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ภาพรวมของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้โยกย้ายถิ5นฐานทางทะเล: แนวทางปฏบัิต ิ 
 
วัตถุประสงค์: เอกสารฉบบันี Dจัดทําขึ Dนเพื4อใช้เป็นเครื4องมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการนําสิ4งตีพิมพ์ของ
องค์การระหว่างประเทศเพื4อการโยกย้ายถิ4นฐาน ((ไอโอเอ็ม) เรื4อง การคุ้มครองผูโ้ยกย้ายถิMนฐานทางทะเล ไปใช้
ในทางปฏิบติั (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) ซึ4งประกอบด้วยสว่นที4สมัพนัธ์กนั 2 สว่น กลา่วคือ  
 
Ø ส่วนที$ 1: บันทึกแนวทางปฏิบัติ: ส่วนที4 1 ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการดําเนินการตามหน้าที4

ทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื4อปกป้องผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล ในส่วนนี Dจะระบุและให้รายละเอียด
เกี4ยวกบัความท้าทายในทางปฏิบติั การตอบสนองในบริบทที4เกี4ยวกบัการโยกย้ายถิ4นฐานระหว่างประเทศ
ทางทะเล ซึ4งใช้ทั Dงกฎหมายสิทธิมนษุยชนและกฎหมายทะเล รวมถึงการตอบสนองต่อกรณีที4เกี4ยวข้องกบัผู้
แสวงหาที4ลี Dภยั ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4เป็นเด็กที4เดินทางโดยลําพงั ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ และบคุคลอื4น ๆ 
ที4ได้รับการคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 
Ø ส่วนที$ 2: สถานการณ์ที$อาจเกิดขึ 3นในการปฏิบัตงิาน: สว่นที4 2 นําเสนอสถานการณ์ที4อาจเกิดขึ Dนในการ

ปฏิบติังานเพื4อการอภิปรายและการพิจารณา เพื4อที4ผู้ ใช้จะได้ทําความเข้าใจเกี4ยวกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย
และหลกัการที4กลา่วถึงในบนัทกึแนวทางปฏิบติัและปรับใช้ตามความเหมาะสม มีการนําเสนอสถานการณ์ใน
บริบทของการค้นหาและช่วยเหลือ การสกดักั Dน / การขดัขวาง ตลอดจนการขึ Dนฝั4งไปยงัสถานที4ที4ปลอดภยั
และการให้ความร่วมมือ โดยจะนําเสนอคําตอบแบบสั Dน ๆ สําหรับคําถามต่าง ๆในแต่ละสถานการณ์ใน
หมวดที4 2 ของสว่นที4 2    

 
กลุ่มเป้าหมาย: เอกสารฉบบันี Dจดัทําขึ Dนเพื4อนําเสนอให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐบาลทั Dงในระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการ ผู้ มีหน้าที4รับผิดชอบในการปฏิบติัตามพนัธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐในการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล หรือผู้ ที4ที4มิใช่เจ้าหน้าที4ของรัฐที4ให้การสนบัสนนุการทํางานของรัฐ
ตามพนัธกรณีนี D รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการพฒันาขีดความสามารถ  
 
ระเบียบวธีิ: ข้อมลูเชิงลกึที4นําเสนอในแนวทางปฏิบติัฉบบันี D รวบรวมมาจากการอภิปรายแบบโต๊ะกลมที4จดัขึ Dนเมื4อ
วนัที4 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี การประชมุดงักลา่ว จดัขึ Dนโดยสํานกังานสนบัสนนุ
ระดบัภมิูภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) ซึ4งรวบรวมผู้ เชี4ยวชาญทางกฎหมายระหวา่งประเทศมาร่วมหารือกนั
เกี4ยวกบัคําถามที4มีมาอยา่งตอ่เนื4อง ตามที4ระบไุว้ในเอกสารของไอโอเอ็มฉบบัแรกเรื4อง การใหค้วามคุม้ครองแก่ผู้
โยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) สถานการณ์สมมติที4นําเสนอในสว่นที4 2 ของเครื4องมือนี Dถกู
นําไปใช้เป็นต้นแบบในการอภิปรายโต๊ะกลมและการอภิปรายเชิงโต้ตอบเกี4ยวกบัการสกดักั Dนทางทะเล (รวมถึงการ
ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน) ตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือ (ซึ4งรวมถึงความท้าทายที4เกี4ยวข้องกบับคุคลที4
ได้รับการช่วยเหลือให้ขึ Dนฝั4งไปยงั 'สถานที4ปลอดภยั') 
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ส่วนที3 1 บันทกึแนวทางปฏบัิต ิ
1. เขตอาํนาจและอาณาเขตทางทะเล 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 3 - 18 

ในบริบททางทะเล อาณาเขตทางทะเลที4เป็นปัญหาและธงของเรือที4เกี4ยวข้องจะเป็นตวักําหนดเขตอํานาจศาลหรือ

สิทธิvในการใช้อํานาจหน้าที4 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) กําหนดอาณาเขตทาง

ทะเล หรือน่านนํ Dาที4เป็นอาณาเขตของของรัฐชายฝั4ง ซึ4งหมายถึงระดบัอํานาจหน้าที4ที4รัฐสามารถบงัคบัใช้กบัเรือนั Dน

ได้ โดยทั4วไปแล้วขึ Dนอยู่กบัความใกล้ของบริเวณที4อยู่ติดกบัแนวชายฝั4ง ยิ4งเรือแลน่ออกไปไกลมากเท่าไหร่ เรือนั Dน

จะยิ4งมีโอกาสที4จะตกอยู่ภายใต้เขตอํานาจพิเศษของรัฐเจ้าของธงมากขึ Dน    ในทะเลหลวง เขตอํานาจศาลจะ

เป็นไปตามเรือธง เว้นแต่ในกรณีที4เรือนั Dนมีส่วนร่วมในการปล้นสะดมทางทะเล การขนส่งทาส การกระจายเสียง

โดยไมไ่ด้รับอนญุาต และการค้ายาเสพติด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีM 1: เขตการเดินเรือตามอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล (UNCLOS)  
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ ข้อจาํกัดความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง  

ธงประจําเรือแสดงถึง 'สญัชาติ'  โดยทั4วไป สญัชาติคือ สิ4งที4กําหนดความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อกิจกรรม 

ต่าง ๆ ที4เกิดขึ Dนบนเรือ รวมถึงอาชญากรรมที4อาจเกิดขึ Dนด้วย1 รัฐเจ้าของธงต้องรับผิดชอบต่อเรือที4ชกัธงของตน: 

“ทุกรัฐจะต้องใช้เขตอํานาจศาลและการควบคุมของตนในด้านการบริหาร เรื4องทางเทคนิค และสงัคมอย่างมี

ประสทิธิภาพตอ่เรือที4ชกัธงของตน”2 ในด้านการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล มาตรา 94(3) ของ 

UNCLOS อนสุญัญาดงักล่าวกําหนดให้รัฐทกุรัฐ “จะต้องมีมาตรการในการควบคมุเรือที4ชกัธงของตนตามความ

จําเป็นเพื4อให้เกิดความปลอดภยัในทะเลซึ4งรวมถึง: การก่อสร้าง อปุกรณ์ และสภาพของเรือที4พร้อมออกทะเล ซึ4ง

หมายถึง การจัดการคนบนเรือ สภาพแรงงาน และการฝึกอบรมลกูเรือ โดยจะต้องคํานึงถึงการใช้อุปกรณ์หรือ

เครื4องมือที4ใช้ในระดบัสากล เช่น การใช้สญัญาณตา่ง ๆ การบํารุงรักษาอปุกรณ์สื4อสาร และการปอ้งกนัการปะทะ

กัน” รัฐเจ้าของธงยังมีหน้าที4รับผิดชอบในการตรวจสอบให้มั4นใจว่าเรือนั Dนมีผู้ ดูแลเป็นบุคคลที4มีคุณสมบัติ

เหมาะสม รวมทั Dง “ต้องมีความเชี4ยวชาญและต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบระหวา่งประเทศที4บงัคบัใช้เกี4ยวกบัความ

ปลอดภยัของชีวิตในทะเล” (ตามมาตรา 94(4)(c) )) อีกด้วย   

UNCLOS ไมมี่กลไกในการแสดงความรับผิดชอบในกรณีที4รัฐเจ้าของธงไมป่ฏิบติัตามพนัธกรณี การใช้เขตอํานาจ

ศาลในทะเลเป็นสิ4งที4ท้าทาย ในทางปฏิบติั รัฐเจ้าของธงหลายรัฐไม่สามารถบงัคบัใช้พนัธกรณีของตนต่อบคุคลที4

อยูบ่นเรือที4ติดธงของรัฐดงักลา่วได้ บริษัทเอกชนที4ให้บริการขนสง่สินค้าทางทะเลสว่นใหญ่ มกัจะติดธงของรัฐตา่ง 

ๆ เพียงไมกี่4รัฐ ซึ4งประกอบไปด้วยประเทศปานามา หมูเ่กาะมาร์แชลล์ และไลบีเรีย3 ด้วยความสามารถที4จํากดัของ

รัฐต่าง ๆ ในการบงัคบัใช้เขตอํานาจศาลในทะเล มกัคาดหวงัว่าเรือสว่นใหญ่จะปฏิบติัตามกฎหมาย  แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว จะพบว่ามีเรือขนาดใหญ่หลายลําที4ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เรือที4ติดธงหลายลําในทะเลในปัจจุบนั 

เป็นเรือที4ติด 'ธงแห่งความสะดวก' ซึ4งเป็นธงของรัฐที4หลีกเลี4ยงการให้สตัยาบนัในสนธิสญัญาระหว่างประเทศ 

หรือไม่บังคับใช้พันธกรณีทางกฎหมาย4 เนื4องจากการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลที4เกี4ยวข้องมีค่าใช้จ่ายสูง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ4งเมื4อเรือเดินทางออกหา่งจากรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของธงหลายรัฐไมส่ามารถรับผิดชอบในการเฝา้

ติดตามและบงัคบัใช้กฎหมายได้ ทําให้จําเป็นต้องคุ้มครองผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเลให้ดียิ4งขึ Dน  

ในความเป็นจริง คือ เรือหลายลําที4ใช้ขนสง่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานไม่ได้ติดธงของรัฐใด ๆ  ด้วยเหตนีุ D รัฐอาจเพิ4มความ

เป็นไปได้ในการดําเนินการที4เกี4ยวข้องกับผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน ทั Dงนี Dขึ Dนอยู่กับสถานการณ์ที4เกิดขึ Dน รวมถึงการ

ดําเนินการเพื4อช่วยชีวิตผู้คนในทะเล 
  

 
1 สําหรับข้อมลูเพิ2มเติมเกี2ยวกบัเขตอํานาจศาลของรัฐเจ้าของธง โปรดด ูRichard A Barnes, ‘Flag States’ ใน Donald R Rothwell et al (eds), The 
Oxford Handbook of the Law of the Sea (Oxford University Press, 2015) หน้า 304-324  
2 มาตรา 94 อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายแหง่ท้องทะเล 
3 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125024/Top-10-flag-states-2018 
4 คณะกรรมการแนวทางปฏิบติัที2เป็นธรรมของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศได้จดัทํารายการทะเบียนที2ระบวุา่เป็น ธงแหง่ความสะดวก ตามที2จดัทํา
ไว้เมื2อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 รวม 35 ประเทศ 
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ตารางที5 1: เขตอํานาจศาลในอาณาเขตทางทะเล 

อาณาเขตทางทะเล เขตอาํนาจศาล 

ทะเลอาณาเขต / น่านนํ 3าอาณาเขต 
จากเส้นฐานของรัฐชายฝั4งวดัออกไปไมเ่กิน 12 ไมล์
ทะเล (โดยปกติคือแนวนํ Dาลด ) หรือ จากเส้นฐาน
เส้นตรงที4เชื4อมตอ่จดุนอกสดุของแนวนํ Dาลด 

• รัฐชายฝั4ง: อธิปไตย  
• รัฐอื4น ๆ : สิทธิในการผา่นโดยสจุริต (มาตรา 17 

UNCLOS) 
 

เขตต่อเนื$อง 
พื Dนที4ที4อยูน่อกเหนือทะเลอาณาเขตไมเ่กิน 24 ไมล์
ทะเลจากเส้นฐานซึ4งวดัจากทะเลอาณาเขต 

• รัฐชายฝั4ง: สามารถปอ้งกนัและลงโทษการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบงัคบัด้านศลุกากร  
การคลงั การเข้าเมือง หรือการสขุาภิบาล 
(มาตรา 33, UNCLOS) 

• รัฐอื4น ๆ: เสรีภาพในการเดินเรือของเรือทกุลํา 
และเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐเจ้าของธง 

เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ (EEZ) 
พื Dนที4อ้างสิทธิvเหนือทะเลอาณาเขตซึ4งไมเ่กิน 200 ไมล์
ทะเลจากเส้นฐานโดยวดัจากทะเลอาณาเขต  

• รัฐชายฝั4ง: สิทธิอธิปไตยและเขตอํานาจศาล
เหนือทรัพยากรทางทะเล (มาตรา 56, 
UNCLOS)  

• รัฐอื4นๆ: เสรีภาพในทะเลหลวง (มาตรา 58, 
UNCLOS) 

ทะเลหลวง 
ทกุสว่นของทะเลไมร่วมอยูใ่นน่านนํ Dาภายใน ทะเล
อาณาเขต เขตตอ่เนื4อง หรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 

• รัฐทั Dงหมด: เสรีภาพในทะเลหลวง (มาตรา 87, 
UNCLOS) หมายถึงเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐ
เจ้าของธง 

 

 

  

 © Jo Aigner 
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2. การสกัดกั Iนเรือ / คาํสั0งห้าม 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 31-67 

ไม่ว่าเหตกุารณ์จะเกิดขึ Dนภายในอาณาเขตหรือภายนอกอาณาเขตก็ตาม รัฐที4สกดักั Dนเรือเดินทะเลจะสามารถเข้า

ควบคมุเรือโดยใช้ ‘การควบคมุที4มีประสิทธิผล’ได้   วิธีนี Dจะทําให้รัฐมีอํานาจในการควบคมุผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน ซึ4ง

รวมถึงพนัธกรณีภายใต้กฎหมายสิทธิมนษุยชน กฎหมายด้านมนษุยธรรม และกฎหมายด้านผู้ ลี Dภยั ตามวิธีของ

สนธิสญัญาทั Dงสอง และสําหรับรัฐที4อาจไม่ได้เป็นภาคีของข้อตกลงเฉพาะระหว่างประเทศที4ระบุตามกฎหมาย

จารีตประเพณี5   

กฎหมายระหว่างประเทศเปิดให้โอกาสรัฐสกัดกั Dนหรือขัดขวางเรือที4เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที4ขัดต่อ

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลกัลอบขนผู้โยกย้ายถิMนฐาน ไม่ได้วางรากฐานทาง

กฎหมายที4ชดัเจนในการสกดักั Dน แตเ่สนอกรอบความร่วมมือให้รัฐภาคีใช้ในการสกดักั Dนเรือที4สงสยัวา่มีการลกัลอบ

ขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน พิธีสารนี Dกําหนดให้รัฐต้องแตง่ตั Dงผู้ มีอํานาจสว่นกลางเพื4อจดัการตรวจสอบรัฐเจ้าของธง และ

การยินยอมให้ดําเนินการ (มาตรา 8(6))  รัฐสามารถใช้สิทธิในการตรวจเยี4ยมเรือที4ชักธงของตน หรือเรือที4ไม่มี

สญัชาติได้ หากมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเรือลํานั Dนมีส่วนเกี4ยวข้องกบัการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน และมีสิทธิใน

การตรวจเยี4ยมเรือที4ติดธงต่างประเทศ หากรัฐเจ้าของธงอนุญาตให้ใช้มาตรการที4เหมาะสมกับเรือที4ต้องสงสยั 

มาตรการดงักล่าวรวมถึงการขึ Dนเรือ การตรวจค้น และหากพบหลกัฐานการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน ให้ใช้ 

'มาตรการที4เหมาะสม' ตามที4ได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(มาตรา 8) พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานไมก่่อให้เกิดข้อผกูมดัใด ๆ ตอ่รัฐเจ้าของธงที4

อนุญาตให้มีการสกัดกั Dน หากมีเหตุให้สงสยัว่ามีการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน และไม่ได้มีแนวทางเพิ4มเติม

เกี4ยวกบัการออก 'มาตรการที4เหมาะสม'6  

ไม่อนญุาตให้ใช้มาตรการเพิ4มเติมภายใต้พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานโดยปราศจาก

การยินยอมจากรัฐเจ้าของธง ยกเว้นตามที4ระบไุว้ในมาตรา 8(5) "มาตรการที4จําเป็นในการช่วยเหลือบคุคลที4ตกอยู่

ในอนัตราย ซึ4งอาจถึงแก่ชีวิต หรือบนพื Dนฐานของข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี" พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ

ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานขนยงัระบุด้วยว่าเมื4อรัฐใช้มาตรการกบัเรือตามมาตรา 8  รัฐจะต้อง “ประกนัความ

ปลอดภยัและการปฏิบติัต่อบุคคลบนเรืออย่างมีมนุษยธรรม” (มาตรา 9(1)(a)) การปฏิบติัตามข้อกําหนดนี Dอาจ

จําเป็นต้องใช้มาตรการตา่ง ๆ  รวมถึงการรักษาสิทธิvของเด็กที4อยูบ่นเรือด้วยการตอบสนองตอ่ความต้องการเฉพาะ

 
5 คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ (HRC) ข้อคิดเห็นทั2วไปฉบบัที2 31 วนัที2 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ลกัษณะของภาระผกูพนัทางกฎหมายทั2วไป

ที2บงัคบัใช้กบัรัฐภาคีแหง่กติกาฯ) ดขู้อมลูเพิ2มเติมได้จากทาง www.refworld.org/docid/478b26ae2.html นอกจากนี �ยงัสามารถดไูด้จาก: United Nations 

Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 2 of 24 January 2008 (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment - Implementation of Article 2 by States parties) 
6 ในกรณีของ Harabi Hani คําตดัสนิของการอทุธรณ์ในขั �นสดุท้าย (20 สงิหาคม พ.ศ. 2557) ที2 36052/2015 ศาลฎีกาสงูสดุของอิตาลีพบวา่ 'มาตรการที2
เหมาะสม' อนญุาตให้มีการบีบบงัคบั ทั �งเรือต้องสงสยั และบคุคลที2พบบนเรือที2ต้องสงสยัวา่มีการลกัลอบขนคนไร้สญัชาติ และมีการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ2น
ฐาน ซึ2งเป็นการพบวา่การลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ2นฐานเป็นข้อยกเว้นที2สามารถนํามาใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สําหรับข้อกําหนดของพื �นฐานเขตอํานาจศาล
สําหรับคําสั2งห้าม แตไ่มไ่ด้มีการชี �แจงเหตผุลสําหรับการตดัสนิใจครั �งนี � ด:ู Thea Coventry, 'Appropriate Measures at Sea: Extraterritorial Enforcement 
Jurisdiction over Stateless Migrant Smuggling Vessels' Maritime Safety and Security Law Journal Issue 7/2019-20, Special Issue on the EU 
and Maritime Security, p.27. 
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ของเด็ก และการประเมินความต้องการของบคุคลอื4น ๆ ที4มีความเปราะบาง เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สงูอาย ุหรือผู้ ที4อาจ

ได้รับบาดเจ็บ และต้องการการรักษาพยาบาลโดยเร่งดว่น  

รัฐอาจมีการเจรจาข้อตกลงทวิภาคีเพื4อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ในที4นี D ขอบเขตของสิทธิใดก็ตาม ในการ

สั4งห้ามเรือและการดําเนินการในขั Dนต่อไป จะขึ Dนอยู่กับข้อกําหนดเฉพาะของข้อตกลงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

ปัจจบุนัสหรัฐอเมริกามีข้อตกลงทวิภาคีกบับาฮามาสและสาธารณรัฐโดมินิกนั และหนงัสือทางการทตู / ขั Dนตอน

การปฏิบติังานกบัเฮติและคิวบา ข้อตกลงระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐโดมินิกนั พ.ศ. 2546 (ค.ศ 2003)  
อนุญาตให้สหรัฐฯ ขึ Dนเรือและค้นหาเรือที4ติดธงโดมินิกันในทะเลหลวง และเพื4อยับยั Dงเรือที4ต้องสงสัยหากพบ

หลกัฐานว่ามีการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน นอกจากนี Dยงัอนุญาตให้ผู้ขบัเรือของสหรัฐฯ ขึ Dนเรือของโดมินิกนั 

และอนุญาตให้สหรัฐฯ ติดตามเรือไปยังน่านนํ Dาของสาธารณรัฐโดมินิกันได้ และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน7 

ในขณะที4ข้อตกลงดงักลา่วช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานในทะเล ข้อตกลงดงักลา่วก็ไมอ่นญุาตให้ภาคี

