเทศ ก บงชี้ถึงความจำเปนที่จะตองไดรับ

ความชวยเหลือ และสงคำขอไปยังผูประสานงานกลางของประเทศ 

พยานหลักฐานและ

การผลิตเอกสาร 

ประเทศ ข ดำเนินการตามคำขอ  ผูประสานงานกลางของประเทศ ข สงวัตถุที่ขอมาไปยังประเทศ ก 

ประเทศ ก ใชวัตถุนั้นในการสืบสวนหรือดำเนินคดี  

การคนและ

ยึดทรัพย

การใหวัสดุโดยถูก

กฎหมายภายใต

ความคุมครองของ

หน�วยงานบังคับใช

กฎหมาย

การจัดใหบุคคลมาใหการเปนพยานหรือชวย

เหลือดานการสอบสวนในตางประเทศ 

คำแนะนำ: ตรวจสอบใหแน�ใจวามาตรการในการใหความชวยเหลือ

             ซึ่งกันและกันทางอาญานั้นสนับสนุนการดำเนินคดี

  ตอความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นฐาน 

มาตราที่ 18(1) ของอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ไดกำหนดระบบให

ความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางประเทศไวอยางครบวงจร โดยกระตุนใหรัฐใหความรวมมือและใช

มาตรการที่กวางที่สุดในการใหความชวยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกัน ทั้งในการสืบสวน การดำเนินคดี และ

กระบวนการดานตุลาการเกี่ยวกับความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาบับนี้และในพิธีสารวาดวยการลักลอบ

ขนผู โยกยายถิ่นฐาน

เชน ถึงแมวา จะมีการดำเนินคดีลักลอบขนผู โยกยายถิ่นในประเทศปลายทาง แตหลักฐานสำคัญอาจอยูใน

ประเทศตนกำเนิดของเหย�อ ดังนั้น การสรางความมั่นใจวา ทั้งตำรวจ อัยการ และศาล สามารถให

ความรวมมือกันทั้งภายในและขามเขตแดน – ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ - จึงมีความสำคัญ

อยางยิ่งตอความสำเร็จในการดำเนินคดีตอความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู โยกยายถิ่นและการฟอกเงิน

18    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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2.4. การกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา 

การกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญานั้น คือพันธกรณีเสริมที่สำคัญของอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ซึ่งอาจชวยใหสามารถปองกันการกระทำหรือความผิดที่เกี่ยวกับ

การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน เชน อาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารการเดินทางดวยการติดสินบน

เจาหนาที่ชายแดน อนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร ไดกำหนดเคาโครงทางกฎหมาย

ที่สำคัญสำหรับความรวมมือระหวางประเทศเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง
13
 โดยมาตราที่ 8 บัญญัติวารัฐตอง

กำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา 

สำหรับแนวปฏิบัติตอไป อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง (United Nations Convention 

against Corruption(UNCAC))
14
 ไดกำหนดเคาโครงทางกฎหมายระหวางประเทศอยางครบวงจรเพ�อตอตาน

การฉอราษฎรบังหลวง และตั้งขอสังเกตถึงความเช�อมโยงระหวางการฉอราษฎรบังหลวงกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

ในลักษณะองคกรและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน
15

13
   ขอมติของที่ประชุมใหญสหประชาชาติ 55/25สำหรับอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกร เม�อวันที่ 15 พฤสจิกายน พ.ศ. 2543 

14
   UNCACเอง ไดขยายขอบเขตจากอนุสัญญาวาดวยอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองคกรและบัญญัติกรอบระหวางประเทศอยางครบถวนเพ�อจัดการ

     กับปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

15
   อารัมภบท, อนุสัญญาสหประชาชาติเพ�อตอตานการฉอราษฎรบังหลวง 



ตอนที่3
สรุปคำแนะนำเพ�อการบัญญัติกฎหมายอยางมีประสิทธิผล

สรุปคำแนะนำในการบัญญัติกฎหมายอยางมีประสิทธิผลเพ�อกำหนด

ใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา:

กำหนดความผิดในการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานอยางครบวงจรใหเปนพันธกรณีระหวาง

ประเทศซึ่งจำเปนตองมีกฎหมายที่มีรายละเอียดมากกวากฎหมายเกี่ยวกับคนเขาเมืองมาตรฐาน

ซึ่งเนนที่การเขาประเทศโดยผิดกฎหมายเทานั้น

สรางความมั่นใจวาผูโยกยายถิ่นฐานไมมีความผิดอาญาสำหรับขอเท็จจริงที่วาพวกเขาถูกลักลอบ

นำเขาเมือง จงตระหนักวา พิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานนั้น ไดกำหนดใหมี

การคุมครองสิทธิของผูโยกยายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบนำเขาเมือง โดยสอดคลองกับพันธกรณีของ

รัฐภาคีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ (ในทางตรงกันขาม พิธีสารนี้ กำหนดใหมีการลงโทษ

ผูที่จัดการใหมีการดำเนินงานเพ�อลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน) รัฐภาคี ควรพิจารณาถึง

ความตองการเปนพิเศษของสตรีและเด็ก   

สรางความมั่นใจวาจะมีการคุมครองพยานในคดีลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 

สรางความมั่นใจวาการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานที่เกี่ยวของกับสถานการณรายแรงจะตอง

ไดรับการลงโทษในระดับสูงขึ้น 

 

กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดที่แยกออกมาโดยเฉพาะสำหรับการลักลอบขนผูโยกยาย

ถิ่นฐานและการคามนุษย เน�องจากองคประกอบของความผิดสองประเภทนี้แตกตางกัน 

กำหนดเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน เพ�อที่ผูจัดใหมีการดำเนินการเพ�อลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน

ไมสามารถใชประโยชนจากชองวางในกฎหมายของประเทศตางๆได

พึงตระหนักวาพิธีสารวาดวยการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานไดกำหนดมาตรฐานไวในขั้นต่ำสุด 

ซึ่งสามารถเสริมใหเขมแข็งไดในกฎหมายภายในประเทศ  

มีบทบัญญัติอยางชัดเจนในกฎหมายตอตานการฟอกเงิน วาการตัดสินลงโทษสำหรับความผิด

มูลฐาน (เชน ความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน)นั้นไมจำเปนเพ�อที่จะดำเนินการกับ

ความผิดในการฟอกเงิน  

ตราวจสอบใหแน�ใจวากฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนนั้นสามารถนำมาใชไดกับ

ความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่น

 

ตรวจสอบใหแน�ใจวามาตรการในการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญานั้น จะสนับสนุน

การดำเนินคดีตอความผิดฐานลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 

20    แนวนโยบายวาดวยการกำหนดใหการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานเปนความผิดอาญา 
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ติดตอไดที่

สำนักงานสนับสนุนสวนภูมิภาค – กระบวนการบาหลี

ชั้น 27 อาคารรัจนาการ 

3 ถนนสาทรใต สาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท: +6623439477 โทรสาร: +6626767337

info@rso.baliprocess.net



http://www.baliprocess.net/