หลีกเลี4ยงหน้าที4ในการเคารพหลกัการ หา้มผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย หรือลดพนัธกรณีในการรักษาสิทธิมนษุยชน

ขั Dนพื Dนฐานของบุคคลบนเรือซึ4งอาจเป็นผู้ ลี Dภยัหรือ บุคคลที4เสี4ยงต่อการถกูทรมานในขณะเคลื4อนย้าย8 ที4สําคญั 

หลกัการ ห้ามผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย ได้รับการพิจารณาในวงกว้างว่าเป็นหลกัการของกฎหมายจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศที4ผกูมดัรัฐทั Dงหมดโดยไม่คํานึงว่าประเทศนั Dนเป็นผู้ลงนามในอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ ลี Dภยั

หรือไม่9 ข้อตกลงสหรัฐ - สาธารณรัฐโดมินิกัน พ.ศ. 2546 (ค.ศ 2003)  ห้ามมิให้บุคคลเดินทางกลบัประเทศที4

บุคคลดงักล่าวกลวัการกดขี4ข่มเหง หรือมีเหตอุนัควรเชื4อว่าบุคคลนั Dนจะตกอยู่ในอนัตรายจากการถูกทรมาน10 

อย่างไรก็ตาม มีข้อกงัวลเกิดขึ Dนเกี4ยวกบับนัทึกความเข้าใจระหว่างอิตาลีและลิเบียในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ 2017) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ 'ขดัขวางกระแสการอพยพที4ไม่ปกติ' เนื4องจากไม่มีการอ้างอิงชดัเจนถึงพนัธกรณีด้าน

สิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศที4เฉพาะเจาะจง11 ในทางปฏิบติั พนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนยงัคงมีผลบงัคบัใช้

โดยไมคํ่านงึถึงข้อตกลงเฉพาะกิจที4กลา่วถึง หรือไมไ่ด้กลา่วถึงข้อตกลงที4เกี4ยวข้องดงักลา่ว  

 

 

 

 

 
7  ข้อตกลงระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐโดมินิกนั ข้อตกลงที2ลงนาม ณ กรุงวอชิงตนั 20 พฤษภาคม 2546 มาตรา 4.2 ดไูด้ที2: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520 -Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf 
8 Anne T. Gallagher และ Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014) 99 หมายถงึข้อตกลงในการหยดุการโยกย้าย
ถิ2นฐานของผู้อพยพชาวเฮติไปยงัสหรัฐอเมริกาหน้า 4 
9 ความคิดเห็นของที2ปรึกษาเกี2ยวกบัการยื2นคําร้องนอกอาณาเขตของพนัธกรณี หา้มผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย ภายใต้อนสุญัญาปีพ.ศ. 2494 เกี2ยวกบั
สถานภาพผู้ ลี �ภยั และพิธีสารปีพ.ศ. 2510, UNHCR, 27 มกราคม พ.ศ. 2550 มาตรา 19(1) ของพิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ2นฐาน
ระบไุว้อยา่งชดัเจนถงึหลกัการ หา้มผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย  
10 ข้อตกลงระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐโดมินิกนั ข้อตกลงที2ลงนาม ณ กรุงวอชิงตนั 20 พฤษภาคม 2546 มาตรา 10 , ดไูด้ที2: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520-Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf 
11 Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control on Public Powers, S.S. and Others v Italy, 
and the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้า 385-416, หน้า 391-2 



การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล 8 

ตารางที5 2: พืMนที5ทางทะเลในการสกัดกัMนในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ 

เขต การดาํเนินการที$อาจเกิดขึ 3นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วย
กฎหมายทะเล (UNCLOS) 

ทะเลอาณาเขต (ถึง 12 ไมล์
ทะเล) 
• รัฐเจ้าของธง: การผา่น 

โดยสจุริต  
• รัฐชายฝั4ง: อธิปไตย 

 

รัฐชายฝั4งสามารถ:  
• ใช้มาตรการที$จาํเป็น เพื4อปอ้งกนั การผ่านโดยไม่สุจริต  

(มาตรา 25(1)) เป็นทางผา่นที4กระทบตอ่ สันตภิาพ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความมั$นคง (มาตรา 19) ซึ4งอาจ
รวมถึง การขนถ่ายที$ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมือง (มาตรา 
19(2)(g)) 

 
เขตต่อเนื$อง (ตั Dงแต ่12 ถึง  
24 ไมล์ทะเล) 
• รัฐเจ้าของธง: เสรีภาพ 

ในทะเลหลวง 
• รัฐชายฝั4ง: ศลุกากร การ

คลงั การเข้าเมือง การ
สขุาภิบาล (FISC) 

 

รัฐชายฝั4งสามารถ:  
• 'ใช้การควบคุมที$จาํเป็น' เพื4อปอ้งกนัและลงโทษการละเมิด

กฎหมายและข้อบงัคบัด้านศลุกากร การคลงั การเข้าเมือง และ
การสขุาภิบาลที4กระทําภายในเขตตอ่เนื4องหรือน่านนํ Dาอาณาเขต 
(มาตรา 33) 

• 'ป้องกัน' (หยดุและขึ Dนเรือเพื4อไมใ่ห้เข้าไปในดินแดนที4มีเหต ุ
อนัควรสงสยัวา่มีเจตนาที4จะละเมิดกฎหมาย) และ 'ลงโทษ'  
เรือที4แลน่หา่งจากชายฝั4งที4มีการละเมิดกฎหมาย  

 
เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ (EEZ) 
(ไมเ่กิน 200 ไมล์ทะเล) และ  
ทะเลหลวง 
• รัฐเจ้าของธง: เสรีภาพใน

ทะเลหลวงและเขตอํานาจ
ศาลพิเศษ  

 

เสรีภาพในทะเลหลวงและเขตอํานาจศาลพิเศษของรัฐเจ้าของธง (มาตรา 
58 และมาตรา 87) โดยมีข้อยกเว้นดงัตอ่ไปนี D 
 
สิทธิในการตรวจเยี$ยม สถานที4: 
• รัฐเจ้าของธงยินยอม 
• เรือมีสว่นร่วมในการปล้นสะดมทางทะเล (มาตรา 110(1)(a)) 
• เรือมีสว่นร่วมในการค้าทาส (มาตรา 110(1)(b)) 
• เรือไมมี่สญัชาติ (มาตรา 110(1)(d))   

  
สิทธิการไล่ตามตดิพัน (มาตรา 111) 
• โดยมีเหตผุลอนัควรที4เชื4อวา่เรือได้ละเมิดกฎหมาย/ระเบียบ

ข้อบงัคบัของรัฐชายฝั4ง  
• การไลต่ามติดพนัจะสิ Dนสดุลงเมื4อเรือเข้าสูน่่านนํ Dาอาณาเขตของ

รัฐเจ้าของธงหรือของรัฐบคุคลที4สาม 
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2.1. ทะเลหลวงและเขตเศรษฐกจิจาํเพาะ 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 46-58 

ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวง รัฐตา่งๆ มีสิทธิในการตรวจเรือโดยได้รับความยินยอมจากรัฐเจ้าของธง 
หากเรือมีสว่นร่วมในการปล้นสะดมทางทะเล (มาตรา 110(1)(a)) หรือการค้าทาส (มาตรา 110) (1)(b)) หรือหาก
เป็นเรือที4ไม่มีสญัชาติ อย่างไรก็ตาม ในขณะที4โอกาสในการดําเนินการกบัเรือนี Dมีอยู่ในกฎหมาย แตย่งัไม่ได้มีการ
ทดลองการใช้งานในทางปฏิบติัเพื4อจัดการกับสถานการณ์ที4ผู้คนถูกบงัคบัให้ทํางานในลกัษณะที4เทียบเท่ากับ
การค้าทาส12 นอกจากนี D มาตรา 99 ของ UNCLOS ไม่อนญุาตให้รัฐใช้เขตอํานาจศาลในทะเลหลวง ตอ่ความผิด

เกี4ยวกับการเอาคนลงเป็นทาส แต่กําหนดให้รัฐต้องใช้มาตรการที4มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลงโทษการ
ขนส่งทาสบนเรือที4ติดธงของรัฐ ในส่วนที4เกี4ยวข้องกบัการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน คณะทํางานเกี4ยวกบัการ
ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานได้แนะนําให้รัฐจัดตั Dงเขตอํานาจศาลในการลกัลอบนําเข้าผู้อพยพในทะเลหลวงที4
เกี4ยวข้องกบัเรือที4ไมไ่ด้ติดธง เพื4อปิดช่องวา่งของการไมต้่องรับโทษที4อาจเกิดขึ Dนกบัอาชญากร13   
 
 
ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ รัฐพยายามที$จะขยายเขตอาํนาจศาลออกไปในทะเลหลวง 
 
เนื4องด้วยการโยกย้ายถิ4นฐานทางทะเลจํานวนมากกลายเป็นประเด็นที4น่ากงัวลสําหรับรัฐบาลหลายแหง่ทั4วโลก รัฐ
ที4ต้องการหาทางแก้ไขโดยพยายามใช้เขตอํานาจศาลนอกอาณาเขตและในทะเลหลวงจะพบกับอุปสรรคทาง
กฎหมายในมาตรา 89 ของ UNCLOS ที4ว่า “รัฐไม่สามารถอ้างความชอบธรรมใด ๆ เพื4อครอบครองสว่นหนึ4งสว่น
ใดของทะเลหลวงให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยของตนได้” ในทํานองเดียวกัน พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ
ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานก็ไมไ่ด้เสนอเกณฑ์ใด ๆ ที4จะขยายเขตอํานาจศาลในทะเลหลวง หากรัฐใดประสงค์จะ
สกัดกั Dนเรือที4ติดธงต่างประเทศในทะเลหลวง จะต้องขออนุญาตจากรัฐเจ้าของธงเพื4อดําเนินการดงักล่าวก่อน  
แม้ว่าเรือไร้สญัชาติจะไม่เข้าใจว่าตนมีสิทธิ เสรีภาพ หรือการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ยงัมี
ข้อโต้แย้งว่าจะต้องมีการเชื4อมโยงเขตอํานาจศาลกบัเรือที4ไม่ติดธงหรือไม่   เพื4อรัฐจะได้ใช้เขตอํานาจศาลบงัคบั
ได้14 แนวปฏิบติัของรัฐบง่ชี Dถึงการจดัทําข้อยกเว้นในข้อกําหนดวา่มีความเชื4อมโยงระหวา่งรัฐที4สกดักั Dนกบัเรือที4ไม่

ติดธง15 
 
  

 
12 ในบางสถานการณ์ การค้ามนษุย์ที2พบในบริบททางทะเลอาจเทียบเทา่กบัสถานการณ์การเอาคนลงเป็นทาส การเอาคนลงเป็นทาส (หรือ การค้าทาส) เป็น

รูปแบบของการแสวงประโยชน์ที2มีอยูใ่นคําจํากดัความของการค้ามนษุย์ที2กําหนดไว้ใน อนสุญัญาว่าดว้ยการปราบปรามการคา้ทาสและการเอาคนลงเป็น

ทาส พ.ศ. 2469 วา่เป็น "สถานะหรือสภาพของบคุคลซึ2งถกูบคุคลใดบคุคลหนึ2งหรือทั �งหมด ใช้อํานาจยดึถือสทิธิความเป็นเจ้าของ” มีการกลา่ววา่การเอาคน

ลงเป็นทาสถือเป็นอาชญากรรมของศาลในระดบัสากล ทําให้รัฐใช้อํานาจเหนือน่านนํ �าของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
13 รายงานการประชมุคณะทํางานด้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ2นฐานที2กรุงเวียนนา ระหวา่งวนัที2 18 ถงึ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ข้อเสนอแนะ 5, สว่น 
A, ดไูด้ที2 www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on- the-smuggling-ofmigrants-2015.html 
14 Anne T. Gallagher และ Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014), หน้า 422-3 ซึ2งผู้ เขียนอ้างถงึศาลอทุธรณ์
แหง่สหรัฐอเมริกาและสมาชิกสหภาพยโุรประบวุา่เรือที2ไมติ่ดธงไมส่ามารถเรียกร้องเสรีภาพในทะเลหลวง และรัฐใดๆ ก็ตามสามารถใช้อํานาจเหนือเขต
อํานาจของตนได้ หรือในอีกมมุหนึ2ง การดําเนินการบงัคบัใช้กําหนดให้มีการเชื2อมโยงเขตอํานาจศาล หรือกําหนดให้มีการอนญุาต (เชน่ การค้าทาส การ
ปล้นสะดมทางทะเล หรือการแพร่ภาพโดยไมไ่ด้รับอนญุาต) ได้รับการยืนยนัโดยนกัวิชาการรวมทั �ง  Barnes, Churchill and Lowe, Guilfoyle, Mallia และ 
Moreno-Lax   
15 ด ูThea Coventry, 'มาตรการที2เหมาะสมในทะเล: เขตอํานาจศาลบงัคบัใช้นอกอาณาเขตเหนือเรือลกัลอบนําเข้าผู้อพยพย้ายถิ2นฐานไร้สญัชาติ' วารสาร
กฎหมายความปลอดภยัและความมัjนคงทางทะเล ฉบบัทีj 7/2019-20, Special Issue on the EU and Maritime Security, หน้า 15 
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ความท้าทายในทางปฏิบัติ: ข้อตกลงแบบทวิภาคีหรือข้อตกลงในระดับภูมิภาคในการขยายเขตอํานาจ

ศาล 
 
รัฐที4ใช้ข้อตกลงทวิภาคีเพื4อทําหน้าที4ควบคมุพรมแดนภายในน่านนํ Dาของรัฐอื4น อาจพยายามขยายเขตอํานาจการ

บงัคบัใช้ของตนออกไปนอกอาณาเขต ในขณะเดียวกนัก็ปลดภาระรับผิดชอบที4ปกติจะเกิดขึ Dนจากหลกัการ "การ

ควบคมุที4มีประสิทธิผล" ไปพร้อม ๆ กนั   ข้อตกลง 'ผู้ขบัเรือ' ซึ4งอนญุาตให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายเพื4อตรวจค้นเรือ

ที4สงสยัว่ามีการกระทําความผิดทางอาญาในน่านนํ Dาของรัฐที4ให้ความร่วมมือ ถือว่าไม่เพียงพอที4จะพ้นจากความ

รับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงได้ กลา่วโดยย่อ แม้ว่าข้อตกลงทวิภาคีและระดบัภมิูภาคจะได้รับอนญุาตจากระบอบ

กฎหมายระหว่างประเทศว่า เป็นวิธีการที4มีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามข้อกําหนดด้านความร่วมมือใน

สนธิสญัญา ข้อตกลงใดก็ตามที4บงัคบัใช้ต้องไม่มีข้อกําหนดที4ทําลายพนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชน รวมถึงสิทธิใน

การขอลี Dภยั หรือ ที4มีผลในการกระทําการดงักลา่ว เช่น การทําให้ผู้ขอลี Dภยัต้องถกูผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย16 

 

 

  

 
16 มาตรา 16 และ 17 ขององค์การสหประชาชาติ, คณะกรรมการกฎหมายระหวา่งประเทศ, รายงานการทํางานของสมยัที2 53 (23 เมษายน - 1 มิถนุายน และ 

2 กรกฎาคม-10 สงิหาคม พ.ศ. 2554), สมชัชา, บนัทกึอยา่งเป็นทางการ, สมยัที2 55, ภาคผนวกหมายเลข 10 (A/56/10) ตามลําดบัหมายถงึพนัธกรณีที2จะ

ไม ่'ชว่ยเหลือหรืออํานวยความสะดวก' หรือ 'สั2งการหรือควบคมุ' การกระทําผิดกฎหมายระหวา่งประเทศโดยรัฐอื2น   
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กล่อง: S.S. and others v Italy ที$อยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป 
ข้อเท็จจริงที4เกี4ยวข้องในกรณีของ S.S. and others v Italy (คําขอหมายเลข 21660/18) ซึ4งอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลสิทธิมนษุยชนยโุรปที4เกี4ยวข้องกบัการสกดักั Dน/ช่วยเหลือเรือบดเลก็ของผู้ โยกย้ายถิ4นฐานจํานวน 

150 คนในทะเลหลวงโดยหน่วยยามฝั4งลิเบีย (Libyan Coast Guard: LCG) เรือดงักลา่วออกจากตริโปลีเมื4อวนัที4 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และเริ4มพลิกควํ4าหลังจากนั Dนไม่นาน ศูนย์ประสานงานการค้นหาและ

ช่วยเหลือในพื Dนที4ทางทะเล (Maritime Search and Rescue Center: MRCC) ในกรุงโรมได้ทําการติดตอ่แจ้งเหตุ

ไปยงัเรือทกุลําที4แลน่ผา่นพื Dนที4 รวมทั Dง Sea Watch 3 และ Ras Al Jadar ของ LCG  มีผู้มาถึงสถานที4เกิดเหตกุ่อน

แต่ไม่ได้เริ4มให้การช่วยเหลือในทนัที ผู้ รอดชีวิตรายงานว่า แทนที4จะให้การช่วยเหลือ ลกูเรือกลบัถ่ายภาพและ

สาปแช่งเขา ใช้เชือกฟาดเขาขณะที4ลอยอยู่ในนํ Dา และเป็นสาเหตใุห้เกิดคลื4นและทําให้คนที4อยู่ในนํ Dา รวมทั Dงเด็ก 

ลอยหา่งออกไป เรือของ LCG ถกูกลา่วหาวา่ได้บอกให้เรือ Sea Watch 3 ลอยอยูห่า่ง ๆ โดยบอกวา่ เรือของ LCG 

เป็นผู้ รับผิดชอบการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเรือ Sea Watch 3 พยายามช่วยเหลือผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4เสี4ยงตอ่การ

สญูหาย ในช่วงเวลาที4เกิดความสบัสน บางคนปีนขึ Dนไปบนเรือ LCG ขณะที4คนอื4น ๆ พยายามไปให้ถึงเรือ Sea 

Watch 3 ลูกเรือของเรือ LCG ตะโกนและขว้างปาสิ4งของใส่พวกเขา ทําให้เรือ Sea Watch 3 ต้องถอนความ

ช่วยเหลือ ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานต้องลอยคออยู่ในนํ Dา และจมนํ Dาหายไป ส่วนคนที4สามารถขึ Dนบนเรือ LCG ได้นั Dนก็ถกู

มดัและเฆี4ยนตี    ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานจํานวน 6 คนสามารถกระโดดลงนํ Dาได้ และได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมา

โดยเรือ Sea Watch 3 ซึ4งช่วยผู้ รอดชีวิตมาได้ทั Dงหมด 59 คนและพาเขาไปยงัอิตาลี ผู้ ที4ถกูนําขึ Dนเรือ LCG ถกูนํา

ตวัไปยงัลิเบียและถกูทําร้ายในคา่ยพกั จากนั Dนถกูสง่ตวักลบัไปยงัไนจีเรีย และบางสว่นยงัคงอยูใ่นลิเบีย เหตกุารณ์

ทั Dงหมดนี Dเกิดขึ Dนในช่วงที4มีการทําข้อตกลงความร่วมมือ  โดยอิตาลี (และสหภาพยุโรป) ได้ให้การสนบัสนุนทาง

การเงินและอื4น ๆ แก่ลิเบียเพื4อหยดุการโยกย้ายถิ4นฐานที4ไม่ปกติไปยงัยโุรป ก่อนที4ศาลสิทธิมนษุยชนยโุรปจะตั Dง

คําถามเกี4ยวกับขอบเขตของรัฐ ในกรณีนี Dประเทศอิตาลีได้รักษาพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยความ

ร่วมมือกบัอีกรัฐหนึ4ง ไม่ว่าบคุคลที4เกี4ยวข้องจะอยู่ในเขตอํานาจศาลของอิตาลีหรือไม่ เพื4อบรรลวุตัถปุระสงค์ตาม

มาตรา 1 ของอนสุญัญาแหง่ยโุรปวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน17  
 
  

 
17 โปรดดทีู2 inter alia, Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. 
and Others v Italy, and the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้า 385-416, ที2หน้า 389-90; Efthymios Papastavridis, The 
European Convention of Human Rights and Migration at Sea: Reading the “Jurisdictional Threshold” of the Convention Under the Law of the 
Sea Paradigm, German Law Journal (2020) 21, หน้า 417-435 
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ การค้ามนุษย์หรือการเอาคนลงเป็นทาสที$พบในทะเลหลวง  
 
กฎหมายระหว่างประเทศในปัจจบุนัให้เหตผุลเพียงเล็กน้อยในการแทรกแซงเรือที4ติดธงตา่งประเทศในทะเลหลวง 

แม้แต่ในกรณีที4สงสยัว่ามีการก่ออาชญากรรม เช่น การค้ามนษุย์หรือการเอาคนลงเป็นทาส ในช่วงต้นศตวรรษที4 

19 โดยเฉพาะอย่างยิ4งการค้าทาสถือเป็นอาชญากรรมที4อยู่ในเขตอํานาจศาลสากล โดยจะอนญุาตให้รัฐสามารถ

สกดักั Dนและจบักมุเรือที4ต้องสงสยัวา่มีสว่นเกี4ยวข้องกบัการค้าทาสได้ อยา่งไรก็ตาม เขตอํานาจศาลของรัฐเจ้าของ

ธงได้กลายเป็นบรรทดัฐานภายในเวลาที4รวดเร็ว โดยอํานาจดงักล่าวอนญุาตให้มีการตรวจเยี4ยมเรือต่างชาติเพื4อ

ปราบปรามการค้าทาสในทะเลได้ ซึ4งจะได้รับอนญุาตเฉพาะในกรณีที4มีการทําข้อตกลงระหวา่งประเทศแล้วเทา่นั Dน 

แนวทางนี Dได้รับการยืนยนัใน UNCLOS   หลกัการของอํานาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของธงก็ยงัคงมีอยู ่แนวคิดที4วา่รัฐ

สามารถใช้ 'สิทธิในการตรวจเยี4ยม' บนเรือที4ประกอบการค้าทาสในทะเลหลวงได้ ทั Dงนี Dยงัขาดเกณฑ์เชิงบรรทดัฐาน

ที4เพียงพอในการตกลงกนัเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ18 UNCLOS ไม่ได้ให้เขตอํานาจศาลสากล

ในการค้าทาส (ในลกัษณะเดียวกบัการปล้นสะดมทางทะเลตามมาตรา 100) แต่เป็นการยืนยนัว่ารัฐเจ้าของธงมี

เขตอํานาจศาล: มาตรา 99 กลา่วว่า “รัฐทกุรัฐจะต้องดําเนินมาตรการที4มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและลงโทษ

การขนส่งทาสในเรือที4ได้รับอนุญาตให้ชกัธงของตน และเพื4อป้องกันการใช้ธงของตนที4มิชอบโดยกฎหมายเพื4อ

วตัถปุระสงค์นั Dน”19   

 
18 Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-8; Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and 
Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) xi, 58  
19 Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-9. 

© Jo Aigner 
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ในทางปฏิบติั หากสงสยัว่าเรือที4ติดธงตา่งประเทศในทะเลหลวงมีสว่นเกี4ยวข้องกบัการเอาคนลงเป็นทาส เรือของ

รัฐที4เข้าทําการสกดักั Dนสามารถยืนยนัสิทธิvในการเข้าตรวจเยี4ยมตามมาตรา 110 ของ UNCLOS แตจ่ะมีผลเฉพาะ

ในการตรวจสอบสญัชาติของเรือเท่านั Dน UNCLOS ไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการในกรณีที4ข้อสงสยัได้รับการ

ยืนยนั20  มาตรา 99 ของ UNCLOS ระบชุดัเจนว่า “ทาสคนใดที4ลี Dภยับนเรือ ไม่ว่าจะติดธงแบบใดก็ตาม แท้จริง

แล้ว จะเป็นอิสระ” เพราะฉะนั Dนบุคคลที4หนีออกจากเรือเพื4อไปลี Dภัยในเรือที4เข้าตรวจเยี4ยมนั Dนถือว่าเป็นอิสระ 

อนสุญัญาต่อต้านความเป็นทาส อาจเสนอทางเลือกอื4น หากรัฐเจ้าของธงปฏิเสธหลายครั Dงโดยไม่ยอมให้มีการ

สกดักั Dนเพื4อวตัถปุระสงค์ในการปกปอ้งผู้คนบนเรือที4เชื4อว่าจะนําคนลงเป็นทาส รัฐเจ้าของธงก็มีแนวโน้มว่าจะฝ่า

ฝืนพนัธกรณีระหวา่งประเทศของตนในการขจดัการเอาคนลงเป็นทาสทกุรูปแบบ ดงันั Dนจงึถือเป็นความรับผิดทาง

อาญาเนื4องจากการเอาคนลงเป็นทาสนั Dน ไม่เหมือนกบัการค้ามนษุย์ ซึ4งตรงกนัข้ามกบับรรทดัฐานของกฎหมาย

บงัคบัเด็ดขาด อนสุญัญาเรืMองการเอาคนลงเป็นทาส พ.ศ. 2469 (ค.ศ.1926)   ที4ยงัอนญุาตให้มีการทําข้อตกลง

ระดบัภูมิภาค  โดยอาจมีการนําไปใช้เพื4อแก้ไขปัญหาระบอบกฎหมายที4ถูกมองว่าไม่เพียงพอต่อการรับมือกับ

สภาพแวดล้อมทางทะเลในปัจจบุนั  ทั Dงนี Dในปัจจบุนัยงัไมมี่ข้อตกลงดงักลา่วในระดบัภมิูภาค21 
 

 
  

 
20 Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) 99-102 
21 บนัทึกในบริบทของการเอาคนลงเป็นทาส คือคําตดัสินของศาลสิทธิมนษุยชนระหว่างอเมริกาของ López Soto and others v Venezuela (พ.ศ. 2561) 

ซึ2งเป็นคําตดัสินครั �งแรกที2ศาลสิทธิมนษุยชนพบวา่ รัฐมีหน้าที2รับผิดชอบตอ่การเอาคนลงเป็นทาส โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้กระทําความผิด สืบเนื2องจากการ

ละเลยของรัฐ ซึ2งทําให้การเอาคนลงเป็นทาสเกิดขึ �นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศาลเรียกร้องให้รัฐตระหนกัถึงหน้าที2ในการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

รวมถงึการกระทําโดยภาคเอกชน และในกรณีนี �พบวา่บคุคลนั �นล้มเหลวในการใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื2อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการเอาคนลงเป็นทาส ซึ2ง

เป็นการละเมิดมาตรา 6 ของอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน: สนธิสัญญาซานโฮเซ คอสตาริกา” ลงนามที2ซานโฮเซ คอสตาริกาเมื2อวันที2 22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 
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2.2. เขตต่อเนื0อง 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 59-60 

ใน เขตต่อเนื$อง รัฐอาจ 'ดําเนินการควบคมุตามความจําเป็น' เพื4อป้องกนัและลงโทษการละเมิดกฎหมายและ

ข้อบงัคบัวา่ด้วยศลุกากร การคลงั การเข้าเมือง หรือการสขุาภิบาล ที4ได้กระทําขึ Dนในอาณาเขตของตนหรือน่านนํ Dา

ในอาณาเขตของตน (มาตรา 33, UNCLOS) โอกาสในการดําเนินการในเขตต่อเนื4องเพื4อคุ้มครองผู้ โยกย้ายถิ4น

ฐานขึ Dนอยู่กบัเนื Dอหาของกฎหมายว่าด้วยศลุกากร การคลงั การเข้าเมือง หรือการสขุาภิบาลของรัฐชายฝั4ง และ

ขอบเขตที4กฎหมายปกป้องผู้คน รวมถึงคนที4ไม่ใช่พลเมืองของรัฐชายฝั4ง ในบริบทของการย้ายถิ4นทางทะเลแบบ

ผสม อํานาจการควบคมุนี Dสามารถยืนยนัได้ว่าเป็นเหตผุลเพียงพอในการหยดุ และตรวจเรือไม่ให้เข้ามาในอาณา

เขต ซึ4งมีเหตอุนัควรสงสยัวา่มีเจตนาที4จะละเมิดกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง และลงโทษโดยการดําเนินคดีกบัเรือ

ที4ได้ฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่วแล้ว 

 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ รัฐต่างๆ กาํลังดาํเนินการเพื$อ 'ผลัก' เรือให้ออกจากเขตต่อเนื$อง 

หากเรือที4ขนสง่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4ไม่ปกติเข้าสูเ่ขตต่อเนื4องของรัฐชายฝั4ง รัฐชายฝั4งสามารถดําเนินการปอ้งกนัได้ 

โดยที4การป้องกันดงักล่าวต้องไม่เป็นการแทรกแซงสิทธิในการแสวงหาที4ลี Dภัยของผู้ ที4อยู่ในเรือ หรือไม่เป็นการ

แทรกแซงการได้รับสิทธิมนษุยชน  ดงันั Dน รัฐชายฝั4งซึ4งพยายาม 'ผลกั' เรือให้ออกจากเขตต่อเนื4องจะถกูพิจารณา

ว่าเป็นการใช้มาตรการ 'การควบคมุที4มีประสิทธิผล' กบัเรือลําดงักล่าว ด้วยเหตนีุ D อาจส่งผลให้รัฐชายฝั4งละเมิด

กฎหมายระหวา่งประเทศโดยการเข้าแทรกแซงสิทธิในการแสวงหาที4ลี Dภยั บางรัฐมีความพยายามในการใช้ปืนใหญ่

ฉีดนํ Dาเพื4อป้องกนัไม่ให้เรือดงักล่าวเข้าสู่เขตต่อเนื4อง เพื4อที4จะหลีกเลี4ยง "การควบคมุที4มีประสิทธิผล" แม้ว่าการ

ดําเนินการนี Dจะสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐ 

ความพยายามของรัฐในการดําเนินการ 'การควบคมุแบบไร้สมัผสั' ทําให้เกิดคําถามมากมาย เกี4ยวกบัความหมาย

ของการควบคุมที4มีประสิทธิผล ที4ยังไม่มีการให้นิยามที4ชัดเจนในกฎหมายระหว่างประเทศ22 ในระหว่างการ

พิจารณาคดีของ S.S. and others v Italy โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ผู้ ยื4นคําร้องโต้แย้งว่าอิตาลีกําลงัใช้เขต

อํานาจศาลผ่านตวัแทนที4เป็นหน่วยยามฝั4งลิเบีย  ทําให้เกิดพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนภายใต้อนสุญัญายโุรปวา่ด้วย

สิทธิมนษุยชน23     

 

 
 

 
22 สําหรับข้อมลูเพิ2มเติมเกี2ยวกบัความหมายของการควบคมุที2มีประสทิธิผล โปรดดทีู2 Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: 
Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v Italy, และ  ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, ห น้า 
385-416. 
23 ดู  Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v 
Italy และ ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, หน้า 385-416 
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2.3. ทะเลอาณาเขต 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 60-67 

รัฐชายฝั4งมีอธิปไตยในทะเลอาณาเขต สามารถใช้มาตรการที4จําเป็นกบั การผ่านโดยไม่สุจริต (มาตรา 25(1)) 

ป็นการผ่านที4ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 'ความสงบ เรียบร้อย หรือความมั4นคง' (มาตรา 19) ของรัฐชายฝั4ง รัฐชายฝั4ง

สามารถใช้อํานาจศาลตามกฎหมายกบัเรือที4ติดธงต่างชาติ ผลที4ตามมาของอาชญากรรมที4อยู่บนเรือนั Dนจะขยาย

ไปถึงรัฐชายฝั4ง อาชญากรรมนั Dนรบกวนความสงบของรัฐชายฝั4งหรือความสงบเรียบร้อยของทะเลอาณาเขต หรือ

หากนายเรือหรือเจ้าหน้าที4ทางการทตูหรือกงสลุของรัฐเจ้าของธงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ4น (มาตรา 

27, UNCLOS) ความเกี4ยวข้องในบริบทของผู้ โยกย้ายถิ4นฐานในทะเล การผ่านโดยไม่สจุริต รวมถึงการขนถ่าย

ผู้ โดยสารของเรือที4ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมือง (มาตรา 19(2)(g)) อย่างไรก็ตาม รัฐชายฝั4งอาจไม่บังคับใช้

กฎหมายอาญาของตนกบัเรือที4แลน่ผ่านน่านนํ Dาของตน "โดยสจุริต" แม้วา่เรือดงักลา่วจะเพิ4งก่ออาชญากรรมก่อน

จะเข้าสูน่่านนํ Dาอาณาเขต (มาตรา 27(1) และ (5 ), UNCLOS) 
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ เรือขนส่งผู้โยกย้ายถิ$นฐานกาํลังแล่นผ่านทะเลอาณาเขต 

เรือที4บรรทกุผู้ โยกย้ายถิ4นฐานแบบไม่ปกติ ซึ4งกําลงัเดินทางผ่านน่านนํ Dาอาณาเขตของรัฐชายฝั4งถือเป็น 'การผ่าน

โดยสุจริต' โดยจะต้องไม่พยายามนําผู้ โดยสารขึ Dนฝั4ง หรือกระทําการใด ๆ ที4เป็นภัยต่อ 'สันติภาพ ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภยั' ของรัฐชายฝั4ง นอกจากนี D UNCLOS  ไมส่ามารถตีความเพื4อขยายคําจํากดั

ความของการผา่นโดยไมส่จุริตเพื4อให้เป็นสว่นหนึ4งของเขตอํานาจศาลนี Dได้24   

อนุสญัญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  (UNTOC) และ พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ

ลกัลอบขนผู้โยกย้ายถิMนฐานทางบก ทะเล และอากาศ (พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4น

ฐาน) อาจใช้เป็นหลกัพื Dนฐานสําหรับรัฐภาคีในการสกดักั Dนเรือที4เชื4อวา่มีสว่นเกี4ยวข้องกบัการลกัลอบขนผู้ โยกย้าย

ถิ4นฐาน โดยไม่ได้รับอนญุาตจากรัฐเจ้าของธง หากสามารถพิสจูน์ได้ว่าเป็นกิจกรรมการลกัลอบขนย้ายผู้ โยกย้าย

ถิ4นฐานระหว่างประเทศ (ซึ4งการลักลอบขนผ่านน่านนํ Dาจะเป็นตัวยืนยัน) และเกี4ยวข้องกับ 'กลุ่มองค์กร

อาชญากรรม'25 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 ของ UNTOC จะยืนยนัอีกครั Dงว่ารัฐภาคีจะต้องปฏิบติัตามพนัธกรณีใน

ลกัษณะที4สอดคล้องกบัหลกัการของความเทา่เทียมกนัในอธิปไตยและบรูณภาพแหง่ดินแดนของรัฐ และไมมี่ข้อใด

ใน UNTOC ที4ให้สิทธิvรัฐภาคีในการใช้เขตอํานาจศาลในอาณาเขตของรัฐอื4น หรือปฏิบติัหน้าที4ที4สงวนไว้เฉพาะ

สําหรับเจ้าหน้าที4ของรัฐอีกรัฐหนึ4งนั Dนตามกฎหมายภายในประเทศ  

 

  

 
24 สําหรับข้อมูลเพิ2มเติมเกี2ยวกับการตีความของการผ่านโดยสุจริต โปรดดูที2  RR Churchill and AV Lowe, The Law of the Sea, (3 rd ed., Juris 
Publishing, Manchester University Press, 1999) 83-85 
25 “กลุม่องค์กรอาชญากรรม” หมายถงึ “คณะบคุคลที2ประกอบไปด้วยบคุคลตั �งแตส่ามคนขึ �นไป โดยรวมกลุม่กนัในระยะเวลาหนึ2งและร่วมมือกนัเพื2อการก่อ
อาชญากรรมร้ายแรงตั �งแตห่นึ2งฐานความผิดขึ �นไปในประเภทที2ระบไุว้ในอนสุญัญานี � เพื2อให้ได้มาซึ2งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวตัถอุยา่ง
อื2นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม” (อนสุญัญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรา 2(a)) ความผิดมีลกัษณะ 'ข้ามชาติ' หาก “(a) เป็น
การกระทําที2เกิดขึ �นในรัฐมากกว่าหนึ2งรัฐ (b) มีภาระผกูพนัในรัฐหนึ2ง แต่ส่วนสําคญัของการเตรียมการ การวางแผน การชี �นํา หรือการควบคมุของรัฐนั �น
เกิดขึ �นในอีกรัฐหนึ2ง (c) การกระทํานั �นกระทําในรัฐเดียวแต่เกี2ยวข้องกบักลุม่องค์กรอาชญากรรม ซึ2งประกอบกิจกรรมทางอาญาในรัฐมากกว่าหนึ2งรัฐ หรือ 
(d) กระทําในรัฐหนึ2งแตมี่ผลกระทบอยา่งสําคญัในอีกรัฐหนึ2ง” (อนสุญัญาสหประชาชาติตอ่ต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรา 3(2)) 
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3. การค้นหาและช่วยเหลือ 
รัฐมี ภาระผูกพันตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ในการดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้คนที4

ได้รับภยัพิบติัหรือตกอยูใ่นอนัตราย ภาระผกูพนัดงักลา่วได้รับการประมวลไว้ในสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ 

 
หน้าที$ในการช่วยเหลือในกฎหมายระหว่างประเทศ 
 

หน้าที4ในค้นหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ที4ประสบภยัในทะเลนั Dนได้กําหนดไว้ในมาตรา 98(1) ของ UNCLOS ซึ4ง

กําหนดให้เรือของรัฐและของเอกชนต้อง: 

(a) ให้ความช่วยเหลือบคุคลใดก็ตามที4อาจตกอยูใ่นอนัตรายจากการสญูหายในทะเล 
(b) ดําเนินการด้วยความรวดเร็วเท่าที4จะทําได้ เพื4อช่วยเหลือผู้ ที4ตกอยู่ในภยัพิบติัให้ได้มากที4สดุเท่าที4 

จะเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล และ 
(c) หลงัจากเกิดเหตเุรือชนกนั ให้ช่วยเหลือเรืออีกลํา รวมทั Dงลกูเรือ และผู้ โดยสารของเรืออีกลําด้วย และ

หากเป็นไปได้ ให้แจ้งชื4อเรือของตน ท่าเรือที4จดทะเบียน และท่าเรือที4ใกล้ที4สดุเพื4อให้เรืออีกลําจอด

พกัได้  

นอกจากนี Dภาระผกูพนัดงักลา่วยงัรวมไว้ใน  
• อนสุญัญาว่าดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) (บทที4 5 ข้อกําหนด 7 และ 33) และ 
• อนสุญัญาว่าดว้ยการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางทะเล (SAR) 

บทบญัญัติที4คล้ายคลึงกันได้บญัญัติไว้ใน อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการช่วยเหลือกู้ภยัทางทะเล พ.ศ. 

2532 เกี4ยวกบัการให้ความช่วยเหลือแก่บคุคลใดก็ตามที4อาจตกอยู่ในอนัตรายจากการสญูหายในทะเล (มาตรา 

10)  

อนสุญัญาว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล (SAR) ให้คําจํากดัความ ' ภัยพิบัติ ' ไว้ว่า "เป็น

สถานการณ์ที4เห็นได้ชัดเจนสมเหตุสมผลว่า บุคคล เรือ หรือยานพาหนะอื4น ๆ ถูกคุกคามจากการตกอยู่ใน

ภยนัตรายที4ใกล้เข้ามาถึง และอาจถึงแก่ความตายได้ และต้องการความช่วยเหลือโดยทนัที" (อนุสญัญา SAR, 

1.13) นายเรือควรจะพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่จะให้ความช่วยเหลืออย่างไร 
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ตารางที5 3: คําจาํกัดความที5เกี5ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลือ 

ค้นหา การดําเนินการ ซึ4งปกติแล้วจะประสานงานโดยศนูย์ประสานงานช่วยเหลือหรือ
ศนูย์ย่อยที4ให้การช่วยเหลือ โดยใช้บคุลากรและสิ4งอํานวยความสะดวกที4มีอยู่
เพื4อค้นหาบคุคลที4ได้รับภยัพิบติั 
 
ที4มา: อนสุญัญา SAR ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.1 

ช่วยเหลือ  การดําเนินการเพื4อช่วยผู้ประสบภยั ให้การรักษาพยาบาลเบื Dองต้น หรือความ
ต้องการอื4น ๆ  และสง่ผู้ประสบภยัไปยงัสถานที4ที4ปลอดภยั 
 
ที4มา: อนสุญัญา SAR ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.2 

 

ธรรมเนียมปฏิบติัในการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเลที4เป็นที4ยอมรับได้เกิดขึ Dนครั Dงแรกในช่วงเวลาที4ผู้ ได้รับความ

ช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นชาวประมง หรือพ่อค้าเดินเรือซึ4งจะถกูนําไปยงัท่าเรือถดัไปที4มีเรือจอดพกั จากนั Dนจะถกู

สง่กลบัยงัภมิูลําเนา แตข้่อสนันิษฐานอ้างอิงในช่วงเวลานั Dนไมส่ามารถใช้ได้กบับริบทสมยัใหมข่องการโยกย้ายถิ4น

ฐานทางทะเลเป็นจํานวนมากได้ ตัวอย่างเช่น กัปตันเรือที4ประสบปัญหาเกี4ยวกับเครื4องยนต์ขัดข้องในสภาพ

อากาศที4เป็นอนัตรายในทะเลหลวง อาจไม่เต็มใจที4จะยอมรับว่าสถานการณ์นี Dเป็นภยัพิบติั ถ้าเรือลกัลอบขนผู้

โยกย้ายถิ4นฐาน และกปัตนัเองกลวัที4จะถูกตรวจพบ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ระบุอย่างชดัเจนว่าใครเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการตดัสินใจว่าสถานการณ์ใดทําให้เกิดภยัพิบติั และดเูหมือนว่าจะมีการตดัสินภยัพิบติันั Dนผ่าน

กระบวนการประสานงานและการสื4อสารระหวา่งรัฐภาคีที4เกี4ยวข้อง  

สถานการณ์ที4ซบัซ้อนอื4น ๆ เกิดขึ Dนเมื4อผู้ โยกย้ายถิ4นฐานได้รับคําสั4งจากผู้ลกัลอบขนทําลายเรือ อนัเป็นการบงัคบั

ให้มีการช่วยเหลือ หรือผู้ ที4ไมต้่องการกลบัสูภ่มิูลําเนา หรืออาจไมส่ามารถทําได้ เนื4องจากหลกัการ หา้มผลกัดนัไป

เผชิญอนัตราย ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4ได้รับการช่วยเหลืออาจบงัคบัหรือข่มขู่เจ้าหน้าที4ช่วยเหลือให้พาไปยงัจดุหมาย

ปลายทาง และอาจเสี4ยงต่อการถกูดําเนินคดี เนื4องจากการกระทํานั Dนเป็นการอํานวยความสะดวกในการย้ายถิ4น

แบบไม่ปกติ การโยกย้ายถิ4นฐานทางทะเลจํานวนมากทําให้มีการตั Dงคําถามวา่รัฐมีความสามารถในการจดัการได้

หรือไม่ (เช่น ในศาลระดบัชาติหรือศาลอื4น ๆ) เนื4องจากรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ภยัพิบติัในพื Dนที4ทาง

ทะเลที4รัฐมีความรับผิดชอบอยูไ่ด้ 
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แม้ว่าความท้าทายในการรักษาหน้าที4ให้ความช่วยเหลือจะไม่ลดความสําคญัพื Dนฐานของการกระทํานั Dน แตค่วาม

เป็นจริงทางการเมืองในปัจจุบนัก็เป็นเช่นนั Dนจนทําให้รัฐต่างๆและผู้ ดําเนินการอื4นๆ อาจเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตาม

พันธกรณีที4มีต่อผู้ คนในทะเล ผลที4ได้คืออาจมีการตีความกฎหมายระหว่างประเทศในลักษณะที4ยกระดับ

ผลประโยชน์ของรัฐเหนือสิทธิของผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน เพื4อปอ้งกนัไม่ให้บคุคลขอลี Dภยัในอาณาเขตของตน ในขณะที4

รัฐหลายรัฐได้ทําข้อตกลงเพื4อจดัตั Dงเขตการค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Region: SRR) ข้อตกลง

ต่างๆ นี Dใช้เพื4อกําหนดรัฐที4รับผิดชอบในการ ประสานงาน การค้นหาและช่วยเหลือในพื Dนที4ทางทะเล  แต่ไม่ได้

บงัคบัให้รัฐทําหน้าที4ประสานงานดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือ  

ดังนั Dน จึงเกิดความสับสนอย่างต่อเนื4องว่าใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ โยกย้ายถิ4นฐานในทะเล 

ระหวา่ง 

• รัฐที4รับผิดชอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือ (SRR)  

• รัฐที4มีความสามารถในการปฏิบติัการช่วยเหลือและ  

• รัฐเจ้าของธงที4อยูใ่กล้เรือที4สดุที4สามารถช่วยเหลือผู้ โยกย้ายถิ4นฐานได้  

หน้าที4ในการให้ความช่วยเหลือทางทะเลจะมีผลบงัคบัใช้ในทุกอาณาเขตทางทะเล สําหรับ 'บุคคลใดก็ตาม' ที4

พบว่าประสบภยัพิบติัในทะเล โดยไม่คํานึงถึงสญัชาติ สถานะทางกฎหมาย หรือเหตผุลที4ต้องอยู่ในทะเล แม้ว่า

ภาระผกูพนัจะมีการระบไุว้ชดัเจน แตก็่ก่อให้เกิดความท้าทายในทางปฏิบติั  

 

 

  

© Jo Aigner 
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3.1. หน้าที0ในการประสานงานและการให้ความร่วมมือ 
สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล ((ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 75-83 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) (อนุสัญญา SAR) 

กําหนดให้รัฐภาคีต้องจัดตั Dงเขตการค้นหาและช่วยเหลือ (SRR) ที4อยู่ใกล้กัน และศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ประสานงาน (Rescue Coordination Centres: RCC) “เพื4อให้แน่ใจว่าได้มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ที4ประสบ

ภัยในทะเล” RCC แต่ละแห่งมีหน้าที4ในการประสานงานช่วยเหลือเรือที4ประสบภัยพิบติั หรือบุคคลที4ตกอยู่ใน

อนัตรายจากการสญูหายในทะเลภายในเขตการค้นหาและช่วยเหลือ (SRR) นบัตั Dงแตมี่การนําอนสุญัญา SAR ไป

ใช้ โลกได้ถกูแบง่พื Dนที4รับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือออกเป็น 13 เขต โดยมีรูปร่างและขนาดของแตล่ะพื Dนที4

ขึ Dนอยู่กับความ หนาแน่น และรูปแบบของเรือ ทรัพยากร เครือข่ายการสื4อสาร และ “ตามข้อตกลงของภาคีที4

เกี4ยวข้อง”26  ด้วยเหตผุลนี D เขตการค้นหาและช่วยเหลือ (SRR) ของแตล่ะประเทศ อาจไมส่อดคล้องกบัอาณาเขต

ทางทะเลของรัฐชายฝั4ง อนสุญัญา SAR ยงักําหนดให้รัฐภาคีจดัตั Dงศนูย์ให้ความช่วยเหลือประสานงาน (RCC)  

นอกจากนี D ยงัมีการเพิ4มภาคผนวกที4ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วในกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ4มเติมของอนสุญัญา SAR 

ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) อนัมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพื4อชี Dแจงเกี4ยวกับการให้บริการของ

องค์กรและการประสานงานในการค้นหาและกู้ภยั ความร่วมมือที4จําเป็นระหว่างรัฐ ขั Dนตอนการปฏิบติังาน และ

ระบบการรายงานของเรือ27 กฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ4มเติมของอนสุญัญา SAR ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  ได้

เพิ4มยอ่หน้าใหมที่4เกี4ยวข้องกบัคําจํากดัความของ 'บคุคลที4ประสบภยั' (หมวดที4 2) การช่วยเหลือนายเรือเพื4อสง่ผู้ ที4

ได้รับการช่วยเหลือในทะเลไปยงัสถานที4ปลอดภยั (หมวดที4 3) และศนูย์ประสานงานช่วยเหลือเพื4อเริ4มกระบวนการ

ระบสุถานที4ที4เหมาะสมที4สดุในการสง่ผู้ประสบภยัในทะเลขึ Dนฝั4ง (หมวดที4 4)  

  

 
26 มาตรา 2.1.4, องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO), อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการค้นหาและชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล, 27 เมษายน 
2522, 1404 UNTS 
27 คูมื่อการค้นหาและชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที2ประสบภยัระหวา่งประเทศ (IAMSAR) มีรายละเอียดเพิ2มเติม   
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ภาระหน้าที$ในการจัดตั 3งศูนย์การค้นหาและช่วยเหลือ: อนุสัญญาว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัทางทะเลพ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979)  

บททีM 2: 2.1. การจดัเตรียมในการจดัหาและประสานงานบริการคน้หาและช่วยเหลือ  

2.1.1. รัฐภาคีต้องแน่ใจวา่มีการเตรียมการที4จําเป็นในการให้บริการค้นหาและช่วยเหลือที4เพียงพอสําหรับ

ผู้ ที4ประสบภัยทางทะเลรอบชายฝั4ง แนวความคิดเรื4องบุคคลที4ประสบภัยทางทะเลยังรวมถึงบุคคลที4

ต้องการความช่วยเหลือที4ลี Dภัยไปยังชายฝั4งในพื Dนที4ห่างไกลภายในบริเวณมหาสมุทร และไม่สามารถ

เข้าถึงศนูย์ช่วยเหลืออื4นใดนอกจากที4กําหนดไว้ในภาคผนวก 

2.1.10. รัฐภาคีจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลใดก็ตามที4ประสบภยัทาง

ทะเล การให้ความช่วยเหลือดงักลา่วจะกระทําโดยไมคํ่านงึถึงสญัชาติ สถานะของบคุคลหรือสถานการณ์

ที4พบบคุคลนั Dน  

บททีM 3: 3.1. ความร่วมมือระหว่างรฐั 

3.1.1. รัฐภาคีจะประสานงานกบัองค์กรต่าง ๆ ที4ทําการค้นหาและช่วยเหลือ และควรประสานการค้นหา

และช่วยเหลือกบัรัฐเพื4อนบ้านด้วย หากจําเป็น 

3.1.2. เว้นแต่รัฐที4เกี4ยวข้องจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื4น ภาคีควรอนุญาต ภายใต้กฎหมาย กฎ และ

ระเบียบของประเทศที4บังคับใช้ ให้เข้าไปในหรือเหนือทะเลอาณาเขตของตนทันทีหรืออาณาเขตของ

หน่วยกู้ภยัของภาคีอื4น ๆ เพื4อจดุประสงค์ในการค้นหาตําแหน่งที4มีผู้บาดเจ็บและเสียขีวิตทางทะเล และ

การช่วยเหลือผู้ รอดชีวิตจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตดงักล่าวเท่านั Dน ในกรณีดงักล่าว การดําเนินการ

ค้นหาและช่วยเหลือจะต้องประสานงานโดยศนูย์ประสานงานช่วยเหลือที4เหมาะสมของรัฐภาคีที4ได้รับ

อนญุาตให้เข้ามาช่วยเหลือหรือหน่วยงานอื4นตามที4รัฐภาคีกําหนดไว้ 

3.1.9. รัฐภาคีจะต้องประสานงานและร่วมมือกัน เพื4อให้แน่ใจว่านายเรือที4ให้ความช่วยเหลือและนํา

บุคคลที4ประสบภยัพิบติัในทะเลลงเรือ จะหลดุพ้นจากภาระผูกพนัของตน เพื4อให้นายเรือหลดุพ้นจาก

หน้าที4ในการให้ความช่วยเหลือโดยมีผลกระทบตอ่เส้นทางการเดินเรือที4กําหนดไว้ให้น้อยที4สดุ  อย่างไรก็

ตาม การหลดุพ้นจากหน้าที4ของนายเรือดงักลา่วต้องไม่สง่ผลให้เกิดอนัตรายต่อความปลอดภยัของชีวิต

ในทะเล รัฐภาคีที4รับผิดชอบในเขตการค้นหาและช่วยเหลือ โดยการให้ความช่วยเหลือดงักล่าวจะต้อง

แสดงความรับผิดชอบหลักในการสร้างความมั4นใจในการประสานงานและความร่วมมือกัน เพื4อนํา

ผู้ ประสบภัยขึ Dนจากเรือ และส่งไปยังสถานที4ปลอดภัย โดยคํานึงถึงสถานการณ์เป็นรายกรณี และ

ดําเนินการตามแนวทางที4จัดทําโดยองค์การระหว่างประเทศ ในกรณีดงักล่าว รัฐภาคีที4เกี4ยวข้องต้อง

จดัเตรียมเพื4อให้มีการนําผู้ประสบภยัขึ Dนจากเรือและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที4สดุเทา่ที4จะสามารถทําได้  
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ การพจิารณาว่ารัฐใดมีหน้าที$รับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ 

ปัญหาในการดําเนินการตามพนัธกรณีทางกฎหมายในการประสานงานด้านการช่วยเหลือเกิดขึ Dน เมื4อรัฐเข้ามามี

ส่วนรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ4งจะเพิ4มศกัยภาพในการปฏิบติังานของตน หรือเมื4อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ที4ท้าทายผลประโยชน์ด้านนโยบายของตน เช่น กรณีที4เกี4ยวข้องกบัผู้ ย้ายถิ4นฐานแบบไม่ปกติ และผู้

แสวงหาที4ลี Dภยั ความท้าทายยงัเกิดขึ Dนเมื4อรัฐไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือไมเ่ห็นด้วยกบัความรับผิดชอบของตน   

ในทางปฏิบัติ ศูนย์ประสานงานการกู้ ภัยทางทะเลที4รับรู้ถึงสถานการณ์ของภัยพิบัติเป็นรายแรกจะยังเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการประสานงานจนกว่าจะสามารถโอนความรับผิดชอบไปยงัศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเล

ของรัฐอื4นได้ หรือบคุคลที4เสี4ยงตอ่การสญูหายได้ไปถึงสถานที4ที4ปลอดภยั โดยไมคํ่านงึถึงเขตพื Dนที4ในการค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในพื Dนที4ที4เรือที4ประสบภยันั Dนตั Dงอยู ่

 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ เรือที$ประสบภยัพบัิตอิยู่ในน่านนํ 3าของรัฐอื$น 

ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลที4รับรู้ถึงสถานการณ์ภยัพิบติัในตอนแรกยงัคงรับผิดชอบในการประสานการ

ตอบสนอง แม้วา่เรือที4ประสบภยัจะอยูใ่นน่านนํ Dาของรัฐอื4น ในกรณีเช่นนี D แทนที4จะสั4งให้กองทพัเรือ หรือเรือของรัฐ

อื4นให้ความช่วยเหลือ ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลสามารถขอความช่วยเหลือ หรือเรียกเรือเอกชนเข้ามา

ช่วยเหลือได้ ซึ4งจะช่วยลดความเสี4ยงที4รัฐชายฝั4งจะตีความวา่เป็นการแทรกแซงอยา่งไมถ่กูต้องหรือมองวา่เป็นการ

บกุรุกอาณาเขตของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 18(2) ของ UNCLOS อธิบายว่าเพื4อให้เป็นการผ่านโดย

สจุริตนั Dน จะต้องเป็นการผ่านอย่างต่อเนื4องและรวดเร็ว แต่ก็สามารถ 'หยดุและทอดสมอ' ได้หากจําเป็น โดย เหตุ

สดุวิสยั หรือประสบภยัพิบติั หรือเพื4อวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลือบคุคล เรือหรือเครื4องบินที4ตกอยูใ่นอนัตรายหรือ

ประสบภยั เรือต่างชาติที4เข้ามาในน่านนํ Dาของรัฐอื4น เพื4อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการช่วยเหลือนั Dนไม่สามารถ

ยืนยนัได้วา่กําลงัใช้สิทธิvในการผา่นโดยสจุริต ตามมาตรา 19(2) ของ UNCLOS และอาจเสี4ยงตอ่การถกูดําเนินคดี

ทางอาญา28 อย่างไรก็ตาม ผู้ เชี4ยวชาญบางคนชี Dให้เห็นว่าสถานการณ์พิเศษในลกัษณะนี Dอาจขดัขวางการกระทํา

ผิดได้ เช่น ภายใต้ กฎหมายความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั Dนการประสานงานในเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัจงึเป็นเรื4องสําคญั โดยจะต้องรายงานสถานะการปฏิบติัการและการดําเนินการจนกวา่การดําเนินการ

ช่วยเหลือจะเสร็จสิ Dน  

 
  

 
28 ดเูพิ2มเติมที2: องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO), อนสุญัญาวา่ด้วยการค้นหาและชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล, 27 เมษายน 2522, 1404 UNTS.: 
3.1.3. เว้นแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอื2นระหวา่งรัฐที2เกี2ยวข้อง เจ้าหน้าที2ของภาคีที2ต้องการให้หน่วยกู้ภยัของตนเข้าไปใน หรือเหนือทะเลอาณาเขต หรืออาณา
เขตของภาคีอื2นเพียงเพื2อวตัถปุระสงค์ในการค้นหาตําแหน่งของการบาดเจ็บล้มตายทางทะเล และการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บล้มตายดงักลา่ว 
จะต้องสง่คําขอโดยให้รายละเอียดภารกิจทั �งหมดที2คาดการณ์ไว้ และความจําเป็นในภารกิจดงักลา่วไปยงัศนูย์ประสานงานกู้ภยัของภาคีอีกฝ่ายหนึ2งหรือไป
ยงัหน่วยงานอื2น ๆ ที2ได้รับมอบหมายจากภาคีนั �น 
3.1.4 เจ้าหน้าที2ผู้ มีอํานาจของภาคีจะต้อง: 1 รับทราบการร้องขอดงักลา่วทนัที; และ 2 ระบเุงื2อนไข (ถ้ามี) ภายใต้ภารกิจที2คาดการณ์ไว้ โดยเร็วที2สดุ  
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ เรือที$เกี$ยวข้องกับการค้นหาและการช่วยเหลือที$ไม่ใช่ของรัฐ 

ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเล (RCC) ไม่มีข้อผูกมดัใด ๆ ที4จะต้องส่งเรือของรัฐบาลเพื4อดําเนินการค้นหา

และช่วยเหลือ อาจใช้เรือของรัฐหรือเอกชนในการประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือได้ เรือเอกชนมีหน้าที4ตาม

มาตรา 98 ของ UNCLOS ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภยัพิบติั หากเป็นการตอบสนองที4 “สมเหตสุมผล” ที4

เรือเอกชนต้องทํา  ทั Dงนี Dรวมถึงการตอบสนองในเชิงบวกตอ่คําแนะนําใด ๆ จาก RCC คําแนะนําจาก RCC ไมมี่ข้อ

ผูกมัดใด ๆ ต่อนายเรือประจําเรือเอกชนที4ชักธงต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ผู้ เชี4ยวชาญ

กําหนด 'ความสมเหตุสมผล' ได้ ดงันั Dนนายเรือจึงได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธคําแนะนําในการให้เรือของตนเข้าไป

ช่วยเหลือได้ หากมีการบนัทึกไว้ในบนัทึกของเรือถึงสาเหตขุองการปฏิเสธ และแจ้งหน่วยค้นหาและช่วยเหลือให้

ทราบ29 ศาลอิตาลีตดัสินวา่นายเรือประจําเรือเอกชนสามารถหลีกเลี4ยงความรับผิดทางอาญาได้ หากละเลยคําสั4ง

ของศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลให้ช่วยผู้ ที4ได้รับการช่วยเหลือขึ Dนฝั4ง ในสภาวะที4เชื4อว่าตนไม่ปลอดภยั30 

นายเรือประจําเรือเอกชนจะไม่มีความผิดทางอาญาในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในอาณาเขตของศูนย์

ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลขึ Dนฝั4ง ศนูย์นี Dห้ามมิให้กระทําการดงักล่าวอย่างเด็ดขาด หากจําเป็นต้องทํา ต้อง

มั4นใจวา่เป็นไปเพื4อความปลอดภยัของผู้ ที4อยูบ่นเรือ นายเรือประจําเรือเอกชนมีข้อผกูมดัด้านสิทธิมนษุยชนกบัผู้ ที4

ได้รับการช่วยเหลือเสมือนหนึ4งเป็นเจ้าหน้าที4ของรัฐ แม้ว่าในการช่วยเหลือจะไม่ชดัเจนว่าเรือเอกชนเป็นตวัแทน

ของรัฐหรือไม ่ 

รัฐเจ้าของธงจะเป็นผู้ควบคมุเรือขององค์กรพฒันาเอกชน แม้ว่าอาจจะเป็นธงของรัฐชายฝั4ง หรือรัฐของเขตพื Dนที4

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที4มีความท้าทายทางการเมืองอย่างชัดเจน ในกรณีนั Dน เรือขององค์กรพัฒนา

เอกชนก็ไมไ่ด้มีสิทธิแตกตา่ง  หากแตมี่สิทธิและพนัธกรณีเช่นเดียวกบัเรือเอกชนอื4น ๆ 
 
  

 
29อนสุญัญาวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล บทที2 5 ระเบียบที2 33 วา่ด้วยสถานการณ์ภยัพิบติั: พนัธกรณีและขั �นตอน: “หากเรือที2ได้รับแจ้งการเตือน

ว่ามีภยัพิบติัไม่สามารถ หรืออยู่ในกรณีที2เป็นสถานการณ์พิเศษ ถือว่าไม่มีเหตผุลหรือไม่จําเป็นที2จะต้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือ นายเรือต้องบนัทึก

เหตผุลที2ไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้ ในสมดุบนัทกึ โดยคํานงึถึงข้อเสนอแนะขององค์กร เพื2อแจ้งบริการค้นหาและช่วยเหลือที2เหมาะสม

ตอ่ไป” 
30 ตวัอย่างเช่น เมื2อวนัที2 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาสงูสดุของอิตาลีตดัสินว่าการจบักมุกปัตนั Carola Rackete ที2เทียบท่าที2ท่าเรือลมัเปดซูาในซิซิลี
เพื2อนําผู้ โยกย้ายถิ2นฐานที2ได้รับการช่วยเหลือจํานวน 42 คนขึ �นฝั2งนั �นไม่สมควร ศาลยืนยนัว่ากปัตนั Rackete ได้ทําหน้าที2ในการช่วยชีวิตตามที2 UNCLOS 
กําหนดไว้ 
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แนวปฏบัิตทิี5ดีในการร่วมมือและประสานงาน   

• ปรับปรุงข้อตกลงระหวา่งหน่วยงานที4ทําหน้าที4ค้นหาและช่วยเหลือของประเทศอยา่งสมํ4าเสมอ 
• กําหนดเงื4อนไขการยกเว้นการกวาดล้างทางการทตูในอนสุญัญาทวิภาคี SAR เพื4อหลีกเลี4ยงการขอ

อนญุาตให้เครื4องบินหรือเรือของรัฐเข้าสูน่่านนํ Dาในการจดัการกบัเหตกุารณ์การค้นหาและช่วยเหลือ 
• จดัให้มีการประสานงานระดบัภมิูภาคและระดบัทวิภาคีในการแบง่ปันข้อมลู (รวมถึงระบบการสื4อสาร

ที4มีการจดัการทกุวนัตลอด 24 ชั4วโมง) เพื4อแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานและหลีกเลี4ยงข้อพิพาทและ
ความขดัแย้ง 

• จัดให้มีการจัดการและกลไกการแบ่งภาระทางการเงินและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เพื4อจัดสรร
ทรัพยากรและสิ4งอํานวยความสะดวกของรัฐที4สามเพื4อลดภาระของรัฐชายฝั4งที4รับผิดชอบเขตพื Dนที4
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัขนาดใหญ่ 

• จดัการกบัการค้ามนษุย์ในทะเล การลกัลอบขนคนเข้าเมือง และการโยกย้ายถิ4นฐานแบบผสมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างขีดความสามารถร่วมกัน และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะที4ส่งเสริม
ความสมัพนัธ์และการสร้างเครือข่ายระหวา่งรัฐ 

ที4มา: การใหค้วามคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561); การเรียนรู้ความปลอดภยัทาง

ทะเล (Safeseas, พ.ศ. 2561) 

 

 

3.2. หน้าที$ในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ 'ภยัพบัิต'ิ  

สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล (ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 84-92 

มาตรา 98 ของอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) กําหนดให้รัฐต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่
เรือที4ติดธงทกุลําต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภยัพิบติั อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่ได้ระบอุย่างชดัเจนว่าใครเป็นผู้ รับผิดชอบในการตดัสินใจว่าสถานการณ์ใดเป็นภยัพิบติั ในทางปฏิบติั 
กระบวนการประสานงานและการสื4อสารระหว่างภาคีที4เกี4ยวข้องรวมถึงนายเรือประจําเรือที4ประสบภยั  จะเป็นผู้
กําหนดองค์ประกอบของภยัพิบติั ตามแนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) การประเมินของนายเรือ
เป็นตวับ่งชี Dสําคญัในการกําหนดภยัคกุคามที4เกิดขึ Dนจริงและที4คาดการณ์ล่วงหน้าในทะเล31 แท้จริงแล้ว นายเรือ
ในฐานะบคุคลที4รับผิดชอบด้านความปลอดภยัและความมั4นคงของเรือและผู้ โดยสาร ก็มีหน้าที4รับผิดชอบในการ
พิจารณาว่าเมื4อใดที4จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพื4อความปลอดภัยและมั4นคง32 

แนวทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเกีMยวกบัการปฏิบติัต่อผูป้ระสบภยัในทะเล ยืนยนัว่าในบางกรณี ศนูย์
ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลอาจแนะนําให้ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลจดัให้มีการค้นหาและช่วยเหลือ
หรือบคุลากรอื4น ๆ เพื4อตรวจเยี4ยมเรือที4ให้ความช่วยเหลือ ประเมินสถานการณ์บนเรือ ช่วยในการตอบสนองความ
ต้องการบนเรือ หรือเพื4ออํานวยความสะดวกและคุ้มครองในการขึ Dนฝั4งของผู้ ที4ได้รับการช่วยเหลือ33 

 
31 แนวทางองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศเกีAยวกบัการปฏิบติัตอ่ผู้ประสบภยัในทะเล (MSC 78/26/Add.2) [5.1.2], [5.1.5]-[5.1.6]) 
32 ข้อบงัคบัของอนสุญัญาวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเล (SOLAS) 34-1 
33 แนวทางองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศเกีAยวกบัการปฏิบติัตอ่ผู้ประสบภยัในทะเล (MSC 78/26/Add.2) [6.11]) 
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ตารางที5 4: ระยะฉุกเฉินที5กําหนดไว้ในอนุสัญญา SAR 

ระยะฉุกเฉิน  
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.10. 
 

ความหมายทั4วไป แล้วแตก่รณี ระยะที4ไมแ่น่นอน ระยะการแจ้งเตือน 
หรือระยะที4ประสบภยั 

ระยะที$มีความไม่แน่นอน 
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.11. 

สถานการณ์ที4ไมมี่ความไมแ่น่นอนเกี4ยวกบัความปลอดภยัของบคุคล 
เรือ หรือยานพาหนะ 
 

ระยะการแจ้งเตือน 
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.12. 

สถานการณ์ที4มีความหวาดหวั4นตอ่ความปลอดภยัของบคุคล เรือ หรือ
ยานพาหนะอื4นๆ 
 

ระยะภยัพบัิต ิ
ภาคผนวก บทที4 1, 1.3.13. 

สถานการณ์ที4เห็นได้ชดัเจนเป็นไปตามเหตแุละผลวา่ บคุคล เรือ หรือ
ยานพาหนะอื4นๆ ถกูคกุคามจากภยนัตรายที4ใกล้มาถึง และอาจถงึแก่
ความตาย และต้องการความช่วยเหลือโดยทนัที 

 

กฎหมายของสหภาพยุโรปยังเสนอข้อแนะนําเกี4ยวกับปัจจัยที4เกี4ยวข้องในการพิจารณาสถานการณ์ภัยพิบัติ 

ระเบียบการแบ่งขอบเขตทางทะเลของสหภาพยโุรป ระบวุา่การขอความช่วยเหลือไมใ่ช่ปัจจยัเดียวในการพิจารณา

ภยัพิบติั แตอ่าจมีปัจจยัอื4นๆ เข้ามาเกี4ยวข้องด้วย ได้แก่ 

• ความพร้อมในการเดินทางของเรือ และโอกาสในการไปถงึจดุหมายปลายทาง  
• จํานวนคนบนเรือตามประเภท และสภาพของเรือ  
• ความพร้อมของเครื4องมือและอปุกรณ์ที4จําเป็น เช่น เชื Dอเพลิง นํ Dา และอาหาร เพื4อไปถึงฝั4ง  
• การปรากฏตวัของลกูเรือที4มีคณุสมบติัครบและผู้บงัคบับญัชาเรือ  
• ความพร้อมใช้งานและความสามารถของอปุกรณ์ความปลอดภยั ระบบนําทางและการสื4อสาร  
• มีบคุคลที4ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อยา่งเร่งดว่นบนเรือ มีผู้ เสียชีวิตบนเรือ 
• ในเรือมีสตรีมีครรภ์หรือเด็ก สภาพอากาศและสภาพทะเล รวมถึงการพยากรณ์ทางอากาศและทาง

ทะเล34 

  

 
34 ดู: ระเบียบ (EU) 656/2014 เกี2ยวกับการเฝ้าระวงัชายแดนทะเลภายนอกในบริบทของความร่วมมือในการปฏิบติังานที2ประสานงานโดย FRONTEX 
(ระเบียบการแบง่ขอบเขตทางทะเลของสหภาพยโุรป) [2014] OJ L 189, มาตรา 9(2)(f) 
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ความท้าทายในทางปฏิบัติ: รัฐที$ รับผิดชอบเขตพื 3นที$ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ตอบสนองต่อ

สถานการณ์ภยัพบัิตทิี$เกิดขึ 3น 

ในขณะที4รัฐที4เลือกที4จะไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ภยัพิบติัในเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัของตน 

แต่รัฐยงัคงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการดําเนินการร่วมกับรัฐผู้ประสานงาน ดูเหมือนว่าจะมีตวัเลือกทาง

กฎหมายที4ทําให้รัฐไม่ตอบสนองความรับผิดชอบ35 ในกรณีที4ไม่มีเงื4อนไขความรับผิดในตราสารระหว่างประเทศ 

สามารถขอการเยียวยาจากศาลในรัฐที4ไม่ตอบสนองได้ หรือ อาจดําเนินการเพื4อจํากัดเขตพื Dนที4ค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัของรัฐที4ไมต่อบสนอง หากไมมี่การตอบสนองปรากฏขึ Dน36   

 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ การช่วยเหลือเรือประสบภยัที$นายเรือปฏเิสธ 

นายเรือมีหน้าที4รับผิดชอบอย่างเต็มที4ในเรือลํานั Dน และหากนายเรือปฏิเสธไม่รับรู้เกี4ยวกบัสถานการณ์ภยัพิบติับน

เรือแล้ว จะไม่สามารถบังคับให้ช่วยเหลือเรือหรือผู้ โดยสารบนเรือได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย

ภายในประเทศอาจบญัญัติไว้ชดัเจนว่านายเรือต้องดําเนินการเมื4อไรและอย่างไร ในความเป็นจริงอาจก่อให้เกิด

ความท้าทายในการให้ความคุ้มครองผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล เช่น เมื4อนายเรือเป็นผู้ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4น

ฐาน หรือกําลงัทําร้ายแรงงานบนเรือในทะเล โปรดสงัเกตวา่บคุคลที4ได้รับการพิจารณาวา่เป็น 'นายเรือ' ประจําเรือ

ไมไ่ด้มีคณุสมบติัขั Dนตํ4าหรือการรับรองในการเป็นนายเรือเลย  

ในกรณีที4ข้อเสนอการช่วยเหลือถกูปฏิเสธจากนายเรือของเรือที4ติดธง เรือของรัฐบาลที4ช่วยเหลืออาจใช้สิทธิvในการ

ตรวจเยี4ยมเพื4อตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนของรัฐเจ้าของธง   ในช่วงเวลาดงักลา่วอาจประเมินสถานการณ์ภยั

พิบติัที4อาจเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ดีขึ Dนด้วย  หากเรือที4เข้าตรวจมั4นใจวา่ในการประเมินเรือหรือผู้ โดยสารในเรือนั Dน

ตกอยู่ในอนัตรายจากการสญูหาย หรือระบกุารกระทํา หรือกิจกรรมทางอาญาหรือปัญหาอื4น ๆ บนเรือ เรือที4เข้า

ตรวจจะต้องร้องขอ และได้รับอนญุาตจากรัฐเจ้าของธงก่อนในการดําเนินการเพิ4มเติมเพื4อช่วยเหลือชีวิต อยา่งไรก็

ตาม ตามพิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน รัฐจะต้องไมใ่ช้มาตรการเพิ4มเติมหากไมไ่ด้รับ

อนญุาตจากรัฐเจ้าของธง "ยกเว้นตามความจําเป็นในการบรรเทาอนัตรายที4ใกล้จะเกิดขึ Dนต่อชีวิตของบคุคลหรือ

บคุคลที4เป็นผลมาจากข้อตกลงทวิภาคีหรือพหภุาคีที4เกี4ยวข้อง ”37 

 

  

 
35 รัฐที2ไมต่อบสนองอาจถกูเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน ในกรณีละเมิดพนัธกรณีระหวา่งประเทศ แม้วา่จะเป็นเรื2องยากและไมน่่าเป็นไปได้ 
36 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อนสุญัญาว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล 27 เมษายน พ.ศ. 2522 1404 UNTS.: 2.1.4 
“พื �นที2ค้นหาและชว่ยเหลือแตล่ะเขตจะถกูจดัตั �งขึ �นจากข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งภาคีที2เกี2ยวข้อง โดยเลขาธิการจะได้รับแจ้งข้อตกลงร่วมกนัดงักลา่ว” 
37 พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ2นฐาน มาตรา 8(5) 
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ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ ผู้ที$ได้รับการช่วยชีวติจาํเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง  

เป็นที4ทราบกนัดีว่าผู้ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทําให้ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานตกอยู่ในสถานการณ์บงัคบัเพื4อขอความ

ช่วยเหลือ ดังนั Dนจึงใช้ประโยชน์จากพันธกรณีทางกฎหมายในการช่วยเหลือของรัฐเพื4อไม่ให้ถูกส่งคืนกลับสู่

ภมิูลําเนา หรือบคุคลที4ถกู ผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย ซึ4งมีความเสี4ยงที4จะถกูทรมานหรือถกูกดขี4ข่มเหงในรูปแบบ

อื4นเมื4อถกูสง่ตวักลบั ไมว่า่รัฐจะกําหนดให้ปฏิบติัการเป็น 'การช่วยเหลือ' หรือ 'การสกดักั Dน' ในทะเลหลวง หลกัการ

ชี Dแนะก็คือ 'การควบคมุที4มีประสิทธิผล' หากมีการควบคมุที4มีประสิทธิผล พนัธกรณีของรัฐที4ช่วยเหลือ/สกดักั Dนที4มี

ตอ่ผู้ โดยสารและลกูเรือยงัคงเหมือนเดิม และสทิธิของผู้ โดยสารและลกูเรือจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง  

ในทางปฏิบติั หมายความว่ารัฐที4ให้ความช่วยเหลือจะฝ่าฝืนพนัธกรณีของตน หากเป็นการลากหรือขนส่งลกูเรือ

หรือผู้ โดยสารของเรืออีกลําไปยงัรัฐที4บุคคลที4ได้รับการช่วยชีวิตและลงจากเรือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั Dนพื Dนฐาน

รวมถึงการคุ้มครองจากการทรมาน  ซึ4งถือเป็นการปฏิบติัที4ไร้มนุษยธรรมและเสื4อมเสียจากการถูก ผลกัดนัไป

เผชิญอนัตราย หากมีผู้แสวงหาที4ลี Dภยัอยู่บนเรือ จะต้องมีการประเมินความน่าเชื4อถือ และการทํางานของระบบลี D

ภยัของรัฐที4สามก่อนที4จะให้ขึ Dนฝั4ง นายเรือประจําเรือกู้ภยัยงัมีภาระหน้าที4เชิงบวกในการพิจารณาว่าผู้ โดยสารที4

ได้รับการช่วยเหลือรายใดกลวัการเดินทางกลบัสูภ่มิูลําเนาของตนก่อนที4จะกําหนดสถานที4นําตวัขึ Dนฝั4ง 
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4. การนําขึ Iนฝั0 ง   

สาํหรับข้อมูลเพิ$มเตมิ: 
Ø ด ูการใหค้วามคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิMนฐานทางทะเล ((ไอโอเอ็ม, พ.ศ. 2561) หน้า 93-101 

การดําเนินการช่วยเหลือจะไม่สิ Dนสดุจนกว่าผู้ ที4ได้รับการช่วยชีวิตจะถกูสง่ไปยงั สถานที$ปลอดภัย ตามแนวทาง

ของ IMO อธิบายวา่เป็นสถานที4ที4ผู้ ได้รับการช่วยชีวิตจะไม่ถกูคกุคามอีกตอ่ไป พร้อมกบัสามารถตอบสนองความ

ต้องการขั Dนพื Dนฐานของมนุษย์ (อาหาร ที4พกัพิง ความต้องการทางการแพทย์) และพาไปยงัจุดหมายปลายทาง

ถดัไปหรือสดุท้ายได้38  

ในปีพ.ศ. 2555 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้มีการตดัสินคดี  Hirsi Jamaa and Others v Italy (คําร้องหมายเลข 

27765/09) ตามหลักการที4ว่าสถานที4ปลอดภัยไม่สามารถรวมรัฐที4ไม่ได้เป็นภาคีของตราสารหลักด้านสิทธิ

มนษุยชนระหวา่งประเทศได้ รวมทั Dงอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ ลี Dภยั พ.ศ. 2494 (ค.ศ.1951) และไมอ่าจรวมถึงสถานที4ที4มี

แนวโน้มในการปฏิบัติต่อมนุษย์แบบไร้มนุษยธรรมหรือมีสภาพที4ยํ4าแย่ไม่ได้มาตรฐานตามสิทธิมนุษยชนขั Dน

พื Dนฐาน เรือไม่ควรถือว่าเป็นสถานที4ปลอดภยัสําหรับวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการเรียกร้องขอลี Dภยั เนื4องจากไม่

สามารถตดัสินการเรียกร้องลี Dภยัอย่างเป็นธรรมในสภาพแวดล้อมดงักล่าวได้ รวมถึงการอนญุาตให้อทุธรณ์การ

ตดัสินใจในกรณีที4การเรียกร้องถกูปฏิเสธ ซึ4งไมไ่ด้ตดัความเป็นไปได้ในการกําหนดสถานะผู้ ลี Dภยัที4อาจเกิดขึ Dนในรัฐ

ที4สาม หรือภายในสถานที4ปลอดภยั (เช่น ค่ายผู้ ลี Dภยั) ในประเทศที4ไม่ปลอดภยั และไม่ได้กีดกนัความเป็นไปได้ที4

เรืออาจจะเป็นสถานที4ปลอดภยัก่อนที4จะนําผู้ ลี Dภยัขึ Dนจากเรือ39 

ไม่มีพนัธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศที4จะอนญุาตให้ขึ Dนฝั4งได้ ในทางปฏิบติั ภาระผกูพนัดงักล่าวจะไม่จงูใจ

ให้รัฐดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือ และจะทําให้ระบอบการช่วยเหลือเสี4ยงตอ่ความผิด ดงันั Dนจงึจําเป็นต้องแยก

หน้าที4การช่วยเหลือออกจากพันธกรณีในการลงจากเรือ เพื4อไม่ให้มีการกีดกันการให้ความช่วยเหลือขึ Dน ใน

ขณะเดียวกัน อาจมีการเชื4อมโยงพันธกรณีของ UNCLOS และ IMO เพื4อเป็นแนวทาง กล่าวอีกนัยหนึ4ง การ

พิจารณากฎหมายทางทะเลและการควบคมุชายแดนจะต้องแยกจากกนัอยา่งชดัเจน  

 
  

 
38 แนวทางองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศเกี2ยวกบัการปฏิบติัตอ่ผู้ประสบภยัในทะเล (พ.ศ. 2557) แนวทาง 6.12, 6.13 และ 6.14.  
39 แนวทาง IMO วา่ด้วยการปฏิบติัตอ่ผู้ ที2ได้รับการชว่ยเหลือในทะเล (MSC 78/26/Add.2), 6.14: “ สถานที2ปลอดภยัอาจอยูบ่นบก หรืออาจอยูใ่นหน่วยกู้ภยั
หรือบนเรือหรือสิ2งอํานวยความสะดวกอื2น ๆ ที2เหมาะสมในทะเลที2สามารถเป็นสถานที2ปลอดภยัจนกว่าผู้ รอดชีวิตจะลงจากเรือไปยงัจุดหมายปลายทาง
ตอ่ไป”  
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กล่อง: กรณีศึกษาเกี$ยวกับการสร้างสมดุลให้กับสิทธิอธิปไตยของรัฐพร้อมกับหน้าที$ในการให้ความ

ช่วยเหลือ  

กัปตัน Carola Rackete ชาวเยอรมันถูกตั Dงข้อหาว่าฝ่าฝืนประมวลกฎหมายทหารเรือของอิตาลีและประมวล

กฎหมายอาญาของอิตาลี ที4เกี4ยวข้องกบักิจกรรมของเธอขณะเทียบท่าที4ท่าเรือลมัเปดซูาของอิตาลี เพื4อขนย้ายผู้

โยกย้ายถิ4นฐานที4ได้รับการช่วยเหลือ ซึ4งเป็นการขดัคําสั4งทางการของเจ้าหน้าที4ชายแดนของอิตาลี ในตวัอยา่งแรก 

ศาลอากริเจนโตเน้นวา่ “หลกัการของเสรีภาพของรัฐในการควบคมุกระแสการเข้าสูดิ่นแดนของตน (การแสดงออก

ถึงอํานาจอธิปไตย)” ควรสอดคล้องกับ “ข้อจํากัดที4เกิดจากกฎหมายจารีตประเพณีและจากข้อจํากัดที4 รัฐ

ดําเนินการโดยปฏิบติัตามสนธิสญัญาระหว่างประเทศ” ซึ4งได้แก่ “หน้าที4ให้ความช่วยเหลือแก่เรือที4มีปัญหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และภาระหน้าที4 ในส่วนของหน่วยงานของรัฐในการให้การปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือชาวตา่งชาติที4ได้เข้ามาในอาณาเขตของรัฐ ถึงแม้จะเข้ามาอย่างไม่ปกติก็ตาม”40 เมื4อวนัที4 17 มกราคม 

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ศาลฎีกาสงูสดุของอิตาลี ตดัสินให้กปัตนั Rackete พ้นผิดในทกุข้อกลา่วหา โดยพิจารณา

วินิจฉยัวา่เธอได้ทําหน้าที4ในการช่วยชีวิตตามมาตรา 98 ของ UNCLOS  ตลอดจนอนสุญัญา SOLAS และ SAR  
 
 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ ท่าเรือปลอดภยัที$ใกล้ที$สุดที$ไม่ยอมให้ขึ 3นฝั$ ง 

ความรับผิดชอบเบื Dองต้นเพื4อให้มั4นใจว่าผู้ประสบภยัจะได้ขึ Dนฝั4งและถูกส่งไปยงัสถานที4ปลอดภยั  โดยรัฐจะทํา

หน้าที4รับผิดชอบในการประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือ  

การแก้ไขเพิ4มเติมทั Dงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International 

Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล (International Convention on Maritime Search and Rescue: SAR) เน้นยํ Dาถึง

ความจําเป็นที4รัฐต้องร่วมมือในการช่วยเหลือเรือเอกชนที4มีผู้ รอดชีวิต แต่ในทางปฏิบติัก็มีกรณีเรือที4ไม่มีสญัชาติ

ถกูปฏิเสธไมใ่ห้ขึ Dนฝั4ง หมายความวา่มีการขดัขวางเรือไมใ่ห้บรรทกุผู้ประสบภยั   

รัฐที4ได้กู้ภยัเรือที4ประสบภยัโดยไม่คํานึงถึงเขตอํานาจทางทะเล จะมีข้อผกูมดัในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 

เช่น อาหาร นํ Dา เชื Dอเพลิง ฯลฯ จนถึงจดุที4ผู้ประสบภยัไมมี่ความเสี4ยงอีกตอ่ไป กฎหมายระหวา่งประเทศกําหนดวา่

รัฐเจ้าของศนูย์ประสานงานการกู้ภยั (Rescue Co-ordination Center: RCC) จะต้องประสานงานการกู้ภยัให้มี

การดําเนินงานอย่างต่อเนื4องจนกว่าผู้ประสบภัยจะได้ "สถานที4ปลอดภัย" แต่การประสานงานด้านกู้ภัยไม่ได้

ก่อให้เกิดข้อผูกมัดกับรัฐที4ให้ความช่วยเหลือในการยินยอมให้ขึ Dนฝั4งในอาณาเขตของตน เว้นแต่ว่ารัฐนั Dนได้

ดําเนินการโดยใช้หลกั "การควบคมุที4มีประสิทธิผล" เหนือเรือที4กําลงัประสบภยัหรือผู้ โดยสาร อย่างไรก็ตาม หาก

เรือยามฝั4งของรัฐประสานงานได้โยกย้ายผู้ โยกย้ายถิ4นฐานมาอยู่บนเรือยามฝั4งนั Dน แทนที4จะจดัแค่หาอาหารหรือ

เชื Dอเพลิงให้ผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน กฎหมายระหว่างประเทศจะถือว่าบคุคลนั Dนอยู่ภายใต้การควบคมุของรัฐนั Dน ทําให้

เกิดข้อผกูมดัด้านสิทธิมนษุยชนอนัมีข้อห้ามเรื4องความลา่ช้าที4ไม่จําเป็นในการสง่ผู้ประสบภยัไปยงัท่าเรือ  ในการ

 
40 บทสรุปฐานข้อมลูกฎหมายที2ได้จากคําพิพากษาบรรทดัฐานของ UNODC คําตดัสนิของศาลอากริเจนโตเมื2อวนัที2 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562; ศาลสงูสดุของ
อิตาลีปฏิเสธข้อกลา่วหาตอ่เรือกู้ภยั Maritime Executive 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงัที2พบใน: https://www.maritime-executive.com/article/sea-rescue-
captain-cleared-of-charges-for-unauthorized-port-entry 
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พยายามที4จะแก้ไขปัญหาการขึ Dนฝั4ง บางรัฐได้โต้แย้งว่าการขึ Dนฝั4งควรเกิดขึ Dน ณ ท่าเรือที4ใกล้ที4สดุที4มีอยู่ ในขณะที4

บางรัฐได้โต้แย้งให้มีการไปเทียบท่า ณ ท่าเรือถดัไป  การตดัสินใจว่าจะให้ผู้ประสบภยัทางทะเลขึ Dนฝั4ง ณ จดุใด 

จําเป็นต้องพิจารณาความสมดลุระหว่างสิทธิอธิปไตยของรัฐ เพื4อกําหนดว่าจะอนญุาตให้ใครเข้ามาในเขตแดน

ของตน ตลอดจนพิจารณาถึงหน้าที4และข้อผกูมดัตอ่ผู้ประสบภยัเฉพาะราย 

 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ การกู้ภยัในทะเลที$จาํเป็นต้องนําผู้ประสบภยัขึ 3นฝั$ ง   

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ โยกย้ายถิ4นฐานในทะเลนั Dนอยู่ภายใต้เงื4อนไขทางการเมือง ไม่ได้พิจารณาช่วยเหลือตาม

ฐานะความรํ4ารวยของผู้ โดยสารเรือที4ประสบภยันั Dน รัฐอาจกังวลถึงผลกระทบที4ตามมา หากกู้ภยัเรือที4บรรทุกผู้

แสวงหาที4ลี Dภยั ตวัอย่างเช่น รัฐจะถกูบงัคบัให้ยินยอมอนญุาตให้ขึ Dนฝั4งในอาณาเขตของตนโดยพฤติการณ์   ด้วย

เหตนีุ Dรัฐจึงจําเป็นต้องจดัการกบัการร้องขอลี Dภยัของผู้แสวงหาที4ลี Dภยั ซึ4งอาจเป็นระยะเวลาที4ยืดเยื Dอ และจะต้อง

พิจารณาถึงงบประมาณทางการเงินจํานวนมากหรืออาจเป็นปฏิปักษ์ตอ่ประชากรในท้องถิ4น โดยเฉพาะอยา่งยิ4งใน

บริบทของเรือลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานหรือผู้แสวงหาที4ลี Dภยัแบบไมป่กติ อนัเป็นความท้าทายอยา่งตอ่เนื4อง 

ในกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีข้อผกูมดัใดๆ กบัเรือกู้ภยัในการนําส่งผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4ได้รับการช่วยเหลือใน

ทะเลขึ Dนฝั4งบนอาณาเขตของรัฐเจ้าของธง หลงัจากได้รับความปลอดภยัในชีวิตแล้ว รัฐชายฝั4งอาจพิจารณาการ

ร้องขอความช่วยเหลือจากเรือที4ประสบภยั โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง สิทธิที4ได้รับการช่วยเหลือจาก

สถานการณ์ภยัพิบติัทางทะเลนั Dนไมไ่ด้สร้างข้อผกูมดัใดๆ ให้กบัรัฐเพื4อรับผิดชอบในการอนญุาตให้เข้ามายงัทา่เรือ

เฉพาะหรือน่านนํ Dาเฉพาะ  

 

ความท้าทายในทางปฏบัิต:ิ รัฐเจ้าของธงประจาํเรือที$ประสบภยัไม่ตอบรับการช่วยเหลือ 

หากนายเรือประจําเรือกู้ภยัเห็นว่าจําเป็นต้องช่วยชีวิตหรือจําเป็นต้องอยู่บนเรือต่อไป และมีเวลาไม่พอที4จะขอ

อนญุาตจากรัฐเจ้าของธง หรือรัฐเจ้าของธงไมติ่ดตอ่กลบัในการพยายามติดตอ่สื4อสาร การกระทําใด ๆ ที4ทําไปโดย

ไม่ได้รับอนุญาตนั Dนถือเป็นการละเมิดหลกัเขตอํานาจแห่งรัฐเจ้าของธงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ

กระทําได้กระทําในทะเลหลวงเพื4อช่วยชีวิตคนที4ต้องการความช่วยเหลือ หรือแม้แต่กระทําเพื4อป้องกันการล่วง

ละเมิดเด็ก หรือเพื4อปอ้งกนัการเกิดการฆาตกรรมในสถานที4นั Dน   ความจริงแล้ว หากต้องสงสยัว่ามีการขนสง่ทาส

ในทะเลหลวง โดยปกติแล้วเรือกู้ภยัสามารถใช้สิทธิขึ Dนตรวจเรือได้ แต่ขณะนี Dกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนญุาต

ให้กระทําการใดๆ หากไมไ่ด้รับอนญุาตจากรัฐเจ้าของธงก่อน 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่หลกัการเรื4องเขตอํานาจรัฐเจ้าของธงเป็นหลกัสําคญัตามกฎหมายทะเล แตน่ายเรือที4ตกอยูใ่น

สถานการณ์เช่นนี Dอาจต้องชั4งนํ Dาหนกัระหวา่งสิ4งที4เผชิญกบัหลกัการการให้ความสําคญักบัชีวิตและกระทําตามนั Dน

เพื4อให้เกิดการช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี D หากรัฐเจ้าของธงโต้แย้งวา่ไมค่วรดําเนินการช่วยเหลือหากไมไ่ด้รับอนญุาต

ก่อนนั Dน ประเด็น 'ภยัพิบติัในทะเล' อาจเรียกได้วา่เป็นการแทรกแซงเขตอํานาจพิเศษของรัฐเจ้าของธง  
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5. บทสรุป 
 

กฎหมายระหว่างประเทศเกี4ยวกบัทะเลมีช่องว่างที4สําคญัในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล 

การปล่อยให้รัฐอยู่ในฐานะที4จะกํากบัควบคมุเองในการปฏิบติัตามความรับผิดชอบต่อผู้ ที4อยู่ในเขตอํานาจทาง

ทะเลของตน รัฐได้พิสจูน์ให้เห็นวา่ไม่เต็มใจที4จะขยายการบงัคบัใช้อํานาจของรัฐเพื4อคุ้มครองผู้คนในทะเล ในทาง

ตรงกนัข้ามซึ4งเป็นเรื4องจริงที4รัฐไม่ค่อยดําเนินการใด ๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื4อคุ้มครองผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4

ชีวิตตกอยู่ในอนัตราย แต่กลบัสํารวจความสามารถของกฎหมายที4จะตีความและนําไปใช้ในลกัษณะที4หลีกเลี4ยง

ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ4ง รัฐเจ้าของธงจะใช้ระบบติดธงประจําเรือเพื4อสร้างรายได้ มากกว่าที4จะเป็น

โอกาสในการให้ความคุ้มครองผู้ ที4ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี Dยงัเห็นได้ชดัเจนวา่การดําเนินการของรัฐเพื4อ

หลีกเลี4ยงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ที4ได้รับการช่วยเหลือในทะเล  

สิ4งสําคญัในการตีความและการใช้กฎหมายระหว่างประเทศในบริบททางทะเลคือการให้ความสําคญักบัชีวิตใน

ทะเลเป็นอันดับแรก41 กฎหมายทะเลเกิดขึ Dนจากประเพณีการเดินเรือที4มีมาช้านาน ตลอดวิวัฒนาการของ

กฎหมายนั Dน ความปลอดภยัของชีวิตในทะเลยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการตีความและประยกุต์ใช้กฎหมาย ความท้า

ทายที4มีต่อหลกัการนั Dนซบัซ้อนมากขึ Dนในด้านภมิูทศัน์ปัจจบุนัในการเดินเรือทางทะเล การมีส่วนร่วมของอาชญา

กรข้ามชาติที4อํานวยความสะดวก ตลอดจนเส้นทางและความหลากหลายของเส้นทางและวิธีการที4ใช้ อย่างไรก็

ตามแท้จริงแล้ว ตามที4กล่าวมานั Dนไม่ใช่ความท้าทายจากการใช้กฎหมายทั Dงหมด ในทางปฏิบติัการจูงใจทาง

การเมืองและการเงินนั Dนมีส่วนเกี4ยวข้องด้วย กฎหมายระหว่างประเทศบางฉบับพฒันาขึ Dนในช่วงเวลาที4ผู้ ร่าง

กฎหมายไมไ่ด้คาดการณ์ลว่งหน้าวา่จะเกิดการเคลื4อนไหวของมวลชนในทะเลซึ4งอาจอยูใ่นมือของอาชญากรที4อาจ

ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื4อนย้ายของผู้คนเหลา่นั Dน และดําเนินการตามขั Dนตอนเพื4อแสวงหาผลประโยชน์จาก

ข้อผกูมดัที4กําหนดไว้ในรัฐแหง่นั Dน  

แต่ความท้าทายนี Dไม่ได้ลดทอนการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของชีวิตในทะเลซึ4งใช้เป็นหลักในการ

พิจารณาความสําคัญพื Dนฐานของการสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

มนษุยธรรม กฎหมายผู้ ลี Dภยั กฎหมายอาญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายจารีตประเพณีควบคูไ่ปกบักฎหมายทาง

ทะเล ยังคงมีอยู่ โดยหวังว่ารัฐภาคีจะฉวยโอกาสมากขึ Dนเรื4อย ๆ ในการใช้ประโยชน์จากกรอบการทํางานนี D  

ตลอดจนบรรทดัฐานและมาตรฐานที4สนบัสนนุกรอบนี D เพื4อบรรลพุนัธกรณีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4น

ฐานทางทะเล   

 
41 ดทีู2: สมชัชาสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 217 A (3) (หวัข้อที2 3); และสมชัชาแห่งสหประชาชาติ กติกา

ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2509 สนธิสญัญาสหประชาชาติ เลม่ที2 999 (หวัข้อที2 6) 
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ส่วนที' 2 
 

สถานการณ์ที5อาจเกดิขึ ;นในการปฏบัิตงิาน 
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ส่วนที3 2 สถานการณ์ที3อาจเกดิขึ Cนในการปฏบัิตงิาน 
 

ส่วนที0 1 สถานการณ์เชงิอภปิราย  

การสกัดกั Iนเรือ / คาํสั0งห้าม 
สถานการณ์ 1เอ (15 นาท)ี 
 

เรือบรรทุกกลุ่มคนที$อาจเป็นผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกตแิละผู้แสวงหาที$ลี 3ภยักาํลังแล่นผ่านน่านนํ 3า
เวนูเวียไปยังยูโทเปีย  

 

• สถานการณ์นี Dถือเป็นการผา่นโดยสจุริตหรือเป็นผลเสียตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือความมั4นคงของเวนเูปีย 

(มาตรา 19, อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล) หรือไม ่เพราะเหตใุด  

• หากสถาการณ์นี Dเกิดขึ Dนในเขตต่อเนื4องกัน เวนูเปียจะใช้มาตรการใดระหว่าง อนุสญัญาสหประชาติว่า

ด้วยกฎหมายทะเล (มาตรา 27) และ พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน (มาตรา 

8)   
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สถานการณ์ 1บ ี(15 นาท)ี 
 

เรือลํานี 3ซึ$งมีผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกติและอาจเป็นผู้แสวงหาที$ลี 3ภัยเดินทางเข้าสู่เขตต่อเนื$องของยู

โทเปีย 

 

• สถานการณ์ไหนที4จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองของยูโทเปีย (ตามมาตรา 33 ของ

อนสุญัญาสหประชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล) จะอ้างวา่การขอลี Dภยัเป็นการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองได้

หรือไม ่

• ยโูทเปียกระทําการใดได้บ้างเพื4อ 'ดําเนินการควบคมุตามความจําเป็น' เพื4อปอ้งกนัการละเมิดกฎหมายคน

เข้าเมือง และกระทําการใดไมไ่ด้บ้าง (เช่น ผลกัดนักลบัประเทศต้นทาง / ลากกลบัทะเลหลวง)  
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สถานการณ์ 2เอ (15 นาท)ี 
 

ยูโทเปียรับทราบเรื$องเรือธงทรานส์เอเวียนในทะเลหลวงซึ$งใช้ในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ$นฐานไปยังยู

โทเปีย ตาม 'กฎหมายมหาสมุทร' ของยูโทเปียได้กาํหนดเรื$องการขยายการบังคับใช้ขอบเขตอาํนาจศาล

ในทะเลไปยังทะเลหลวง  

 

• กฎหมายมหาสมทุรนี D มีพื Dนฐาน/ความชอบธรรม อะไร (ถ้ามี) ในกฎหมายระหวา่งประเทศ   

• กฎหมายระหวา่งประเทศใดบ้างที4กําหนดสิ4งที4ยโูทเปียทําได้และทําไมไ่ด้ในการโต้ตอบ 

• หลักการของการใช้กําลัง (Use of Force) และ / หรือกฎการปะทะ (Rules of Engagement) มีความ

เกี4ยวข้องอยา่งไรในการพิจารณาวา่ยโูทเปียทําอะไรได้และทําอะไรไมไ่ด้ 
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สถานการณ์ 2บ ี(15 นาท)ี 
 

เรือทรานส์เอเวียแจ้งกับยูโทเปียว่าได้ยกเลิกการตดิธงเรือที$เป็นสัญลักษณ์การลักลอบนําเข้าผู้โยกย้าย
ถิ$นฐานแล้ว 

 

• ยโูทเปียสามารถดําเนินการใดได้บ้างตามมาตรา 110 ของอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล 

และจะต้องดําเนินการอยา่งไร (ถ้ามี) 

• ตามหลกัการของพิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน ยโูทเปียสามารถดําเนินการ

อะไรกบัเรือที4ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานได้บ้าง 'มาตรการที4เหมาะสม’ ควรเป็นอย่างไร  
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สถานการณ์ 2ซี (15 นาท)ี 
 

ทรานส์เอเวียเผยแพร่ข้อมูลลับต่อยูโทเปียว่าในบรรดาผู้โดยสาร 64 คนที$อยู่บนเรือมีผู้ถูกค้ามนุษย์อยู่

ด้วย โดยเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน และเดก็ 1 คน  

 

• ยโูทเปียสามารถทําอะไรที4เกี4ยวข้องกบัเรือลํานี Dได้  

• ภายใต้สถานการณ์ใด (หากมี) ที4ยูโทเปียตอ้งเข้าไปดําเนินการ  
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สถานการณ์ 3 (30 นาท)ี 
 

เรือของกองทัพเรือกลอรีแลนด์ได้รับข้อมูลลับว่าลูกเรือในเรือประมงที$อยู่ใกล้เคียงนั3นเอาแรงงานข้าม

ชาตลิงเป็นทาส เรือลาํนี 3อยู่ในทะเลหลวงและตดิธงทรานส์เอเวีย  

 

• กลอรีแลนด์สามารถ/ ต้อง ดําเนินการภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศฉบบัใดบ้าง ถ้ามี  ต้องดําเนินการ

อะไรบ้าง (เช่น อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล, อนสุญัญาตอ่ต้านความเป็นทาส, พิธีสาร

ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ICCPR) อนสุญัญา ILO, อื4นๆ) 

• สถานการณ์นี Dเป็นการประสบ 'ภยัพิบติั' ได้อย่างไร ใครจะเป็นผู้ตดัสินวา่เป็นภยัพิบติั (เช่น ระหวา่งกลอรี4

แลนด์ ทรานส์เอเวีย กปัตนั และแรงงานบนเรือ) 
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การค้นหาและช่วยเหลือ 
สถานการณ์ 1เอ (20 นาท)ี   
 

ศูนย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลของอัลเลนส์วลิล์ (Allensville RCC) ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากเรือที$

ติดธงต่างประเทศภายในเขตพื 3นที$ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SRR) ของกลอรี$แลนด์ เชื$อกันว่า

เรือลํานี 3กําลังขนส่งผู้แสวงหาที$ ลี 3ภัย ศูนย์ประสานงานการกู้ภัยของโจนส์วิลล์ (Jonesville RCC) ได้รับ

แจ้งแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณตอบรับว่าจะให้การช่วยเหลือ 

 

• หากศนูย์ประสานงานการกู้ภยัเรียกร้องให้ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัของรัฐอื4นช่วยเหลือ ภาระผกูพนัจะ
อยูที่4ไหน 

o รัฐที4ตระหนกัถึงสถานการณ์ภยัพิบติั จะได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย
ระหวา่งประเทศหรือไม ่หากการช่วยเหลือและค้นหาอยูใ่นเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัของรัฐอื4น  

o เกิดอะไรขึ Dนหากเรืออยูใ่นทะเลอาณาเขตของกลอรีแลนด์ 

• ใครควรรับผิดชอบในการประสานงานกู้ภยัทางทะเล ถ้าหน่วยงานการค้นหาและกู้ภยั (SAR) ไม่
รับผิดชอบ 

• หากการกู้ภยัไมป่ระสบผลสําเร็จ จะเพิ4มความรับผิดชอบกนัอยา่งไร  
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สถานการณ์ 1บ ี(20 นาท)ี   
 
เรือตํารวจยูโทเปียพบเรือที$ไม่ได้ติดธงภายในเขตพื 3นที$ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเวนูเวีย 

(Venuvia SRR) ในทะเลหลวง ซึ$งบรรทุกผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกต ิ(อาจเป็นผู้แสวงหาที$ลี 3ภยั) จากบ

ราโวแลนด์ไปยังยูโทเปีย กัปตันเรือตาํรวจแจ้งศูนย์ประสานงานการกู้ภัยทางทะเลของโจนส์วิลล์ว่าเรือ

ลํานั3นไม่สามารถเข้าฝั$ งได้ และได้รับอนุญาตให้ลากไปยังท่าเรือที$ใกล้ที$ สุดในกลอรีแลนด์ กัปตันเรือ

ตํารวจได้ให้ผู้โดยสารอยู่บนเรือก่อน  แต่ได้จัดหาอาหารและนํ 3าดื$มให้ผู้โดยสารก่อนที$จะพ่วงเรือลาก

ผู้โดยสารไปที$กลอรี$แลนด์ ทั 3งนี 3 กลอรี$แลนด์ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี 3ภัย พ.ศ. 

2494 (ค.ศ. 1951) และมีนโยบายในการกักขังผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกตใินสภาพที$ยํ$าแย่ 
 

 

 
• สถานการณ์นี Dเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นการขดัขวาง  ใครมีอํานาจพิจารณาวา่การดําเนินการนี Dมีลกัษณะ

อย่างไรและเป็นการดําเนินการบนพื Dนฐานอะไร 

• ยโูทเปียมีข้อผกูมดัอะไรตอ่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานจากบราโวแลนด์ 
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สถานการณ์ 1ซี (20 นาท)ี   
 
เรือยามฝั$ งเวนูเวียน พบเรือลากอวนประมงติดธงต่างประเทศที$บรรทุกเกินพิกัดในสภาพอากาศที$

เลวร้ายในทะเลหลวง กัปตันเรือสงสัยว่าผู้โดยสารที$อยู่บนเรือเป็นผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกติ และ

เหน็เด็กอย่างน้อย 12 คนบนเรือที$ขาดสารอาหารหรือมีอาการป่วย นายเรือประมงปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือเรือยามฝั$ งเวนูเวีย 

 

• การให้ความช่วยเหลือ (หากมี) อยูบ่นพื Dนฐานอะไร  

• ขอบขา่ยของ "บคุคลที4ถกูพบในทะเลซึ4งประสบอนัตรายหรือสญูหาย" ตามที4กําหนดไว้คืออะไร 

• ข้อผกูมดัในการให้ความช่วยเหลือหมายความวา่:  

o สิทธิที4มีความสอดคล้องกนัจงึจะได้รับการกู้ภยั;   

o ข้อผกูมดัที4มีความสอดคล้องกนัจงึจะได้รับการช่วยเหลือ  

• หากเรือเวนเูวียเป็นเรือสํารวจของรัฐบาล ข้อผกูมดัจะเปลี4ยนไปหรือไม ่
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สถานการณ์ 1ด ี(20 นาท)ี   
 

เรือสินค้าจากบราโวแลนด์ (ประเทศที$ ห่างไกลจากแผนที$ ) แล่นผ่านน่านนํ 3าทรานสเอเวียนและอยู่

ระหว่างทางไปยังยูโทเปีย ช่วยชีวิตผู้โยกย้ายถิ$นฐานชาวทรานส์เอเวียนจาํนวน 150 คนจากเรือที$กําลัง

จม จากนั3นผู้โยกย้ายถิ$นฐานมีพฤติกรรมข่มขู่และสั$ งให้นายเรือพาไปที$ เวนูเวียเพื$อหาที$ ลี 3ภัย ศูนย์

ประสานงานการกู้ภัยทางทะเลของอัลเลนส์วิลล์แนะนําให้นายเรือพาผู้โยกย้ายถิ$นฐานนั3นไปที$ 

กลอรีแลนด์  
 

 

• ขอบเขตของข้อผูกมดัที4เรือเอกชนมีต่อผู้ ได้รับการช่วยเหลือจากเรือคืออะไร (หากมี)  ข้อผูกมดันั Dนจะ

สิ Dนสดุเมื4อไรและอยา่งไร (หากรัฐไมใ่ห้ความร่วมมือ) 

• เจ้าหน้าที4ทางการทตูหรือกงสลุของทรานส์เอเวียนมีสิทธิที4จะได้รับแจ้งเกี4ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าวซึ4ง

เกี4ยวข้องกบัคนในชาติของตนหรือไม ่ถ้ามี ข้อผกูมดัตอ่ผู้ ได้รับการช่วยเหลือนี Dอยูจ่ะตกอยูก่บัใคร 

• ขอบเขตของข้อผกูมดัในการแจ้งหน่วยงานกงสลุทรานส์เอเวียนจะเปลี4ยนแปลงหรือไม่ หากผู้ โยกย้ายถิ4น

ฐานปฏิเสธที4จะยื4นคําร้องขอลี Dภยัเมื4อขึ Dนฝั4งในกลอรี4แลนด์ 
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สถานการณ์ 1อี (20 นาท)ี  
 

เรือเอกชนออกเดินทางจากทรานส์เอเวียไปยังยูโทเปีย เมื$อไปถึงเขตพื 3นที$ ค้นหาและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัของยูโทเปีย แต่อยู่นอกน่านนํ 3าของยูโทเปีย ผู้แสวงหาที$ลี 3ภยัจาํนวน 50 คนบนเรือได้รวมตัว

กันบนแพชูชีพแบบเป่าลมในขณะที$นายเรือขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเล

จอร์จทาวน์ เรือพาณิชย์เอกชนของยูโทเปียและเวนูเวียอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสามารถให้การ

ช่วยเหลือได้ ศูนย์ประสานงานการกู้ภัยทางทะเลจอร์จทาวน์ ตดิต่อและสั$งเรือเอกชนที$ตดิธงเวนูเวียให้

ดาํเนินการค้นหาและช่วยเหลือ (SAR) 
 

 

• ประเทศอื4นนอกเหนือจากรัฐเจ้าของธง สามารถออกคําสั4งผกูมดัเรือเอกชนที4เกี4ยวกบัการปฏิบติัการค้นหา

และช่วยเหลือ (SAR) ได้หรือไม ่ 

• เรือเอกชนสามารถปฏิเสธไมป่ฏิบติัตามคําขอจากศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลในบริบทการค้นหา

และช่วยเหลือทางทะเล โดยอ้างอิงหลกัการใด 

• รัฐมีตัวเลือกทางกฎหมายหรือไม่ เพื4อป้องกันสถานการณ์ที4ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานพาตนเองให้ตกอยู่ใน

อันตรายโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะให้มีการช่วยเหลือที4สอดคล้องกับข้อความและเจตนารมณ์ของ

กฎหมายระหวา่งประเทศ 
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การขึ Iนฝั0 งเพื0อไปยังสถานที0ปลอดภยั 
 

สถานการณ์ 1เอ (20 นาท)ี 
 
ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือของอัลเลนส์วลิล์ได้แจ้งไปยังเรือเอกชนของทรานส์เอเวียนว่า
เรือเอกชนลาํนี 3อยู่ใกล้เรือประมงที$ประสบภัยพบัิตใินทะเลหลวงมากที$สุด เรือเอกชนลาํนี 3ได้ช่วยลูกเรือ
และผู้โดยสาร รวมทั 3งผู้แสวงหาที$ลี 3ภยัชาวทรานส์เอเวีย จาํนวน 10 คน หลังจากรายงานการช่วยเหลือที$
ประสบความสําเร็จไปยังศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือของอัลเลนส์วิลล์แล้ว นายเรือก็ขอ
อนุญาตนําผู้โดยสารขึ 3นฝั$ ง แต่การขออนุญาตนี 3เวนูเวียปฏิเสธก่อน จากนั3นกลอรี$แลนด์และยูโทเปียก็
ปฏิเสธด้วยเช่นกัน โดยยูโทเปียแจ้งว่าจะดาํเนินคดีกับเรือเอกชนลํานี 3ในข้อหาลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ$น
ฐานหากเรือเอกชนเข้าน่านนํ 3าของตน 

 

• รัฐชายฝั4งทะเล รวมทั Dงรัฐเจ้าของเขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเลซึ4งให้การช่วยเหลือ
เรือประสบภยั มีข้อผกูมดัทางกฎหมายที4จะต้องอนญุาตให้ขึ Dนฝั4งหรือไม ่รัฐสามารถนําเหตผุลอะไรมาอ้าง
เพื4อปฏิเสธเรือที4อ้างด้านมนษุยธรรมในการพยายามขอขึ Dนฝั4ง 

• หากรัฐทั Dงสามรัฐปฏิเสธไมใ่ห้ขึ Dนฝั4ง ใครจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากกวา่ในการยินยอมให้ขึ Dนฝั4ง โดย
อ้างหลกัการใด  

• เรือกู้ภยัมีสิทธิvเข้าถึงทา่เรือเพื4อหาที4ลี Dภยัโดยอ้าง เหตสุดุวิสยั ได้หรือไม ่
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สถานการณ์ 1บ ี(20 นาท)ี 
 

นายเรือลําเล็กที$ติดธงต่างประเทศช่วยผู้โยกย้ายถิ$นฐานชาวทรานส์เอเวียจํานวน 50 คนในเขตพื 3นที$

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของกลอรีแลนด์ [เรือไม่มีอุปกรณ์เพียงพอสําหรับรองรับ

ผู้โดยสารเพิ$มเตมิเป็นเวลานาน] ทั 3งนี 3 กลอรี$แลนด์ไม่ได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี 3ภัย พ.ศ. 

���� (ค.ศ. 1951) หรือสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที$สําคัญใดๆ เป็นที$ทราบกันดีว่ามีการบังคับใช้

นโยบายกักขังผู้โยกย้ายถิ$นฐานแบบไม่ปกติในกลอรี$แลนด์ ทาํให้ต้องจ่ายค่าปรับและค่าขนส่งในการ

ปล่อยตัวและกลับบ้าน 

 

• กลอรี4แลนด์ถือว่าเป็น 'สถานที4ปลอดภัย' ได้หรือไม่  การกําหนดสถานที4ปลอดภัยควรใช้กระบวนการ  

(หลกัเกณฑ์) ใด 

• สมมติว่าผู้ โยกย้ายถิ4นฐานจํานวน 50 คนที4มีอายุตํ4ากว่า 18 ปี รัฐเจ้าของธงของเรือกู้ ภัยจะฝ่าฝืนข้อ

ผกูมดัวา่ด้วย 'ผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก' หรือไม ่หากต้องขึ Dนฝั4งในกลอรี4แลนด์ 

• ในกรณีที4ไมส่ามารถขึ Dนฝั4งได้ ณ ทา่เรือที4ใกล้ที4สดุ รัฐไหนจะเป็นผู้ รับผิดชอบให้ขึ Dนฝั4ง 
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สถานการณ์ 1ซี (20 นาท)ี 
 

เรือเอกชนตดิธงยูโทเปียช่วยชีวติผู้โยกย้ายถิ$นฐาน จาํนวน 100 คนในเขตพื 3นที$ค้นหาและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัทางทะเลของยูโทเปีย ศูนย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลของจอร์จทาวน์ส่งทมีพจิารณา

สถานภาพผู้ลี 3ภยั (RSD) เพื$อประเมินสถานะของผู้ลี 3ภยัที$อยู่บนเรือ 

 

• เรือกู้ภยัเป็น 'สถานที4ปลอดภยั' ได้หรือไม่ หากไม่มีรัฐใดอนญุาตให้ขึ Dนฝั4งได้ หรือผู้ ลี Dภยัที4อยู่บนเรือจะถกู

กกัขงัโดยไมมี่ระยะเวลากําหนด รัฐใดควรรับผิดชอบในการกกักนัดงักลา่วและอยูใ่นความรับผิดชอบของ

หน่วยงานใด 

• ขั Dนตอนการขอลี Dภยัสามารถดําเนินการบนเรือกู้ภยัได้หรือไม่ เงื4อนไขใดที4จําเป็นในกระบวนการพิจารณา

สถานภาพผู้ ลี Dภยั (RSD) เพื4อให้เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
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ความร่วมมือ 

สถานการณ์ 1 (20 นาท)ี 
 

ยูโทเปียและเวนูเวียมีข้อตกลงทวิภาคีที$ระบุว่าผู้แสวงหาที$ลี 3ภัยไม่สามารถเรียกร้องที$ลี 3ภัยในยูโทเปียได้ 

ถ้าผู้แสวงหาที$ลี 3ภยัได้เดนิผ่านเวนูเวียไปยังยูโทเปีย เพราะว่าเขาสามารถเรียกร้องที$ลี 3ภยัในเวนูเวียได้  

 

• ข้อตกลงที4ไม่เป็นทางการและการจัดการระหว่างรัฐต่างๆ ว่าด้วยการโยกย้ายถิ4นฐานทางทะเลแบบ

ผสมผสาน  จะเป็นการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศได้หรือไม ่โดยอ้างอิงหลกัการใด 
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สถานการณ์ 2 (20 นาท)ี 
 

ยูโทเปียให้ความสนใจในการสร้างขีดความสามารถของทรานส์เอเวียเพื$อต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการ

ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ$นฐาน โดยการจัดหาเรือตรวจตรา อุปกรณ์เฝ้าระวัง และการฝึกอบรมให้แก่ท

รานส์เอเวีย 

 

• ยโูทเปียมีข้อผกูมดัใดๆ หรือไม ่เพื4อให้เกิดความมั4นใจวา่ทรานส์เอเวียจะใช้ทรัพยากรนี Dสอดคล้องกบั

กฎหมายระหวา่งประเทศ 

• ยโูทเปียจะรับผิดชอบหรือไม ่หากทรานส์เอเวียใช้การลงทนุนี Dเพื4อละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศ (เช่น 

กิจกรรมผลกัดนักลบัที4ละเมิดหลกัการ หา้มผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย) 
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ส่วนที3 2: การตอบคาํถามเกี3ยวกับความท้าทายในทางปฏบัิตเิพื3อให้

บรรลุพนัธกรณีระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ3น

ฐาน  
 

 

การสกัดกั Iนเรือ / คาํสั0งห้าม 

คําถาม คําตอบ 

ทะเลอาณาเขต 

หากเรือที4บรรทกุผู้ โยกย้ายถิ4นฐานและผู้แสวงหาที4ลี D
ภยัเกินพิกดั แลน่ผา่นทะเลอาณาเขต การผา่นนี Dเป็น
การผา่นน่านนํ Dาของรัฐอื4นโดยสจุริตหรือไม ่หรือเป็น
ผลเสียตอ่ความสงบเรียบร้อยและความมั4นคงหรือไม ่
(อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล ข้อ 9) 

สถานการณ์นี Dเป็นการผา่นโดยสจุริตซึ4งไมก่ระทบตอ่
ความสงบเรียบร้อยและความมั4นคง นอกจากนี D 
ประชาชนมีสิทธิขอที4ลี Dภยั ในกรณีที4เรือถกูระบวุา่เป็น
เรือลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน หมายความวา่มี
อาชญากรรมเกิดขึ Dนในทะเลอาณาเขต พิธีสารวา่ด้วย
การตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานอาจมีผล
บงัคบัใช้ และนําอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วย
กฎหมายทะเล (UNCLOS) มาตรา 27   มาบงัคบัใช้ 
ซึ4งทําให้เกิดความเชื4อมโยงระหวา่งอาชญากรรม (การ
ลกัลอบเข้าเมือง) และรัฐชายฝั4งได้ 
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คําถาม คําตอบ 

เขตต่อเนื5อง 

หากเรือที4บรรทกุผู้ โยกย้ายถิ4นฐานและผู้แสวงหาที4ลี D
ภยับรรทกุเกินพิกดัแลน่ผา่น เขตต่อเนื$อง มาตรการ
ใดบ้างที4สามารถนํามาดําเนินการภายใต้อนสุญัญา
สหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล  
(อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล 
มาตรา 33) 

มาตรการที4สามารถนําบงัคบัใช้ภายใต้มาตรา 33 เพื4อ
ดําเนินการควบคมุที4จําเป็นและปอ้งกนัการฝ่าฝืน
กฎหมายระหวา่งกฎหมายการเข้าเมืองภายในทะเล
อาณาเขตของตนกบักฎหมายระหวา่งประเทศอื4นๆ 
กําหนดไว้วา่ต้องมีความเชื4อมโยงกนัระหวา่งเรือที4แลน่
ผา่นและรัฐชายฝั4ง ถ้าเรือนั Dนเป็นเรือลกัลอบขนย้ายผู้
โยกย้ายถิ4นฐาน รัฐชายฝั4งอาจสั4งห้ามลกัลอบขึ Dนฝั4งได้
ก็ตอ่เมื4อได้รับอนญุาตจากรัฐเจ้าของธงแล้ว หากเรือ
ลกัลอบขนย้ายไมติ่ดธง รัฐชายฝั4งสามารถขึ Dนเรือและ
ตรวจสอบได้ แตไ่มมี่ข้อผกูมดัให้รัฐชายฝั4งกระทํา
เช่นนั Dน 
 

เรืออพยพแบบผสมที4เข้าสูเ่ขตตอ่เนื4องถือเป็นการ 
ละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง ตามมาตรา 33 แหง่
อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล 
หรือไม ่

การเข้าสูเ่ขตตอ่เนื4องทําให้รัฐมีอํานาจบงัคบัใช้
กฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี D มาตรา 31 แห่ง
อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลี Dภยัระบวุา่การเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายเพื4อวตัถปุระสงค์ในการขอลี Dภยัไมค่วร
ถกูลงโทษทางอาญา  

อะไรคือสิ4งที4ทําได้และทําไมไ่ด้ในการ 'ดาํเนินการ
ควบคุมที$จาํเป็น' เพื4อปอ้งกนัการฝ่าฝืนกฎหมายคน
เข้าเมือง 

การดําเนินการใดๆ รวมถึงการจบักมุที4ทําให้เกิด 'การ
ควบคมุที4มีประสิทธิผล' จะสง่ผลให้เกิดข้อผกูมดัใน
การปกปอ้ง เคารพ และปฏิบติัตามสิทธิของบคุคลที4
อยูภ่ายใต้การควบคมุที4มีประสิทธิผลอยา่งเต็มที4 
นอกจากนี D หลกัการ หา้มผลกัดนัไปเผชิญอนัตราย 
(non-refoulement) จะดําเนินการเพื4อห้ามการ
ผลกัดนักลบัเข้าไปในดินแดนที4บคุคลนั Dนจะมีความ
เสี4ยง หลกัการนี Dจะปอ้งกนั 'การผลกัดนักลบั' เป็นสว่น
ใหญ่ 
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คําถาม คําตอบ 

ทะเลหลวง 

รัฐสามารถขยายการบงัคบัใช้เขตอาํนาจศาลทาง
ทะเล ของตนไปยงัทะเลหลวงโดยอ้างหลกัการใด  
(ถ้ามี) 

รัฐไมส่ามารถขยายเขตอํานาจศาลของตนออกไปใน
ทะเลหลวงเพียงฝ่ายเดียว มาตรา 27 ของอนสุญัญา
เวียนนาวา่ด้วยกฎหมายสนธิสญัญาห้ามมิให้รัฐยก
กฎหมายภายในประเทศของตนขึ Dนแสดงเหตผุลที4ไม่
สามารถปฏิบติัตามสนธิสญัญาได้ รัฐอาจขยายการ
บงัคบัใช้เขตอํานาจศาลทางทะเลโดยการทําข้อตกลง
ทวิภาคีกบัอีกรัฐหนึ4ง 

กฎหมายระหวา่งประเทศใดบ้างที4ควบคมุสิ4งที4รัฐทํา
ได้และทําไมไ่ด้ใน การบังคับใช้เขตอาํนาจศาล ใน
ทะเลหลวง 

ในทะเลหลวง รัฐเจ้าของธงมีเขตอํานาจพิเศษเหนือ
เรือที4ชกัธงของตนโดยมีข้อยกเว้นบางประการ (เช่น 
การปล้นสะดมทางทะเลและการแพร่ภาพโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต) รัฐสามารถบงัคบัใช้เขตอํานาจศาลกบัเรือ
ของตนในทะเลหลวงได้ โดยรัฐเจ้าของธงอนญุาตให้
รัฐอื4นบงัคบัใช้เขตอํานาจศาลกบัเรือได้ 

หลกัการของ การใช้กาํลัง (Use of Force) และ/หรือ 
กฎการปะทะ (Rules of Engagement) มีความ
เกี4ยวข้องอยา่งไรในการพิจารณาวา่จะกระทําอะไรได้
บ้าง 

ไมมี่การใช้กําลงัเกี4ยวกบัประเด็นการโยกย้ายถิ4นฐาน 
กฎการปะทะเป็นเรื4องภายในประเทศ และการกระทํา
ใดๆ ที4เกิดขึ Dนจะเป็นเรื4องของความจําเป็นและความ
เหมาะสมตามกฎหมายระหวา่งประเทศรวมถึง
กฎหมายสิทธิมนษุยชน  

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ5นฐาน 

 ' มาตรการที$เหมาะสม' ที4สามารถใช้กบัเรือลกัลอบ
ขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4ไมติ่ดธงตามมาตรา 8 แหง่พิธี
สารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4น
ฐาน คืออะไร 

พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4น
ฐานไมไ่ด้ให้อํานาจเพิ4มเติม แตใ่ห้สิทธิvในการใช้
มาตรการตามกฎหมายภายในประเทศ ดงันั Dน 
มาตรการที4เหมาะสมจะถกูกําหนดตามกฎหมาย
อาญาที4เกี4ยวข้องกบัการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน 
และอาจรวมถงึการขึ Dนเรือ การสอบสวน และการ
ดําเนินคดี 
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คําถาม คําตอบ 

การค้ามนุษย์ 
การดําเนินการใดที4สามารถ / ต้องดําเนินการที4
เกี4ยวกบัเรือลกัลอบนําเข้าที4ได้รับการยืนยนัวา่
มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อยูบ่นเรือ 

พิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ไมไ่ด้มอบเขตอํานาจ
ใดๆ แก่รัฐ และไมไ่ด้กําหนดมลูเหตใุดๆ เพื4อให้ดําเนินการ 
ดงันั Dนในทางปฏิบติั:  
• การสกดักั Dนเรืออาจอ้างเหตผุลอื4น และอาจมีการ

สอบสวนเรื4องการค้ามนษุย์ในภายหลงั มาตรา 99 
แหง่อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล
กําหนดให้รัฐทกุรัฐต้องปอ้งกนัการขนสง่ทาสในเรือ
ที4ได้รับอนญุาตให้ชกัธงของตน แตก็่อาจเป็นเรื4อง
ยากที4จะพิสจูน์วา่การค้ามนษุย์เกิดขึ Dนเพื4อ
จดุประสงค์ในการเอาคนลงเป็นทาส และ 'การเอา
คนลงเป็นทาส' เองก็กําหนดเกณฑ์ไว้สงู 

• ทางเลือกอีกทางคือการใช้สิทธิในการขึ Dนตรวจเรือ 
(ตามเหตทีุ4ระบไุว้ในมาตรา 110 แหง่อนสุญัญา
สหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล) และหาก
พบวา่บคุคลบนเรือกําลงัประสบกบัความเดือดร้อน 
ก็สามารถดําเนินการช่วยเหลือบคุคลนั Dนได้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ4ง เมื4อมีการใช้การควบคมุที4มี
ประสิทธิผลมาควบคมุเรือได้ บคุคลบนเรือก็จะได้รับ
การดแูลในด้านสิทธิมนษุยชนด้วย 

การเอาคนลงเป็นทาส 
อะไรคือสิ4งที4สามารถ/ต้องดําเนินการกบั
เรือประมงที4ใช้ แรงงานทาส 

การใช้แรงงานทาสถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 99 แหง่
อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเลและ
กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการ ซึ4งรวมถึงการใช้สิทธิการขึ Dนเรือ
และตรวจเรือตามมาตรา 110(1)(บี) แหง่อนสุญัญา
สหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล การดําเนินการใน
สถานการณ์ของแรงงานบงัคบัหรือการค้ามนษุย์ นี Dไมเ่ป็น
ความจริง  
 
อย่างไรก็ตาม ในขั Dนต้น รัฐเจ้าของธงมีหน้าที4ปอ้งกนัการเอา
คนลงเป็นทาสในเรือที4ได้รับอนญุาตให้ชกัธงของรัฐนั Dน และ
ควรประเมินความล้มเหลวในการทําเช่นนั Dน ในทางปฏิบติั ไม่
มีข้อผกูมดัทางกฎหมายที4ชดัเจนในการดําเนินการเกี4ยวกบั
การเอาคนลงเป็นทาส แตมี่ข้อผกูมดัทางการทตู บทบาทของ
การบงัคบัใช้เขตอํานาจด้านอาชญากรรมระหวา่งประเทศใน
การดําเนินคดีกบัการเอาคนลงเป็นทาสในทะเลยงัไมไ่ด้รับ
การตรวจสอบ 
 
จนถงึขณะนี D รัฐทกุรัฐได้พิสจูน์แล้ววา่ไมไ่ด้สนใจที4จะขยาย
เขตอํานาจเพื4อปกปอ้งผู้คนในทะเลหลวง   
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การค้นหาและช่วยเหลือ 

คําถาม คําตอบ 

หน้าที5ประสานงานและให้ความร่วมมือ 

หากศนูย์ประสานงานกู้ภยัทางทะเล (RCC) เรียกร้อง
ให้ศนูย์ประสานงานกู้ภยัทางทะเลของรัฐอื4นช่วยเหลือ 
ข้อผกูมดัในการช่วยเหลือจะตกอยูก่บัฝ่ายใด  

เรือทกุลํามีหน้าที4รับผิดชอบภายใต้กฎหมายจารีต
ประเพณีในการดําเนินการกู้ภยั โดยเรือแตล่ะลํามี
หน้าที4รับผิดชอบและมีหน้าที4ให้ความร่วมมือในการ
กู้ภยัด้วย  

รัฐที4รับรู้ถึงสถานการณ์ภยัพิบติัได้รับการยกเว้นความ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศหรือไม ่
หากการค้นหาและช่วยเหลืออยูใ่นเขตพื Dนที4ค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั (SRR) ของรัฐอื4น 

เขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยั (SRR) ที4รับรู้
วา่มีเรือที4ประสบภยัในตอนแรกยงัคงรับผิดชอบในการ
ประสานงานในการค้นหาและช่วยเหลือจนถึงเวลาที4
เขตพื Dนที4ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัพื Dนที4อื4น
ยืนยนัวา่ได้เข้ามาดําเนินการประสานงานตอ่  

ใครควรรับผิดชอบในการประสานงานกู้ภยั หาก
หน่วยงานการค้นหาและกู้ภยั (SAR) ไมรั่บผิดชอบ 

กรณีที4รัฐดําเนินการรับผิดชอบในการประสานงาน
กู้ภยัไมป่ระสบผลสําเร็จ ก็ไมไ่ด้ทําให้รัฐอื4นพ้นจาก
ความรับผิดชอบของตนในการจดัการกบัสถานการณ์
ภยัพิบติัได้ 

หากการช่วยเหลือไมป่ระสบผลสําเร็จ จะรับผิดชอบ
กนัอยา่งไรเพื4อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ช่องทางทางการทตูสามารถมีสว่นร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความล้มเหลวในการดําเนินการช่วยเหลือ 
กฎหมายอาญาในประเทศอาจมีผลบงัคบัใช้กบัผู้ มี
สว่นรับผิดชอบตอ่ความล้มเหลวในการช่วยเหลือ 

หน้าที5ในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ 'ภัยพบัิต'ิ 

ใครมีอํานาจในการพิจารณาวา่สถานการณ์นั Dนควร
สกดักั Dนหรือช่วยเหลือ และพิจารณาบนพื Dนฐานอะไร 

ภยัพิบติัไมไ่ด้หมายถึงภยัพิบติัของเรือเทา่นั Dน แตย่งั
หมายถึงภยัพิบติัที4เกิดกบัคนบนเรือด้วย แม้วา่
กฎหมายระหวา่งประเทศจะยงัไมมี่ความชดัเจนวา่ใคร
มีอํานาจในการพิจารณาวา่สถานการณ์ใดเป็น
สถานการณ์ภยัพิบติั แตห่ลกัอธิปไตยของรัฐเจ้าของธง
จะจดัสรรความรับผิดชอบนี Dให้กบันายเรือของเรือที4
ประสบภยั  
 

  



การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานทางทะเล 54 

คําถาม คําตอบ 

หน้าที5ในการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ 'ภัยพบัิต'ิ (ต่อ) 

จะพิจาณาบนพื Dนฐานใด หากสามารถช่วยชีวิตคนบน
เรือได้ แตน่ายเรือปฏิเสธความช่วยเหลือแม้วา่คนบน
เรือจะประสบภยัพิบติัอยา่งชดัเจน 

ประเด็นนี D มีคนไมเ่ห็นด้วย ตามกฎหมายจารีต
ประเพณีนั Dน การขอตรวจค้นเรือสามารถทําได้ หาก
พบวา่เรือกําลงัขนสง่ทาส ถือวา่มีเหตใุห้ดําเนินการขอ
ตรวจค้นเรือได้ มิฉะนั Dน ก็จะไมมี่เหตผุลที4ชดัเจนในการ
ดําเนินการ โดยมี 2 แนวทาง: 
• หากเรือที4ต้องสงสยัติดธงของรัฐ จะมีข้อ

โต้แย้งวา่มีการใช้เขตอํานาจพิเศษของรัฐ
เจ้าของธงในทะเลหลวง ดงันั Dน ถึงแม้จะรู้วา่มี
การลว่งละเมิดสิทธิของเด็กในเรือลําหนึ4ง เป็น
ต้น เรืออีกลําจะไมมี่เขตอํานาจในการขึ Dนเรือ
หากไมไ่ด้รับมอบอํานาจจากกปัตนัหรือรัฐ
เจ้าของธง ในกรณีนี D จะใช้เขตอํานาจพิเศษ
ของรัฐเจ้าของธง  

• ทางเลือกอีกทางหนึ4ง มีข้อโต้แย้งที4เสนอแนะ
วา่รัฐที4ตดัสินใจเข้าไปแทรกแซงในเหตุ
ดงักลา่ว อาจปกปอ้งตนเองจากการละเมิด
หลกัอธิปไตยของรัฐเจ้าของธงโดยอ้างอิง
พนัธกรณีในการช่วยชีวิตผู้คนในทะเล  

 
ข้อผูกมัดของเรือเอกชน 

ข้อผกูมดัของเรือเอกชนที4มีตอ่ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานที4
ได้รับการช่วยเหลือในทะเลคืออะไร และข้อผกูมดั
เหลา่นั Dนจะสิ Dนสดุเมื4อใด  

นายเรือประจําเรือเอกชนมีข้อผกูมดัเช่นเดียวกบัเรือ
ของรัฐในการนําบคุคลที4ได้รับการช่วยชีวิตขึ Dนฝั4งไปยงั
สถานที4ปลอดภยั 

ประเทศอื4นนอกเหนือจากรัฐเจ้าของธง สามารถออก
คําสั4งผกูพนัเรือเอกชนในบริบทของปฏิบติัการค้นหา
และช่วยเหลือ (SAR) ได้หรือไม ่

เฉพาะรัฐเจ้าของธงเทา่นั Dนที4สามารถออกคําสั4งผกูมดั
ได้ 

เรือเอกชนสามารถปฏิเสธที4จะปฏิบติัตามคําขอจาก
ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเลในบริบทการ
ค้นหาและให้ความช่วยเหลือ บนหลกัการพื Dนฐาน
อะไร 

สามารถออกคําสั4งให้เรือเอกชนทําหน้าที4ประสานงาน 
คําสั4งนี Dไมใ่ช่คําสั4งที4มีผลผกูมดั; การค้นหาและ
ช่วยเหลือ (SAR) ไมใ่ช่วิธีการขยายเขตอํานาจของรัฐ 
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การขึ Iนฝั0 ง 

คําถาม คําตอบ 

สิทธิและหน้าที5ของรัฐ 

รัฐชายฝั4ง รวมทั Dงรัฐเจ้าของเขตพื Dนที4ค้นหาและ
ช่วยเหลือได้ให้การช่วยเหลือ มีข้อผกูมดัทางกฎหมาย
ในการอนญุาตให้ขึ Dนฝั4งหรือไม ่สาเหตอุะไรบ้างที4
สามารถอ้างในการปฏิเสธการขึ Dนฝั4งได้  

ไมมี่ข้อผกูมดัในกฎหมายระหวา่งประเทศที4จะต้อง
อนญุาตให้ขึ Dนฝั4งได้  
 
ผู้ ที4ได้รับการช่วยเหลือจะต้องลงจากเรือที4ทา่เรือที4ใกล้
ที4สดุซึ4งเป็น 'สถานที4ปลอดภยั' รัฐที4มีหน้าที4รับผิดชอบ
ในเขตพื Dนที4การค้นหาและช่วยเหลือ มีหน้าที4
รับผิดชอบในการค้นหาสถานที4ปลอดภยั อาจเป็น
ทา่เรือที4ใกล้ที4สดุในทางภมิูศาสตร์หรืออาจเป็นทา่เรือ
ถดัไปซึ4งมีการบา่ยเบี4ยงในการยินยอมให้ขึ Dนฝั4งน้อย
ที4สดุ 
 
ในทางปฏิบติั เมื4อรัฐปฏิเสธการขึ Dนฝั4ง เนื4องจากรัฐ
เหลา่นั Dนได้ยืนยนัวา่ได้ปฏิบติัหน้าที4โดยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอแล้ว (เช่น ได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านอาหารและนํ Dา) เพื4อลดความรุนแรงของ
สถานการณ์ภยัพิบติั  รัฐได้โต้แย้งวา่การขึ Dนฝั4งอาจ
ก่อให้เกิดความไมม่ั4นคงและสร้างความวุน่วายใน
ท้องถิ4น และปฏิเสธการขึ Dนฝั4งเพื4อเป็นการยบัยั Dงเหตุ
ดงักลา่ว  
 
ไมมี่การฝ่าฝืนข้อผกูมดัใดๆ ที4มีผลผกูพนัทาง
กฎหมายวา่รัฐใดต้องรับผิดชอบ หากรัฐอื4นปฏิเสธการ
ขึ Dนฝั4ง ในทางปฏิบติั การแก้ปัญหานี Dมกัจะใช้วิธีการ
ทางการเมืองมากกวา่ทางกฎหมาย  

เรือกู้ภยัมีสิทธิvเข้าไปยงัทา่เรือเพื4อแสวงหาที4ลี Dภยัโดย
อ้างเหตสุดุวิสยัได้หรือไม ่

เหตสุดุวิสยั เป็นสภาวะของความจําเป็นที4อยูเ่หนือ
การควบคมุของมนษุย์และปอ้งกนัการทําความผิด 

ในกรณีที4ไมส่ามารถลงจากเรือ ณ ทา่เรือที4ใกล้ที4สดุ 
จะกําหนดจดุขึ Dนฝั4งอยา่งไร 

ศนูย์ประสานงานการกู้ภยัทางทะเล (RCC) มีหน้าที4
หาสถานที4ปลอดภยัเพื4อให้สามารถขึ Dนฝั4งได้  
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คําถาม คําตอบ 

'สถานที5ปลอดภัย' 

ประเทศที4ไมใ่ช่ภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลี Dภยั 
พ.ศ. 2494 (ค.ศ.1951) หรือสนธิสญัญาสิทธิ
มนษุยชนที4สําคญัใดๆจะถือเป็น 'สถานที4ปลอดภยั'  
ได้หรือไม ่'สถานที4ปลอดภยั' ควรกําหนดโดย
กระบวนการหรือหลกัเกณฑ์ใด 

ประเทศที4ไมมี่ระบบลี Dภยัที4สามารถนํามาปฏิบติัได้จริง 
และไมส่ามารถปฏิบติัตามพนัธกรณีด้านสิทธิ
มนษุยชนขั Dนพื Dนฐานได้ ไมถื่อวา่เป็น 'สถานที4
ปลอดภยั' สําหรับผู้แสวงหาที4ลี Dภยั 

หากไมมี่รัฐใดอนญุาตให้ขึ Dนฝั4ง เรือจะเป็นสถานที4
ปลอดภยัได้ในสถานการณ์ใด หากการกระทํานี Dเป็น 
'การกกัขงัอยา่งไมมี่กําหนด' รัฐใดควรรับผิดชอบใน
การกกัขงัดงักลา่ว และสถาบนัใดควรเป็นผู้ ดําเนินการ 

เรือไมถื่อเป็นสถานที4ปลอดภยัตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ในกรณีที4ผู้ โยกย้ายถิ4นฐานถกูบงัคบัให้อยูบ่น
เรือเพราะถกูปฏิเสธไมใ่ห้ขึ Dนฝั4ง การกระทําเช่นนี Dก็
เทา่กบัถกูกกัขงัโดยไมมี่กําหนด แม้วา่รัฐจะไมมี่ข้อ
ผกูมดัในการอนญุาตให้ขึ Dนฝั4ง แตก็่ไมมี่ความชดัเจน
วา่รัฐใดเป็นฝ่ายผิด  

ขัMนตอนการพจิารณาสถานะผู้ลีMภัย 

ขั Dนตอนการขอลี Dภยัสามารถดําเนินการบนเรือกู้ภยัใน
สถานการณ์ใดได้บ้าง เงื4อนไขใดบ้างที4จําเป็นใน
กระบวนการพิจารณาสถานภาพผู้ ลี Dภยั (Refugee 
Status Determination: RSD) เพื4อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ 

สว่นใหญ่แล้ว เรือจะไมถื่อวา่เป็นสถานที4ที4เหมาะสม
เพื4อดําเนินการตามกระบวนพิจารณาสถานภาพ 
ผู้ ลี Dภยั เนื4องจากไมส่อดคล้องกบัภาระหน้าที4ของเรือ
ตามกระบวนการอนัชอบธรรมแหง่กฎหมาย เช่น  
การอนญุาตให้มีการอทุธรณ์คําตดัสินเชิงลบ 

ข้อพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน 

จะรักษาผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ได้อยา่งไรบ้าง 
หากเด็กขึ Dนฝั4งเข้าไปในประเทศที4ไมไ่ด้ลงนามใน
อนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ ลี Dภยั พ.ศ. 2494 
(ค.ศ.1951) หรือสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนสําคญัใดๆ 
รวมทั Dงอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก 

การพิจารณาความปลอดภยัของประเทศนั Dนต้อง
พิจารณาในบริบทที4วา่สิ4งที4อาจปลอดภยัสําหรับ
ผู้ใหญ่เพศชาย อาจไมป่ลอดภยัสําหรับผู้หญิงและเด็ก 
การตดัสินใจเรื4องนี Dต้องกระทําเป็นรายกรณีเฉพาะ
บคุคล (ฮิรซี) 
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ความร่วมมือ 

คําถาม คําตอบ 

ผลกระทบด้านข้อตกลงทวภิาคีและระดับภมิูภาคที5มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

ข้อตกลงที4ไมเ่ป็นทางการระหวา่งรัฐตา่งๆ เกี4ยวกบั
การโยกย้ายถิ4นฐานทางทะเลแบบผสมผสาน (หากมี) 
จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหวา่งประเทศบนพื Dนฐาน
หลกัการใด 

ไมมี่ข้อตกลงทวิภาคีหรือระดบัภมิูภาคที4จะทําให้
กฎหมายระหวา่งประเทศเป็นโมฆะได้ ในทางปฏิบติั
ในบริบทของการเคลื4อนย้ายทางทะเลแบบผสมผสาน 
ข้อตกลงไมส่ามารถทําลายหลกัการไมส่ง่กลบั (รวมถึง
ในกรณีที4บคุคลมีความเสี4ยงที4จะถกูย้ายไปที4ซึ4งมีการ
ฝ่าฝืนหลกัการไมส่ง่กลบั) หรือสง่ผลให้เกิดการขบัไล่
โดยรวม  ข้อตกลงที4จดัทําขึ Dนเพื4อปฏิเสธโอกาสในการ
ขอลี Dภยัอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหวา่งประเทศได้ 
 

ข้อผูกมัดของรัฐที5ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและความช่วยเหลือด้านอื5นๆ 

รัฐมีหน้าที4สร้างความมั4นใจวา่มีการใช้ทรัพยากรที4
มอบให้กบัอีกรัฐหนึ4งตามกฎหมายระหวา่งประเทศ
หรือไม ่หากมีการฝ่าฝืน ความรับผิดชอบจะอยูที่4ใคร 

แม้จะไมมี่ข้อผกูมดัทางกฎหมายเชิงบวกจากรัฐที4ให้
ความช่วยเหลือเพื4อให้เกิดความมั4นใจวา่มีการใช้
ทรัพยากรนั Dนตามหลกัสิทธิมนษุยชน อย่างไรก็ตาม
หากรัฐที4ให้ความช่วยเหลือทราบดีวา่การช่วยเหลือนั Dน
จะนําไปใช้เพื4อฝ่าฝืนกฎหมายระหวา่งประเทศอาจ
กําหนดข้อผกูมดัทางกฎหมายขึ Dนได้ ข้อผกูมดันั Dนอาจ
สะท้อนถึงการพิจารณาด้านสิทธิมนษุยชนโดยการจดั
อบรมเกี4ยวกบัการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4น
ฐาน (มาตรา 16 ของพิธีสารวา่ด้วยการต้อต้านการ
ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถิ4นฐาน) เพื4อขจดัข้อปฏิเสธที4รับ
ฟังได้  ภาพสะท้อนของการอบรมด้านสิทธิมนษุยชน
และการรวบรวมผู้ มีบทบาทด้านมนษุยธรรมใน
ข้อกําหนดอาจจะยงัไมเ่พียงพอในการปฏิเสธการ
เรียกร้องนี D 
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